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  جعفري: هر جنگي به محو 
رژيم صهيونيستي منجر خواهد شد

فرمانده سپاه با بيان اينكه امروز ديگر رژيم صهيونيستي يك تهديد براي ما نيست، 
گفت: كوچك ترين خطا براي آنها آخرين خطاس��ت و هر جنگ جديدي به محو اين 
رژيم از جغرافياي سياس��ي عالم منجر خواهد شد.  به گزارش ايسنا، سردار سرلشكر 
محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در ديدار امروز بسيجيان 
با حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي طي سخناني اظهار داشت: در 
طليعه ماه پربركت ربيع االول، خداي بزرگ را براي توفيق زيارت ولي امر مس��لمين، 
آن قامت برافراش��ته و هدايتگر عطر غيبت كبري ش��كرگزاريم.  وي افزود: مالقات با 
ش��ما، همواره تشنگان حقيقت و جويندگان عدالت و حافظان حريم الهي را سيراب 
مي كند اين بار هم ما براي دريافت بيشتر حقيقت از چشمه سار فضيلت ها به ديدارتان 
آمده ايم و اينجانب به نمايندگي از آحاد بسيجيان و جمع حاضر از اين عنايت و لطف 
موال و مقتدايمان صميمانه سپاس��گزاري مي كنم.  وي ادام��ه داد: همان گونه كه در 
انديشه نوراني حضرت امام )ره( پيش بيني مي شد، انقالب مبارك اسالمي در حال فتح 
سنگرهاي كليدي جهان است. انقالب بزرگ اسالمي به بركت الهامات حيات بخش و 
هدايت هاي حكيمانه حضرتعالي، نه تنها تمركز راهبردي دشمن بر قلب جهان اسالم 
را فروپاش��انده، بلكه در حال تعقيب دشمنان در جبهه هاي وسيع و در ابعاد مختلف 
اين نبرد بين حق و باطل است.  فرمانده كل سپاه تصريح كرد: شعاع نفوذ اين انقالب، 
از مسير قلب ها در حال بازيابي تمدن و هويت اسالمي مسلمانان است و موازنه قوا به 
نفع مسلمانان آزاده تغيير كرده است.  جعفري گفت: به حاشيه رانده شدن امريكا در 
تحوالت سياسي و امنيتي منطقه، رزوال شتاب دار تكفيري هاي تروريست، واماندگي 
رژيم هاي عنكبوتي و وابس��ته، از نوع صهيونيس��تي و مرتجع عرب��ي آن در منطقه، 
 نشانگرهاي دقيقي از متالشي شدن نظام ظالمانه استكبار به محوريت امريكا در جهان 
اسالم اس��ت.  فرمانده كل سپاه خاطرنشان كرد: امروز دوست و دشمن ظرفيت هاي 
بازدارندگي انقالب اسالمي را باور كرده اند و خوب مي دانند ديگر رژيم صهيونيستي يك 
تهديد نيست و نه تنها اندازه يك تهديد معتبر را ندارد، بلكه كوچك ترين خطا برايش 
آخرين خطاست و هر جنگ جديدي به محو اين رژيم از جغرافياي سياسي عالم منجر 
خواهد شد.  جعفري افزود: عامل اصلي شكست هاي نظام سلطه و پيش روندگي انقالب 
اسالمي، سرمايه عظيمي است به نام بسيج كه در موقعيت خطير فعلي ابعادي جهاني 
يافته و در حال گسترش خود و عمق بخشي به انقالب عظيم اسالمي است.  وي اظهار 
داش��ت: امروز بس��يج مردمي در نظام مقدس جمهوري اسالمي با بسيج مردمي در 

سوريه و در عراق به هم گره خورده اند و اتحادي نانوشته به وجود آورده اند. 
 فرمانده س��پاه ادامه داد: مرزهاي جغرافيايي، جاي خود را به مرزهاي اعتقادي و 
انقالبي داده اند. اين روند س��طحي يكپارچه از قدرت عظيمي را ايجاد كرده كه هيچ 
سيس��تم تهاجمي قادر نخواهد بود در اليه هاي عميق اين قدرت واقعي مستحكم و 

شكست ناپذير نفوذ كند. 

خبر
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يك پژوهش اقتصادي با واكاوي نقش نظام بانكي ايران در تامين مالي و رشد اقتصادي پيشنهاد داد

مولفه هاي تامين مالي توليد
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دولت لبنان كماكان به كار خود ادامه مي دهد

عقب نشيني حريري 
از استعفا

 صفحه 7 
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در يك ماه اخير، رسانه ها بارها خبر 
از تصميم وزير اقتصاد و دارايي و معاون 
بانك��ي و بيمه ي��ي وزارت اقتصاد، براي 
تغييرات��ي در چند بان��ك بزرگ عمدتا 
خصوصي ش��ده، داده اند و در اين راستا 
ني��ز مذاكراتي هم با برخي افراد صورت 

گرفته است. 
ام��ا با وجود انتش��ار اي��ن خبرها و 
گمانه زني ها، تنها مديرعامل بانك ملت 
دو هفت��ه پيش تغيير ك��رده و هنوز از 
تغيي��رات مديريت��ي در بانك هايي كه 
ب��راي رف��ع چالش ه��ا، به مدي��ران و 
هماهنگي ه��اي قوي تري بي��ن وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، پرسنل بانك ها، 
نهادهاي ناظر بانكي و شبكه بانكي نياز 

دارند، خبري نيست. 
براين اس��اس، اين پرس��ش اساسي 
وج��ود دارد ك��ه برنامه تغيي��ر مديران 
بانكي چه زمان قرار است محقق شود؟ 
زي��را اين نوع تغيي��رات مديريتي كه با 
هدف بهبود عملكرد ها و ش��اخص هاي 
بانك��داري، رف��ع چالش هاي��ي مانن��د 
نماده��اي بس��ته در ب��ورس، مطالبات 
غيرمجاز،  موسس��ات  هزين��ه  مع��وق، 
دارايي هاي مازاد، بدهي سنگين دولت 
ب��ه بانك و... مواجه هس��تند و با فرمت 
 ،IFRS جديد اصالح گزارشگري مالي
زيان ده معرفي ش��ده و نماد آنها بسته 
اس��ت و برگ��زاري مجمع ني��ز در گرو 
گزارش ه��اي جديد مالي اس��ت، اثرات 
مختلف��ي را بر عملكرد فع��االن بانكي، 
و سپرده گذاران،  ذي نفعان، سهامداران 
ش��ركت ها و س��ازمان ها و دستگاه هاي 
اجراي��ي مي گ��ذارد و ذي نفعان و همه 
اف��راد مرتب��ط ب��ا فعالي��ت و مديريت 
بانك ها، در انتظار عالمت هايي هستند 
ك��ه از مديريت و سياس��ت هاي جديد 
بانك ها حاصل مي ش��ود و براساس آن 
اقدام به تصميم گيري و سرمايه گذاري 

مي كنند. 
در نتيج��ه الزم اس��ت ك��ه وزارت 
اقتصاد و دارايي و بانك مركزي و ساير 
نهاده��اي مرتبط با اين ن��وع تغييرات، 
تكلي��ف ذي نفع��ان را مش��خص كرده 
و اع��الم كنند ك��ه آيا قرار اس��ت اين 
تغيي��رات در آينده نزديك انجام ش��ود 
ي��ا اينكه وضعيت به همين منوال ادامه 
خواهد يافت و قرار نيس��ت تغييري در 

مديريت اين چند بانك انجام شود. 
زي��را در كنار انتش��ار اخبار مختلف 
در م��ورد تغييرات مديريت��ي بانك ها، 
برخي اف��راد اعالم كرده ان��د كه تغيير 

هيات  مدي��ره و مدير عامل، با برگزاري 
مجمع و گزارش هاي جديد مالي انجام 
خواهد ش��د اما بسياري براين عقيده اند 
ك��ه س��هامداران عم��ده و اصل��ي اين 
بانك ه��ا س��هامداران حقوقي هس��تند 
و هر لحظ��ه كه اراده كنن��د مي توانند 
نماينده خ��ود در هيات  مديره را تغيير 
دهند و در نتيجه خواستار تعيين مدير 
عامل جديد بانك ش��وند و اين موضوع 
نياز به گ��زارش جديد مالي و برگزاري 
مجمع ن��دارد و تغيير هي��ات  مديره و 
مدي��ر عامل و اعالم برنامه جديد هيات 
 مديره مي تواند به س��ادگي و به سرعت 
انجام ش��ود و برنامه تحول ساختاري و 
رفع چالش هاي موج��ود اين بانك ها را 

در دستور كار قرار دهد. 
ب��ه خص��وص از آن جهت كه حجم 
قاب��ل توجهي از دارايي هاي قفل ش��ده 
يا اصطالحا منجمد ش��ده اين بانك ها، 
باب��ت بده��ي س��نگين دولت ب��ه اين 
بانك هاس��ت كه يك نمون��ه آن بدهي 
س��نگين 28هزار ميليارد توماني دولت 
به بانك صادرات ايران است، در نتيجه 
وزارت اقتص��اد به نمايندگي از س��وي 
دول��ت مي تواند ب��ا اتكا ب��ه طلب اين 
بانك ها، شرايط را براي افزايش سرمايه 
اين بانك ها و تزريق منابع جديد فراهم 
كند ي��ا حداقل فرصت بيش��تري براي 
اصالح ساختار گزارش مالي به بانك ها 
داده ش��ود.  اين مجموع��ه اقدامات با 
حماي��ت وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ب��ه نمايندگي از س��وي دولت، در كنار 
اقدامات مديران جديد از جمله پيگيري 
مطالب��ات، افزايش س��پرده ها و برخي 
اقدام��ات ديگ��ر مديريتي، تع��دادي از 
بانك ه��ا را به تدريج از زيان دهي خارج 
خواهد كرد و شرايط براي ارائه گزارش 
مال��ي جديد و باز ش��دن نم��اد بورس 

فراهم خواهد شد. 
بس��ياري از كارشناسان در روزهاي 
اخير اع��الم كرده اند كه ب��راي عبور از 
چالش هاي كنون��ي، بايد مديراني قوي 
و توانمند از بدنه خود بانك ها و آش��نا 
به س��اختار و توان كاركن��ان و مديران 
بانك ه��ا انتخ��اب ش��وند كه ق��ادر به 
تجهيز منابع، نيروهاي انس��اني، ايجاد 
هماهنگ��ي بين دس��تگاه هاي مختلف 
و ش��بكه بانكي باش��ند و در عين حال 
از دان��ش اقتص��اد كالن و بانك��داري 
بين المللي برخوردار بوده و از نفوذ كالم 
در دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد 
برخوردار باش��ند تا ام��كان ارائه راهكار 
مناس��ب و ايجاد هماهنگي و توافق در 

مورد راه حل ها ايجاد شود. 

بس��ياري از مديراني كه قبال سابقه 
مديريت��ي در ش��بكه بانكي داش��ته اند 
و چهره هاي ش��ناخته ش��ده اقتصادي 
و بانكي كش��ور محس��وب مي ش��وند، 
معتقدند كه توان، س��اختار، ظرفيت ها 
و دارايي هاي بانك ه��اي بزرگ، امكان 
عبور از چالش ه��ا را فراهم خواهد كرد 
و دان��ش و ت��وان مديريت��ي و ني��روي 
انس��اني موجود و ظرفيت هاي گسترده 
اين بانك ها، امكان تجهيز منابع جديد 
و پيگي��ري مطالب��ات و همچنين رفع 
تنگناها و سرعت بخشيدن به اصالحات 
س��اختاري مورد نظر ش��بكه بانكي را 
فراه��م خواهد كرد و اگر مديران جديد 
بتوانند با نف��وذ كالم خود، و مذاكره با 
دولت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي و... 
فرصت و ش��رايط بهتري را براي اصالح 
گزارش هاي مال��ي و پيگيري چالش ها 
ايجاد كنند، وضعي��ت كنوني مي تواند 
به س��رعت به سمت بهبود شاخص ها و 
عملكردها و سود و زيان و گزارش هاي 

مالي هدايت شود. 
اما اگ��ر به موق��ع از ت��وان موجود 
مديران استفاده نشود و هماهنگي الزم 
بين بانك ه��ا و دولت و بانك مركزي و 
وزارت اقتصاد فراهم نش��ود، تداوم اين 
چالش ها مي تواند مشكالت ديگري نيز 
خلق كند و به س��اير بانك ها س��رايت 
كند. لذا قب��ل از دومينوي چالش هاي 
بانكي، بايد ش��رايط مديريتي بانك هاي 
بزرگ خصوصي شده را تغيير داد تا به 
س��اماندهي كل بازار پ��ول و بانكداري 
كش��ور كم��ك كند. زي��را ب��ا توجه به 
امكان��ات و ظرفيت ه��ا و دارايي ه��اي 
موجود بانك ها، امكان بهبود شاخص ها 
و عملكردها از طري��ق انتخاب مديران 
با س��ابقه، بوم��ي، صاح��ب دانش روز 

بانكداري و اقتصاد و... وجود دارد. 
كارشناس��ان  برخ��ي  همچني��ن 
معتقدن��د كه مش��كل اصل��ي بانك ها، 
رعاي��ت و ع��دم رعايت نرخ س��ود 15 
درص��دي نيس��ت، بلكه مش��كل اصلي 
ع��دم هماهنگ��ي بانك ه��ا در رعاي��ت 
مصوبات و تصميماتي است كه به توافق 
و هماهنگي بيش��تري ني��از دارد و اين 
مهم نيز از طريق مديراني بايد پيگيري 
شود كه به نفوذ كالم و صاحب نامي در 

بانكداري مشهور هستند. 
براي��ن اس��اس، ب��ا توجه ب��ه اينكه 
كرباسيان وزير اقتصاد قبال به شكل هاي 
مختل��ف از عملكرد بانك ها انتقاد كرده 
ب��ود و در اوايل مهر م��اه اعالم كرد كه 
بانك هاي متخلف نقره داغ مي ش��وند، 
لذا ضروري اس��ت ك��ه انتخاب مديران 
توانمن��د بانك��ي با عنايت ب��ه ضرورت 
هماهنگي با كل ش��بكه بانكي پيگيري 

شود. 

سخن نخست

ضرورت تغيير سريع در مديريت بانك ها
 محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

در ي��ك م��اه اخير، رس��انه ها باره��ا خبر از 
تصمي��م وزير اقتصاد و داراي��ي و معاون بانكي 
و بيمه ي��ي وزارت اقتص��اد، ب��راي تغييراتي در 
چند بانك بزرگ عمدتا خصوصي شده، داده اند 
و در اين راس��تا نيز مذاكراتي هم با برخي افراد 
ص��ورت گرفته اس��ت.  اما با وجود انتش��ار اين 
خبرها و گمانه زني ها، تنها مديرعامل بانك ملت 
دو هفته پيش تغيير ك��رده و هنوز از تغييرات 
مديريتي در بانك هايي كه براي رفع چالش ها، 
ب��ه مدي��ران و هماهنگي ه��اي قوي ت��ري بين 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، پرسنل بانك ها، 
نهادهاي ناظر بانكي و ش��بكه بانكي نياز دارند، 

خبري نيست...

گروه دانش و فن  مرجان محمدي 
تلگرام فيلتر مي ش��ود، خبري كه چندين ماه است 
از س��وي برخي از كاربران در شبكه هاي مجازي دست 
به دس��ت مي ش��ود و در اين بين برخي افراد سود جو 
ب��ا معرفي برخي فيلترش��كن ها مخص��وص تلگرام اين 
امي��دواري را به كاربران داده اند كه در صورت خريد اين 
فيلترشكن تلگرام آنها فيلتر نمي شود. در حالي كه بازار 
ش��ايعه فيلتر ش��دن تلگرام بعد از فيلتر شدن نرم افزار 
ويز بسيار داغ است، دبير شوراي عالي فضاي مجازي با 
اعالم اينكه فعال هيچ پيام رسان خارجي فيلتر نمي شود 
و اين اطمينان را به كاربران داد كه نگران فيلتر ش��دن 
تلگرام نباشند. وي گفت: فعال مسدود كردن شبكه هاي 
موبايلي پيام رسان خارجي در دستور كار نيست و دليل 
فيلترينگ اپليكيش��ن »ويز« صيانت از حريم خصوصي 

مردم در فضاي مجازي است ...

 ضرورت تغيير سريع 
در مديريت بانك ها

»تلگرام« فعال فيلتر نمي شود

سخن نخست

گزارش
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 بحران انرژي
بيخ گوش چين

گيل تيوربرگ  ترجمه:  حميد مظفر- مهدي نيكوئي  
براي ما كارشناس��ان غربي آسان اس��ت كه در رابطه 
ب��ا چين به عن��وان يك بازيگر مه��م در اقتصاد جهاني و 
محدوديت هاي��ي ك��ه با آن مواجه اس��ت، صحبت كنيم. 
تولي��د انرژي و بده��ي  دو محدوده بزرگي ان��د كه به نظر 
مي رس��د، چيني ها در آن با مش��كل مواجهند. هر يك از 
اين محدوده ها نهايتا مي توانند به بحران منجر ش��وند. در 
زمينه توليد انرژي، چين در حال مواجهه با محدوديت هاي 
جدي اس��ت كه كمتر كسي تصور آن را مي كرد. تا زماني 
ك��ه قيمت نفت خام و زغال س��نگ صع��ودي بود، توليد 
آن از لح��اظ اقتصادي براي چيني ها توجيه داش��ت. اما 
از ميانه هاي س��ال 2014 و با آغاز افت قيمت ها، تصميم 
درس��ت در تعطيل كردن معادن زغال س��نگ و چاه هاي 
نفتي غيرس��ودآور بود.  نكته آس��يب زا براي اقتصاد چين 
اين است كه كاهش قيمت انرژي به معناي كاهش سرعت 
رشد دس��تمزد براي كارگران شهري چين است. افزايش 
س��ريع دستمزدها در چين احتماال نقش مهمي را در باال 
ماندن تقاضاي جهاني براي ان��رژي و در نتيجه قيمت ها 

ايفا كرده است ...

 محسن شمشيري   

جناب آقاي حجت سپهوند

درگذشت برادر گراميتان را تسليت مي گوييم. 
براي آن مرحوم مغفرت و براي بازماندگان صبر 

روزنامه تعادلجميل آرزومنديم. 

ايران| اجالس س��ه جانبه روس��اي 
جمهور ايران، روسيه و تركيه بعدازظهر 
دي��روز به وقت محلي با حضور حس��ن 
روحاني، والديمير پوتين و رجب طيب 
اردوغان در ش��هر س��وچي روسيه آغاز 
شد. اجالسي كه براس��اس اعالم قبلي 
قرار اس��ت دورنماي همكاري هاي اين 
سه كش��ور در گس��ترش چتر امنيتي 
روس��اي  كن��د.  را مش��خص  س��وريه 
جمهور ايران و تركي��ه در بدو ورود به 
مح��ل برگزاري اين نشس��ت از س��وي 
رييس جمهور روسيه مورد استقبال قرار 
گرفتند.  روحاني، پوتين و اردوغان پس 
از گرفتن عكس يادگاري اين نشس��ت، 
در صدر هيات ه��اي عالي رتبه مقامات 
سه كشور، مذاكرات خود را آغاز كردند. 
اين نشست س��ه جانبه با هدف بررسي 
رون��د و نتايج مذاكرات آس��تانه و آغاز 
فرآيندهاي سياس��ي داخلي در سوريه 

برگزار مي شود. 
همچنين در راس��تاي موفقيت هاي 
به دس��ت آمده در مبارزه با تروريس��م 
تكفي��ري داعش در س��وريه، بررس��ي 
گام ه��اي آتي ب��راي ثب��ات بلندمدت 
اوض��اع در اين كش��ور، در اين اجالس 
مورد بح��ث و تبادل نظر س��ران ايران، 

روسيه و تركيه قرار خواهد گرفت. 
پيش از اين نشس��ت كارشناس��ان 
ارشد ايران، روس��يه و تركيه در تهران 
و نشس��ت وزراي خارجه سه كشور در 
آنتالي��اي تركيه برگزار ش��د كه در آن 
ظريف وزير امور خارج��ه ايران، مولود 
چ��اووش اوغل��و وزير خارج��ه تركيه و 
س��رگئي الوروف وزي��ر ام��ور خارجه 
روسيه با يكديگر در ارتباط با چگونگي 
ادامه روند نشست هاي آستانه رايزني و 
زمينه را براي برگزاري اجالس س��ران 
س��ه كش��ور در ارتباط با اي��ن موضوع 

فراهم كردند. 
رييس جمه��وري ايران ب��ا تاكيد بر 
ض��رورت همكاري ه��اي منطقه يي در 
مبارزه ب��ا تروريس��م بين المللي گفت: 
راهب��رد ايران در منطق��ه پيراموني اش 
براس��اس همكاري نه رقابت، هماهنگي 
نه تقاب��ل، همراهي ب��ا اراده ملت ها نه 
پيروي از دولت هاي بيگانه و صلح طلبي 

نه جنگ افروزي بنا نهاده شده است. 
به گ��زارش پ��اد، روحان��ي در اين 
نشس��ت گفت بح��ران س��وريه از ابتدا 
با دخالت مس��تقيم خارج��ي، ازجمله 
از طريق اس��تقرار، تجهيز و تس��ليح و 
حماي��ت همه جانب��ه از جنگ طلبان��ي 
همراه ب��ود ك��ه متعاقبا بدن��ه داعش 
و النص��ره را تش��كيل داده و در جهت 

توسعه آتش تروريسم و افراط گرايي در 
آن دميدن��د و همين خود به مهم ترين 
عامل طوالني شدن بحران تبديل شد. 
خوشبختانه اكنون در شرايطي هستيم 
كه پايه هاي داعش ف��رو ريخته و بقيه 
گروه هاي تروريس��تي نيز در سراشيبي 

فروپاشي قرار گرفته اند. 
رييس جمه��وري ايران با اش��اره به 
اي��ن نكت��ه كه اي��ن پيروزي بي ش��ك 
مرهون رشادت ها و فداكاري هاي مردم 
عراق و س��وريه و داوطلبان، س��ربازان 
و جوان��ان دلي��ري اس��ت ك��ه دژهاي 
اهريمني تروريس��م را در هم كوبيدند 
و شراره هاي شرارت را خاموش كردند، 
آنها پيش��گامان جامعه جهاني در ستيز 
با بربريت نفرت انگيزي هس��تند كه به 
تهدي��د تمدن بش��ري برخاس��ته بود، 
 افزود: ض��روري اس��ت ت��داوم مبارزه 
ب��ا تروريس��م ت��ا ريش��ه كني آخرين 
هسته هاي تروريس��ت هاي تكفيري در 
س��وريه تداوم يافته و تمهيداتي مدنظر 
قرار گيرد تا مردم سوريه ديگر هيچ گاه 
تح��ت س��لطه تروريس��م و عملي��ات 

تروريستي قرار نگيرند. 
 او تاكي��د ك��رد كه اگ��ر ملت ها و 
كش��ورهاي منطقه امروز  بايد درس��ي 
از بح��ران س��اختگي س��وريه بگيرن��د 
-درس��ي كه متاسفانه ميليون ها سوري 
بي گن��اه بهاي آن را با جان و مال خود 
پرداخته اند- اين است كه بدانند بعضي 
قدرت هاي مدعي مردمساالري و حقوق 
بش��ر براي ني��ل به اه��داف كوته بينانه 
سياسي و اقتصادي خود در منطقه ما از 
هيچ اقدامي، حتي اس��تفاده گسترده و 
ابزاري از تروريسم و خشونت، فروگذار 
نمي كنن��د.  درس��ي كه اي��ن قدرت ها 
نگرفته اند اين اس��ت كه آث��ار و تبعات 
حماي��ت از تروريس��م و افراطي گ��ري 
در يك منطقه محص��ور نمي ماند و در 
صورت عدم برخورد قاطع با تروريس��م، 
اقصا نقاط جهان از اين پديده ش��وم در 

امان نخواهد بود. 
اي��ران  اس��المي  رييس جمه��وري 
همچنين گفت: اينك منطقه در آستانه 

شرايط جديدي از خشونت افزايي قرار 
دارد و پرورن��دگان تروريس��م با نگراني 
و ه��راس از شكس��ت داع��ش و انتقال 
افراطي گري خشن به داخل كشور خود 
مي كوشند با بحران آفريني و ابهام افزايي 
نس��بت به تالش هاي ثبات زاي ايران، با 
اقدام��ات نيروهاي مقاوم��ت و ازجمله 
جمهوري اس��المي ايران مقابله نمايند. 
مردم س��وريه در طول بيش از 6س��ال 
گذش��ته با تروريس��م كور تكفيري كه 
با حمايت وس��يع مالي، تس��ليحاتي و 
اطالعاتي بيگانگان ابعاد گسترده ملي و 
فرا ملي يافته بود، مواجه بوده و در اين 
مصاف نابراب��ر نيازمند حمايت دولت ها 
و ملت ه��اي دوس��ت ب��راي جلوگيري 
 از س��لطه تروريس��ت ها و حاميان شان

 بر س��رزمين عرب��ي و اس��المي خود 
بوده اند. 

روحاني ب��ه يك حقيق��ت تاريخي 
اش��اره كرد و اظهار داش��ت: جمهوري 
اسالمي ايران نخس��تين دولتي بود كه 
به ن��داي مل��ت و دولت س��وريه براي 
كمك به رويارويي با تروريست ها پاسخ 
مثب��ت داد و ب��ا دعوت دول��ت قانوني 
س��وريه و ب��ا ه��دف مقابل��ه و نابودي 
تروريس��ت هاي تكفيري و جلوگيري از 
تكرار الگوي بي ثبات كردن كش��ورهاي 
مسلمان با حمالت خارجي و حمايت از 
آشوب داخلي، نظير آنچه در افغانستان 
و عراق شروع شد، كمك هاي خود را به 
مردم س��وريه براي بازگشت به زندگي 
همراه ب��ا كرامت و اعاده صلح و امنيت 
به كشورش��ان آغاز كرد.  ايران پيش از 
اي��ن هم در افغانس��تان و عراق هر چه 
در توان داش��ت ب��راي تامي��ن امنيت 
و بازس��ازي اين دو كش��ور و مبارزه با 
تروريس��م انج��ام داده و در اين كار با 
نمايندگان قانوني و دولت اين كشورها 
همكاري كرده اس��ت. م��ا در مبارزه با 
تروريس��م بين المللي جدي هس��تيم و 
آماده اي��م در صورت درخواس��ت ديگر 
كش��ورهاي منطقه، به آنه��ا نيز در اين 

مسير كمك كنيم. 
ادامه در صفحه 2

رييس جمهوري در اجالس »سوچي« تاكيد كرد

همكاري ايران، روسيه و تركيه براي صلح در منطقه



 در رابطه با عربستان سعودي، ايران درخواستي 
براي ميانجي گري نداش�ته است؛تسنيم| سخنگوي 
وزارت امور خارجه كشورمان ضمن تكذيب ادعاي روزنامه 
كويتي الجريده تاكيد كرد كه ايران درخواس��تي از تونس 
براي ميانجي گري ميان ايران و عربس��تان نداشته است. 
بهرام قاسمي در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص 
ادعاي روزنامه كويتي الجريده گفت: »ايران درخواستي از 
تونس براي ميانجي گري ميان ايران و عربستان نداشته و 

اين خبر تكذيب مي شود.«
 حمايت وزيران امورخارجه كشورهاي آسيايي و 
اروپايي از برجام؛ايرنا|  51 نفر از وزيران امور خارجه 
آسيا و اروپا و مقام هاي عالي رتبه ديپلماتيك پس از يك 
نشست مشترك در »نايپيداو« ميانمار با صدور بيانيه يي 
ضمن اعالم حمايت از برجام، خواستار اجراي كامل آن از 
سوي همه طرف ها شدند. اين وزيران پس از يك نشست 
مشترك از جمله بررسي راهكارهاي حل بحران كشتار 
و آوارگي پناهندگان ميانماري در نايپيداو ميانمار، بيانيه 
مش��تركي در 33بند در مورد مسائل مختلف منطقه يي 
و بين الملل��ي صادر كردند. در بن��د 18 اين بيانيه اعالم 
شده است: وزيران حاضر در اين جلسه حمايت خود را از 
توافقنامه برجام كه ميان گروه 1+5 به امضا رسيد و پس 
از آن نيز در قطعنامه 2231 سازمان ملل از آن حمايت 

شد، اعالم مي كنند. 
 دوستي اصالح طلبان با ناطق طبيعي است؛ايلنا| 
يك فعال سياسي اصالح طلب درباره بازگشت ناطق نوري 
به عرصه سياسي كشور گفت: در طول ۴ سال اخير آقاي 
ناطق و دوس��تان ما با هم در ارتباط بودند و جلس��ات و 
تعامالت فكري داش��تند؛ اما همان ط��ور كه وي تاكيد بر 
حفظ مواضع فكري خود دارد ما هم مواضع اصالح طلبي 
خودمان را داريم و بايد بگويم دوس��تي و رفاقتي كه بين 
ناطق نوري و اصالح طلبان وجود دارد، طبيعي است. سيد 
عبدالواحد موس��وي الري درباره بازگش��ت ناطق نوري به 
عرصه سياس��ي گفت: اگر آقاي ناطق ن��وري را به عنوان 
يك فعال سياسي در نظر بگيريم ايشان هيچ وقت از عرصه 
سياس��ي دور نبودند كه حال بخواهن��د بازگردند، اما اگر 
بخواهيم وي به حوزه اجرا بازگردد من خيلي بعيد مي دانم 

كه آقاي ناطق دوباره مسووليت اجرايي بر عهده بگيرد. 
 اصالح رويه ها به جاي برخوردهاي موردي؛ايسنا| 
سرپرست دفتر بازرسي ويژه رييس جمهور با بيان اينكه 
نياز ب��ه تغيير نگرش در حوزه بازرس��ي ها داريم، گفت: 
برخورده��اي موضوعي و موردي جوابگو نيس��ت و بايد 
با بهره گي��ري از فناوري هاي نوين، رويه ه��ا و روال ها را 
اص��الح كنيم تا جلو ايجاد فس��اد و ب��روز تخلف گرفته 
ش��ود. سيد محسن صادقي در نشست تخصصي جامعه 
نظارت و بازرس��ي دولت با تاكيد بر لزوم ارتقاي جايگاه 
س��ازماني دفاتر بازرسي براي افزايش اثربخشي اقدامات 
آن��ان تصريح كرد: حداقل 182 دفتر بازرس��ي و نظارت 
در وزارتخانه ها، دس��تگاه ها، ادارات و شركت هاي دولتي 
وجود دارد كه ضروري اس��ت اثربخشي فعاليت هاي اين 

دستگاه ها ارتقا يابد. 
 ابراز اميدواري منتجب ني�ا از رفع حصر تا پايان 
سال؛برنا| قائم مقام دبيركل حزب اعتماد ملي از احتمال 
رف��ع حص��ر تا پي��ش از پايان س��ال خبر داد. »رس��ول 
منتجب نيا« نگاهي مثبت ب��ه ديدارهاي اخير چهره هاي 
سياس��ي ب��ا كروب��ي دارد و مي گويد: گش��ايش هايي در 
خصوص مساله حصر صورت گرفته و وضعيت آقاي كروبي 
بهتر از گذشته شده اس��ت. وي درباره اينكه آيا وعده يي 
براي رفع حصر تا پايان سال داده شده؟ تاكيد كرد: در اين 
باره خبري به او ندادند اما با توجه به شرايط، اميدوار است 

حتي پيش از پايان سال حصر برداشته شود. 
 مخال�ف جنگ علي�ه اي�ران هس�تيم؛فارس| 
رييس جمهور س��ودان تاكيد كرد كه اين كشور مخالف 
اعالن جنگ عربي عليه ايران است، زيرا رويارويي نظامي 
بين دو طرف به زيان منطقه است. »عمر البشير« ضمن 
اع��الم مخالفت خود با هر گونه اعالن جنگ عربي عليه 
ايران گفت كه بهترين راه، همزيستي بين اعراب و ايران و 
حل اختالفات از طريق گفت وگوست نه رويارويي نظامي. 
البشير در مصاحبه با شبكه روسيا اليوم اظهار داشت كه 
»روياروي��ي ايراني-عربي در حال حاضر دور از حكمت و 

درايت است.«
 س�فر ماك�رون ب�ه ته�ران در ح�ال پيگي�ري 
است؛فارس| سفير ايران در پاريس با بيان اينكه سرنوشت 
لبنان بايد توسط مردم اين كشور و بدون فشار كشورهاي 
خارجي تعيين شود، اعالم كرد كه سفر ماكرون به تهران 
در حال پيگيري است. ابوالقاسم دلفي ديروز در مصاحبه 
با شبكه تلويزيوني »فرانس انفو« با اشاره به تحوالت اخير 
لبنان ضمن تشريح سياست هاي منطقه يي ايران مبتني بر 
حفظ و ثبات و همكاري با كشورهاي منطقه جهت پايان 
كار داعش در عراق و س��وريه گفت: سرنوشت لبنان بايد 
توس��ط مردم اين كشور و بدون فشار كشورهاي خارجي 
تعيين ش��ود. دلفي با اش��اره به امتناع عربستان سعودي 
از پيشنهاد مذاكره از سوي ايران افزود: سياست هاي اين 
كشور به دليل فرافكني مشكالت داخلي بر اساس تنش در 
منطقه استوار شده است و لذا چالش هاي موجود در قطر، 

يمن و لبنان در همين راستا ارزيابي مي شود. 
 ي�ك فوريت لغو تعطيلي هش�تم ربيع االول در 
دستور كار قرار گرفت؛خانه ملت| نمايندگان مجلس 
دهم با يك فوريت طرحي موافقت كردند كه در صورت 
تصويب نهايي تعطيلي روز هشتم ربيع االول از فهرست 
تعطيالت رسمي كشور حذف مي شود. يك فوريت طرح 
اصالح تعطيالت رسمي در دستور كار جلسه علني ديروز 
مجل��س قرار گرفت كه نمايندگان ب��ا 13۴ راي موافق، 
28 راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع 1۹۷نماينده 

حاضر با آن موافقت كردند. 
 رييس س�ازمان بس�يج مس�تضعفين با مراجع 
تقليد ديدار مي كند؛ميزان| رييس س��ازمان بس��يج 
مس��تضعفين با س��فر به قم ب��ا برخي علم��ا و مراجع 
تقليد ديدار خواهد كرد.  س��ردار غالمحسين غيب پرور 
ب��ا حض��رات آي��ات مكارم ش��يرازي، نوري همدان��ي، 
صافي گلپايگاني، س��بحاني و مصباح يزدي ديدار خواهد 
كرد. برنامه هاي س��ردار غيب پرور به صورت خصوصي و 

بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد. 
 هماهنگ�ي ق�واي س�ه گانه ب�راي حل مش�كل 
موسس�ات غيرمجاز؛خبرآنالين|  عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس دهم با بيان اينكه هم اكنون هماهنگي 
خوبي ميان س��ه قوه براي حل مش��كالت سپرده گذاران 
موسس��ات مالي غيرمجاز وج��ود دارد از تالش هاي بانك 
مركزي در اين راس��تا تقدير كرد. س��يد كاظم دلخوش 
با اش��اره به سابقه شكل گيري موسس��ات مالي غيرمجاز 
گفت: با توج��ه به قانون تنظيم بازار غيرمتش��كل پولي 
هيچ ش��خصيت حقيقي و حقوقي حق ندارد بدون مجوز 
بان��ك مركزي اقدام به فعاليت پولي كند؛ بر اين اس��اس 
خوش��بختانه امروز بانك مركزي ب��ا عنايت به اين قانون 
و س��اير اختيارات قانوني ضم��ن همكاري و هماهنگي با 
ساير دستگاه هاي مربوطه اقدامات مناسبي را در راستاي 

ساماندهي موسسات غيرمجاز انجام داده و مي دهد. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب در ديدار هزاران  نفر از بسيجيان سراسر كشور:

جوانان مومن »ما مي توانيم« را نشان دادند

همكاري ايران، روسيه و تركيه براي صلح در منطقه
ادامه از صفحه اول

به گفته روحاني، سياست هاي ايران كه حضور فعال 
در فرآيند آس��تانه يكي از جلوه هاي آن است، در نقطه 
مقابل تفرقه افكنان و آش��وب طلبان است. راهبرد ايران 
در منطقه پيراموني اش براس��اس هم��كاري نه رقابت، 
هماهنگي نه تقابل، همراهي با اراده ملت ها نه پيروي از 
دولت هاي بيگانه و صلح طلبي نه جنگ افروزي بنا نهاده 
ش��ده اس��ت. وي افزود: من در اينجا اعالم مي كنم كه 
تمامي تالش هاي جمهوري اس��المي ايران منطبق بر 
اصول و موازين بين المللي و منش��ور ملل متحد بوده 
و از طريق توس��عه همكاري هاي مشروع غيرفرقه يي-

غيرقومي و در جهت حمايت از منطقه باثبات س��امان 
گرفته است. تعامالت ما در اين اجالس نيز نشان داد كه 
چگونه سه كشور با تعامل و دوستي و همكاري، جرثومه 
فساد ترور و وحشت را از خاك سوريه برانداخته و سايه 
گس��ترده داعش را از اين كش��ور زدودند و چشم انداز 

آينده روشني را براي منطقه به تصوير كشيدند. 

رييس جمهوري ايران همچنين گفت: اكنون كه در 
آستانه برگزاري كنگره گفت وگوي سوري-سوري قرار 
داري��م، الزم مي دانم بر نكات زير به عنوان راهكارهاي 

اساسي در حل بحران سوريه تاكيد نمايم: 
1- جنگ با تروريس��م هنوز پايان نيافته است. به 
هيچ وجه نبايد پيروزي اخير عليه داعش ما را از تداوم 
خطر تروريست هاي تكفيري در سوريه و منطقه غافل 
نمايد. لذا ضروري اس��ت به مردم سوريه كمك كنيم 
تا با انسجام الزم تا شكست كامل تروريسم در كشور 
خود به مبارزه خود با اين پديده شوم ادامه دهند. در 
اين مبارزه احترام به حاكميت ملي س��وريه غيرقابل 
خدشه است و اكنون هيچ بهانه يي براي حضور نظامي 
بيگانگان در خاك سوريه بدون توافق دولت مشروع آن 

كشور وجود ندارد. 
2- بعد از س��ال ها مبارزه با تروريست ها و حاميان 
آنه��ا، مردم س��وريه در وضعيت��ي قرار دارن��د كه با 
بهره گيري از ش��رايط جديد مي توانند آينده خود كه 

در آن آزادي هاي اساس��ي تضمين شده، تنوع قومي 
مورد احترام قرار گرفته و مردم ساالري تثبيت شود را 
بسازند. مردم سوريه به بيگانگان اجازه دخالت در امور 
داخلي خود را نمي دهند و با هر اقدامي كه به تماميت 
ارض��ي، حاكميت ملي كامل؛ وحدت و اس��تقالل آن 

كشور خدشه وارد كند، مقابله خواهند كرد. 
3- نقش جامعه بين المللي در آينده س��وريه بايد 
معطوف به كمك به مردم اين كشور در جهت دستيابي 
به ثبات؛ رفع آالم انس��اني و بازسازي اين كشور بوده 
و به دنبال مداخله يا تحميل ديدگاه هاي خود بر مردم 
سوريه كه بار اصلي مقابله با تروريسم تكفيري حمايت 
شده از خارج را با موفقيت به دوش كشيده اند، نباشند. 
در اين مس��ير اقدامات فراگير انسان دوس��تانه بدون 
مالحظات و دس��تور كار سياسي و صرفا براي كاهش 
آالم مردم س��وريه بايد در ص��در اولويت ها قرار گيرد. 
ايج��اد محيط امن براي بازگش��ت داوطلبانه آوارگان 
و پناهن��دگان به موطن خود ض��رورت فوري ديگري 

است كه همكاري كشورها و سازمان هاي بين المللي را 
مي طلبد. بازسازي سوريه و توسعه اقتصادي آن كشور 
نيازمند مش��اركت فعال و همه جانبه جامعه جهاني با 

توجه ويژه به بازس��ازي زيرساخت هاي آسيب ديده و 
احياي ظرفيت هاي توليدي سوريه از طريق مشاركت 

منطقه يي است. 

حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي صبح ديروز )چهارشنبه( در ديدار هزاران نفر 
از بسيجيان سراسر كشور، بسيج را پديده يي كم نظير، 
گره گش��ا و از افتخارات امام راحل خواندند و با تاكيد 
بر گسترش روحيه بسيجي به معناي »انگيزه و شوق 
و ت��الش براي تحق��ق اهداف انقالب و س��ربلندي و 
پيش��رفت ايران« افزودند: دشمن خصومت خود را از 
هر طرف تش��ديد كرده تا مقاومت برخاس��ته از تفكر 
انقالبي و اس��المي را در منطقه نابود كند اما جوانان 
و م��ردان مومن و پراس��تقامت با دفع غده س��رطاني 
تكفيري داعش، دشمنان را به زانو درآوردند و مفهوم 

»ما مي توانيم« را بار ديگر براي همه اثبات كردند. 
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري،  رهبر معظم انقالب اسالمي بسيج را به معناي 
گردآوري و اس��تفاده از ظرفي��ت آحاد مردم و نيروي 
انس��اني فعال، مجاهد و مبتكر خواندند و با تاكيد بر 
اينكه اگر انقالب اسالمي بسيج را نداشت با نقيصه و 
خأل بزرگي مواجه بود، افزودند: سازمان مقاومت بسيج 
به عنوان يك مجموعه كارآمد، نمادي از بسيج عمومي 
مردمي است كه وظايف حساس و مهمي برعهده دارد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به »سخن نو« 
انقالب اسالمي براي بشريت گفتند: سخن نو انقالب 
اس��المي اين ب��ود كه جوام��ع انس��اني مي توانند به 
پيش��رفت هاي مادي و علمي دست يابند و همزمان 
رضاي��ت پ��روردگار را كس��ب و ارزش ه��اي الهي را 
حفظ كنند. رهبر معظم انقالب اس��المي خاطرنشان 
كردن��د: تحق��ق چني��ن جامعه ي��ي و دس��تيابي به 
پيش��رفت هاي مادي و اهداف واالي معنوي، نيازمند 
بايدها و نبايدهايي اس��ت كه »بي عدالتي، اس��تبداد، 
فاصله طبقاتي، فس��اد عملي و فكري و غرق شدن در 
شهوات« از نبايدها و »اخالص، احساس وظيفه، تالش 

و مجاهدت، كار و جلب رضايت خدا« از بايدهاست. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: آن س��اختار و 
قالبي كه توانست مجموعه بايدها و نبايدها را در خود 

جمع كند، نظام جمهوري اسالمي بود. 
ايشان گفتند: جمهوري اسالمي با كمك و هدايت 
پروردگار و با بيداري و هوشياري امام راحل و مجاهدت 
ملت توانست، اسالم مورد آرزوي مسلمانان را در قالب 

يك نظام سياسي محقق كند و پايه اوليه را بنا نهد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي خاطرنش��ان كردند: 
البته اين نظام سياسي تا رسيدن به اهداف واالي خود 
فاصله زيادي دارد ولي دس��تيابي به اين اهداف با در 
صحنه بودن و تكيه بر نيروي انس��اني مصمم و بااراده 

امكان پذير است. 
ايش��ان تاكيد كردن��د: اگر آحاد نيروي انس��اني، 
حركت، هدف و شيوه بسيج را مبناي تالش و فعاليت 
خ��ود در ميدان هاي مختلف قرار دهند، در واقع همه 

آحاد كشور بسيجي هستند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي افزودند: وظيفه اصلي 
نيروي مقاومت بسيج اين است كه با هماهنگ سازي 
ظرفيت ه��ا، اراده ها و ابتكارهاي مردم به ويژه جوانان، 
براي رس��يدن به اه��داف واالي جمهوري اس��المي، 
هم افزايي ايجاد كند تا شاهد يك حركت سازندگي و 

توليد و پيشرفت از جانب ميليون ها نفر از آحاد مردم 
در بخش هاي مختلف باشيم. 

رهبر معظم انقالب در بخش ديگري از سخنانشان 
با اش��اره به ادام��ه بي وقفه توطئه هاي دش��منان، از 
كساني كه از بازگو شدن و تكرار عنوان دشمن ناراحت 
مي شوند، انتقاد كردند و افزودند: اين افراد غافل متوجه 
نيستند كه اگر دشمن مجال بيابد در وارد كردن ضربه 
هيچ تاملي نخواهد كرد، بنابراين بر اس��اس يك اصل 
عقالن��ي و جاودانه نبايد عملي، س��خني يا حالتي از 
خود نشان داد كه دشمن را به توهم ضعف در صفوف 
ايرانيان بيندازد و او را به ضربه زدن و اعمال خصومت 
تش��ويق كند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اس��تناد به 
آيات قرآن كريم، ايستادگي در راه خدا را هم موجب 
ثواب اخ��روي و هم باعث اجر دني��وي يعني عزت و 
اقتدار و پيشرفت دانستند و افزودند: جمهوري اسالمي 
38 سال است با خصومت هاي استكبار و صهيونيسم و 
ارتجاع درگير بوده اما امروز صدها يا شايد هزاران برابر، 
از اول انقالب پيشرفته تر و مقتدرتر است و اين معناي 

پاداش دنيوي ايستادگي و استقامت است. 
رهبر معظم انقالب اس��المي، تحليل درس��ت از 
واقعيات كشور را ضروري خواندند و خاطرنشان كردند: 
نباي��د با نگاه ب��ه برخي بي اعتق��ادي و بي اعتنايي ها، 
انق��الب و نظام اس��المي را ضعيف ش��ده تصور كرد، 
چرا كه از اول انقالب اين مس��ائل وجود داشته است 
ضمن اينكه حركت زيبا، شيوا و مبارك جوانان مومن، 

واقعيتي است كه از هميشه درخشان تر است. 
ايش��ان اثرگذاري نس��ل جوان و مومن كشور در 
منطقه را با وجود نديدن و درك نكردن دوران انقالب 
و ام��ام و دفاع مق��دس از معجزات انقالب اس��المي 
خواندند و خاطرنشان كردند: شما جوانان توانسته ايد 
امريكاي مستكبر را به زانو درآوريد و شكست دهيد. 

رهبر معظم انقالب اسالمي عامل حقيقي نابودي 
و دف��ع غده س��رطاني داع��ش را روحيه و احس��اس 
بس��يجي خواندند و افزودند: دشمنان سعي كردند به 
وسيله اين گروه تكفيري غيرانساني، حادثه يي را عليه 
جري��ان مقاومت به وجود آورند ام��ا جوانان مومن، با 
ش��وق و انگيزه وارد ميدان مجاهدت شدند و دشمن 
را ب��ه زان��و درآوردند. رهبر معظم انقالب اس��المي با 
انتقاد از كس��اني كه با خوان��دن آيه يأس، مالحظه و 
رودربايس��تي در مقابل قدرت ه��ا را تبليغ مي كنند، 
افزودند: چند توطئه پي در پي امريكا، صهيونيس��م و 
ارتجاع در منطقه با اقتدار جمهوري اس��المي خنثي 
ش��د كه يكي از آنها نابودي داعش بود، آيا اين اثبات 

»ما مي توانيم« نيست؟
حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي، نابودي اي��ن گروه 
تكفيري غيرانساني را با همت جوانان و مردان مومن 
و تالش كس��اني ك��ه مقاومت را قب��ول دارند، كاري 
بسيار بزرگ برشمردند و افزودند: در برخي كشورهاي 
همسايه نيز باور به توانايي در نابود كردن داعش وجود 
نداش��ت اما وقتي به ميدان وارد شدند، پيروزي را به 
چشم ديدند و پيام انقالب اسالمي يعني ما مي توانيم 
را باور كردند ضمن اينكه انقالب نيز نشان داد پيام هاي 
بديع و راهگشاي خود را اين گونه و در عرصه عمل به 

افكار ملت ها مي رساند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، روحيه بس��يجي يعني 
انگيزه و ش��وق و تالش را نياز همه عرصه هاي علمي، 
اقتص��ادي، صنعت��ي و فرهنگي دانس��تند و افزودند: 
ميليون ها نفر در سراس��ر كش��ور عضو سازمان بسيج 
نيستند اما بالقوه بس��يجي اند كه بايد از اين ظرفيت 
فوق الع��اده ب��راي انج��ام دادن كاره��اي ف��راوان در 

عرصه هاي مختلف استفاده كرد. 
ايش��ان حفظ بس��يج را در گرو حفظ خصوصيات 

معتبر بس��يج از جمله »بصيرت« و »دشمن شناسي« 
دانس��تند و افزودند: جوانان بايد ب��ا درك ترفندهاي 
مختلف دش��من در زمينه هاي ف��ردي، خانوادگي و 

اجتماعي اين شيوه ها را خنثي كنند. 
رهبر معظم انقالب اس��المي، نااميد كردن جوانان 
و القاي »ما نمي توانيم« را از شيوه هاي مهم بيگانگان 
خواندن��د و افزودن��د: متاس��فانه عده ي��ي در داخل، 
بلندگوي دش��من ش��ده اند و نمونه هاي فراوان اثبات 

عيني توانايي هاي ملت و نظام را ناديده مي گيرند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، »س��رنگون كردن نظام 
مستبد و وابس��ته پادشاهي«، »ايجاد عوامل و عناصر 
پيش��رفت و اقتدار نظام اسالمي« و »توانايي نفوذ در 
افكار و انديش��ه هاي ملت ه��ا« را از جمله نمونه هاي 
فراوان توانايي ملت ايران برش��مردند و افزودند: از اين 
پس نيز به توفيق الهي، انقالب اسالمي با تكيه بر نسل 
جوان و مومن، حركت در مس��ير تحقق همه اهداف 

خود را ادامه خواهد داد. 
ايش��ان، تجربه هاي مكرر و عيني ملت ايران را در 
عرصه »ما مي توانيم« خاطرنشان كردند و افزودند: »ما 
مي توانيم« مفهومي صرفا اعتقادي نيس��ت بلكه ملت 
ايران بارها به چشم خود و با همه وجود، آن را مشاهده 

و درك كرده است. 
رهبر معظم انقالب اسالمي، مجاهدت و ثبات قدم 
را از واجب ترين و مهم ترين لوازم و عوامل پيش��رفت 
خواندند و افزودند: بايد درون خودتان، محيط پيرامون 
و عناصر مرتبط را ثابت قدم نگه داريد تا وعده پيروزي 

خدا محقق شود. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اهداف انقالب 
در زمينه ه��اي مختلف اقتص��ادي، اجتماعي، علمي، 
سياس��ي و فرهنگي تاكيد كردن��د: به لطف پروردگار 
ايران عزي��ز در آينده يي نه چن��دان دور به همه اين 

اهداف خواهد رسيد و نسل جوان معضالت اقتصادي 
را حل، پيش��رفت هاي علم��ي را مضاعف و مفاهيم و 
محتواي فرهنگي و قرآني را در جامعه محقق خواهد 
كرد. رهبر معظم انقالب اس��المي بار ديگر هوشياري 
در مقابل دشمنان را توصيه كردند و افزودند: نيروهاي 
مبتك��ر و مومن ب��راي ترفندها و ش��يوه هاي جديد 
دش��منان آماده باشند و با پيشگيري و پاسخ مناسب 

به وظايف خود عمل كنند. 
ايشان در پايان سخنانشان گفتند: از خداوند متعال 
مسالت مي كنيم ارواح طيبه ش��هداي عزيز را كه در 
عراق و س��وريه مومنانه وارد ميدان ش��دند با اولياي 
خود محش��ور فرمايد. پيش از س��خنان رهبر معظم 
انقالب اس��المي، سردار سرلشكر محمدعلي جعفري 
فرمانده كل س��پاه با اش��اره به زوال تروريس��ت هاي 
تكفيري و به حاش��يه رانده ش��دن امريكا در تحوالت 
منطقه و واماندگي رژيم هاي وابس��ته و مرتجع گفت: 
امروز دوس��ت و دش��من خ��وب مي دانن��د كه ديگر 
رژيم صهيونيس��تي در حد و اندازه يك تهديد معتبر 
نيست و هر جنگ جديد به محو اين رژيم از جغرافياي 

سياسي منجر خواهد شد. 
فرمانده س��پاه اولويت كنوني بس��يج را كمك به 
مردم براي غلبه بر مش��كالت زندگ��ي خواند و افزود: 
حضور موثر در عمليات امداد و نجات براي دستگيري 
از مردم بحران زده و ارتقاي امنيت محالت از مهم ترين 

اولويت هاي بسيج است. 
همچنين س��ردار غالمحس��ين غيب پرور رييس 
سازمان بسيج مستضعفين با بيان گزارشي از برنامه ها 
و رويكردهاي اين س��ازمان گفت: رويش نسل جديد 
مومن و انقالبي همچون حججي ها نويدبخش آن است 
كه به بركت انقالب اس��المي، بس��يج به الگويي براي 

ملت هاي مسلمان و مستضعفان جهان تبديل شود. 
در ابت��داي اين دي��دار نيز چند نف��ر از فعاالن و 
نمايندگان اقشار بسيج به بيان فعاليت ها و ديدگاه هاي 
خود پرداختند. آقايان »حس��ن اسماعيلي- دكتراي 
پزش��كي«، »ابوالقاس��م طالبي- كارگردان سينما«، 
»جليل عرب خردمند- جراح مغز و اعصاب«، »مسعود 
حس��ن زاده- قهرمان جودو«، »علي غفاري- دكتراي 
شيمي«، »سعيد صوفي زاده- دكتراي زراعت« و خانم 
»مرضيه عزتي وظيفه خواه- فعال امور زنان و خانواده« 

بر محورهاي زير تاكيد كردند: 
- پيش��نهاد ايجاد شوراي عالي س��ازندگي و الزام 

دستگاه ها به استفاده از ظرفيت بسيج سازندگي
- ل��زوم توج��ه ويژه ب��ه مناطق مح��روم مرزي و 

حمايت از فعاليت گروه هاي جهادي
- ل��زوم تقويت فرهنگ بس��يجي در عرصه هنر و 

توجه ويژه هنرمندان بسيجي به مشكالت مردم
- افزاي��ش ظرفي��ت خدمات پزش��كي به مناطق 

محروم
- تقويت گروه هاي جهادي در شهرك هاي صنعتي 

براي فعال سازي واحدهاي غيرفعال
- برنامه ريزي براي افزايش عملكرد در محصوالت 
راهبردي كش��اورزي ب��ا حضور جهادي مهندس��ان 

بسيجي و آموزش كشاورزان.
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ايران2

چهرهها

مع��اون اول رييس جمه��ور گفت: 
يكي از دستاوردهاي پيروزي بر گروه 
تروريس��تي داع��ش، اتح��اد دولت ها 
و ملت ه��اي منطقه بود. ب��ه گزارش 
ايسنا، اس��حاق جهانگيري در حاشيه 
جلسه هيات دولت با تبريك پيروزي 
جبهه مقاومت ب��ر داعش اظهار كرد: 
الزم اس��ت كه پيروزي بزرگ جريان 
مقاوم��ت و ملت ها و دولت هاي منطق��ه خصوصا دولت، مردم و 
نيروهاي مس��لح عراق و س��وريه و دولت و ملت ايران و س��اير 
مس��لماناني كه در مبارزه با گروه هاي تروريستي فعال بودند را 
تبري��ك بگويم. وي در ادامه گف��ت: اين پيروزي را همچنين به 
خدمت رهبر معظم انقالب كه با درايت، تيزهوشي و آينده نگري 
از ابتدا براي مقابله با گروه هاي تروريس��تي همه نيروها را بسيج 
ك��رده بودند و همچنين ملت ايران تبريك مي گويم. معاون اول 
رييس جمهور با اش��اره به اينكه هدف امريكا و ساير كشورهايي 
كه گروه هاي تروريستي را به وجود آوردند، اين است كه منطقه 
مه��م و حس��اس خاورميانه در تنش باش��د، خاطرنش��ان كرد: 
دشمن مي خواهد كش��ورهاي منطقه كه از منابع عظيم انرژي 
برخوردارند، نتوانند از اين منابع براي پيش��رفت خود اس��تفاده 
كنند. آنها دنبال ايجاد اختالف چه ميان ش��يعه و س��ني و چه 
ميان كش��ورهاي منطقه هستند تا فرصت توسعه از كشورهاي 
منطق��ه گرفته ش��ود. جهانگيري با بيان اينك��ه ايران با آگاهي 
كامل در كنار دولت هاي منطق��ه قرار گرفت، تصريح كرد: قرار 
بود داعش در س��وريه و عراق حكومت تشكيل دهد، اما در يك 

مبارزه طوالني 6ساله داعش به پايان خود رسيد.

مراقب دستاوردهاي پيروزي بر داعش باشيم

 س��خنگوي هيات نظ��ارت بر رفتار 
نماين��دگان مجلس گفت: در جلس��ه 
اين هيات، ش��كايت از عل��ي مطهري 
نايب ريي��س مجل��س بررس��ي ش��د و 
صحبت ه��اي عل��ي مطه��ري خ��الف 
وظايف نمايندگي تشخيص داده نشد. 
به گ��زارش ايرنا، محمدجواد جمالي در 
حاشيه جلسه علني ديروز درباره جلسه 
هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گفت: در اين جلس��ه ش��كايت از 
علي مطهري نماينده تهران را بررسي كرديم، شكايت مبني بر اين 
بود كه علي مطهري در يكي از برنامه هاي تلويزيوني درباره مس��اله 
حصر صحبت هايي كرده كه نبايد به آن ورود مي كرد. وي افزود: اين 
شكايت حاوي شكايتي ديگر از صداوسيما بود كه چرا اين موضوعات 
را پخش كرده چون طبق بند 6 مصوبه 2۹8 ش��وراي امنيت نبايد 
اين موضوع پخش مي شد. جمالي ادامه داد: در نهايت هيات نظارت 
بر رفت��ار نمايندگان صحبت هاي آقاي مطه��ري را خالف وظايف 
نمايندگي تش��خيص نداد. وي افزود: ش��كايت اسماعيل جبارزاده 
اس��تاندار سابق آذربايجان شرقي و نماينده اس��بق تبريز از يكي از 
نمايندگان فعلي مجلس مربوط به منطقه آذربايجان مطرح ش��د، 
جبارزاده در شكايت خود به اين موضوع اشاره داشته كه اين نماينده 
در مصاحبه يي مطالبي را مطرح كرده كه مصداق افتراست. جمالي 
ادامه داد: دو پرونده شكايت از آقاي كريمي يكي مربوط به معاونت 
هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سمنان به دليل 
سخنراني كريمي قدوس��ي بود. وي در مورد رسيدگي به برخورد 
هاجر چناراني نماينده نيشابور با معاون استاندار خراسان رضوي 
گفت: قرار شد اين موضوع در جلسه بعدي مورد بررسي قرار گيرد. 

شكايت از مطهري براي حصر پذيرفته نشد

دبي��ركل مجمع جهان��ي بيداري 
اس��المي گفت: ملت مظلوم يمن در 
سكوت مجامع بين  المللي تحت سلطه 
امري��كا زي��ر بمباران هاي وحش��يانه 
متجاوزان سعودي جان مي  سپارند. به 
گزارش تسنيم، علي اكبر واليتي ديروز 
در افتتاحيه اج��الس جهاني محبان 
اهل بيت و مس��اله تكفيري ها با اشاره 
به وضعيت منطقه گفت: در ش��رايطي كه در سال هاي گذشته، 
امت اس��الم در آس��تانه ورود به دوراني تازه از نقش آفريني  هاي 
سياس��ي، اجتماع��ي، فرهنگي و علمي در س��طح بين  المللي و 
تمدن سازي قرار داش��ت و مي رفت تا موج فزاينده اسالم گرايي 
مبتن��ي بر آموزه هاي اس��الم ناب، اقصا نقاط دني��ا را در نوردد، 
ناگه��ان فرقه گرايي، طايفه گرايي، تكفير اقوام و مذاهب مختلف 
اس��المي، كش��تار، درماندگي و آوارگي انس��ان هاي بي گناه در 
كشورهاي مختلف اسالمي شرايط دشواري را پيش روي جهان 
اس��الم قرار داد. اتخاذ رويكردهاي غيرمسالمت آميز و خصمانه، 
تجاوز به حقوق ملت ها، غارت منابع كشورهاي مسلمان، اشغال 
اراضي متعلق به مس��لمانان، راه اندازي جنگ هاي نيابتي، تالش 
براي تغيير و از بين بردن زيرساخت هاي فكري، هنجاري، ارزشي 
و معرفتي كه با پشتيباني همه جانبه نظام سلطه و در راس آنها، 
امريكا و رژيم صهيونيس��تي صورت مي گي��رد، بخش اعظمي از 
جه��ان اس��الم را در بر گرفته و در مع��رض تهديدات متعددي 
قرار داده اس��ت. وي در ادامه تاكيد كرد: دوران حساس انتقالي 
كنوني در غرب آسيا با دستاوردها، فرصت ها و موفقيت هاي كم 

نظيري همراه شده است.

انتقاد از سكوت مقابل جنايات آل سعود

عباس جعفري دولت آبادي دادستان 
تهران با اش��اره به جلس��ه مس��ووالن 
نظام با مقام معظم رهبري در موضوع 
آسيب هاي اجتماعي از معاونان دادسرا 
خواست موضوع آسيب هاي اجتماعي 
و مصادي��ق آن را كه مرتبط با وظايف 
دادس��تان اس��ت، جدي گرفت��ه و در 
اولويت برنامه هاي كاري قرار دهند. به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران جعفري دولت آبادي با اشاره به تجربه 
دادس��تاني تهران در موضوع جمع آوري قليان از اماكن عمومي، 
خطاب به سرپرستان نواحي اظهار داشت: وظيفه دادسراي مركز 
برنامه ريزي اس��ت و مقابله با آس��يب هاي اجتماعي بايد در تمام 
دادس��راي نواحي انجام ش��ود، لذا سرپرس��تان نواحي در اجراي 
برنامه ها وفق چارچوب تعيين شده اقدام كنند. نكته ديگري كه 
دادستان تهران به معاونان دادسرا تكليف كرد را ارتباط قضات با 
مردم و مراجعان دانست و افزود: سرپرستان دادسراها حداقل دو 
روز در هفته برنامه مالقات مردمي داشته باشند و در اتاق آنها به 
روي مردم باز باش��د. وي از صدور حكم قطعي افساد في االرض و 
تاييد در ديوان عالي كشور براي سه نفر از محكومان زنداني خبر 
داد و اظهار داش��ت: سرقت هاي متعدد مسلحانه و ارتكاب اعمال 
منافي عفت تحت عنوان مامور پست، اقدامات مجرمانه دو نفر از 
اين محكومان است و مهم ترين اقدام سومين محكوم به اعدام كه 
مصداق افساد في االرض شناخته شده، شركت در تشكيل و اداره 
مركز فس��اد و فحشاست. دادستان تهران صدور اين احكام را كه 
منطبق با مفهوم افساد في االرض در قانون مجازات اسالمي مصوب 

13۹2 است، اقدام بزرگي دانست.

صدور حكم اعدام براي اداره كننده مركز فحشا
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3 كالن
۲۵۰۰ ميليارد  تومان امسال 

تهاتر شد 
وزارت اقتصاد  گزارش د اد ، عمد ه بد هي د ولت به نظام 
بانكي مربوط به بانك هاي د ولتي است و اينكه بر مبناي 
قوانين مربوط به وصول منابع عمومي، بانك هاي طلبكار 
از د ول��ت نيز مود ي مالياتي محس��وب مي ش��وند  و بايد  

نسبت به تهاتر و پرد اخت آن اقد ام كنند . 
ب��ه گزارش»تعاد ل« وزارت ام��ور اقتصاد ي و د ارايي 
ط��ي اطالعيه يي د ر واكنش به گزارش رس��انه ها ضمن 
تش��ريح ميزان و نحوه تهاتر بد هي ها با مطالبات د ولت و 
تركي��ب بانك هاي طلبكار از د ولت تصريح كرد ، گزارش 
عملكرد  معاونت نظارت مالي و خزانه د اري كل كشور د ر 
اي��ن باره به  طور د وره يي و منظم د ر اختيار وزير اقتصاد  

قرار مي گيرد . 
د ر اين اطالعيه همچنين تاكيد  شد ه كه عمد ه بد هي 
د ولت به نظام بانكي مربوط به بانك هاي د ولتي اس��ت و 
اينكه بر مبن��اي قوانين مربوط به وصول منابع عمومي، 
بانك هاي طلبكار از د ولت نيز مود ي مالياتي محس��وب 
مي شوند  و  بايد  نسبت به تهاتر و پرد اخت آن اقد ام كنند . 

 1- وضعيت بد هي هاي د ولت
د ر اج��راي حكم م��اد ه)1( قانون رف��ع موانع توليد  
رقابت پذي��ر و ارتق��اي نظام مالي كش��ور ت��ا به حال 8 
فق��ره گزارش  بد هي ها و مطالبات د ولت ش��امل گزارش 
منته��ي ب��ه 1394/8/30 گزارش 3ماهه چهارم س��ال 
1394 گ��زارش نهاي��ي موض��وع بن��د )پ( م��اد ه )1( 
قان��ون ياد  ش��د ه د ر انته��اي س��ال 1394 گزارش هاي 
منتهي ب��ه 1395/3/31، 1395/6/31 و 1395/9/30، 
1395/12/30و 1396/3/31 توسط وزارت متبوع تهيه 
و براس��اس آيين نامه اجرايي حكم ياد  شد ه، اعالم شد ه 
اس��ت. اضافه مي نمايد  به روزرس��اني گزارشات ياد  شد ه 
د ر مقاطع ه��ر 3ماه يك  بار براس��اس اطالعات مند رج 
د ر س��امانه مد يري��ت اطالع��ات بد هي ه��ا و مطالب��ات 

د ولت)سماد ( انجام مي شود . 
2- تهات��ر بد ه��ي د ول��ت/ پيمانكاران ب��ه بانك ها با 

مطالبات د ولت از بانك ها
1-2- براساس حكم ماد ه )2( قانون رفع موانع توليد  
رقابت پذي��ر و ارتقاي نظام مالي كش��ور و قوانين بود جه 
س��ال هاي 1395و1396 اوراق تسويه خزانه كه توسط 
وزارت امور اقتصاد ي و د ارايي صاد ر مي ش��ود  براي تهاتر 
بد هي د ولت با طلب د ولت مورد  اس��تفاد ه قرار مي گيرد . 
اضاف��ه مي كن��د  د ر اجراي احكام ياد  ش��د ه طي س��ال 
گذش��ته بيش از 9800ميليارد  تومان از بد هي د ولت با 
مطالبات د ولت تهاتر ش��د ه و طي س��ال جاري نيز تا به 

حال بيش از 2500ميليارد  تومان تهاتر شد ه است. 
2-2- براس��اس آم��ار بد هي د ولت ب��ه بانك ها الزاما 
تمامي بانك ها)اعم از خصوصي و د ولتي( طلب از د ولت 
ند ارند . اضافه مي نمايد  عمد ه اقالم طلب بانك ها از د ولت 
مربوط به چند ين بانك عمد تا د ولتي اس��ت. لذا تمامي 
بانك ها، طلبكار د ولت محس��وب نمي ش��وند  و طلب از 
د ول��ت ند ارن��د  د رحالي كه بر مبن��اي قوانين مربوط به 
وص��ول منابع عمومي ب��ه خصوص قان��ون ماليات هاي 
مستقيم تمامي بانك هاي مود ي س��ازمان امور مالياتي 
كشور محسوب شد ه و بابت عملكرد  خود   بايد  نسبت به 
پرد اخت ماليات هاي مربوط اقد ام كنند . اضافه مي نمايد  
بانك هاي طلبكار از د ولت نيز با توجه به مباني ارائه شد ه 
مود ي مالياتي محسوب مي شوند  و  بايد  نسبت به تهاتر و 

پرد اخت آن اقد ام كنند . 
3-2- پيش��نهاد  ارائه شد ه د ر راستاي اولويت بخشي 
به تهاتر مطالبات بخش خصوصي از د ولت و د ر راستاي 
رفع مش��كالت و چالش هاي بخش ياد  شد ه، تهيه شد ه 
و صرفا ابزاري اس��ت د ر كنار س��اير ابزارهاي مربوط به 
تس��ويه و تهات��ر بد هي هاي د ولت كه ب��ا هد ف تخفيف 

مشكالت موجود  تهيه شد ه است. 

بهره وري كاركنان كارگاه هاي 
بازرگاني هر ساعت ۸ هزار تومان

براس��اس اعالم مركز آم��ار، ميزان به��ره وري كاركنان 
كارگاه ه��اي بازرگاني و خد مات به ازاي هر س��اعت 80هزار 
ريال بود ه و د س��تمزد  هر س��اعت كار آنها نيز 39هزار ريال 

محاسبه شد ه است. 
ب��ه گزارش مهر به نقل از مركز آم��ار ايران، طرح جامع 
آمارگي��ري كارگاه هاي بازرگاني و خد مات يكي از طرح هاي 
نوين مركز آمار ايران است كه با هد ف تهيه  اطالعات مناسب 
از ويژگي هاي كارگاه هاي بازرگاني و خد مات د ر سطح كشور 
توس��ط مركز آمار ايران با همكاري سازمان  برنامه  و بود جه 
استان هاي كشور به اجرا د رآمد ه است تا د ر برنامه ريزي هاي 

اقتصاد ي به كار گرفته شود . 
اين طرح شامل 30 كد  طبقه بند ي فعاليت هاي اقتصاد ي 
ايران است كه قس��مت اعظم كارگاه هاي بخش بازرگاني و 

خد مات كشور را شامل مي شود . 
نتايج طرح د ر سال 1393 نشان مي د هد : 

د ر س��ال 1393 ح��د ود  80 د رص��د  از كاركنان بخش 
بازرگاني و خد م��ات را كاركنان مرد  و 20د رصد  را كاركنان 
زن تش��كيل مي د هند . كارگاه هاي ب��ا فعاليت هاي آموزش 
د اراي 61 د رصد  كاركن زن و بيش��ترين س��هم كاركن زن 
بين فعاليت هاي بخش بازرگاني و خد مات بود ه و كارگاه هاي 
د اراي فعاليت  تعمير وسايل نقليه موتوري با 2د رصد  كمترين 

سهم را د ر سهم زنان شاغل د ارا هستند . 
58 د رص��د  از كاركنان كارگاه هاي بازرگاني و خد مات را 
كاركنان ب��د ون مزد  و حقوق و 42د رص��د  كاركنان د ر اين 

كارگاه ها، مزد  و حقوق بگير هستند . 
بيش از 34د رصد  از ارزش افزود ه كارگاه هاي بازرگاني و 

خد مات مربوط به فعاليت خرد ه  فروشي  است. 
بهره وري كاركنان اين كارگاه ها د ر س��ال 1393 به ازاي 
ه��ر كاركن معاد ل 202ميليون ريال بود ه اس��ت. همچنين 
به��ره وري كاركنان به ازاي هر س��اعت حد ود  80 هزار ريال 
و د ستمزد  به ازاي هر ساعت به  طور متوسط حد ود  39هزار 
ريال بود ه همچنين به  طور متوسط هر كاركن 52 ساعت د ر 

هفته به فعاليت مشغول است. 
نتايج طرح نش��ان مي د هد  كه ضري��ب نفوذ رايانه د ر اين 
كارگاه ها 29د رصد  اس��ت كه كارگاه هاي با فعاليت تحقيق و 
توسعه علمي با ضريب نفوذ 100د رصد  د اراي باالترين نسبت 
از اي��ن حيث د ر كارگاه هاي مورد  بررس��ي اس��ت. 22د رصد  
از كاركن��ان كارگاه هاي مورد  بررس��ي ني��ز از اينترنت براي 
فعاليت هاي خود  د ر د اخل يا خارج از كارگاه استفاد ه كرد ه اند . 
11د رص��د  از مد يران كارگاه هاي مورد  بررس��ي را زنان 
تشكيل د اد ه اند  كه ساير فعاليت هاي خد مات شخصي با 51 

د رصد  بيشترين سهم را از اين حيث د اراست. 
٧1د رصد  از كارگاه ه��اي بازرگاني و خد مات از ابزارهاي 
الكترونيكي براي پرد اخ��ت و د ريافت خود  بهره برد ه اند  كه 
فعاليت هاي توليد  فيلم س��ينمايي، ويد ئوي��ي و برنامه هاي 
تلويزيوني، ضبط صد ا و انتشار موسيقي با 96د رصد  باالترين 

ميزان استفاد ه را د ر اين زمينه د ارا بود ه اند . 

اخبار

يك پژوهش اقتصادي با واكاوي نقش نظام بانكي در تامين مالي و رشد اقتصادي مطرح كرد

مولفه هاي تسهيل تامين مالي به نفع توليد

ميرشجاعيان د رباره افت ۲ پله اي رتبه ايران د ر شاخص سهولت كسب و كار توضيح د اد 

تكرار ۲ توجيه افت رتبه كسب و كار ايران
گزارش اخير بانك جهاني از س��هولت كسب وكار د ر 
190كشور حاكي از آن بود  كه ايران با افت 4رتبه يي د ر 
جايگاه 124 جاي گرفته است. افت جايگاه ايران د ر اين 
رتبه بند ي جهاني د رحالي رخ د اد  كه براس��اس گزارش 
س��ال 201٧ بانك جهان��ي هم ايران ب��ا افت 2رتبه يي 
مواجه شد ه و د ر جايگاه 120 قرار گرفته بود . د ر آن زمان 
حسين ميرشجاعيان حسيني، معاون وزير امور اقتصاد ي 
و د ارايي افت رتبه ايران د ر گزارش س��هولت كسب وكار 
بانك جهاني را به بهتر عمل كرد ن س��اير كش��ورها د ر 
آن س��ال ارتباط د اد  و گفت كه گرچه وضعيت ايران د ر 
سهولت كس��ب وكار بهبود  پيد ا كرد ه اما ساير كشورها 
بهتر عمل كرد ه اند  و همين امر س��بب ش��د ه تا ايران د ر 
رقابت با س��اير كش��ورها نتواند  رتبه خود  را حفظ كند . 
اين توجيه نه چند ان قانع كنند ه ميرشجاعيان امسال هم 
تكرار شد ه و معاون وزير اقتصاد  بر اين باور است كه اين 
 ب��ار هم كه رتبه ايران از 120به 124 افزايش پيد ا كرد ه، 
علت بهتر عمل كرد ن ساير كشورها بود ه و نه ضعف ايران 

د ر بهبود  فضاي كسب وكار. 
توجيه ميرشجاعيان اين است كه افت 4پله يي رتبه 
اي��ران د ر موضوع كس��ب وكار به اين د لي��ل رخ د اد ه كه 
برخي كشورهاي د يگر با سرعت بيشتري د رحال پيگيري 
اصالح��ات الزم د ر پروس��ه هاي اد اري خود  هس��تند . او 
همچنين بر اين باور اس��ت كه بخ��ش خصوصي ايران 
كه گزارش��گر وضعي��ت ايران به بانك جهاني اس��ت به 

پرسشنامه هاي اين نهاد  منصفانه پاسخ نمي د هد . 
وي از عملكرد  د ولت د ر بهبود  فضاي كسب وكار د فاع 
كرد ه و مي گويد :»از ابتد اي د ولت يازد هم مجموعه وزارت 
اقتص��اد  و قانون گذار رويكرد ي اتخاذ كرد  مبني بر اينكه 
بر ارزيابي هاي نهاد هاي ناظر بيروني د رباره شاخص هاي 
اقتص��اد ي د اخل كش��ور اهميت د هد . د ول��ت يازد هم و 
د وازد هم رويكرد  د ولت قبل مبني بر بي تفاوتي نسبت به 
آنچه نهاد هاي ناظر مطرح مي كنند  را تغيير د اد ه و بنا را 

بر اين گذاشته است كه اگر حتي اختالف نظرهايي هم با 
آن نهاد ها د اشته باشد  ولي رويكرد  كلي آن را بپذيرد .«

وي با بيان اينكه د ر قوانين سال هاي اخير كشور هم 
مباحث بهبود  فضاي كس��ب وكار د ر اولويت قرار گرفته 
است، افزود :»د ر برنامه ششم توسعه تكليف شد ه تا پايان 
برنامه شش��م توسعه شاخص انجام كس��ب وكار ساالنه 
10پله بهبود  پيد ا كند  و د ر ش��اخص هاي رقابت پذيري 
جهان��ي و حقوق مالكيت هم جايگاه س��وم منطقه را به 
د ست آوريم. اين نشان مي د هد  كه فضاي كسب وكار براي 

قانون گذار هم مهم بود ه است.«

 كنترلي بر ساير كشورها ند اريم 
ميرشجاعيان اما بر اين باور است كه چون كنترلي بر 
عملكرد  ساير كشورها د ر بهبود  فضاي كسب وكار ند اريم، 
جايگاهمان د ر رقابت با آنها تنزل پيد ا كرد ه است. وي با 
بيان اينكه آنچه م��ا د ر ايران مي توانيم انجام د هيم، كار 
كرد ن روي مولفه هايي اس��ت كه م��ا مي توانيم كنترل 
كنيم، اظهار كرد :»عملكرد  س��اير كشورها د ر كنترل ما 
نيست. تجلي آنچه د ر كنترل ماست را مي توانيم د ر امتياز 
و ش��اخص كشور ببينيم و آنچه د ر كنترل ما نيست د ر 
رتبه و جايگاه ما د ر ميان ساير كشورها بروز مي كند . رتبه 
د ر اختيار ما نيست د ر صورتي كه هد ف گذاري قانون گذار 

و حساسيت اجتماعي هم روي رتبه است.«
وي افزود :»اين حساسيت د رست است كه ايران بايد  
جايگاه خوبي د ر عرصه بين الملل د اش��ته باشد  ولي اين 
موضوع د ر كنترل سياست گذار نيست چون سياست گذار 
مي تواند  براي كش��ور خود  برنامه ريزي كند  و كاري كند  
كه امتيازش افزايش يابد  ولي نمي تواند  س��اير كش��ورها 
را كنترل كند . مثال د ر رتبه بند ي امس��ال، كش��ور هند  
توانس��ت با توجه به سرعتي كه د ر روند  اصالحات پيش 
گرفت��ه بود  30پله ارتقاي رتبه پيد ا كند . د ر نظر بگيريد  
كه هند  د ر گذشته وضعيت بد تري نسبت به ايران د اشت 

ولي اكنون د ر رتبه 120 قرار گرفته و جايگاه بهتري يافته 
است.« ميرشجاعيان با بيان اينكه عد ه يي چشم به روي 
همه پيش��رفت هاي سال هاي اخير بسته اند  و با يك نگاه 
منفي گرايانه نس��بت به عملكرد  د ر بخش فضاي كسب 
وكار روبه رو مي ش��وند ، افزود :»همچنانكه د ر س��ال هاي 
گذش��ته هر بار ما بهبود  ش��اخص د اش��تيم، بخشي از 
منتقد ان و جامعه ساكت بود ند  ولي هر زماني كه پسرفت 
د اشتيم مورد  انتقاد ات شد يد  واقع شد يم اكنون موضوع 
د رباره ش��اخص انجام كسب وكار و رقابت پذيري جهاني 

قابل بررسي است.«
وي افزود :»اخي��را رتبه ايران د ر رقابت پذيري جهاني 
منتش��ر شد ه و معلوم ش��د  د ر اين ش��اخص ٧پله ارتقا 
يافته ايم و به رتبه 69 رسيد يم. به اين ترتيب د ر شاخص 
ثبات اقتصاد  كالن از ٧2 سال 201٧ به 44 سال 2018، 
د ر ش��اخص كاراي��ي ب��ازار كاال نيز از رتبه 111 س��ال 
201٧ به رتبه 100 س��ال 2018 همچنين د ر آماد گي 
تكنولوژيك از رتبه 9٧ س��ال 201٧ به رتبه 91 س��ال 
2018 رسيد ه ايم كه اين موضوع نشان مي د هد ، وضعيت 

ما نسبت به گذشته بهتر شد ه است.«

 اد عا نمي كنيم بهترينيم
معاون وزي��ر اقتصاد  با بيان اينك��ه اد عا نمي كنم ما 
بهترينيم، افزود :»معلوم اس��ت كه مش��كالت بس��ياري 
د اري��م همچنين اد عا نمي كنم كه عملكرد  ما شايس��ته 
وضعيت ماس��ت. ما مي د انيم كه بسياري از اقد امات بايد  
با س��رعت بيشتري انجام شود  ولي ش��ايد  خوب نباشد  
عد ه يي د س��تاورد هايي كه به سختي به د ست مي آوريم 
را ل��وث كنن��د . با چنين ش��يوه يي چه د س��تاورد هايي 
خواهيم د اش��ت؟ جز نااميد ي هيچ نيست.« وي با انتقاد  
از رفتار منفي گرايان��ه د ر مواجهه با آمارهاي بين المللي 
گفت:»وقتي رتبه ايران از 152 به 118رسيد  به ما گفته 
شد  كه اين بهبود  رتبه به د ليل اصالح اطالعات رخ د اد ه 

است ولي وقتي از 118به 124 رسيد يم بسياري از تنزل 
جايگاه صحبت كرد ند ، اين رفتار منفي گرانه نتيجه خوبي 

به د نبال ند ارد .«
معاون وزير اقتصاد  يكي د يگر از علل تنزل رتبه ايران را 
عد م ارائه اطالعات صحيح از سوي بخش خصوصي عنوان 
مي كند  و بر اين باور است كه بخش خصوصي د ر موارد ي 
س��وال ها را منصفانه پاسخ نمي د هد . وي با بيان اينكه د ر 
موارد  بس��ياري به نظر مي رسد  كه س��وال پرسيد ه شد ه 
د قيق پاسخ گفته نمي شود ، توضيح د اد : »به عبارتي سوال 
پرسيد ه شد ه د رباره موضوع خاصي است ولي چون بخش 
خصوصي د رباره موضوعات د يگري مش��كل و انتقاد  د ارد  
جواب آن سوال را طوري مي د هد  كه بيانگر واقعيت نيست 
د ر نظر بگيريد  د ر تجارت فرامرزي س��واالت مورد  پرسش 
بانك جهان��ي د رباره  همه كاالها نيس��ت و د ر صاد رات و 
وارد ات نوعي خاص از كاال د ر مباد له با كشورهايي خاص 
اس��ت. اد عاي ما اين اس��ت بعضا كسي كه پرسشنامه پر 
مي كن��د  به اين روش توجه نمي كند  و اگر به عنوان مثال 
د ر صاد رات موارد  د يگري هم د چار مش��كل شد  آنها را د ر 
پرسشنامه منعكس مي كند . چنين رفتاري منصفانه نيست 

و بيان كنند ه وضعيت كسب وكار د ر ايران نيست.«

 اين گزارش غلط است!
ميرشجاعيان با بيان اينكه گزارش ارائه شد ه، غلط 
است و ش��رايط موجود  را به د رستي نشان نمي د هد ، 
توضيح د اد :»طبق ش��اخص سهولت پرد اخت ماليات 
بايد  مرحله  ارس��ال اظهارنام��ه مالياتي و پرد اخت به 
صورت الكترونيكي باشد . اكنون مي بينيم كه ماليات 
بر د رآمد  مشاغل و شركت ها و ماليات بر ارزش افزود ه 
و... و پرد اخت آن الكترونيك شد ه و بانك جهاني هم 
از ما پذيرفته است ولي وقتي اين موضوع را با بخش 
خصوصي چك كرد ه، بخش خصوصي آن را نپذيرفته 

و همين د ر شاخص ما تاثير منفي گذاشته است.«
گرچه موض��وع د قيق نبود ن اطالع��ات مي تواند  
يك��ي از علل د قيق نبود ن رتبه اي��ران د ر رتبه بند ي 
سهولت كسب وكار باش��د  اما نبايد  فراموش كرد  كه 
اين خطا تنها د ر مورد  كش��ور ما رخ نمي د هد  و ساير 
كشورها هم ممكن اس��ت با چنين خطاهايي مواجه 
باشند . شايد  بهتر باشد  به جاي بهانه تراشي براي رتبه 
نه چند ان جالب ايران د ر رتبه بند ي س��هولت كسب 
وكار به د نبال ريش��ه معضالت باشيم و د رصد د  رفع 

آنها برآييم. 

گروه اقتصاد كالن|
در اقتص��اد ايران كه نظام بانكي ب��ه عنوان يكه تاز 
تامين مالي ش��ناخته مي ش��ود، نقص در فعاليت اين 
بخش مي تواند توليد و رشد اقتصادي را به شدت متاثر 
كند. چراكه تامين مالي در ايران بطور عمده به سيستم 
بانكي وابسته است و ساير بازارها همچون بازار بورس با 
نظام بانكي قابل مقايسه نيستند. در اين شرايط، ايجاد 
اختالل در نظ��ام بانكي به معني بروز چالش در تامين 
مالي و ناتواني بنگاه ها از ادامه مس��ير توليد خواهد بود. 
در اين وضعيت كه توليدكنندگان قادر نيستند با تمام 
ظرفي��ت خود به توليد بپردازند، هيچ بعيد نيس��ت كه 
استمرار بحران در نظام بانكي به معناي تشديد بحران 
توليد و عميق تر شدن ركود تعبير شود. از اين رو نقش 
نظ��ام تامين مالي به عنوان مهره يي مهم در توليد بايد 
در برنامه ه��اي ضدرك��ود مورد واكاوي ق��رار گيرد. در 
اين زمينه س��يد صهيب مدني تنكابني و س��يد ميثم 
جليلي دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس 
طي پژوهش��ي به بررسي عارضه هاي نظام تامين مالي 
پرداخته و راهكارهايي براي خروج از بحران پيش��نهاد 
داده اند كه در صورت عملياتي ش��دن مي توانند گره از 
ركود توليد هم باز كنند. در ادامه مشروح يافته هاي اين 

پژوهش اقتصادي را مي خوانيد.  

 تزلزل جايگاه مالي و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي
نظام بانكداري بدون ربا در كش��ور ما از زمان تدوين 
و اج��راي قانون عمليات بانكي بدون ربا به طور يكپارچه، 
موضوعيت و حاكميت يافت و در سايه آن به اجرا درآمد. 
آنچه متمايزكننده نظام بانكداري اسالمي از نظام بانكداري 
متداول است، در واقع ماهيت، اهداف و جهت گيري هاي 
نظام اسالمي و تفاوت شكلي و ماهوي و شيوهاي رفتاري 

در تجهيز و تخصيص منابع است. 
نظام بانكداري اس��المي نشأت گرفته از روح و جوهره 
قانون عمليات بانكي بدون ربا اس��ت؛ قانوني كه در تدوين 
و تصوي��ب آن اجماع نظ��ر فقها، صاحب نظران، اس��اتيد 
برجسته و كارشناسان معتبر نظام بانكي ديده شده است. 
در چارچوب تدوين ش��ده، مسووليت بانك ها صرفا اعطاي 
تس��هيالت نيس��ت؛ بلكه توجه به ابعاد مختلف اقتصادي 
و اجتماع��ي، افزايش توليد، اش��تغال، س��رمايه گذاري و 
س��ودآوري طرح يا پ��روژه محور عملكرد بان��ك قرار دارد 
و بر اساس اين رس��الت، پرتفوي سرمايه گذاري بانك ها از 
تنوع در بخش هاي مختلف )كش��اورزي، صنعت و معدن، 
مس��كن و...( برخ��وردار خواهد ب��ود. در چارچوب چنين 
نظامي، بانك ها به عنوان اصلي ترين جايگاه مالي كش��ور؛ 
وظيف��ه تجهي��ز و تخصيص منابع و هدايت س��پرده هاي 
جامعه به سمت سرمايه گذاري هاي مولد را برعهده دارند. 
در چارچ��وب اين نظ��ام، فرآيند ش��كل گيري بانك هاي 
خصوص��ي، خصوصي س��ازي و واگذاري س��هام بانك ها با 
هدف افزايش بهره وري و ايجاد رقابت در شبكه بانكي براي 
افزايش قدرت جذب سپرده ها و كاراتر شدن خدمات ارائه 
شده مدنظر قرار گرفت و نخستين بانك هاي خصوصي در 
اوايل دهه 80 به چرخه سيستم بانكداري كشور وارد شدند. 
اكنون پس از گذش��ت 15 س��ال از تاسيس و شكل گيري 
بانك هاي خصوصي، بسياري از اين بانك ها حتي بانك هاي 
دولتي بعضا خصولتي دچار مشكالت عديده يي هستند كه 
نتاي��ج آن را مي توان در زيان دهي، كاهش قيمت س��هام 
و ش��اخص هاي مرتبط و بعضا عدم رعايت ش��اخص هاي 

سالمت بانكي نظير كفايت سرمايه و... دانست. 

 عدم بلوغ بازارهاي مالي و چالش رشد اقتصادي
در ادبيات توس��عه اقتصادي تاكيد ش��ده اس��ت كه 
چنانچه بخواهيم به س��طحي از رش��د بخ��ش واقعي در 
اقتصاد دس��ت يابيم باي��د بازارهاي مالي نيز متناس��ب 
با آن گس��ترش يابد و اصوال دس��تيابي به سطح باالتر از 
رش��د اقتصادي بدون بازارها و ابزارهاي مالي پيشرفته و 
عمق بخش��ي به آن امكان پذير نخواهد بود. همين طور 
اين دو الزم و ملزوم يكديگرند و به عبارتي براساس نظريه 
ديگري، بازارها و ابزارهاي متنوع مالي نيز پس از دستيابي 
كشور به س��طوح باالتر از رشد اقتصادي شكل مي يابند. 

ركود در س��اير بازارها )نظير بازار مسكن(، كاهش ارزش 
وثايق ترهين ش��ده و بعضا تملك شده توسط بانك ها و 
ع��دم توانايي فروش آنها زمينه بلوكه ش��دن اين اموال و 
انجماد پولي )برآورد 40 درصدي از دارايي هاي سيس��تم 
بانكي( را فراهم مي آورد. اثرات چنين وضعيتي بر ترازنامه 
بانك ها و شركت ها، عدم اطميناني گسترده شكل گرفته 
در زنجيره كسب و كارها از وضعيت كنوني و آتي كشور و 
به تبع آن عدم انگيزه و توانايي براي افزايش توليد را رقم 
زده اس��ت. چرا كه بسياري از صنايع با حدود 30 درصد 
ظرفيت بالقوه خود مشغول فعاليت هستند. نياز به تامين 
مال��ي جهت افزايش توليد و باال بودن هزينه تامين مالي 
در بازار پول براي بانك ها و پيرو آن براي مش��تريان آنها 
)ب��رآورد نرخ 24 درصدي(؛ از ديگر عواملي هس��تند كه 
سبب سوق دادن اقتصاد به فعاليت هاي پرريسك و بعضا 

داللي و افزايش مخاطرات اخالقي پيرو آن مي شود. 
هدف اين نوش��تار آن نيست كه به شيوه بروز بحران 
و سرايت آن بپردازد، چرا كه كنكاش در آن مجالي ديگر 
مي خواه��د اما بايد بررس��ي كرد كه اكن��ون كه تمامي 
بانك هاي كشور با مشكالتي مشابه روبرو هستند چه بايد 
كرد؟ آيا تشابه در مشكالت بروز يافته در بحران، منشأ و 

راهكارهاي يكساني را نشان مي دهد؟
در شرايط فعلي اقتصاد كشور، بانك محور است. بخش 
عمده منابع، خواسته يا ناخواسته در بانك ها متمركز شده 
اس��ت و بازارهاي ديگر نظير بازارهاي بورس و... از اقبال 
عمومي برخوردار نيس��تند و نتوانس��تند سهم عمده يي 
در تامين مالي ش��ركت ها خصوصا شركت هاي كوچك و 
متوس��ط ايفا كنند. بنابراين در چنين ش��رايطي، رشد و 
شكوفايي اقتصاد و خروج از بحران كامال وابسته به حضور 

موثر و اثربخش نظام بانكي است. 
اقتصادي كه همواره جزو بيس��ت كش��ور برتر جهان 
بوده اس��ت، ناچار بايد بخش تامي��ن مالي آن نيز جهت 
بازس��ازي و بازانديش��ي مورد حمايت قرار گيرد. بخشي 
از مش��كالت ايجادشده در شبكه بانكي فارغ از مشكالت 
دروني و بعضا س��اختاري در بانك ها )نظير تعداد ش��عب 
زياد، ناكارآمدي برخي از شعب، عدم استفاده از ابزارهاي 
نوين مالي و...( به تحريم دو س��ويه اقتصاد كشور و نظام 
بانك��ي آن و متعاقب آن ركود طوالن��ي مدت رخ داده در 
اقتصاد كشور باز مي گردد. پيرو اين شرايط معوقات بانكي 
به ش��دت افزايش يافته و همين امر سبب كاهش كفايت 
س��رمايه )حاصل شده از نسبت س��رمايه پايه بر مجموع 
دارايي هاي موزون ش��ده به ريسك( به عنوان مهم ترين 
شاخص سالمت بانكي شده است. هرگونه تغيير در ميزان 
شاخص يادشده بر ساير متغيرهاي مالي بانك و در نتيجه 

بر عملكرد آن تاثير مي گذارد. 

 راهكارهايي براي بهبود نظام تامين مالي
بر اساس مباني تئوري مالي، افزايش سودآوري بانك ها 
منجر به بهبود وضعيت س��رمايه پايه و افزايش نس��بت 
كفايت س��رمايه خواهد ش��د يا افزايش ريسك پرتفوي 
دارايي ه��اي بانك )منظور وام ه��اي پرداختي( در مخرج 

كسر باعث كاهش نسبت كفايت سرمايه مي شود. 
حال بانك ها براي آنكه از ش��اخص كفايت س��رمايه 
بهتري برخوردار ش��وند يا بايد نسبت به افزايش سرمايه 
پايه در صورت كسر اقدام كنند بايد مجموعه اقداماتي را 
در جهت كاهش مخرج كسر )مجموع دارايي هاي موزون 
ش��ده به ريسك( به عمل آورند. بديهي است كه افزايش 
س��رمايه بانك ها )صورت كسر( از طريق افزايش سرمايه 
پرداخت شده، س��ود انباش��ته، اندوخته قانوني، تجديد 

ارزيابي دارايي هاي ثابت و... صورت مي پذيرد. 
نظ��ر به به��اي باالي تمام ش��ده پول )هزينه س��ود 
پرداختي به س��پرده گذاران+ نرخ ذخي��ره قانوني و...( و 
تحميل دستوري ارائه برخي از تسهيالت در چارچوب هاي 
مختلف به بانك ها و عدم تخصيص منابع الزم توسط بانك 
مركزي به آن و كاهش دستوري قيمت فروش محصوالت 
بانكي )نرخ س��ود تسهيالت(؛ سودآوري بانك ها به شدت 
تحت تاثير قرار گرفت��ه و برخي از بانك ها زيان منفي را 
تجربه كرده اند. البته پيگيري سياست هايي نظير كاهش 
سود سپرده ها و افزايش نرخ و تنوع كارمزد خدمات بانكي 
بعضا مجموعه سياست هايي بوده است كه هر چند خفيف 
به دنبال كاهش ميزان زيان بانك ها بوده است؛ بنابراين به 
نظر مي رس��د كه افزايش سرمايه از تزريق سرمايه گذاري 
مجدد در آنها، مگر با سرمايه گذاري خارجي كه در شرايط 

كنوني بعيد به نظر مي آيد، منتفي باشد. 
اما در خصوص افزايش سرمايه بانك ها از محل تجديد 
ارزيابي دارايي ذكر برخي نكات ضروري اس��ت. نخس��ت 
اينكه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها نمي توان پي در پي 
و در س��ال هاي متوالي نسبت به افزايش سرمايه و حفظ 
كفايت س��رمايه اقدام كرد. همچنين با افزايش س��رمايه 
پايه و عدم تغيير در س��ودآوري بانك ه��ا در كوتاه مدت 
 EPS و ميان مدت با توجه به ش��رايط كنوني، ش��اخص
كاه��ش مي يابد كه اين امر خود س��بب تضعيف جايگاه 
بانك در بازار سرمايه و در مواردي كاهش قيمت سهام آن 
را به دنبال خواهد داش��ت. در عين حال، تجديد ارزيابي 
ع��الوه بر زمان بر بودن، هزينه هاي قابل مالحظه يي را بر 
بانك ها تحميل مي كند. بنابراين احتمال افزايش سرمايه 
از طري��ق تجدي��د ارزيابي نيز پايين اس��ت و مورد اقبال 
س��هامداران قرار نخواهد گرفت. برخي از بانك ها احتماال 
از محل ف��روش دارايي ها به يكديگ��ر و ايجاد چرخه در 
آن سعي در شناسايي درآمدهاي موهومي دارند كه البته 

چرخه يادش��ده داراي اثر بازگشتي است و تنها مي تواند 
به صورت موقت بر حساب هاي سود و زيان و شاخه هاي 
مربوطه موثر واقع شود. راه ديگر، افزايش سرمايه از محل 
افزايش س��رمايه از محل س��ودهاي انباشته يا شناسايي 
س��ود اس��ت كه عمال نيز مي توان اي��ن روش در كليت 
سيستم بانكي منتفي دانس��ت. راه بعدي ادغام بانك ها 
در يكديگر يا ادغام موسس��ات پولي و مالي كش��ور در 
آنها جهت س��اماندهي به بازار پولي كشور است كه كه 
راه مناس��بي جهت افزايش س��رمايه و بهبود شاخص 
كفايت س��رمايه به نظر مي رس��د؛ البته بايد اين نكته 
را در نظ��ر گرفت كه حاص��ل جمع دو عدد منفي، )نه 
لزوما( عددي مثبت نيس��ت. در خصوص ادغام بانك ها 
ذكر اين نكته ضروري اس��ت ك��ه با توجه به مطالعات 
به عمل آمده تعداد بانك هاي ايران در قياس با س��اير 
كشورها و نيز حتي كشورهاي بانك محور به توجه به 
ش��اخص هايي نظير جمعيت، وسعت سرزمين، توليد 
ناخال��ص داخلي، توليد ناخالص داخلي س��رانه، تعداد 
حساب هاي مش��تريان و... چندان باال نيست. از سوي 
ديگر، در كش��ورهاي مورد مطالع��ه كه پيش تر درگير 
بح��ران بودند، ادغام تنها يكي از انواع راه حل هاي مورد 
اس��تفاده و در چارچوب يك بسته سياستي اجرا شده 
اس��ت و هيچ يك از كش��ورها به ادغام به عنوان تنها 
راه حل يا جراحي بزرگ نپرداخته اند. بنابراين، اگر هدف 
بانك مركزي از ادغام بانك ها، تامين كفايت سرمايه يا 
بعضا اعمال نظارت راحت تر يا س��هل الوصول تر است، 
بايد در اين انديش��ه، تامل و درنگ بيشتري كند. گام 
بع��دي كه اكثر بانك ها نس��بت به آن اق��دام ورزيده اند، 
كاهش مطالبات معوق، سررسيد شده، مشكوك الوصول 
و بعضا س��وخت شده بانكي اس��ت كه اگر بطور واقعي و 
عيني اعمال ش��ود عالوه بر كاهش هزينه پنهان و آشكار 
موج��ب تقليل دارايي هاي ريس��كي بانك ها )بعضا حتي 
كاهش ذخاير قانوني( و بازگش��ت پول به چرخه اقتصاد 
مي ش��ود. نكته مهم در اين خصوص آن است كه برخي 
بانك ها ممكن اس��ت به دليل نشان دادن وضعيت بهبود 
در داشتن شاخص كفايت سرمايه و برآورده شدن الزامات 
بانك مركزي بر رعايت آن؛ بعضا از تغييرات سرفصل هاي 
مربوطه )به دليل داش��تن وزن هاي مختلف در محاسبه( 
جلوگيري كنند. همچنين با ان��واع روش ها و به عناوين 
مختلف نظير تجدي��د، امهال، احي��ا و... و تجديد اعتبار 
مشتريان سعي در حال كردن تسهيالت و مطالبات خود 
كنند و بعضا براي تسهيالت مشكوك الوصول حتي سود 
و جريم��ه تاخير در نظر مي گيرند ك��ه اين امر مي تواند 
نگران كنن��ده و تا حدودي پاش��نه آش��يل بانك ها تلقي 
شود. چرا كه اگر مشتري از حداقل الزامات اعتباري براي 

احيا يا امهال )مهلت دادن( برخوردار نباشد، مهلت دادن 
بيشتر به وي تنها سبب بلوكه شدن منابع پولي در دست 
عده يي و خرج پول از چرخه اقتصاد و شناسايي سودهاي 
موهومي براي بانك ها مي شود كه تحقق آن در هاله يي از 

ابهام قرار مي گيرد. 

 تاكيد بر وصول مطالبات معوق
بنابراي��ن ب��ه نظر مي رس��د كه در س��ال پيش رو 
تاكي��د بانك ها بايد وصول مطالب��ات معوق به صورت 
حقيقي و بهبود نس��بت كفايت سرمايه و افزايش توان 
تس��هيالت دهي باش��د. در اين خصوص ذكر اين نكته 
ضروري اس��ت كه دولت به مرور زمان طي س��ال هاي 
1384 تا 1395 رفته رفته به بزرگ ترين بدهكار بانكي 
بدل شده است. حجم بدهي مجموعه دولت به بانك ها 
طي ساله يي مورد اشاره بيش از 9 برابر شده است و از 
رق��م 23 هزار ميليارد تومان به رقم 210 هزار ميليارد 
توم��ان افزايش يافته اس��ت. بنابراي��ن پرداخت بدهي 
مجموعه دولت به بانك ها تحت هر عنوان نظير انتشار 
اوراق خزان��ه و... در يك بازه زماني مش��خص مي تواند 
روحي تازه در اين كالبد خس��ته بدمد. همچنين بانك 
مركزي مي تواند با تعيين نرخ در يك بازه مشخص براي 
ذخاي��ر قانوني با توجه به رتبه بندي بانك ها )بانك ها با 
رتبه بهت��ر از ذخاير كمتر برخ��وردار گردند( مي تواند 

سياست تشويقي مناسبي را به اجرا گذارد. 
در اين ميان، نكته قابل تامل ديگر در خصوص الزامات 
مدنظر بانك مركزي اس��ت كه در شرايطي كه بانك ها با 
مش��كالت عديده يي هر چند تا حدودي ناخواسته روبرو 
ش��ده اند، شرط برقراري الزامات آن است كه لزوم رعايت 
آن ب��ه صورت گام ب��ه گام و در قالب طرحي كلي مطرح 
و لزوم رعايت آن توس��ط تمام بانك ه��ا مورد تاكيد قرار 
گيرد تا بتوان رفته رفته و با گشايش هاي حاصل شده در 

اقتصاد، به استانداردهاي جهاني نزديك شد. 
همچنين، همان گونه كه پيش تر اش��اره ش��د جهت 
ارائه تس��هيالت تكليف��ي نيز منابع الزم توس��ط بانك 
مركزي انديشيده ش��ود تا بيش از اين فشار روزافزوني 
به بانك ه��ا وارد نيايد. چنانچه مناب��ع الزم مدنظر قرار 
نگيرد هزينه تامين مالي براي ساير بنگاه ها خواه نا خواه 
افزايش مي يابد و س��يكلي كه بدان اشاره شد در چرخه 

معيوب قرار خواهد گرفت. 
همچنين بان��ك مركزي مي توان��د در جهت بهبود 
شاخص كفايت سرمايه و وضعيت بانك ها، از دارايي هاي 
منجمدش��ده بانك ها به عنوان وثيقه يي در برابر ذخيره 
قانوني اس��تفاده كند تا بخشي از منابع بانكي دست كم 
از اي��ن طريق آزاد گردد تا بانك ها الاقل از وضعيتي كه 
گرفتار آن شده اند، رهايي يابند. در اين خصوص مي تواند 
با انتقال دارايي هاي منجمد به س��بد دارايي هاي بانك 
مركزي در يك بازه زماني و بدهكار نمودن بانك ها ضمن 
گشايش در عملكرد بانك ها رفته رفته زمينه هاي وصول 

مطالبات بانك ها در بازه زماني مدنظر فراهم شود. 
راهكار ديگر آن است كه بانك مركزي اقدام به انتشار 
اوراق مشاركت در بازار بين المللي خارجي كند و از محل 
آن، ارز به دست آمده را به ما به ازاي دارايي هاي اخذ كرده 
از بانك ها ب��ه عنوان وثيقه در يك بازه زماني در اختيار 
بانك ها ق��رار دهد. البته الزم به ذكر اس��ت كه اين ارز 
نبايد در بازار داخلي به ريال تبديل شود؛ بلكه مي توان از 
اين ارز در چارچوب سرمايه گذاري در بازارهاي خارجي 
توسط بانك ها و... اس��تفاده كرد كه با اين عمل، ضمن 
كاهش دارايي هاي س��مي بانك ها و حداقل در يك بازه 
زماني، سود عملياتي بانك ها تقويت و زمينه هاي افزايش 
سرمايه و تقويت بازار سرمايه كنوني فراهم خواهد شد. 
راه پاياني اس��تفاده از ابزارهاي نوين مالي نظير استفاده 
از اوراق به��ادار بر پايه دارايي، بدهي و منفعت و تنزيل 
دارايي ها )تسهيالت ارائه شده( و... است كه از طريق آن 
مي توان سرمايه منجمد شده بانك را آزاد و اقدامي موثر 
در زمينه افزايش شاخص يادشده )چه در صورت و چه 
در مخرج كسر( به عمل آورد كه تكيه ما نيز بر استفاده 
هر چه بيشتر از اين ابزارها و تحقق آن در چارچوب نظام 

و سازو كار پولي كشور است. 
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 آمادگي بانك پاسارگاد براي 
تامين مالي پروژه هاي برقي

بانك پاسارگاد براي نقش آفريني موثر در تامين مالي 
پروژه هاي برقي و خورشيدي تابشي كشور اعالم آمادگي 
ك��رد.  مصطفي بهش��تي روي عض��و هيات مديره بانك 
پاسارگاد ضمن بررسي وضعيت نيروگاه هاي خورشيدي 
تابش��ي، امكان تامين مالي توس��ط بانك هاي ايراني را 
مطرح و آمادگي بانك پاس��ارگاد براي نقش آفريني موثر 
در تامي��ن مالي پروژه هاي برقي كش��ور را اعالم كرد. به 
گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، مصطفي بهشتي روي 
در دومين همايش اينترسوالر ايران با طرح آمار جهاني 
وضعيت انرژي و وضعيت حوزه انرژي در ايران، س��اختار 
عملياتي و مالي نيروگاه هاي خورشيدي تابشي را تشريح 
كرد و به بررس��ي امكان تامين پروژه هاي برقي توس��ط 
بانك هاي ايران پرداخت. وي با اشاره به الگوهاي تامين 
مالي پروژه ي��ي در ايران، طرح  س��رمايه گذاري پروژه ها 
از مح��ل تامي��ن مالي خارجي با تضمي��ن دولت، طرح 
س��رمايه گذاري بين المللي براي پروژه هاي انرژي بخش 
خصوصي، اظهار داشت كه در صورت مهيا بودن شرايط، 
بانك پاس��ارگاد براي ايفاي نقش موث��ر در تامين مالي 

پروژه هاي برقي كشور آمادگي دارد. 

 بازديد مديرعامل بانك شهر 
از مناطق زلزله زده 

مديرعامل بانك ش��هر به نمايندگي از شبكه بانكي 
كش��ور از مناطق زلزله زده بازديد كرد. به گزارش مركز 
ارتباطات و روابط عمومي بانك شهر، دكتر حسين محمد 
پورزرندي مديرعامل اين بانك صبح چهارشنبه اول آذر 
96 به نمايندگي از ش��بكه بانكي كشور و براي بازديد از 
مناطق زلزله زده غرب كشور عازم استان كرمانشاه شد. در 
اين بازديد، پورزرندي با استاندار كرمانشاه ديدار و براي 
بررسي و احصاي نيازهاي منطقه آسيب ديده در جريان 

روند رسيدگي به آن قرار گرفت. 

 741ميليون دالر تسهيالت 
بانك صنعت براي فارس 

بان��ك صنعت و معدن 741ميليون دالر تس��هيالت 
به واحدهاي صنعتي استان فارس اختصاص داده است. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن، در 
راس��تاي حمايت اين بانك از صنايع كشور براي توسعه 
پايدار و اش��تغال، در اس��تان فارس تاكن��ون طرح هاي 
ذوب آهن پاس��ارگاد از تس��هيالت 294 ميليون دالري، 
عرش كبير شرق، كربنات سديم كاوه، نان صنعتي خوشه 
طاليي حافظ جهرم، آب هاي معدني س��پيدان چشمه، 
فرتاك نيروي پارس و فني شايا توان جهرم از تسهيالت 
43ميلي��ون يورويي و طرح هاي س��يمان خاكس��تري 
ني ري��ز، فوالد ني ريز و نوس��ان نگار غرب از تس��هيالت 
398ميليون دالري برخوردار ش��ده اند. همچنين مبلغ 
458ميلي��ارد ريال براي صنايع كوچك و متوس��ط اين 
استان جهت طرح هاي كاغذ زاگرس فارس، فرسايار كاج، 
پارس فن آوران كوشا و پرسا بتن مصوب كه متناسب با 
پيشرفت طرح در حال پرداخت است. گفتني است، بانك 
صنعت و معدن براي ايجاد، توس��عه و تكميل، بازسازي 
و تامين س��رمايه در گردش واحدهاي مختلف صنعتي 
استان فارس در س��ال 1395 مبلغ 190ميليارد تومان 
تسهيالت به واحدهاي مختلف صنعتي پرداخت كرده كه 
رتبه اول در پرداخت تسهيالت به بخش صنعت و معدن 

آن استان را به خود اختصاص داده است. 

 مراقب تركيدن حباب سكه 
باشيد

گ�روه بانك وبيمه  به دنبال افزايش دوباره نرخ هر 
اونس ط��ال در بازار جهاني كه به 1284دالر رس��يده و 
روند افزايش��ي به خود گرفته همچني��ن با افزايش نرخ 
دالر به 4106تومان، قيمت انواع س��كه روز چهارشنبه 
در بازار تهران افزايش يافت. به گزارش»تعادل« در بازار 
آزاد هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي ب��ا 31هزار تومان 
افزايش نس��بت به روز سه شنبه يك ميليون و 456هزار 
تومان معامله مي ش��د. همچنين هر قطعه س��كه تمام 
به��ار آزادي طرح قدي��م نيز با 2هزار تومان رش��د يك 
ميليون و 355هزار تومان داد و س��تد شد. در بازار آزاد 
قيمت هر قطعه س��كه نيم به��ار آزادي با 6 هزار تومان 
رش��د 725ه��زار تومان و هر قطعه ربع به��ار آزادي نيز 
با 3هزار توم��ان كاهش 402هزار توم��ان ارزش گذاري 
شده بود. س��كه گرمي نيز بدون تغيير قيمت 265هزار 
توم��ان معامله مي ش��د. هر گرم ط��الي 18عيار با يك 
هزار و 150توم��ان افزايش 126هزار و 750تومان داد و 
س��تد مي شد. در بازار ارز نرخ رس��مي 23 ارز افزايش و 
11 ارز كاهش يافته و قيمت 5 ارز هم تغييري نداش��ته 
اس��ت. دالر با 2ريال كاه��ش 3523.8توم��ان، پوند با 
28ريال رش��د 4671.2تومان و يورو با 11ريال افزايش 
4137.5تومان قيمت گذاري شد. صرافي هاي پايتخت نيز 
هر دالر امريكا را با 12تومان رش��د 4هزار و 106تومان 
مي فروختن��د. همچني��ن هر يورو با 20توم��ان افزايش 
4ه��زار و 883 تومان و هر پوند انگليس نيز بدون تغيير 
قيمت 5 هزار و 519 تومان معامله مي شد. اكنون فاصله 
دو ن��رخ مبادله يي و آزاد دالر به 582 تومان رس��يده و 
ب��ار ديگر اين فاصله درحال افزايش اس��ت هر چند كه 
دول��ت ن��رخ مبادله يي را اندكي كاه��ش مي دهد اما در 
بازار آزاد همچنان روند رش��د خود را حفظ كرده است. 
در اين رابطه محمد كش��تي آراي، رييس اتحاديه طال و 
جواهر گفت: س��كه 190هزار تومان حباب دارد. محمد 
كشتي آراي در گفت وگويي درباره جهش قيمت سكه در 
بازار با بيان اينكه اين موضوع سابقه دارد كه قيمت سكه 
در فواصل زماني مختلف حباب داشته باشد، اظهار كرد: 
در هفته اخير فاصله قيمت حقيقي س��كه با قيمت بازار 
به  ش��دت افزايش يافته و س��كه حدود 200تا 210هزار 
تومان حباب داشته، اين حباب قيمتي درحالي است كه 
قيم��ت جهاني طال با كاهش همراه ب��وده و نرخ ارز نيز 

ثبات داشته است. 

اخبار

»تعادل« از حركت رو به جلو روش هاي فروش در صنعت بيمه گزارش مي دهد

فروش اينترنتي بيمه رسما امكان پذير شد
اعالم ضوابط همكاري عرضه كنندگان بيمه  با بازاريابان برخط

گروه بانك وبيمه  احسان شمشيري   
به تازگي بيم��ه مرك��زي ضوابط انعقاد ق��رارداد 
هم��كاري عرضه كنن��دگان محص��والت بيمه يي با 
بازاريابان برخ��ط )آنالين( را اعالم كرد و اين ضوابط 
نشان از پذيرش تغييرات و تحوالت صورت گرفته در 

حوزه IT و بيمه در جهان دارد. 
به گزارش »تعادل«، ح��دود چند ماه پيش براثر 
مقاومت بخش س��نتي فروش بيمه يعني نمايندگان 
بيم��ه و كارگ��زاران رس��مي، بيمه مرك��زي فروش 
الكترونيكي را ملغي كرد و به س��نديكاي بيمه گران 
اعالم كرد تا س��از و كار و شرايط مناسب را براي اين 
امر پيدا كند به طوري كه دغدغه هاي نمايندگان بيمه 
در مخالفت با فروش الكترونيكي را طبيعي دانست و 
اعالم كرد كه ش��ركت هاي بيمه بايد زيرساخت هاي 
الزم براي حمايت بيش��تر از خان��واده 40 هزار نفري 
نمايندگان را با توسعه فناوري هاي نوين فراهم كنند 
تا آنها بتوانند نقش بيشتري در صنعت بيمه ايفا كنند 
و در اين راس��تا س��نديكاي بيمه گران ايران را مامور 
تنظيم روابط نمايندگان، بازاريابان و توسعه خدمات 
الكتروني��ك بيمه يي با هدف حماي��ت از نمايندگان 
ك��رده تا با ارائه راهكارهايي مش��كل نمايندگان حل 

شود. 
بنا بر اعالم بيمه مركزي، بازاريابان برخط )آنالين( 
محص��والت بيمه بايد مجوزه��اي الزم را از نهادهاي 
ذي صالح در حوزه تجارت الكترونيك نظير اي- نماد 
)از وزارت صنعت، معدن و تجارت( و نماد ساماندهي 
)از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي( اخذ كرده باشند. 
مديران ش��بكه فروش تمامي شركت هاي بيمه از 
اين پس براي انعقاد قراردادهاي همكاري با بازاريابان 
برخط بايد طبق ضوابط جديد اعالمي از سوي بيمه 

مركزي اقدام كنند. 
بر اين اساس، بازاريابان برخط )آنالين( محصوالت 
بيمه باي��د ابزارهاي الزم را به نح��وي فراهم نمايند 
كه متقاض��ي خدمات بيمه يي بتوان��د مواردي نظير 
قيمت نهايي محصول بيمه يي و مقايس��ه قيمت بين 
بيمه گران و ميزان تعهدات بيمه گر و... را به درس��تي 

ارزيابي نموده و تصميم گيري درستي انجام دهد. 
همچنين پس از پايان فرآيند ثبت سفارش برخط 
)آنالي��ن( محصول بيمه يي و قبل از صدور بيمه نامه، 
در زمان متعارف امكان انصراف  براي متقاضي خدمات 
بيمه فراهم باش��د و مفاد فرم پيشنهاد بيمه، شرايط 
عمومي، به ويژه استثنائات و محدوديت هاي محصول 
بيمه بايد به صورتي مناس��ب و طي فرآيند فروش و 
قبل از ثبت تقاضاي بيمه براي متقاضي خدمات بيمه 

قابل مشاهده باشد. 
طبقه بن��دي اطالعات به ص��ورت موضوعي براي 
مطالع��ه مجدد ب��راي متقاضي خدمات بيم��ه، ارائه 
مي��زان حق بيمه و خالصه اطالعات ضروري درمورد 
محصول بيمه يي از شركت بيمه منتخب قبل از ثبت 
س��فارش صدور بيمه نامه به متقاضي خدمات بيمه و 
ارائه مس��تندات فرم پيشنهاد و بيمه نامه پس از ثبت 
س��فارش، پرداخت مبلغ حق  بيمه و صدور بيمه نامه 
به صورت فيزيكي و ارس��ال آن به آدرس بيمه گذار از 
ديگر مواردي اس��ت كه بازاريابان برخط بايد رعايت 

كنند. 
همچنين براس��اس اين ضوابط بايد از دسترسي، 
شفافيت و سادگي اطالعات قبل و طي فرآيند عرضه 
برخ��ط )آنالين( محصول بيمه ي��ي اطمينان حاصل 
شود و اطالعات ش��خصي متقاضي خدمات بيمه يي 
و بيمه گ��ذاران در تم��ام مراح��ل بايد حفظ ش��ود، 
خدمات الكترونيكي به ص��ورت امن و قابل اطمينان 
صورت گيرد و محت��وا و مطالب مندرج در صفحات 
وب بازاريابان برخط )آنالين( محصوالت بيمه، بايد با 
قوانين و مقررات بيمه و ساير مقررات مربوط منطبق 

باش��د. بيمه مرك��زي در اين بخش��نامه اعالم كرد: 
نمايندگان بيمه و كارگزاران رس��مي بيمه موظفند، 
نس��خه يي از قرارداد هم��كاري ب��ا بازاريابان برخط 
)آنالين( محصوالت بيمه را حسب مورد براي شركت 
بيمه ذي ربط خود و بيمه مركزي جمهوري اسالمي 
ايران ارسال نمايند و مسووليت رعايت اين بخشنامه 
حس��ب مورد برعهده مديريت ذي ربط در ش��ركت 
بيم��ه، نمايندگان بيم��ه و كارگزاران رس��مي بيمه 
داراي قرارداد همكاري ب��ا بازاريابان برخط )آنالين( 

محصوالت بيمه است. 
تحوالت اخير در صنعت بيم��ه، از جمله افزايش 
تع��داد ش��ركت هاي بيمه و نمايندگان ف��روش آنها، 
ف��روش آنالي��ن نيازمند ب��ه كارگي��ري تصميمات 
مديريتي و اس��تراتژي هاي مناسبي اس��ت تا بتواند 
زمينه س��از توسعه صنعت بيمه ش��ود. به دليل سهم 
قابل توج��ه نمايندگان فروش ش��ركت هاي بيمه در 
ح��ق بيمه توليدي و افزايش ملم��وس تعداد آنها در 
سال هاي گذش��ته، توجه به شرايط و الزامات ورود و 
فعاليت اين دس��ته از ش��بكه فروش ضروري به نظر 

مي رسد. 
طي سال هاي اخير شاهد حركت شتابان بانك ها 
به س��مت اس��تفاده از ابزارها و خدمات الكترونيكي 
بوديم كه باعث سودآوري بانك ها و جمع آوري شعب 
م��ازاد و زيان ده ش��د و اندك مقاومتي كه از س��وي 
مديران س��نتي وجود داش��ت به اس��تقبال و تمايل 
تبديل ش��د و در اين راس��تا ضرورت دارد تا بيمه ها 
و ش��بكه نمايندگان نيز با پوست اندازي به استقبال 

روش ها و تغييرات بروند. 
بيمه ه��ا از مهم ترين بخش ه��اي اقتصادي در هر 
كشور محسوب مي ش��وند كه كاركرد و عملكرد آنها 
به طور مس��تقيم و غيرمستقيم بر وضعيت اقتصادي، 
اجتماع��ي و معيش��تي جامعه تاثيرگذار اس��ت و در 
ادبي��ات بيمه يي ب��ا ذخيره گيري و تجهي��ز منابع و 
تخصي��ص آن هم��واره از اصلي ترين حامي��ان افراد 

جامعه و فعاالن اقتصادي محسوب مي شوند. 
عوامل��ي نظير مهارت نيروي انس��اني ش��اغل در 
بيمه ها، تن��وع و كيفيت خدمات ارائه ش��ده، ميزان 
اس��تفاده از فن��اوري اطالع��ات و ابزاره��اي نوي��ن 
الكترونيكي، مطلوبيت محيط داخلي ش��عب و محل 
اس��تقرار آنها، نح��وه معرفي خدم��ات و موثر بودن 

تبليغات و... ابزارهاي مهمي هس��تند كه براي جذب 
منابع از آنها استفاده مي شود، اما برخي بيمه ها بدون 
توج��ه به نكات تخصص��ي و حرفه يي براي فروش به 
روش هاي سنتي متوسل هستند و حاضر به پذيرش 

تحوالت در ارائه خدمات نيستند. 

 تبديل تغيير به فرصت
بررسي تازه ترين گزارش ها و تحليل هاي موسسات 
معتبر جهاني از وضعيت آينده كس��ب و كارها نشان 
مي دهد، بيمه گراني كه تغييرات را پيش بيني و براي 
آنه��ا برنامه ريزي مي كنند، مي توانن��د آينده خود را 
خلق كنند، زيرا افزايش روش هاي فروش و رقابت در 
بازار و ش��فافيت قيمت، خريد مستقيم بدون واسطه 
و خريد گروهي از طريق انجمن هاي مجازي ش��اهد 
برخورداري همگاني از مزاياي بيمه ها خواهيم بود. به 
بيان س��اده، بيمه گران در بعضي بازارهاي نوظهور و 
كمتر توسعه يافته مي توانند حاشيه هاي سود خوبي 
به دس��ت آورند، به شرط آنكه از روش ها يي مختلف 
و نوين فروش اس��تفاده كنند البته با جهاني تر شدن 
بيمه هاي عمر و با گذش��ت زمان، اين حاش��يه هاي 
س��ود در فضاي رقابتي قيمت مح��ور از بين خواهند 

رفت. 
اگر فرصتي براي تنوع بخش��ي موجود نباشد، اين 
ام��ر مي تواند به نوس��ان زي��اد در درآمدها و كاهش 
سودآوري بيمه گران بينجامد. البته با مرگ بيمه گري 
قديم��ي و س��نتي و نبود مهارت ه��اي بيمه گري در 
بازاره��اي نوظه��ور در جهان منجر ب��ه كمبود افراد 

باتجربه در ارائه خدمات بيمه مي شود. 

 ب��ا اين حال، ش��ركت هاي بيمه يي ك��ه بتوانند 
تغيي��رات را بپذيرن��د و ب��ا تنوع روش ه��اي فروش 
بيمه گران برتر را اس��تخدام كنند يا در خدمت خود 
نگ��ه دارن��د و از دانش آنها براي س��اختن مدل هاي 
پيچيده پيش بيني كننده به��ره بگيرند، مي توانند به 

سهم بازار بيشتري دست يابند. 
 insur tech امروزه در جهان ش��ركت هاي بيمه
با اس��تفاده از تكنيك و ابزارهاي هاي جديدي مانند 
شبكه هاي اجتماعي، تلفن هاي هوشمند و غيره و با 
ارزيابي ريسك و با ارائه خدمات سفارشي مناسب ترين 
و كمترين نرخ را با باالترين كيفيت به بيمه شدگان و  
بيمه گذاران ارائه خواهند داد و اين شركت هاي بيمه 
قادر خواهند بود با كنار گذاش��تن مدل هاي قديمي 
بيمه ك��ه مبني بر دريافتي يكس��ان از تعداد زيادي 
افراد و پرداخت حداقلي به تعداد محدودي بيمه شده 
بوده اين روند س��نتي را كنار گذاشته و براساس نياز 
مش��تري و همچنين ميزان ريسكي كه هر فرد با آن 
مواجه مي شود، خدمات خاص بيمه يي با قيمت هاي 

كامال متفاوت ارائه دهند. 
با پيشرفت هاي اخير در فناوري هاي جديد ازجمله 
تلفن همراه اين فرصت فراهم شده تا شركت هاي بيمه 
با ادغام تكنولوژي در كس��ب و كارشان، محصوالت و 
خدمات جديدي ارائه دهند و باعث شوند حوزه هاي 
فني و مالي و سرمايه گذاري غيرجذاب و قديمي جاني 

تازه بگيرند. 
اس��تفاده از تكنولوژي تاثير فراوان��ي بر الگوها و 
مدل هاي كس��ب و كار فاقد كارايي شركت هاي بيمه 
خواهند داشت كه مهم ترين اثرات تكنولوژي دراختيار 

قرار دادن اطالعات و داده هاي مفيد به كليه ذي نفعان 
آن شركت بيمه خواهد بود همچنين در شناسايي و 
مديريت ريسك كمك موثري به بيمه گران مي كند. 
Insur tech در ارزياب��ي خطره��ا و ريس��ك هاي 
احتمال��ي، در ارزيابي مش��تريان و... در صنعت بيمه 
بسيار ثمربخش خواهد بود و باعث كاهش هزينه ها، 
قيمت گذاري مناس��ب، بهبود ش��رايط كسب و كار و 
پيش بين��ي اتفاق��ات آينده تاثير مس��تقيم و موثري 

خواهد داشت. 
ضرورت دارد بيمه ها با تدابيري جدي براي ارتقاي 
ارائ��ه خدمات و نوآوري و خل��ق محصوالت جديد و 
ايجاد تنوع بيشتر در محصوالت بيمه متناسب با نياز 
مشتريان انديشيده شود زيرا آينده صنعت بيمه كشور 
در دست شركت هاي بيمه Insur tech خواهد بود. 
با مطالعه و بررسي مناسبات و قراردادهاي بيمه يي 
و پرونده هاي خسارت و اختالف يا حتي روابط حسنه 
مقطعي بين بيمه گذاران با نماين��دگان و كارگزاران 
يا روابط مديران و كارشناس��ان ش��ركت هاي بيمه با 
بيمه گذاران و ش��بكه فروش به سرعت به نقاط قوت 
و ضعف موجود در روش كار و نيز س��بك مديريتي و 
شيوه هاي بازاريابي و در سمت بيمه گذاران معايب و 
مزاياي نحوه انتقال ريس��ك و انتظارات اجرايي آنها 
از بيمه گ��ر يا بيمه گ��ران را مي توان پي برد و تحليل 

سيستمي كرد. 
متاس��فانه تاكنون بازار بيمه كشور به دليل حاكم 
ب��ودن رويكرد مديريت س��نتي عقب گرد و س��كون 
داش��ته  اس��ت. بخش��ي نگري و حفظ منافع اجزاي 
مختلف و فردي، رفتار س��ازماني مبتني بر مناسبات 
منسوخ ارباب رعيتي در برخي شركت هاي بيمه موج 

مي زند. 
در شركت هاي بيمه اصل تقس��يم كار در ادارات 
مختلف و تقسيم وظايف براساس رشته هاي بيمه يي 
براي اجراي وظايف تخصصي و پيش��برد امور اس��ت 
ام��ا هرگز اي��ن تقس��يم كار نبايد مانع از پيش��برد 
سياس��ت هاي بازاريابي و غيرهمس��و ب��ودن اجزا در 
ش��ركت هاي بيمه با سياس��ت هاي بازاريابي شركت 

باشد. 
ب��ه صراحت مي ت��وان گفت كه مديران ارش��د و 
مياني و كارشناس��ان س��تادي و صف ش��ركت هاي 
بيمه متاسفانه آشنايي مختصري با مفاهيم بازاريابي 
و فروش دارند. به طوري كه ش��ركت هاي بيمه ايراني 
متاس��فانه هنوز با مفهوم سيستم يكپارچه بازاريابي 
آشنا نيستند درحالي كه اين سيستم وظيفه اش فقط 

فروش خدمات بيمه نيست. 
در اين سيستم همه مديران، كاركنان و نمايندگان 
يك ش��ركت بيمه به طور مس��تمر در تالش��ند براي 
ش��ركت بيمه خود برند سازي كنند و اعتبار و منزلت 
اجتماعي و بازرگاني به وج��ود بياورند و آن را حفظ 
كنن��د. در اين سيس��تم ضمن رعايت اصل تقس��يم 
كار و وظايف در ش��ركت بيمه، همه در تالش جلب 
رضاي��ت و ايجاد حداكثر مطلوبيت براي بيمه گذاران 
طرف همكاري با ش��ركت هستند. در روش سيستم 
يكپارچه بازاريابي پرداخت خس��ارت سريع و مكفي 
به خسارت ديدگان، وظيفه اصلي و ماموريت شركت 
بيمه تلقي مي ش��ود و نه وس��يله يي ب��راي تبليغ و 
منت گذاري بر بيمه گذاران و به رخ كشيدن است اما 
در سيستم يكپارچه بازاريابي، كارگزاران و نمايندگان 
فرزندان و اعضاي اصلي خانواده در شركت بيمه تلقي 

مي شوند. 
در بازار رقابتي ش��بكه فروش با ده ها مشكل يك 
پرتفوي را كه گاهي متش��كل از چند رشته بيمه يي 
است براي شركت جذب مي كند، انتظار حمايت هاي 
فني و تامين خدمات مناس��ب براي بيمه گذاران در 

كنار آن توقع حفظ حقوق خويش را دارند. 

سهم بانك هاي دولتي و خصوصي شده از تراكنش ها در مهر 96 دو برابر بانك هاي خصوصي بوده است

65 درصد تعداد و مبلغ تراكنش هاي بانكي در 6 بانك بزرگ
6 بانك بزرگ به اندازه دو برابر 28 بانك و موسسه اعتباري ديگر در گردش شبكه پرداخت سهم دارند

گروه بانك وبيمه  محسن شمشيري   
 در مه��ر ماه 96 بي��ش از 65 درصد تعداد و مبلغ 
 تراكنش ه��اي بانك��ي در ش��بكه پرداخ��ت از طريق

6 بانك بزرگ كشور انجام شده و بانك هاي ملت، ملي، 
پارسيان، صادرات، كشاورزي و سپه به اندازه دو برابر 
28بانك و موسسه اعتباري در گردش شبكه پرداخت 

و تراكنش هاي بانكي سهم داشته اند. 
گ��زارش ش��اپرك از تعداد و مبل��غ تراكنش هاي 
شبكه پرداخت و بانك هاي مختلف كشور در مهر ماه 
96 نش��ان مي دهد كه بانك هاي ملت، ملي، پارسيان 
و ص��ادرات رتبه هاي اول تا چهارم بيش��ترين تعداد 
تراكنش هاي بانك��ي را به خود اختص��اص داده اند و 
از نظ��ر مبلغ نيز بانك ه��اي ملت، ص��ادرات، ملي و 
كش��اورزي رتبه هاي اول تا چهارم را از نظر بيشترين 

مبلغ تراكنش ها داشته اند. 
بانك ملت با بي��ش از 32.52درصد، بانك ملي با 
7.98درصد، بانك پارس��يان ب��ا 6.76 درصد و بانك 
صادرات با 6.7 درصد بيش��ترين تعداد تراكنش ها را 
داش��ته اند و پس از اين 4 بانك، بانك هاي كشاورزي 
با 6.59 درصد، بانك س��په با 4.75درصد، بانك رفاه 
4.68درصد، بانك سامان 4.64درصد، بانك پاسارگاد 
4.25درصد، بانك تجارت 3.52درصد و بانك رسالت 
3.42درص��د تعداد تراكنش ها را ب��ه خود اختصاص 
داده و رتبه پنجم تا يازدهم را بين 34بانك و موسسه 

اعتباري كسب كرده اند. 
بقيه بانك ها و موسس��ات اعتب��اري نيز روي هم 
سهم 14.19درصدي از كل تعداد تراكنش هاي شبكه 

پرداخت داشته اند. 

 وضعيت مبلغ تراكنش ها
 از نظ��ر مبل��غ تراكنش ه��ا ني��ز بان��ك ملت با 

29.11درصد، بانك صادرات ب��ا 11.28درصد، بانك 
مل��ي ب��ا 11.05درصد و بانك كش��اورزي ب��ا 5.52 
درص��د رتبه هاي اول تا چهارم را كس��ب كرده و بعد 
از آن از رتب��ه پنجم تا دوازدهم به بانك هاي س��په با 
5.07 درص��د، بانك پارس��يان ب��ا 4.57درصد، بانك 
رفاه با 4.41درصد، بانك تجارت با 4.14درصد، بانك 
پاس��ارگاد با 3.57درصد، بانك سامان با 3.11درصد، 
بانك قوامين 2.39درصد و بانك رسالت با 2.26درصد 

اختصاص يافته است. 
بقيه بانك ها و موسس��ات اعتب��اري نيز روي هم 
سهم 13.52درصدي از كل مبلغ تراكنش هاي شبكه 

پرداخت داشته اند. 

 يك سوم تراكنش ها متعلق به بانك هاي 
خصوصي 

 آمارها نشان مي دهد، بانك هاي دولتي و خصوصي 
شده كه همچنان س��هام و گردش مالي شركت هاي 
دولت��ي در آنها جري��ان دارد ش��امل بانك هاي ملي، 
س��په، كش��اورزي، رفاه كارگ��ران، ملت، ص��ادرات و 
تجارت همچنان بيش��ترين سهم را در گردش مالي و 
تراكنش هاي نظام بانكي دارند و حدود دو س��وم اين 
تراكنش ها متعلق به بانك هاي دولتي و خصوصي شده 
اس��ت. اما بانك هايي كه از ابتدا خصوصي محس��وب 
مي شوند شامل بانك هاي پارسيان، پاسارگاد، سامان، 
قوامين، رسالت، آينده، اقتصادنوين و... توانسته اند يك 
س��وم س��هم از بازار تراكنش ها را ب��ه خود اختصاص 

دهند. 
بانك ه��اي خصوص��ي روي ه��م رفت��ه بيش از 
33درصد تع��داد و 29.4درصد مبل��غ تراكنش هاي 
بانكي در ش��بكه پرداخت كشور را به خود اختصاص 
داده اند و اين موضوع نشان مي دهد كه جايگاه و سهم 

و نقش بانك هاي خصوصي به تدريج در نظام پرداخت 
و تع��داد و مبلغ تراكنش هاي ش��بكه پرداخت رو به 
افزايش است به طوري كه بزرگ ترين بانك خصوصي 
يعني بانك پارسيان درحال حاضر رتبه سوم تعداد و 
رتبه شش��م مبلغ تراكنش ها را بين كل شبكه بانكي 

و موسسه هاي اعتباري به خود اختصاص داده است. 
 بانك پارسيان با سهم 76.6درصدي از كل تعداد 
تراكنش هاي پذيرندگي شبكه پرداخت، رتبه اول را در 
بين تمامي بانك هاي خصوصي از آن خود كرده است. 
همچنين بانك پارسيان با كسب سهم 76.6درصدي 
از تعداد تراكنش هاي كارتخوان هاي فروشگاهي از نظر 
تعداد تراكنش هاي ابزارهاي پرداخت، رتبه سوم را در 
ميان 34بانك و موسسه اعتباري و رتبه اول را در ميان 
بانك هاي خصوصي كسب كرده است. از نظر مبلغ نيز 
بانك پارس��يان رتبه شش��م را در بين همه بانك ها و 
موسس��ات اعتباري كشور داشته و در عين حال رتبه 
نخست بانك هاي خصوصي را از نظر مبلغ تراكنش ها 

به خود اختصاص داده است. 
اين درحالي است كه پارسيان با سهم 4.57درصدي 
از مبلغ كل تراكنش هاي شبكه پرداخت، رتبه ششم 
كل بانك ها و موسسه هاي اعتباري را در بين 34 بانك 
و موسس��ه اعتباري كس��ب كرده و در بين بانك هاي 
خصوصي ني��ز رتبه اول مبلغ تراكنش ه��ا را به خود 

اختصاص داده است. 
با توجه به رشد تراكنش هاي موبايلي در سال هاي 
آت��ي، عملك��رد بانك پارس��يان در ح��وزه بانكداري 
الكترونيك رشد قابل توجه يي يافته و اين نشان دهنده 
مزيت نس��بي و ت��وان اين بانك ب��راي حضور موثر و 

گسترده در بازار و صنعت پرداخت است. 
اندازه گيري ميزان تمركز در بازار بانك هاي پذيرنده 
تراكنش ها نش��ان مي دهد كه بانك پارسيان ازجمله 

بانك هايي است كه بيشترين نفوذ و حضور را در بازار 
ابزارها و تراكنش هاي بانكي دارد و ابزارهاي اين بانك 

حضور و گس��تردگي فراواني در فروشگاه ها و در بين 
كاربران داشته است. 

آمارها نشان مي دهد كه بانك هاي دولتي و خصوصي شده كه همچنان سهام و گردش 
مالي شركت هاي دولتي در آنها جريان دارد شامل بانك هاي ملي، سپه، كشاورزي، 

رفاه كارگران، ملت، صادرات و تجارت همچنان بيشترين سهم را در گردش مالي و 
تراكنش هاي نظام بانكي دارند و حدود دو سوم اين تراكنش ها متعلق به بانك هاي دولتي 

و خصوصي شده است. اما بانك هايي كه از ابتدا خصوصي محسوب مي شوند شامل 
بانك هاي پارسيان، پاسارگاد، سامان، قوامين، رسالت، آينده، اقتصادنوين و... توانسته اند 

يك سوم سهم از بازار تراكنش ها را به خود اختصاص دهند

                                                                                                      

حدود چند ماه پيش براثر مقاومت بخش سنتي فروش بيمه يعني نمايندگان بيمه و 
كارگزاران رسمي، بيمه مركزي فروش الكترونيكي را ملغي كرد و به سنديكاي 

بيمه گران اعالم كرد تا ساز و كار و شرايط مناسب را براي اين امر پيدا كند به طوري كه 
دغدغه هاي نمايندگان بيمه در مخالفت با فروش الكترونيكي را طبيعي دانست

تحوالت اخير در صنعت بيمه از جمله افزايش تعداد شركت هاي بيمه و نمايندگان 
فروش آنها، فروش آنالين نيازمند به كارگيري تصميمات مديريتي و استراتژي هاي 

مناسبي است تا بتواند زمينه ساز توسعه صنعت بيمه شود
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5 بورس و فرابورس
 تحقق 1111ريالي س�ود »كيميا«: شركت صنعتي 
و معدني كيمياي زنجان گس��تران با سرمايه ثبت شده 
115ميلي��ارد و 200ميليون ريال پيش بيني درآمد هر 
س��هم س��ال مالي منتهي به پايان اس��فند 96 دوره 6 
ماهه منتهي به پايان شهريور را منتشر كرد. همچنين 
اين ش��ركت پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي 
منتهي به پايان اسفند امسال را مبلغ 2هزار و 100ريال 
س��ود به طور خالص پس از كس��ر مالي��ات اعالم كرد. 
ع��الوه بر اين »كيميا« در دوره 6 ماهه منتهي به پايان 
شهريور امس��ال به ازاي هر سهم يك هزار و 111ريال 
سود محقق كرد. اين ش��ركت 53 درصد پيش بيني ها 
را 6 ماهه پوش��ش داد. گفتني است، سيمان دورود در 
س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 95 به ازاي هر سهم 
يك هزار و 515 ريال س��ود محقق كرد. همچنين اين 
شركت در 6 ماهه سال مالي قبل 380ريال سود محقق 
ك��رده و 25درصد پيش بيني ها را پوش��ش داده بود. بر 
اين اساس، اين شركت سود عملياتي سال مالي منتهي 
 ب��ه پايان اس��فند 96 را به ازاي هر س��هم ي��ك هزار و
843 ري��ال اعالم كرده كه در 6 ماهه 909ريال س��ود 
معادل 49درصد را پوشش داده است. اين درحالي است 
كه ش��ركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران 
داليل تغييرات اطالعات پيش بيني س��ال مالي منتهي 
به پايان اس��فند 96 نسبت به اطالعيه قبلي را اين گونه 
اعالم كرد: افزايش EPS پيش بيني سال 1396 نسبت 
پيش بيني اوليه س��ال 1396 به ميزان 52.5 درصد به 
 LME روي به ميزان 22درصد و LME عل��ت افزايش
سرب به ميزان 16درصد نسبت به پيش بيني اوليه سال 

1396 و افزايش نرخ دالر به ميزان 9درصد است. 
 شناس�ايي زيان 46ريالي »س�دور«: ش��ركت 
س��يمان دورود با سرمايه ثبت ش��ده 641 ميليارد و 
697 ميليون ريال پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال 
مالي منتهي به پايان اس��فند 96 دوره 6 ماهه منتهي 
به پايان شهريور را منتشر كرد. همچنين، اين شركت 
پيش بيني درآمد هر س��هم براي سال مالي منتهي به 
پايان اسفند امسال را مبلغ 6 ريال زيان بطور خالص 
پس از كسر ماليات اعالم كرد. اين در حالي است كه، 
»س��دور« در دوره 6 ماهه منتهي به پايان ش��هريور 
امس��ال به ازاي هر س��هم 46ريال زيان محقق كرد. 
اين شركت 767درصد پيش بيني ها را 6 ماهه پوشش 
داد. گفتني است، سيمان دورود در سال مالي منتهي 
به پايان اس��فند 95 به ازاي هر سهم 179ريال زيان 
محقق كرد. همچنين اين ش��ركت در 6 ماهه س��ال 
مال��ي قبل 151ريال زي��ان محقق كرده و 84 درصد 
پيش بيني ها را پوش��ش داده بود. بر اين اساس سود 
عملياتي س��ال مالي منتهي به پايان اسفند 96 را به 
ازاي هر س��هم 33ري��ال اعالم كرده ك��ه در 6 ماهه 

29ريال زيان پوشش داده است. 
 تحق�ق س�ود 12ري�ال »خمحركه«: ش��ركت 
صنعت��ي ني��رو محرك��ه با س��رمايه ثبت ش��ده يك 
ه��زار و 20ميليارد و 600 ميلي��ون ريال اطالعات و 
صورت ه��اي مال��ي ميان دوره يي 6 ماه��ه منتهي به 
پايان ش��هريور 96 براي س��ال مالي منتهي به اسفند 
امس��ال را منتشر كرد. همچنين، اين شركت در دوره 
6 ماهه منتهي به پايان ش��هريور 96 به ازاي هر سهم 
5 ريال سود محقق كرد. اين شركت در دوره 6 ماهه 
سال مالي قبل به ازاي هر سهم 12ريال سود خالص 
محقق كرده بود. در س��ويي ديگر اين ش��ركت سود 
دوره 6 ماهه را نس��بت به مدت مشابه سال قبل 58 
درصد كاهش داد. بر اين اساس »خمحركه« در پايان 
دوره 12 ماه��ه منتهي به پايان اس��فند 95 به ازاي 
هر س��هم 73ريال سود شناس��ايي كرد. اين درحالي 
اس��ت كه ش��ركت ش��ير پاس��توريزه پگاه گلپايگان، 
س��ود انباش��ته پايان دوره 6 ماهه منتهي به شهريور 
ماه امس��ال را 73ميلي��ارد و 864 ميليون ريال اعالم 
كرد. اين ش��ركت در 6 ماهه قبلي 50 ميليارد و 676 
ميليون ريال سود انباشته داشته كه در 6 ماهه امسال 

46درصد افزايش يافت. 
 افزاي�ش عملك�رد مل�ي صنايع م�س ايران: 
ش��ركت ملي صنايع م��س ايران پيش بين��ي درآمد 
هر س��هم س��ال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96 را 
حسابرسي شده و با س��رمايه معادل 50 هزارميليارد 
ريال منتش��ر كرد. همچنين، اين ش��ركت پيش بيني 
درآمد هر سهم سال مالي 96 را حسابرسي شده مبلغ 
272ري��ال اعالم كرده و طي 6 ماهه ابتدايي س��ال با 
اختص��اص مبل��غ 167ريال س��ود به ازاي هر س��هم 
معادل 61 درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد كه 
در مقايسه با سال مالي قبل معادل 37درصد افزايش 
داشت. گفتني است »فملي« در سال مالي قبل مبلغ 
122ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاشت و به 

38درصد از پيش بيني هايش رسيد. 
 پوشش پيش بيني هاي »كمنگنز«: شركت معادن 
منگنز ايران پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 
به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
202ميليارد و 400ميليون ريال منتشر كرد. همچنين، 
اين شركت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 96 را 
مبلغ 196ريال اعالم ك��رده و طي 6 ماه مبلغ 48ريال 
س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت و معادل 24درصد 
از پيش بيني هايش را محقق كرد كه در مقايسه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل 1500درصد افزايش داشت. 
گفتني است »كمنگنز« در دوره 9ماهه سال مالي قبل 

مبلغ 3ريال سود به ازاي هر اختصاص داده بود. 
 انتشار عملكرد »فس�رب«: شركت ملي سرب و 
روي ايران پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 
به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي ش��ده و با سرمايه 
322ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين، اين شركت 
پيش بيني درآمد هر س��هم براي س��ال مالي منتهي به 
 29 اس��فندماه 96 را مبلغ 147ريال اعالم كرده  و طي
6 ماه مبلغ 59 ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص 
داد و به 40درصد از پيش بيني هايش رس��يد كه نسبت 
به دوره مشابه سال مالي قبل رشد قابل توجهي داشت. 
گفتني است اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل 

معادل صفر ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد. 
 پوش�ش پيش بيني هاي ارتباطات سيار ايران: 
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران پيش بيني درآمد هر 
س��هم س��ال مالي منتهي به 29 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرس��ي ش��ده و با س��رمايه معادل 4هزارميليارد 
ريال منتش��ر كرد. همچنين، اين ش��ركت پيش بيني 
درآمد هر س��هم س��ال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 
96 را حسابرس��ي شده مبلغ 3هزار و 252ريال اعالم 
كرد و طي دوره 6 ماه��ه با اختصاص مبلغ يك هزار 
و 650 ريال س��ود به ازاي هر سهم معادل 51 درصد 
از پيش بيني هايش را پوش��ش داد كه در مقايس��ه با 
دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 10درصد افزايش 
داش��ت. گفتني است اين شركت در دوره مشابه سال 
مال��ي قبل مبل��غ يك هزار و 506 ريال س��ود به هر 
س��هم اختص��اص داد كه مع��ادل 50 درص��د از كل 

پيش بيني هايش بود. 

روي خط شركت ها 

»تعادل« از تخلفات و الزامات بازار سرمايه گزارش مي دهد

زدن هاي سازماني دور 
گروه بورس 

افزاي��ش نقدش��وندگي ب��ازار س��هام يك��ي از 
ضرورت هايي اس��ت كه  باي��د موردتوجه مقام ناظر 
قرار گي��رد. از همين رو، بايد س��رمايه گذار داخلي 
و خارج��ي به هر دليلي كه ني��از به نقدينگي دارند 
به س��رعت به دارايي خود دسترسي پيدا كند زيرا 
زماني كه اين پروسه بنا بر روند طوالني مدت اداري 
به طول انجامد حس بي اعتمادي را در سرمايه گذار 
ايج��اد خواهد كرد كه اين مه��م در بازار هاي مالي 
دنيا نكته يي بس��يار منفي محس��وب مي ش��ود. از 
طرف��ي باتوجه به تاكيد دبي��ركل كانون كارگزاران 
بر اين روند و انتقادات موجود در حوزه فعاليت  هاي 
س��ازمان بورس، مش��اهده مي ش��ود كه نهاد ناظر 
چندان هم با س��اير اركان بازار س��رمايه در تعامل 
نيس��ت. در عين حال، باتوجه به اينكه تمام صنايع 
و ش��ركت هايي كه در بازار س��هام فعاليت مي كنند 
موظ��ف ب��ه ارائه اطالع��ات مالي خود به س��ازمان 
بورس و انتش��ار از طريق س��امانه كدال هس��تند، 
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس 
انتقادات��ي را در روند فعاليت اين حوزه دارد كه در 

ادامه مي خوانيد. 

 لزوم تغيير در دوره تسويه 
در همي��ن راس��تا، دبي��ركل كان��ون كارگ��زاران با 
بيان اينكه دوره تس��ويه ي��ك روزه مي تواند به افزايش 
نقدش��وندگي كمك كند، گفت: ورود سازمان بورس در 
تعيين هيات مديره اركان ب��ازار به نوعي دور زدن قانون 
بوده و بايد فقط 5درصد س��هام عادي را دراختيار داشته 

باشد. 
وي با اشاره به پيشنهاد كانون كارگزاران براي تسويه 
يك روزه عمليات پس از معامالت سهام در اتاق پاياپاي و 
جايگزيني آن با دوره سه روزه تسويه معامالت، گفت: اگر 
سرمايه گذار بخواهد سهامي را در بازار بفروشد، با هدف 
اينكه وجوه حاصل از آن را براي خريد س��هام ديگري به 
كار اندازد، عمليات تسويه سه روزه يا يك روزه فرقي براي 
وي نخواهد داشت، زيرا هدف انجام معامله در بازار است. 
روح اهلل ميرصانعي افزود: در مقابل دس��ته ديگري از 
سرمايه گذاران هس��تند كه نياز به نقدينگي فوري براي 
رفع امور و مش��كالت خ��ود دارند. تفاوت دوره تس��ويه 
ي��ك روزه يا س��ه روزه جايي خود را نش��ان مي دهد كه 
س��رمايه گذار به هر دليلي نياز ف��وري به نقدينگي دارد 
و اين در حالي اس��ت كه نقدش��وندگي به عنوان يكي از 

شاخص هاي اصلي بازار سرمايه عنوان مي شود. 
به گفته وي، سرمايه گذار در زمان خريد پس از ارائه 
درخواست يا اينكه چه زماني سهام معامله شود، بايد ابتدا 
وجه موردنياز را به حس��اب كارگزاري واريز كند، اما در 
زمان فروش سهام به سرمايه گذار عنوان مي شود كه سه 

روز كاري بعد از معامل��ه مي تواند وجه حاصل از فروش 
سهام خود را دريافت كند كه اين عدم تناسب در معامله 
تا حدي آزار دهنده است.  وي با بيان اينكه براي افزايش 
نقدش��وندگي در بازار سهام و افزايش انصاف در خريد و 
فروش اوراق بهادار پيشنهاد تسويه يك روزه معامالت به 
سازمان بورس ارائه ش��ده است، يادآور شد: در بازارهاي 
سرمايه دنيا نيز دوره تسويه سه روزه معامالت به دو روزه 
و ي��ك روزه در حال تغيير اس��ت و اين در حالي اس��ت 
كه اگر امكان تسويه در فرآيند T+0 وجود داشت، شايد 
از آن صرف نظ��ر نمي كردند، هر چند كه محدوديت هاي 
نرم اف��زاري مانع انجام آن مي ش��ود.  ب��ه گزارش فارس، 
ميرصانعي با اش��اره ب��ه مزيت معامالت س��هام و اوراق 
مشاركت براي س��رمايه گذاران افزود: يك كارگزار وقتي 
س��هم شركتي را بنا به سفارش مشتري مي فروشد و در 
يك روز س��هام ديگري را خري��داري مي كند، بايد وجه 
حاصل از معامله را طي سه روز معامالتي با اتاق پاياپاي 
تس��ويه كند، اما گاهي پيش مي آيد ك��ه درازاي فروش 

سهام اقدام به خريداري اوراق مشاركت مي شود. 
وي ادامه داد: س��همي كه فروخته مي شود، بايد سه 
روز بع��د از انجام معامله وج��ه آن از كارگزاري دريافت 
شود، اما كارگزار براي خريد اوراق مشاركت بايد يك روز 
بعد از انجام معامله وجه آن را در س��پرده گذاري تسويه 
كند. بنابراين دردس��رهايي در تسويه معامالت به خاطر 
اختالف دوره تسويه اوراق بهادار و سهام به وجود مي آيد 
كه با يكسان كردن دوره تسويه يك روزه ضمن منصفانه 
شدن فرآيند تسويه معامالت، سطح نقدشوندگي و روند 
معامالت سرمايه گذاران تسهيل و روندي همسان ميان 
تس��ويه فرآيند پس از معامالت اوراق مشاركت و سهام 

به وجود مي آورد. 

 سازمان بورس و دور زدن قانون
اين مقام مس��وول در مورد نحوه حضور سازمان 
ب��ورس در تركيب هيات مديره اركان بازار س��رمايه 
گف��ت: پيش از اين در حالي اختالف نظرهايي ميان 
كانون كارگزاران و س��ازمان بورس بر سر حضور در 
تركي��ب هيات مديره فرابورس وجود داش��ت كه به 
نظر مي رس��د، نهاد ناظر بازار س��رمايه به بهانه در 
اختيار داش��تن س��هام ممتاز همواره تعيين كننده 
نمايندگان اغلب كرس��ي هاي هيات مديره بورس ها 

بوده است. 
ميرصانعي گفت: سازمان بورس از ابتداي پيدايش 
شركت س��پرده گذاري مركزي و تسويه وجوه اوراق 
 به��ادار تاكنون حداكثر كرس��ي هاي هيات مديره را 
در اختيار داش��ته و اين در حالي اس��ت كه مطابق 
قانون هر شخص حقيقي و حقوقي حداكثر 5درصد 
سهام يك شركت سهامي عام را مي تواند در اختيار 
داش��ته باشد، اما س��ازمان بورس به نوعي با تفسير 

ديگ��ري از اين موض��وع ضمن نگه��داري 5درصد 
سهامي كه تبديل به سهام ممتاز شده از امتياز آن 
براي تعيين سه عضو هيات مديره استفاده مي كند. 
دبيركل كانون كارگ��زاران بورس و اوراق بهادار 
تصريح ك��رد: »معتقدم اين موضوع ب��ه نوعي دور 
زدن قان��ون بوده و س��ازمان بورس ني��ز بايد فقط 
5درصد س��هام عادي را در اختيار داش��ته باش��د و 
بر همان اساس نيز از حق راي خود استفاده كند.«
به داليلي س��ازمان بورس اعتقاد دارد، ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي از اركان حساس و امين بازار 
س��رمايه بوده و تمام تس��ويه ها از اين طريق انجام 
مي شود، بر اين اساس اگر سه عضو در هيات مديره 
سمات داشته باشد، بهتر است. اين رويه يي بوده كه 

تا به حال بر همين اساس جلو رفته است. 

 بنياد مستضعفان زير ذره بين بورس
در س��ويي ديگر، حس��ن اميري معاون نظارت بر 
بورس ها و ناش��ران سازمان بورس با بيان اينكه همه 
نهاده��اي عمومي و انقالبي ملزم ب��ه ارائه اطالعات 
مالي خود به سازمان بورس و انتشار از طريق سامانه 
كدال هستند، گفت: اطالعات مالي بنياد مستضعفان 
هن��وز به بورس نرس��يده اس��ت. مع��اون نظارت بر 
بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس با تاكيد بر الزام 
قانوني هم��ه نهادهاي عمومي و انقالب��ي براي ارائه 
گزارش ها و صورت هاي مالي خود به سازمان بورس 
گفت: مطابق با تكاليف قانوني اجراي سياس��ت هاي 
كلي اصل 44 قانون اساس��ي تمام نهادهاي نظامي و 
انتظامي كشور، سازمان ها و موسسات خيريه كشور، 
نهادها و سازمان هاي وقفي و بقاع متبركه، نهادهاي 

انقالب اس��المي و كليه صندوق هاي بازنشس��تگي 
اعم از كش��وري و لش��كري مكلف به ارائه اطالعات 
كام��ل مالي خود به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
هستند. حس��ن اميري با بيان اينكه اين نهادها بايد 
با مراجعه به س��ازمان بورس نسبت به دريافت كليد 
مجازي نس��بت به انتشار گزارش ها و اطالعات مالي 
خود در س��امانه كدال اقدام كنند، عنوان كرد: هنوز 
خبري از انتشار اطالعات مالي اصلي و تلفيقي بنياد 

مستضعفان در اين سامانه نيست. 
 بر اين اس��اس، بنياد مستضعفان انقالب اسالمي
 30 آب��ان م��اه 96 ب��راي نخس��تين بار گ��زارش 
تلفيق��ي  مال��ي  صورت ه��اي  ش��ده  حسابرس��ي 
وب س��ايت  در  خ��ود  اصل��ي  واح��د  و  گ��روه 
 متعل��ق به اي��ن نه��اد انقالب��ي را منتش��ر كرد و

 در دس��ترس عم��وم قرارداده اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه اين نهاد ملزم به انتشار گزارش هاي مالي 
خود در سامانه كدال اس��ت. براساس اين گزارش، 
س��ازمان بورس اواخر بهمن ماه پارس��ال با انتشار 
اطالعيه ي��ي تمامي ش��ركت ها و نهادهاي نظامي و 
خيريه ه��ا را موظف به ارائه اطالع��ات خود به اين 
س��ازمان ظرف مدت 30 روز پس از تاريخ انتش��ار 

اين اطالعيه كرد. 
در اي��ن اطالعي��ه با اش��اره به تكالي��ف قانوني 
موض��وع ماده )6( قانون اجراي سياس��ت هاي كلي 
اص��ل 44 قان��ون اساس��ي مص��وب 25 خردادماه 
 )95/6/7 و   93/4/1 م��ورخ  )اصالح��ي   1387
تمام��ي موسس��ات و نهادهاي عموم��ي غيردولتي 
موضوع ماده )5( قانون محاس��بات عمومي تمامي 
نهاده��اي نظامي و انتظامي كش��ور، س��ازمان ها و 

موسسات خيريه كشور، نهادها و سازمان هاي وقفي 
و بق��اع متبرك��ه، نهادهاي انقالب اس��المي و كليه 
صندوق هاي بازنشس��تگي اعم از كشوري و لشكري 
مكلف به ارائه اطالعات كامل مالي خود به سازمان 
بورس و اوراق بهادار شدند. بر اين اساس اين نهادها 
موظف ش��دند با مراجعه ب��ه اداره تمركز اطالعات 
نهادهاي عمومي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار يا 
مكاتبه ب��ا اداره مذكور جهت ارائه مدارك موردنياز 
و طي نمودن مراحل ارس��ال الكترونيكي اطالعات 
از طريق س��امانه جامع اطالع رس��اني ناشران اوراق 
 WWW. CODAL. IR بهادار به نشاني اينترنتي

موسوم به كدال اطالعات خود را ارسال كنند. 
اين در حالي اس��ت كه، مهلت ارس��ال اطالعات 
ني��ز 6ماه از تاري��خ الزم االجرا ش��دن قانون عنوان 
و تصريح ش��د كه به اس��تناد تبص��ره )3( بند )5( 
ماده )6( قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون 
اساس��ي )اصالحيه مورخ 95/6/7 مجلس ش��وراي 
اس��المي( در ص��ورت تخلف و ع��دم ارائه اطالعات 
مرجع ثبت ش��ركت ها مكلف اس��ت، از انجام امور 
ثبتي ش��ركت هاي متخلف خودداري كند. در عين 
حال بانك ها و موسسات غيربانكي موظفند با اعالم 
سازمان و حكم مرجع قضايي ذي صالح حساب هاي 
بانكي اعضاي هيات مديره اعم از اشخاص حقيقي و 
حقوقي شركت هاي متخلف را تا زمان انجام تكاليف 
مقرر، مس��دود نمايند. همچنين مديران اش��خاص 
مشمول نيز متخلف محس��وب و توسط سازمان به 
پرداخ��ت جريمه نقدي از 25 ميلي��ون ريال )2.5 
ميلي��ون تومان( تا 2ميلي��ارد و 500 ميليون ريال 

)250 ميليون تومان(، محكوم مي شوند. 

دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري با بيان اينكه قسمت اعظمي 
از موجودي صندوق هاي بورس��ي صرف سپرده گذاري در بانك ها شد، 
گفت: بخشي از كج كاري صندوق ها به دليل كمبود اوراق بدهي در بازار 
مالي اس��ت. سعيد اسالمي بيدگلي با اشاره به بخشنامه سازمان بورس 
مبني بر عدم اعالم نرخ سود از سوي صندوق هاي با درآمد ثابت عنوان 
كرد: دستورالعمل جديد براي صندوق هاي سرمايه گذاري به خصوص 
ب��راي صندوق هاي با درآمد ثابت نش��ان از اي��ن دارد كه صندوق هاي 
سرمايه گذاري نيز به سمت نظارت بانك مركزي مي روند و اين نهادها 
نيز زير نظر اين س��ازمان عمل خواهند كرد؛ چراكه دستورالعمل داده 
ش��ده به اين صورت اس��ت كه فيكس اينكام ها)درآمد ثابت( نبايد از 
سپرده هاي خود نرخ بازدهي بيش از 15درصد بگيرند. دبيركل كانون 
نهادهاي سرمايه گذاري افزود: با مشكالتي كه مساله نرخ بهره بانكي در 
ايران ايجاد كرد، تصميم جدي بر اين گرفته ش��د كه نرخ سود بانكي 
كم ش��ود؛ بر اين اس��اس يكي از اقداماتي كه درخصوص اصالح نظام 

بانكداري صورت گرفت، تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري بود كه با 
هدف توسعه و ميدان دادن به بازار سرمايه انجام شد از طرفي مقرر شد 
تا بخش قابل توجهي از صندوق هاي با درآمد ثابت صرف سرمايه گذاري 
در اوراق مشاركت و ساير اوراق بازار بدهي شود كه قضيه اين طور پيش 
نرفت و قسمت اعظمي از موجودي صندوق ها به خصوص صندوق هاي 
با درآمد ثابت صرف س��پرده گذاري در بانك ها ش��د.  وي افزود: ضمن 
اينكه بانك مركزي در سال هاي گذشته واقعا نظارت ضعيفي بر بانك ها 
داشته و نتوانسته به لحاظ مديريت صندوق هاي با درآمد ثابت بانك ها 
موف��ق عمل كند؛ درحالي كه هدف از تش��كيل صندوق هاي با درآمد 
ثابت اين نبود كه بخش اعظمي از نقدينگي آنها صرف س��پرده گذاري 
در بانك ها شود بلكه هدف، سرمايه گذاري در اوراق بدهي و توسعه بازار 
بدهي بود تا از اين طريق منجر به رش��د نقدينگي در اين بازار ش��ود 
كه متاسفانه كج كاري هايي در س��رمايه گذاري هاي صندوق ها صورت 
گرف��ت كه يكي از داليل آن هم مي توان��د به عدم وجود اوراق در بازار 

بده��ي بازگردد. به گزارش مهر، وي ادام��ه داد: صندوق هاي با درآمد 
ثابت در ساير كشورها نيز با اين هدف و توسعه بازار بدهي و با استفاده 
از بازدهي انواع اوراق فعاليت مي كنند؛ اما متاس��فانه در كش��ور ما اين 
صندوق ها به وسيله يي براي دور زدن سيستم بانكي براي فرار از كاهش 
نرخ سود بانكي تبديل شد؛ به همين دليل مي طلبد كه بانك مركزي 
نظارتي جدي بر اين صندوق ها داشته باشد.  اسالمي بيدگلي تاكيد كرد: 
همكاري سازمان بورس و بانك مركزي براي وضع قوانين به صندوق ها 
و نظ��ارت بر آنها مي تواند امري مبارك باش��د؛ اما بايد بدانيم كه اصل 
نهاد ناظر بايد رعايت ش��ود يعني صندوق ها براي تعيين نرخ خود در 
راستاي اهداف مورد نظر بانك مركزي و سازمان بورس زير نظر شوراي 
پول و اعتبار و با محوريت برنامه شش��م توس��عه حركت كنند و اين 
موضوع دخالتي به عملكرد سازمان به عنوان ناظر و مديريت ريسك آنها 
ندارد. بايد قبول كنيم كه ساختار صندوق هاي ايران متفاوت بوده و بايد 
اصالح ش��ود و آن هم نياز به ايجاد انواع اوراق تامين مالي و حمايت از 
تامين سرمايه ها به عنوان عضوي مهم در بازار مالي كشور دارد. متوليان 
بسياري از صندوق هاي سرمايه گذاري، شركت هاي تامين سرمايه بوده 
و بايد به اين موضوع نيز توجه كنيم. وي تاكيد كرد: بايد بدانيم آنچه 

در صندوق هاي سرمايه گذاري به خصوص صندوق هاي با درآمد ثابت 
اتفاق افتاده تنها به عملكرد خود آنها مربوط نيست و بخشي از عملكرد 
و به اصطالح ك��ج كاري آنها به دليل كمبود اوراق بدهي در بازار مالي 
كش��ور بوده است در نتيجه ما بايد براي حمايت از صندوق ها و اصالح 
عملكرد آنها اقدام به انتشار و ايجاد انواع ديگر ابزار و اوراق مالي كنيم. 
اسالمي بيدگلي درباره تاثير برنامه ششم توسعه بر تامين سرمايه ها 
گفت: به نظر مي رس��د، برنامه ششم توسعه كمي دست و پاي تامين 
سرمايه ها را براي اقدام و عمل ببندد و به همين دليل اصل برنامه ششم 
توسعه درخصوص تامين س��رمايه ها كمي با اشكال رو به رو است؛ به 
همين دليل بايد به تامين سرمايه ها اجازه توسعه بدهيم؛ چراكه الزمه 
رش��د اقتصادي ما توجه به بازار س��رمايه و توسعه آن است؛ حتي اگر 
اقتصاد ما اقتصاد بانك محور باش��د. اين كارشناس ارشد بازار سرمايه 
درخصوص تعيين و محدود ك��ردن نرخ صندوق هاي با درآمد ثابت و 
نظارت بانك مركزي به جاي بازار س��رمايه گفت: عمال اين موضوع در 
قالب برنامه ششم توسعه اجرايي شده و به نظر مي رسد، وضعيت حاد 
ش��بكه بانكي ايران باعث شده تا تمركز روي بانك ها و نظام بانكداري 

صورت گيرد. 

بازار داغ نرخ سود و صندوق هاي سرمايه گذاري

ديدگاه 

پرداخت س�ود سهام عدالت؛ اسفند ماه: جعفر سبحاني گفت: 
سود سهام عدالت به يك باره توزيع نمي شود و در 2 تا 3 مرحله توزيع 
خواهد شد. البته اين سود با اولويت بندي تقسيم مي شود. سيدجعفر 
س��بحاني، مشاور رييس سازمان خصوصي سازي درخصوص پرداخت 
سود سهام عدالت به مشمولين اظهار كرد: مشمولين سود سهام عدالت 
در صورتي كه باقي مانده اقس��اط خود را پرداخت نكرده باشند، حقي 
از آنها تضييع نخواهد شد و به ميزان سهمي  كه طي 10سال گذشته 
از محل س��ود شركت هاي سرمايه پذير براي آنان ايجاد شده)اين عدد 
يكس��ان بوده و حدود 532 هزار تومان است( به همان ميزان دارايي، 
مالكيت و سهم خواهند داشت. وي افزود: افرادي كه مابقي سهام خود 
را پر كردند نيز سود سهام خود را به صورت كامل دريافت مي كنند اما 
آن دسته يي كه اقساط خود را پر نكرده اند به ميزان سهمي كه دارند، 
س��ود سهم ش��ان را دريافت مي كنند. به گزارش ايلنا، وي درخصوص 
زمان پرداخت سود سهام عدالت نيز افزود: زمان دقيقي نمي توان اعالم 
كرد و هنوز روي آن كار مي شود اما قطعا تا پايان سال سودها پرداخت 
خواهد شد. مش��اور رييس سازمان خصوصي سازي تصريح كرد: سود 
س��هام عدالت مخصوص شركت هاي سرمايه پذيري است كه ناشي از 
عملكرد سال 95 آنهاست و بايد در سال 96 از اين 49شركت اخذ شود 
و به حساب مشمولين پرداخت شود. وي گفت: البته در تابستان اعالم 

شد كه تا پايان شهريور ماه سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد اما 
به دليل اينكه ش��وراي اصل 44 براي واريز سود به ما يك ماه فرصت 
داد و هماهنگي ها با ساير ارگان ها نيز تا آن زمان صورت نگرفته بود اين 
موضوع با تاخير همراه شد. سبحاني خاطرنشان كرد: البته ما تاخير در 
عملكرد نداشتيم زيرا سود از شركت هاي سرمايه پذير يك باره دريافت 
نمي شود كه ما هم آن را يك باره پرداخت كنيم. مشاور رييس سازمان 
خصوصي س��ازي تصريح كرد: شركت ها از زمان برگزاري مجمع 8 ماه 
فرصت دارند تا اين سود را به سازمان بدهند و در صورتي كه اين 8 ماه 
بگذرد و ما سودي پرداخت نكنيم آن زمان اين انتقاد به ما وارد است 
كه فرصت تمام شده و سازمان خصوصي سازي سودي پرداخت نكرده 
است. وي با بيان اينكه سود سهام عدالت تا پايان اسفند ماه پرداخت 
خواهد ش��د، افزود: اين س��ود به يك باره توزيع نمي شود و در 2 تا 3 
مرحله توزيع خواهد شد البته اين سود با اولويت بندي تقسيم مي شود. 
ركورد بورس ان�رژي در آبان ماه: معامله بيش از 243هزار تن 
انواع فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي به ارزش بيش از 200ميليارد 
ري��ال باعث ثبت يك ركورد جدي��د در معامالت ماهانه بازار فيزيكي 
بورس انرژي شد. به گزارش سنا در بازار فيزيكي آبان ماه بورس انرژي 
243.836 تن انواع فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي به ارزش بيش 
از 200ميليارد ريال معامله ش��د تا ركورد جديدي در ارزش معامالت 
ماهان��ه بازار فيزيكي اين بورس ايجاد ش��ود. همچنين در آخرين روز 
معامالتي هفته بورس انرژي، كاالهاي برش سنگين پتروشيمي جم، 
ميعانات گازي پااليش گاز ايالم و ميعانات گازي اس 500 پااليش گاز 

خانگيران در رينگ داخلي و نفت كوره 380س��انتي استوك شركت 
ملي نف��ت ايران در رينگ بين الملل عرضه مي ش��ود. اف��زون بر اين 
براس��اس اطالعات منتشر شده از نكات مهم عرضه هاي نخستين روز 
آذر ماه مي توان به عرضه بيش از 15هزار تن ميعانات گازي در رينگ 

داخلي بازار فيزيكي اشاره كرد. 
نخس�تين حض�ور نماين�ده س�مات در »WFC«: نماينده 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه)سمات( 
براي نخستين  بار در يكي از نشست هاي تخصصي فدراسيون جهاني 
ش��ركت هاي سپرده گذاري جهان)WFC( شركت كرد. بر اين اساس 
مجمع فدراسيون جهاني شركت هاي سپرده گذاري جهان به ميزباني 
هنگ كنگ برگزار شد و اعضا در نشست هاي تخصصي مختلف درباره 
آخرين دستاوردها، تكنولوژي ها و چالش هاي پيش روي شركت هاي 
س��پرده گذاري به بحث و تبادل نظر پرداختن��د. رييس هيات مديره 
شركت سپرده گذاري ايران نيز براي نخستين بار در يكي از نشست هاي 
تخصصي اين مجمع جهاني با عنوان »دارايي هاي جديد« حضور يافت 
New A s    آخرين دستاوردهاي بازار سرمايه ايران را در اين حوزه

set Typs معرفي و نقش س��مات را در فراهم كردن زيرساخت هاي 
الزم براي اينگونه دارايي ها به ويژه قبل و پس از معامالت براي حاضران 
تشريح كرد. حسين فهيمي درخصوص نشست تخصصي دارايي هاي 
جديد در مجمع جهاني WFC گفت: در اين نشست اقدامات جديد 
بازار س��رمايه ايران در اين حوزه به ويژه تبديل به اوراق بهادار كردن 
امتياز حق تقدم خريد تس��هيالت مسكن، اوراق س��لف موازي برق، 

صندوق هاي قابل معامله طال، اوراق سپرده گذاري و دارايي هاي فكري 
را براي حاضران ارائه كردم كه بسيار مورد استقبال آنها قرار گرفت به 
طوري كه برخي از كشورها خواستار انتقال تجربيات كشورمان در اين 
حوزه ها شدند.  وي درخصوص ديدار نمايندگان شركت سپرده گذاري 
مركزي ايران با همتايان تايواني خود در حاشيه اين اجالس افزود: در 
راستاي اجراي تفاهمنامه سال گذشته، نمايندگان دو شركت نشست 
جداگانه يي در حاش��يه اين اجالس برگزار كردند. رييس هيات مديره 
س��مات ادامه داد: تايواني ها دستاوردهاي خوبي در سال هاي اخير در 
زمينه راي گيري الكترونيك به دس��ت آورده اند و در اين جلسه تمايل 
خود را براي انتقال تجربياتش��ان در قالب همكاري هاي مش��ترك با 
س��مات اعالم كردند. فهيمي با بيان اينكه بررس��ي هاي كارشناسان 
شركت س��پرده گذاري مركزي نشان مي دهد كه استفاده از تجربيات 
ش��ركت هاي خارجي براي بهره گيري از فرآيند راي گيري الكترونيك 
مستلزم صرف هزينه هاي قابل توجهي است، تصريح كرد: خوشبختانه 
انعقاد تفاهمنامه همكاري سال گذشته سمات با شركت سپرده گذاري 
تايوان باعث ش��ده تا طرف مقابل اين پروژه را در قالب يك همكاري 
مشترك در اختيار ما قرار دهد. اجالس شركت هاي سپرده گذاري هاي 
جه��ان)WFC( و مجمع عمومي گروه ش��ركت هاي س��پرده گذاري 
مركزي آسيا و اقيانوسيه هفته گذشته به طور همزمان در هنگ كنگ 
برگزار شد و نمايندگان شركت سپرده گذاري در اين اجالس ها حضور 
يافتند و مذاكراتي را با نمايدگان ش��ركت هاي مختلف براي گسترش 

همكاري هاي بين المللي انجام دادند. 

نگاهي به تحوالت بازار
بازار سرمايه 

گروه بورس  
ش��اخص كل ب��ورس و اوراق بهادار ته��ران در معامالت آخرين 
روز كاري ب��ا افزايش 564 واحدي توانس��ت در رق��م 89هزارو 339 
واحدي قرار بگيرد. اين در حالي اس��ت كه نماگر بازار سهام آخرين 
ب��ار در 15 دي م��اه س��ال 1392 در اين كانال قرار داش��ت و رقم 
85هزارو 500واحدي را 4س��ال گذش��ته به خ��ود اختصاص داد. از 

همين رو شاخص كل هم  وزن اما با افزايش 27واحدي عدد 17هزار 
و 562واحد را به نمايش گذاشت. همچنين شاخص سهام آزاد شناور 
نيز با افزايش 776واحدي به رقم 96هزار و 389 واحد دس��ت يافت. 
افزون بر اين شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 584واحدي به 
رقم 63هزار و 60 واحد دس��ت يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 
231 واح��دي عدد 192ه��زار و 360واحد را به نمايش گذاش��ت. 

براساس اين گزارش روز گذشته معامالت سهام در نماد فوالدمباركه 
با 125واحد، معدني و صنعتي گل گهر با 92واحد و ملي صنايع مس 
ايران با 57 واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص 
كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معامالت سهام در نماد 
معامالتي پااليش نفت بندرعباس با 29واحد، پااليش نفت تهران با 
28 واحد و مخابرات ايران با 12واحد كاهش بيش��ترين تاثير منفي 
را در برآورد اين نماگر به دوش كش��يدند. بر اين اس��اس ارزش كل 
معامالت روز گذش��ته بورس تهران در حالي به بيش از 282ميليارد 
تومان نمايش داده ش��د كه ناشي از دس��ت به دست شدن بيش از 
يك ميليارد و 93ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 68 هزار 

و 24 نوبت داد و ستد بود. 

آمار معامالت

بازگشت نماگر به 4 سال گذشته 
بورس تهران در آستانه ركورد تاريخي
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 تعطيلي شنبه ها را 
پيگيري مي كنيم 

عضو كميسيون گرد شگري اتاق تهران گفت: د ر بسياري 
از كشورهاي مسلمان روز شنبه تعطيل است و د ر كشورهاي 
اروپايي مس��افر خارجي ملزم ب��ه پرد اخت ماليات بر ارزش 
افزود ه نيست و مي تواند  د ر فرود گاه د ر هنگام خروج از كشور 
ماليات كسر شد ه از قيمت كاال را د ريافت كند . حل تفاوت ها 
د ر اين د و زمينه با د نيا را د ر كميس��يون گرد ش��گري اتاق 

تهران د نبال مي كنيم. 
عليرضا خائ��ف افزود : ماليات ب��ر ارزش افزود ه و تغيير 
تعطي��ات پاي��ان هفت��ه د ر زمينه گرد ش��گري تبد يل به 
مسائلي پيچيد ه شد ه است. د ر مورد  ماليات بر ارزش افزود ه 
تاش هاي فعاالن گرد شگري براي قبوالند ن لغو اين ماليات 
بر بنگاه هاي گرد ش��گري تاكنون به نتيجه نرس��يد ه است. 
مساله صرفا اين نيست كه يك گرد شگر خارجي به محض 
ورود  ب��ه ايران با خري��د  آب و غذا ماليات بر ارزش افزود ه را 
پرد اخت مي كند ، بلكه د ر شرايط فعلي مساله تفاوت د ر بين 
ايران و د يگر كش��ورها د ر اين زمينه اس��ت. او اد امه د اد : د ر 
كشورهاي اروپايي مسافر خارجي ملزم به پرد اخت ماليات بر 
ارزش افزود ه نيست و مي تواند  د ر فرود گاه د ر هنگام خروج 
از كشور ماليات كسر شد ه از قيمت كاال را د ريافت كند  اما 
د ر ايران هنوز قوانيني ند اريم كه مشخص كند  يك گرد شگر 
چ��ه مالياتي را بايد  بد هد  و چه ماليات��ي را پرد اخت نكند . 
اين مساله تبد يل به معضلي براي تورهاي ايراني شد ه است. 
عضو كميس��يون گرد ش��گري اتاق تهران تصريح كرد : 
ماليات بر ارزش افزود ه تنها مشكلي نيست كه د ر كميسيون 
گرد ش��گري روي آن كار كرد ه اما به نتيجه يي د ر مورد  آن 
نرس��يد يم. د ر مورد  تغيير تعطي��ات پايان هفته هم هنوز 
كاري از پي��ش نبرد يم. بيش��تر مقاومت ه��ا عليه تعطيلي 
شنبه به د اليل مذهبي شكل گرفته است د رحالي كه لزوم 
تعطيلي ش��نبه به د ليل بهبود  روابط اقتصاد ي و تعامات 
تجاري با د يگر كشورهاست. او اظهار كرد : حتي د ر بسياري 
از كشورهاي مسلمان هم روز شنبه تعطيل است. استد الل 
ما اين اس��ت كه عد م اعام شنبه به عنوان روز تعطيل د ر 
ايران به عقب ماند گي تجاري كش��ور د ام��ن مي زند  و اين 
مطالبه بر اس��اس اين اس��تد الل بارها و بارها طرح شد ه اما 
آن قد ر د ر قبوالند ن آن به د ولت به بن بس��ت خورد ه ايم كه 
كمرنگ شد ه است. خائف گفت: كميسيون گرد شگري اتاق 
بازرگان��ي، صنايع، معاد ن و كش��اورزي تهران قصد  د ارد  د ر 
آيند ه نزد يك اين د و مطالبه مهم بخش خصوصي را به طور 
جد ي از د ولت پيگيري كند . اگر منع قانوني از نظر پارلمان 
بخش خصوصي وجود  ند اش��ته باشد ، محسن مهرعليزاد ه 
مي توان��د  با وجود  حضور د ر اصفهان به عنوان اس��تاند ار د ر 
سمت رياست كميسيون گرد شگري اتاق تهران فعاليت كند . 
مهر عليزاد ه وجه سياسي خوبي د ر كشور د ارد  و به نظر من 
حضور او د ر كميسيون گرد شگري براي اد امه روند  سابق د ر 

اين كميسيون مفيد  خواهد  بود . 

 نقش بازارچه هاي مرزي
د ر توسعه اقتصاد ي

رييس ات��اق اصناف بانه گفت: بازارچه هاي مرزي نقش 
بسزايي د ر توس��عه اقتصاد ي و تحقق اهد اف سياست هاي 
اقتصاد  مقاومتي د رتحريم هاي س��ال هاي اخير د اش��ته اند . 
عثم��ان مروتي د ر گفت وگو با خبرن��گار پايگاه خبري اتاق 
اصناف ايران افزود : شهرس��تان مرزي بانه د اراي د و بازارچه 
موقت مرزي به نام هاي گله س��وره وهنگه ژال است كه د ر 
راستاي توسعه و تنظيم بازار و رونق معيشت مرد م وكسبه 
منطق��ه د ر حال حاضر باز و فعال هس��تند . او تصريح كرد : 
طبق آمارتقريبي سال ۹۶ جمعيت شهري وحومه بانه بالغ 
بر ۱۵۸ هزار نفر و د اراي ۱۱ اتحاد يه و ٧۹٠٠ واحد  صنفي 
پروان��ه د ار و ۹٧ مجتمع تجاري اس��ت؛ با اين وجود  د ر اين 
بازار متاسفانه بيكاري حاكم شد ه كه باعث شد ه جوان هاي 
زياد ي به كولب��ري و باربري روي آورند . مروتي تاكيد  كرد : 
مرد م بانه د ر زمان جنگ تحميلي رشاد ت ها وايثارگري هاي 
فد اكارانه ي��ي براي حفظ اين آب وخاك و براي محافظت از 
مرزها و حفظ امنيت نظام د اشته اند . رييس اتاق اصناف بانه 
تصريح كرد : ش��هرهاي مناطق مرزي و ش��هرهاي اطراف 
مرزهاي كش��ور فاقد  صناي��ع ماد ر ي��ا كارخانه هاي بزرگ 
صنعتي هستند  و معموال حجم سرمايه گذاري هاي اقتصاد ي 
د ر اين مناطق بسيار پايين است و بازارچه هاي مرزي كمك 
موثري را ب��ه اقتصاد  اين مناطق مي كن��د . او افزود : د ولت 
مي تواند  با رونق بخشيد ن به بازارچه ها و تعاوني هاي مرزي 
به رونق اقتصاد ي مناطق مرزي و ايجاد  اشتغال پايد ار د ر اين 
مناطق كمك كند . همچنين يكي از راه هاي رونق بخشيد ن 
به مناطق مرزي سرمايه گذاري د ر بازارچه هاي مرزي است. 
مروت��ي اظهار كرد : د ر تمام كش��ورهاي جهان به مرزهاي 
مشترك بين كشورها به عنوان فرصت نگاه مي شود . نقاط 
مرزي معموال فرصت هاي اقتصاد ي مطلوبي هس��تند  كه با 
راه ان��د ازي بازارچه هاي م��رزي و رونق اقتصاد ي و بازرگاني 
مي توانند  نقش موثري د ر اقتصاد  كشورها بازي كنند ؛ عاوه 
ب��ر اينكه به ايجاد  اش��تغال د ر جوام��ع محلي و منطقه يي 
هم منجر مي ش��وند . شهرس��تان مرزي بانه د ر منطقه يي 
كوهس��تاني و جنگلي د ر غرب استان كرد ستان واقع شد ه 
ك��ه ٢٧۵ كيلومتر با مركز اس��تان فاصله د ارد  و فاصله اين 
شهرستان تا مرز رسمي سيرانبند  به اقليم كرد ستان عراق 

۱۹كيلومتر است. 

كيفيت نان ارتقا مي يابد 
نمايند ه اتاق اصناف ايران د ر استان آذربايجان غربي، 
شهرستان سلماس گفت: آزاد سازي قيمت نان د ر كيفيت 
آن موثر خواهد  بود  و د ولت نيز بايد  د ر باال برد ن كيفيت 
آرد  برنامه ريزي د اش��ته باشد . سجاد  شاكر د ر گفت وگو با 
پايگاه خبري اتاق اصناف ايران افزود : آرد  مناسب يكي از 
مهم ترين ضرورت هاي توليد  نان مرغوب اس��ت و با تغيير 
كيفيت گن��د م و آرد  د ر آيند ه ش��اهد  افزايش كيفي نان 
و رضايتمن��د ي مصرف كنند گان خواهيم بود  ضمن اينكه 
مس��ووالن بايد  نظارت ويژه يي را ب��ر نحوه توليد  و توزيع 
آرد  د اشته و از كيفيت مطلوب آن اطمينان خاطر د اشته 
باش��ند . وي تصريح كرد : مرغوب نب��ود ن گند م به توليد  
آرد  و ناني بي كيفيت و نامرغوب منجر مي ش��ود  و با اد امه 
روند  فعلي توزيع آرد  نامرغوب نمي توان انتظار د اشت نان 
باكيفيتي د ر اختيار مرد م قرار بگيرد . پخت نان نامرغوب 
باعث د روريزي نان و به هد ر رفتن س��رمايه ها و هزينه ها 
منجر مي ش��ود . شاكر با بيان اينكه با افزايش ۱۵د رصد ي 
قيمت نان مش��كل نانوايان حل نخواهد  شد ، اظهار كرد : 
نانوايان د ر سال هاي گذشته هاي هزينه هاي سنگين آب، 
برق و د يگر حامل هاي انرژي و د ستمزد  كارگر را پرد اخت 
كرد ه اند  و از س��وي د يگر براي پخ��ت نان آرد  بي كيفيت 
به د ستش��ان مي رس��د  از اين رو آزاد  سازي قيمت نان د ر 
ش��رايط فعلي ضروري اس��ت. به گفته وي با آزاد س��ازي 
قيمت نان، نانواي��ان مي توانند  آرد  با كيفيت را خريد اري 

كنند  و نان مرغوب را تحويل مشتري بد هند . 

اخبار 

رييس كميته كسب و كارهاي الكترونيكي مجلس شوراي اسالمي د ر گفت وگو با »تعاد ل« مطرح كرد  

تضمين كنند گان اشتغال

د ر نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صاد رات اتاق تهران مطرح شد 

توصيه هاي صاد راتي براي توسعه آبزيان 
تعاد ل| 

صنع��ت آبزي پ��روري ايران د ر ص��ورت تقويت 
و حماي��ت ، توان قابل ماحظه يي براي رش��د  د رصد  
صاد رات غيرنفتي ايران را د ارد . كش��ورهاي اروپايي 
يك��ي از بازارهاي اصلي براي اين صنعت محس��وب 
مي ش��وند  كه باتوجه به اف��ول روابط ايران و اروپا د ر 
س��اليان اخير، صنعت آبزي پروري يكي از بازارهاي 
اصل��ي خود  را از د س��ت د اد ه اس��ت. ع��اوه بر اين 
هزينه باالي حمل ونقل زميني و هوايي و عد م ثبات 
قواني��ن و نيز برد اش��ت هاي س��ليقه يي از مقررات و 
همچنين باال بود ن قيمت تمام ش��د ه برخي آبزيان 
و البته غيرقابل رقابت بود ن آنها، از د يگر مش��كاتي 
اس��ت كه گريبانگير صنعت آبزي پروري ايران شد ه 
اس��ت. د ر همين راستا، پنجمين نشست كميسيون 
تس��هيل تجارت و توس��عه صاد رات اتاق تهران براي 
بررسي مسائل و مشكات شيات و آبزيان با حضور 
نمايند گاني از اتحاد يه صاد ركنن��د گان آبزيان ايران 
برگزار شد . »تشكيل زنجيره ارزش و سرمايه گذاري 
ب��راي ايج��اد  ارزش افزود ه، ايجاد  كنسرس��يوم هاي 
صاد راتي د ر بازارهاي اصلي، جلوگيري از رقابت هاي 
منف��ي و ارزان فروش��ي و شفاف س��ازي د ر ح��وزه 
تش��كلي، مذاكره براي تعيين تعرفه هاي ترجيحي و 
نيز پرد اخت يارانه هاي معوق« ازجمله پيش��نهاد ات 
مطروحه براي توس��عه صاد رات آبزي��ان بود . د ر اين 
نشس��ت، رييس كميسيون تسهيل تجارت و توسعه 
صاد رات اتاق تهران از اتحاد يه صاد ركنند گان آبزيان 
خواس��ت كه قواعد  و ضوابط د س��ت و پاگير د ر اين 
صنع��ت را به ات��اق تهران معرفي كند  تا نس��بت به 

د رخواست حذف و پيگيري آن اقد ام شود . 

 رتبه بيست و نهم ايران د ر آبزي پروري
به گزارش پاي��گاه خبري اتاق ته��ران، علي اكبر 
خد اي��ي د بير اتحاد يه صاد ركنند گان آبزيان ايران د ر 
اين نشس��ت با اشاره به اهميت ش��يات د ر اقتصاد  
ايران گفت: ش��يات با د ارا بود ن كمتر از يك د رصد  
س��هم از كل توليد ات كش��اورزي بيش از ۱٠د رصد  
ارزش صاد رات كشاورزي كشور را به خود  اختصاص 
د اد ه است. اساسا صنعت توليد  و تجارت آبزيان ايران 
صنعتي جوان اس��ت كه سابقه يي كمتر از 4د هه د ر 
كش��ور د ارد  و به جرات مي توان گفت كه اين بخش 
محصول نظام جمهوري اس��امي ايران اس��ت و لذا 
س��ازمان ش��يات ايران به عنوان س��ازمان مسوول 
ب�راي س�اماند هي تولي�د  آبزي�ان د ر كشور نسبت به 
ساير سازمان هاي مسوول د ر وزارت جهاد  كشاورزي 

جوان تر است. 
 خد اي��ي افزود : توليد  آبزيان ٢۵د رصد  از مجموع 
توليد ات فرآورد ه هاي گوشتي كشور د ر سال ۱3۹4 
را به خود  اختصاص د اد ه، د ر حالي كه اين س��هم د ر 

س��ال ۱3۸۹ معاد ل ٢٠.3 د رصد  بود . د بير اتحاد يه 
صاد ركنن��د گان آبزيان با اش��اره به اينك��ه د ر حال 
حاض��ر ايران از نظر صيد ، رتب�ه بيس��ت و نهم و د ر 
آبزي پ��روري رتب��ه هفد هم را د اراس��ت؛ اظهار كرد : 
ايران د ر س��ال ٢٠٠٧ به ترتيب رتبه 4۱ صيد  و ٢4 
آبزي پروري را كسب كرد ه بود  كه نشان د هند ه جهش 
مطلوب ايران د ر جايگاه جهاني خود  اس��ت. براساس 
اين آمار، س���هم اي�ران از ص�ي��د  و آبزي پروري د ر 
جهان به ترتيب ٠.۶۸ د رصد  و ٠.44 د رص�د  از ك�ل 
تولي�د  جه�اني آبزي�ان اس��ت كه اين ارقام د ر سال 

٢٠٠٧ به ترتيب ٠.٢٧و ٠.3د رصد  بود ه است. 
 خد اي��ي گف��ت: ع��راق ب��ه عن��وان بزرگ ترين 
وارد كنن��د ه محصوالت آبزي ايران تلقي مي ش��ود  و 
پس از آن كش��ورهايي نظير ويتنام، امارات، كويت، 
چي��ن و تايلن��د  ني��ز د ر رد ه هاي بع��د ي خريد اران 

محصوالت آبزي ايران قرار مي گيرند . 

 موانع حضور ايراني ها د ر بازار اروپا
 او اد ام��ه د اد : اروپا د ر س��ال هاي نه چند ان د ور 
ه��د ف اصلي صاد رات آبزيان ايران بود ه و تجار عمد ه 
آبزيان كشورهاي اسپانيا، فرانس��ه، پرتغال، ايتاليا و 
انگلس��تان و... با محصوالت ايراني به خوبي آش��نا و 
مشتري آن بود ه اند . با افول روابط سياسي و اقتصاد ي 
از يك س��و و كاهش قد رت خريد  آنان و ضعف توان 
اقتصاد ي كش��ورهاي اروپايي از سوي د يگر )و البته 
باز ش��د ن س��اير بازارها براي صاد ركنند گان ايراني( 
اين بازار از د س��ترس ما خارج ش��د  و آنان به د نبال 
تامين كنند گان د يگر رفتند . د ر يكي د و س��ال اخير 
مج��د د ا اقبال خريد اران اروپايي به محصوالت ايراني 
افزايش يافته ولي متاس��فانه باال بود ن تعرفه وارد ات 
اين محص��والت از ايران مانعي ج��د ي براي حضور 
هرچه بيشتر صاد ركنند گان ايراني د ر اين بازار شد ه 

است. 
خد اي��ي با بي��ان اينكه ميزان ص��اد رات ايران به 
كش��ورهاي اروپاي��ي د ر س��ال ۱3۹۱، د و ميلي��ون 
د الر بود ه كه د ر س��ال ۱3۹٢ ب��ه ٧.3 ميليون د الر 
افزايش يافته است، اد امه د اد : به د ليل افزايش تعرفه 
اروپايي ه��ا بر كاالهاي ايراني مج��د د ا ميزان وارد ات 
آنها از ايران كاهش يافت. رقباي ما يعني كشور هاي 
اك��واد ور، تايلند  و هند  با تعرف��ه 4 تا ۶د رصد  كاالي 
خود  را به اروپا مي فرس��تند  اما صاد ركنند گان ايراني 

مشمول تعرفه ۱٢د رصد ي هستند . 
تش��كيل زنجي��ره ارزش و س��رمايه گذاري براي 
ايجاد  ارزش افزود ه، ايجاد  كنسرسيوم هاي صاد راتي 
د ر بازاره��اي اصلي، جلوگيري از رقابت هاي منفي و 
ارزان فروشي و شفاف سازي د ر حوزه تشكلي از جمله 

پيشنهاد ات وي براي توسعه صاد رات آبزيان بود . 
 خد ايي د ر اد امه ت��د اوم رويكرد  صاد راتي از بازار 

امارات به س��اير بازارهاي ه��د ف، تاش براي اتصال 
بيشتر به بازار مصرف چين و آسياي جنوب شرقي و 
ورود  از اين مس��ير به ساير بازارها، توجه جد ي تر به 
بازار روس��يه، پيگيري اصاح تعرفه وارد ات به اروپا و 
چين و بهره جويي از رويكرد  مثبت خريد اران اروپايي 

را نيز خواستار شد . 
خد ايي با اش��اره به انتظ��ارات فعاالن اين صنعت 
د ر ح��وزه ضوابط و قوانين خصوصا د ر د امپزش��كي 
و ش��يات گفت: هزينه هاي س��نگين آزمايشگاهي، 
تع��د اد  و مق��د ار نمونه برد اري ه��ا، اب��اغ د يرهنگام 
ضوابط و د س��تورالعمل ها، عملكرد  سليقه يي اد ارات 
كل د امپزش��كي استان ها خصوصا د ر زمينه صاد رات 
ماهي قزل آالي تازه و خرچنگ زند ه و نيز سس��تي و 
بي تحركي س��ازمان شيات د ر بخش تبليغ و ترويج 
مص��رف آبزيان از جمله مش��كات توليد كنند گان و 
صاد ركنند گان آبزيان د ر كشور است و انتظار مي رود  
با مد اخله و فعاليت اتاق بازرگاني تهران اين مس��ائل 

حل شود . 

 آبزيان يارانه صاد راتي ند ارند 
پ��س از ارائه اين گزارش، مرتض��ي كاكاوند  د بير 
ميز محصوالت حيواني سازمان توسعه تجارت، گفت: 
از س��ال ۱3۸۱ پرد اخت يارانه صاد راتي به آبزيان د ر 
سازمان مورد  توجه قرار گرفت، اما پرد اخت يارانه ها 
تا س��ال ۱3۸3 اد امه يافت. پس از آن تنها د ر س��ال 
۱3۸٧ حد ود  ۸ ميليارد  تومان به توليد  انواع ميگوي 
پرورشي د ر استان بوشهر يارانه اختصاص پيد ا كرد . 
پ��س از آن چند ين مكاتبه براي تخصيص يارانه هاي 
صاد راتي اين بخش صورت گرفت و د ر سال ۱3۸۹و 
۱3۹٠ اع��ام ش��د  كه ام��كان پرد اخ��ت يارانه هاي 

صاد راتي وجود  ند ارد . 
او اف��زود : با اين حال با راه اند ازي ميزهاي كااليي 
د ر سازمان توس��عه تجارت، بار د يگر پرد اخت يارانه 

صاد راتي براي ميگوي پرورشي آغاز شد ه است. 
د ر اد امه حسن رستميان از صاد ركنند گان نمونه 
د ر ح��وزه آبزيان از مش��كات ص��اد رات به چين و 
روسيه سخن گفت و افزود : ايران به راحتي مي تواند  
ب��ازار آبزيان قطر را تصاحب كن��د  اما حضور د ر اين 
بازار، مس��تلزم مذاكره د ر س��طح مقام��ات از جمله 
مسووالن سازمان توسعه تجارت است. اگر به سرعت 

اقد ام نكنيم ممكن است اين فرصت از د ست برود . 
روح ال��ه فره��ي از اتحاد ي��ه سراس��ري ماهيان 
س��رد ابي به باال بود ن قيمت تمام شد ه ماهي قزل آال 
و غيررقابت��ي بود ن قيمت آن اش��اره ك��رد  و گفت: 
ص��اد رات قزل آال نيز همچون ميگو نيازمند  مش��وق 

صاد راتي است. 
خد اي��ي نيز گفت: از جمله د رخواس��ت هايي كه 
اتحاد يه صاد ركنند گان آبزيان به س��ازمان توس��عه 

تجارت د اد ه اين اس��ت كه به صاد رات ماهي قزل آال 
ني��ز يارانه تخصيص پيد ا كند . ما اين د رخواس��ت را 
ب��راي اتاق تهران هم ارس��ال مي كنيم ت��ا از جانب 
پارلمان بخش خصوصي نيز مورد  پيگيري قرار گيرد . 
د ر اد ام��ه اين جلس��ه، عيس��ي گلش��اهي كه به 
نمايند گي از س��ازمان شيات د ر اين نشست حاضر 
شد ه بود ، گفت: س��رمايه گذاري براي فرهنگ سازي 
مصرف آبزيان د ر كش��ور، هزينه تلقي مي ش��ود  و با 
همي��ن نگرش ها ني��ز بود جه يي براي به روزرس��اني 
مطالعات اختصاص نمي يابد . البته ما توانستيم، سرانه 
مص��رف را با اتكا به همين بود جه ه��اي جاري ارتقا 
د هيم وگرنه به همين ميزان نيز مصرف س��رانه رشد  
نمي كرد . سرمايه گذاري د ر اين بخش، هزينه نيست 

و سطح سامت جامعه افزايش پيد ا مي كند . 
او د ر بخش د يگري از س��خنانش، گفت: از س��ال 
گذش��ته صاد رات ماهي تازه به امارات، قطر و روسيه 
آغاز شد ه است و صاد رات آبزيان از ٢ هزار تن به 3٠ 

هزار تن افزايش يافته است. 
گلش��اهي اظهار كرد : صاد ركنند گان به روسيه با 
وجود  آنكه بانكي د ر اين كش��ور كار نقل و انتقاالت 
ب��ا ايران را انجام مي د هد ، د رصد ي از وجه خود  را به 
صورت ارز د ريافت مي كنند  و بانك توس��عه صاد رات 
آنان را مجبور مي كند  كه ارز خود  را د ر صرافي بانك 
تبد يل كنند . د ر حالي كه هزينه تسعير ارز د ر صرافي 
بانك با آنچ��ه د ر د يگر صرافي ها ص��ورت مي گيرد ، 
تفاوت چش��مگيري د ارد . گاه��ي اين اختاف چنان 
چشمگير است كه سود  حاصل از صاد رات را مي بلعد . 

 پيگيري مشكالت صاد رات آبزيان
توسط اتاق تهران

او د ر اد امه برخي ناهماهنگي هاي بين د ستگاهي 
را نيز م��ورد  انتقاد  ق��رار د اد  و گف��ت: پنجره واحد  
گمركي اگرچه، فرايند ها را تس��هيل كرد ه اما ٢ الي 
3 ماه اس��ت كه به گمرك اعام كرد ه ايم كه جز ۱٠ 
قل��م محصول، د يگ��ر محصوالت نيازي ب��ه تاييد يه 

شيات ند ارد  اما باز هم براي شيات استعام  ارسال 
مي كنند . 

 گلشاهي هزينه باالي حمل ونقل زميني و هوايي 
و عد م ثبات قوانين و نيز برد اش��ت هاي سليقه يي از 
مقررات د انس��ت را از موانع توس��عه صاد رات آبزيان 
برش��مرد  و گفت: ش��يات صنعتي است كه قابليت 
رش��د  صاد رات غيرنفتي را د اراس��ت و برنامه ما اين 
اس��ت كه رقم صاد رات ۱.٢ ميلي��ارد  د الري د ر اين 
بخش محقق ش��ود . البته بايد  توجه د اش��ت كه ۵٠ 
د رص��د  از موان��ع موجود  بر س��ر راه ص��اد رات بين 
د س��تگاهي است و بخش��ي د يگر از موانع نيز بايد  با 
پيگيري د ستگاه د يپلماسي و سازمان توسعه تجارت 

برطرف شود . 
طاهره نورس��ته، معاون بانك توسعه صاد رات نيز 
گفت: صاد ركنند گان مي توانند  د ر صاد رات به روسيه 
از منابع اعتبار خريد ار پس از حمل استفاد ه كنند  و 
تاكن��ون صاد ركنند گان از اين امكان بهره نگرفته اند . 
همچنين د ر پاسخ به انتقاد ات مطرح شد ه بايد  بگويم 
بانك توسعه صاد رات بر اساس قوانين بانك مركزي 

د ر ارائه اسكناس د چار محد ود يت است. 
با وجود  اين اما اعضاي كميس��يون از معاون بانك 
توسعه صاد رات د رخواست كرد ند  كه اجبار تسعير ارز 
صاد ركنن��د گان د ر صرافي بانك توس��عه صاد رات لغو 
ش��ود  تا صاد ركنند گان اين اختيار را د اشته باشند  كه 
ارز خ��ود  را د ر صرافي ه��اي د يگر نيز تبد يل كنند . د ر 
پايان، محس��ن بهرامي ارض اقد س رييس كميسيون 
تس��هيل تجارت و توس��عه صاد رات اتاق تهران، ايجاد  
كنسرسيوم صاد راتي متشكل از فعاالن صنعت توليد  و 
صاد رات آبزيان را براي جلوگيري از قيمت شكني مورد  
تاكي��د  قرار د اد  و گفت: تعيي��ن تعرفه ترجيحي براي 
تجارت با اروپا، حمايت د ولت از فناوري هاي نوين براي 
توس��عه صاد رات، جلوگيري از تد اخل و موازي كاري، 
ساماند هي واحد هاي متوقف شد ه با كمك كميسيون 
تس��هيل كسب وكار و پرد اخت مش��وق هاي صاد راتي 

معوق از جمله موارد  مورد  تاكيد  كميسيون است. 

تعاد ل|
ب��ه كارگيري س��رمايه هاي موج��ود  د ر اقتصاد  
كشور يكي از موضوعاتي است كه فعاالن اقتصاد ي 
برآن تاكيد  د ارند . طي سال هاي اخير با فعال سازي 
كسب و كارهاي نوپا برگ د يگري براي رسيد ن به 
رش��د  و توس��عه فعاليت هاي اقتصاد ي ورق خورد ه 
است. كشورهاي توسعه يافته صنعتي با بهره مند ي 
از سرمايه هاي بالقوه موجود  د ر حوزه استارت آپ ها 
توانسته د ر بخش خد مات د هي و صاد رات اين كاال 
اقد امات قابل توجهي را به نفع كشورشان كليد  زنند . 
حال با افزايش موج بيكاري د ر كشور تصميم سازان 
براين باورند  كه يك��ي از ترفند هايي كه به كاهش 
خروج نخبگان از كش��ورهاي د ر حال توسعه مانند  
اي��ران كمك زي��اد ي خواه��د  كرد ، ب��ه كارگيري 
ني��روي فكري و افراد  خاق د ر قالب ش��ركت هاي 
اس��تارت آپ ها اس��ت. با حمايت د ول��ت و تضمين 
حماي��ت از اين ش��ركت هاي نوپا مي ت��وان زمينه 
فعاليت كس��ب و كارهاي نو را د ركش��ور گسترش 
و توس��عه د اد . د ر اين راستا »تعاد ل« د ر گفت وگو 
با پروان��ه مافي ريي��س كميته كس��ب و كارهاي 
الكترونيكي مجلس به بررسي اين موضوع پرد اخته 
است. رييس كميته كس��ب و كارهاي الكترونيكي 
مجلس، افزايش فعاليت هاي كس��ب و كار نوين را 

تضميني براي افزايش اشتغال د ر كشور مي د اند . 

 د اليل فرار مغزها
مجل��س  ش��وراهاي  كميس��يون  س��خنگوي 
شوراي اس��امي، بر اين باور است كه شركت هاي 
د انش بنيان تضميني براي آيند ه سرمايه هاي علمي 
و نخبگان كش��ور هستند  كه البته اكثر كشورهاي 
توس��عه يافته به د نبال بهره مند ي از س��رمايه هاي 
بالقوه موجود  د ركشور خود  هستند  همچنين عاوه 
برس��رمايه هاي بومي خود  به د نبال س��رمايه هاي 
انس��اني، افراد  متخصص و آموزش د يد ه از س��اير 
كشورها به ويژه كشورهاي د ر حال توسعه هستند  
كه د ر كش��ور ايران، تعد اد  افراد  نخبه كم نيستند . 
از اين رو، چنانچه نخبگان كشور د ر مرزهاي خود  
مورد  حمايت قرار نگيرند  اين س��رمايه هاي مهم را 

از د ست خواهيم د اد . 
پروانه ماف��ي مي افزايد : د ر مورد  مقايس��ه آمار 
تحصيل ك��رد گان ايراني با د يگر كش��ورهاي د نيا 
اظهار مي كن��د : اگر نگاهي به آمار فارغ التحصيان 
د ر ايران بيند ازي��م و آن را با آمار فارغ التحصيان 
برخ��ي از رش��ته ها د ر د ني��ا قياس كني��م متوجه 
خواهيم ش��د  كه ايران ج��زو رتبه هاي برتر از نظر 
علمي است همچنين براساس گزارش سرمايه هاي 
انس��اني مجمع اقتصاد  جهاني كه د ر سال ٢٠۱۶ 
منتشر ش��د ، ايران از لحاظ تعد اد  فارغ التحصيان 

د ر جايگاه پنجم گزارش شد . 
او رتبه بن��د ي برترين كش��ورها از لحاظ ميزان 
فارغ التحصيان پرد اخت و مي گويد : د ر سال ٢٠۱۶ 

چين ب��ا 4٧٠٠ هزارنفر د ر صد ر جايگاه قرار د ارد . 
بع��د  از آن هند  با ٢۶٠٠ هزار نيروي آموزش د يد ه 
و امريكا نيز جايگاه سوم و روسيه د ر جايگاه چهارم 
اين رتبه بن��د ي قرار د اد . د رنهايت ايران د ر جايگاه 
پنجم د نيا قرار گرفت كه اين امر نشان د هند ه اين 
واقعيت تلخ اس��ت كه كش��ورهاي توسعه يافته با 
وجود  د اش��تن تعد اد  ني��روي تحصيلكرد ه كمتر از 
كشورهاي د ر حال توسعه اما جايگاه باالتري د ارند  
و اين امر به د ليل جذب نخبگان از س��اير كشورها 

است. 
پروانه مافي بيان مي كند : كش��ورهاي توس��عه 
يافته راه ساد ه تر و هوشمند انه تر براي سرمايه هاي 
انس��اني نخب��ه و تربيت يافت��ه را يافته ان��د  و اين 
موضوع آن قد ر مهم اس��ت كه بايد  نس��بت به اين 
موضوع حساس��يت بااليي د اش��ت و استارت آپ ها 

را كه اكنون به مهم ترين عوامل توس��عه كش��ور و 
حل چالش هاي اساسي تبد يل شد ه اند  اما نيازمند  
س��رمايه گذاري تخصص��ي د ر اين حوزه هس��تند  
به همين د لي��ل مي توان به ظهور و ش��كل گيري 
ش��ركت ها و صند وق هاي سرمايه گذاري تخصصي 
مثل سرمايه گذاران جسورانه يا همان وي سي ها د ر 

كشورنيز اميد وار بود . 
نايب ريي��س فراكس��يون توليد  و اش��تغال د ر 
بخ��ش د يگ��ري از صحبت هاي خ��ود  اظهار كرد : 
جاي تعجب ن��د ارد  كه ۵ اس��تارت آپ بزرگ د نيا 
مانند  گوگل، آمازون، مايكروس��افت و... همگي د ر 
كشورهاي توس��عه يافته اما نيروهاي آنها اغلب از 
سايركشورها ازجمله ايران به كار گمارد ه شد ه اند . 
بنابراي��ن حمايت از اس��تارت آپ ها د ر اولويت قرار 
د ارد  كه اين امر د ر مورد  ش��ركت هاي د انش بنيان 

تا حد ي رعايت ش��د ه و اين ش��ركت ها توانسته اند  
با مشوق هاي نسبتا مناسب س��رمايه هاي باارزش 

كشور را نگهد اري كنند . 
او بيان مي كند : استارت آپ ها از د ل شركت هاي 
د انش بني��ان ب��ه وج��ود  آمد ه ان��د  و پرد اختن به 
ش��ركت هاي نوپاي جوان مي تواند  مش��كل خروج 
نخبگان از كش��ور را مرتغ كند  و د ر عين حال نيز 
زمينه هاي رشد  صنعت و د يگر بخش هاي مورد نياز 
را فراهم كند . د ر عين حال، د ر بررسي هاي مختلف 
صورت گرفته، حجم س��رمايه گذاري تخصصي د ر 
مقايسه با كشورهاي توسعه يافته و د ر حال توسعه 
و كش��ورهاي منطقه د ر مقابل نياز موجود  بس��يار 
كم اس��ت و متاسفانه س��رمايه هاي د ولتي، ملي و 
مرد مي كمتر به سمت صند وق هاي سرمايه گذاري 
تخصصي ي��ا همان وي س��ي ها مي رون��د ؛ چراكه 

س��رمايه گذار س��رمايه خ��ود  را د رجاي��ي كه هم 
شناخت كافي از محيط آن د ارد  و هم اطمينان به 
س��ود آوري را د رآن شناسايي كرد ه باشد  مي گذارد  
و د ربخش هاي تخصصي كار سرمايه گذاري مربوط 
به كس��اني اس��ت كه با اين حوزه آشنايي د ارند  و 

پيش بيني هاي الزم را مي توانند  انجام د هند . 
بر همين اساس، الزمه تشويق سرمايه گذاران به 
سرمايه د ر بخش تخصصي اين است كه مشكات 
س��رمايه گذاران ب��راي اين نوع س��رمايه د ر بخش 
تخصصي رفع ش��ود  و تمام موانع پيش رو از قبيل 

قوانين مزاحم رفع شود . 

 كميته اي براي حمايت از استارت آپ ها 
بنا به اظهارات مافي، د ر مجلس شوراي اسامي 
كميته يي به نام كميته كسب و كارهاي الكترونيكي 
ايج��اد  ش��د ه ك��ه د ر آن تمام موانع و مش��كاتي 
از قبي��ل پيگيري مجوزه��ا، س��رمايه گذاراني كه 
براي س��رمايه گذاري د راين مشاغل د چار تاخير و 
 مشكاتي مي شوند  را احصا كرد يم و د رجلساتي كه

 د ر پي��ش رو د اريم بخش هاي مختلفي كه د راين 
امر موثر هس��تند  را د عوت كرد ي��م تا موانع احصا 
ش��د ه را پي��ش روي همه قرار د هي��م و با كاهش 
محد ود يت ها و موانع مي توانيم آيند ه روشني براي 

استارت آپ ها د اشته باشيم. 
ب��ا اي��ن تفاس��ير ب��ه نظر مي رس��د ، يك��ي از 
چالش هاي اصلي اين باش��د  كه به د اليل مختلف 
همچون مش��كل فرهنگ س��ازي و نب��ود  فرهنگ 
س��رمايه گذاري د ر طرح ه��ا وپروژه ه��اي فناورانه 
د اراي ن��وآوري و خاقي��ت، ع��د م حمايت كافي 
بازنشس��تگي،  صند وق هاي��ي مث��ل صند وق هاي 
بنياد هاي مالي و نهاد هاي ملي و حاكميتي موجود  
از سرمايه گذاران خطرپذير استارتاپي، سرمايه هاي 
مورد ني��از به ان��د ازه الزم ب��ه س��مت كارآفريني 
اس��تارت آپي نمي آيد  و اين به اين د ليل اس��ت كه 
سرمايه گذاران بايد  اطمينان كامل حاصل كنند  كه 
س��رمايه اش به هد ر نخواهد  رفت و د ر حال حاضر 
اين اطمينان كم اس��ت و ما هر چه بيشتر قوانين 
پيچ د ر پيچ و گرفتاري هاي اين مشاغل را بهتر رفع 

كنيم اين اعتماد  بيشتر خواهد  شد . 
نايب ريي��س فراكس��يون توليد  و اش��تغال د ر 
بخ��ش د يگري از صحبت هاي خود  به روند  اقتصاد  
د يجيتال د ر ايران اشاره كرد  و خاطرنشان مي كند : 
اقتصاد  د يجيتال د ر مس��ير خوبي قرار گرفته است 
و مي توان با تكيه بر آن اتفاقات قابل توجهي را رقم 
زد  به طوري كه اكنون چند صد  اس��تارت آپ د اخل 
كشور ش��كل گرفته اند  و تعد اد  مش��خصي از آنها 
موفقيت هاي قابل توجهي كسب كرد ه اند ، اما مساله 
اصلي اكنون د ر توسعه اقتصاد  د يجيتال ايران بحث 
سرمايه است كه س��رمايه كافي براي پيشبرد  كار 
ند ارند  و نياز است د ولت، مجلس و سازمان فناوري 

اطاعات حمايت كنند . 

پروانه مافي، رييس كميته كسب و كارهاي الكترونيكي مجلس شوراي اسالمي:
د ر مجلس ش��وراي اس��المي كميته يي به نام فراكسيون كميته كس��ب و كارهاي الكترونيكي ايجاد  شد ه كه د ر آن تمام موانع و 
مش��كالتي از قبيل پيگيري مجوزها، س��رمايه گذاراني كه براي سرمايه گذاري د راين مشاغل د چار تاخير و مشكالتي مي شوند  را 
احصا كرد يم و د رجلس��اتي كه د ر پيش رو د اريم بخش هاي مختلفي كه د راين امر موثر هس��تند  را د عوت كرد يم تا موانع احصا 

شد ه را پيش روي همه قرار د هيم و با كاهش محد ود يت ها و موانع مي توانيم آيند ه روشني براي استارت آپ ها د اشته باشيم. 
با اين تفاسير به نظر مي رسد ، يكي از چالش هاي اصلي اين باشد  كه به د اليل مختلف همچون مشكل فرهنگ سازي و نبود  فرهنگ 
س��رمايه گذاري د ر طرح ها وپروژه هاي فناورانه د اراي نوآوري و خالقيت، عد م حماي��ت كافي صند وق هايي مثل صند وق هاي 
بازنشستگي، بنياد هاي مالي و نهاد هاي ملي و حاكميتي موجود  از سرمايه گذاران خطرپذير استارت آپي، سرمايه هاي مورد نياز به 

اند ازه الزم به سمت كارآفريني استارت آپي نمي آيد
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7  جهان

 »اشتان ماير« به كمك 
»آنگال مركل« مي  آيد

 جانشين »موگابه« جمعه 
سوگند ياد مي كند

 تعليق روابط تشكيالت خودگردان 
با امريكا

گروه جهان 
امرس��ون منانگاگ��وا معاون پيش��ين رييس جمه��وري زيمبابوه، چهارش��نبه 
به اين كش��ور بازگش��ت و انتظ��ار مي رود كه جمع��ه به عن��وان رييس جمهوري 
 س��وگند ي��اد كن��د.  ب��ه  گ��زارش رويت��رز، راب��رت موگاب��ه پ��س از نزدي��ك

 ۴۰ س��ال حكومت بر زيمبابوه سه ش��نبه استعفا كرد. اس��تعفاي موگابه به شكل 
كتبي به رييس پارلمان اين كش��ور تحويل داده ش��ده است. انتشار خبر استعفاي 
موگابه، ش��ادي مردم و نمايندگان پارلمان را به همراه داشت. موگابه پس از فشار 
ارت��ش انتق��ال صلح آميز قدرت را انگيزه تصميم خود اع��ام كرد.  جاكوب مودندا 
ريي��س پارلمان زيمبابوه، گفته تصميم موگابه مبني بر كناره گيري از مس��ووليت 
اداره كشور از همان لحظه اعام آن، معتبر است. رييس پارلمان زيمبابوه همچنين 
اعام كرد كه امرسون منانگاگوا موظف است ظرف ۴۸ ساعت مسووليت اداره كشور 
را برعه��ده گيرد. منانگاگوا پيش از بركناري اش معاون رييس جمهور زيمبابوه بود. 
به دنبال اوج گرفتن مخالفت ها با موگابه، او نس��بت به بركناري معاون خود يعني 
امرسون منانگاگوا، اقدام كرده بود.  پارلمان زيمبابوه پيش از اعام استعفاي موگابه 
تصميم به اس��تيضاح او داش��ت. بسياري از مردم اين كش��ور و همچنين شماري 
 از نماين��دگان و حتي اعضاي حزب موگابه خواس��تار كناره گيري او ش��ده بودند.

 با وجود اين فشارهاي سياسي، موگابه كه ۹۳سال دارد، حاضر به كناره گيري از مقام 
خود نشده بود.  امرسون منانگاگوا معاون بركنار شده موگابه، پيش از اعام استعفاي 
موگابه خواستار كناره گيري او شده و گفته بود: »هرگز نبايد فردي در زيمبابوه همه 
ملت را گروگان بگيرد. فردي كه بر آن بوده تا پايان عمر در مقام بماند و به پيامدهاي 
تصميم خود براي كش��ور بي اعتنا بوده اس��ت.« بايد يادآور شد كه پس از بركناري 
منانگاگوا از مقام معاونت رياست جمهوري، ارتش اين كشور موگابه را در خانه خود 
زندان��ي كرده بود. موگابه با بركناري معاون خود بر آن بود كه امكان انتقال قدرت 
به همسر خود را هموار كند. انتخابات رياست جمهوري زيمبابوه سال آينده برگزار 
خواهد شد و امرسون منانگاگوا تا آن زمان وظايف رييس جمهوري را برعهده خواهد 
داش��ت. رس��انه هاي زيمبابوه گفته اند كه انتظار دارند با كنار رفتن رابرت موگابه، 
شرايط سياسي داخلي و وجهه جهاني اين كشور بهبود يابد و جريان سرمايه گذاري 

و كمك هاي خارجي به اين كشور ازسر گرفته شود. 

گروه جهان 
 در ميانه بن بس��ت سياس��ي در تش��كيل دولت ائتافي در آلمان نقش فرانك والتر 
اش��تاين ماير، رييس جمه��وري اي��ن كش��ور در خروج از اي��ن بحران پررنگ تر ش��ده 
اس��ت. اين درحالي اس��ت كه آنگا مركل صدراعظم آلمان بي��ش از هر زمان ديگري 
به همكاري اش��تاين ماير نياز دارد.  به گزارش دويچه وله در ش��رايط عادي صدراعظم 
آلمان قدرتمندترين سياستمدار اين كشور محسوب مي شود و رييس جمهوري نقشي 
تش��ريفاتي دارد. در عين حال رييس جمهوري اس��ت كه رياست دولت و تضمين ادامه 
دموكراس��ي آلمان را عهده دار است. به همين س��بب فرانك والتر اشتاين ماير مي تواند 
نقش بس��زايي در حل بن بست كنوني در تش��كيل دولت ائتافي ايفا كند. طبق اصول 
نظام سياسي آلمان، رهبران سياسي وظيفه دارند اراده راي دهندگان را كه در انتخابات 
مش��خص مي شود، عملي كنند و به همين دليل اشتاين ماير در ديدارهاي روز دوشنبه 
خود با رهبران احزاب سياس��ي اين مس��اله را گوشزد كرد كه اولويت سازش و تشكيل 
ائتاف هاي جديد است و نه برگزاري انتخابات مجدد.  مذاكرات اوليه براي تشكيل ائتاف 
موس��وم به جاماييكا ميان احزاب اتحاد دموكرات مس��يحي مركل، سوسيال مسيحي، 
دموكرات هاي آزاد و س��بزها به بن بست رسيد. اشتاين ماير با روساي اين احزاب درباره 
مش��كات و تاش براي س��ازش گفت وگو كرده است. وي روز چهارشنبه نيز با مارتين 
شولتز، رهبر حزب سوسيال دموكرات و نامزد شكست خورده صدراعظمي در انتخابات 
اخير ديدار كرد. اين حزب پس از شكست شديد در انتخابات حضور در هر گونه دولت 
ائتافي را رد كرده است. اما ممكن است نتيجه مذاكرات اشتاين ماير و شولتز جالب  توجه 
باشد چراكه اين دو تا اوايل سال جاري ميادي هم حزبي بودند.  اشتاين ماير 61 ساله كه 
س��ابقه دو دوره رياست وزارت خارجه همچنين معاونت صدراعظمي را در كارنامه خود 
دارد اكنون اصلي ترين مهره نجات آلمان از بحران سياسي كنوني محسوب مي شود. اگر 
احزاب بر سر تشكيل دولت ائتافي به توافق نرسند، اشتاين ماير همچنان ملزم به معرفي 
نامزدي براي س��مت صدراعظمي اس��ت و انتظار مي رود كه وي مركل را انتخاب كند. 
اين نامزد بايد از س��وي پارلمان آلمان تاييد ش��ود؛ اما همچنان تا تشكيل دولت جديد 
مشكاتي وجود خواهد داشت. در صورت تاييد نامزد پيشنهادي، اشتاين ماير 7روز مهلت 
دارد كه تصميم بگيرد، صدراعظم جديد توانايي تشكيل دولت اقليت را دارد يا بهتر است 

پارلمان منحل و انتخابات جديد برگزار شود. 

گروه جهان 
  تش��كيات خودگردان فلسطيني تمامي روابط ديپلماتيك خود با اياالت 
متح��ده امريكا را به حال��ت تعليق درآورد. به گ��زارش يورونيوز، اين تصميم 
پس از آن گرفته ش��د كه دولت امريكا در روزهاي گذشته اعام كرد كه دفتر 
س��ازمان آزاديبخش فلسطين را در واش��نگتن تعطيل خواهد كرد. واشنگتن 
مدعي ش��ده تشكيات خودگردان كه از سوي س��ازمان آزاديبخش فلسطين 
)فتح( اداره مي ش��ود از گروه هاي افراطي و تروريس��تي حمايت مي كنند. فتح 
اخيرا با حماس براي آش��تي ملي و تشكيل يك دولت واحد در سراسر اراضي 
فلس��طيني، توافق نامه امضا كرده است. در سال 1۹۸7، كنگره امريكا هرگونه 
حض��ور س��ازمان آزاديبخش فلس��طين در خ��اك اياالت متح��ده را به دليل 
فعاليت هاي مسلحانه اين گروه در آن زمان ممنوع كرد. قوه قانونگذاري امريكا 
در آن زمان فتح را به همراه ش��مار ديگري از س��ازمان هاي نظامي-سياس��ي 
فلس��طيني »تروريس��تي« مي خواند. در س��ال 1۹۹۳ و با آغاز مذاكرات صلح 
اسلو، كنگره اجازه داد كه سازمان آزاديبخش فلسطين دفتر نمايندگي خود را 
در واشنگتن افتتاح كند. اياالت متحده در آن زمان اعام كرد تا زماني كه فتح 
به تعهدات خود در مذاكرات صلح وفادار مانده است، اعضاي اين سازمان اجازه 
حضور در اين دفتر را خواهند داش��ت. اين رويه تا سال ۲۰11 يعني تا زماني 
كه فلس��طيني ها به س��ازمان علمي، فرهنگي آموزش��ي ملل متحد )يونسكو( 
پيوس��تند و اعام كردند كه مي خواهند عضويت كامل در سازمان ملل متحد 
را بياين��د، برقرار بود. در پاس��خ به اين تقاضا، كنگره مق��ررات جديدي را به 
تصويب رس��اند كه بر اساس آن رييس جمهوري امريكا قادر به چشم پوشي از 
تحريم ها عليه فلسطين نخواهد بود مگر اينكه فلسطين وارد »مذاكره مستقيم 
و موثر« با اسراييل شود. پس از آنكه فلسطين در سال ۲۰1۵ به ديوان كيفري 
بين المللي پيوست، كنگره مجددا مقررات مشابهي را وضع كرد. دونالد ترامپ 
در ي��ك بازه زمان��ي ۹۰ روزه بايد تصمي��م بگيرد كه آيا مذاكره مس��تقيم و 
موثري بين اس��راييل و تشكيات خودگردان فلسطيني صورت گرفته است يا 
نه. پس از آن، رييس جمهوري امريكا درباره ادامه كار يا بستن دفتر تشكيات 

خودگردان در واشنگتن تصميم خواهد گرفت. 

   قصاب بالكان 
به حبس ابد محكوم شد

گروه جهان| دادگاه بين المللي جنايات جنگي درمورد 
يوگساوي س��ابق براي راتكو ماديچ فرمانده سابق ارتش 
صربس��كاي بوسني وهرزگوين مش��هور به »قصاب بالكان« 

حكم حبس ابد صادر كرد. 
به گزارش ايرنا، اين دادگاه كه در الهه هلند مستقر است، 
پيش تر ماديچ 7۴ س��اله را به 11 جرم ازجمله نسل كشي، 
ارتكاب جنايات عليه بش��ريت، محاصره سارايوو و تخلف از 
قوانين جنگي در س��ال هاي 1۹۹۲ ت��ا 1۹۹۵ متهم كرده 
بود. مادي��چ همچنين به گروگان گرفت��ن ۲۰۰ صلح بان 
س��ازمان ملل، صدور فرمان پاكس��ازي نژادي در شهرهاي 
بوسني وهرزگوين و بيرون راندن كروات ها، مسلمانان و ساير 
شهروندان غيرصرب اين جمهوري يوگساوي سابق متهم 
ش��ده اس��ت. تحت فرماندهي ماديچ بيش از 7 هزار اسير 
مسلمان در منطقه سربرنيتسا در بوسني وهرزگوين كشته 
شدند كه اين رويداد به عنوان بزرگ ترين جنايات جنگي پس 
از جنگ جهاني دوم در اروپا به ش��مار آمد و دادگاه كيفري 

بين المللي در الهه آن را نسل كشي مي داند. 
مادي��چ ماه مه  ۲۰11 پس از 16 س��ال ف��راري بودن 
 در من��زل يكي از وابس��تگانش در منطقه ي��ي كوچك در

 ۸۰ كيلومتري ش��مال بلگراد دستگير شد. ماديچ، رادوان 
كارادزيچ رهبر سياس��ي صرب هاي بوس��ني و اس��لوبودان 
ميلوشويچ رييس جمهوري سابق يوگساوي به عنوان عامان 
اصلي پاكس��ازي فرقه يي كروات ها و مس��لمان ها شناخته 
ش��ده اند. ميلوش��ويچ پي��ش از آنكه حكمش صادر ش��ود، 
در م��ارس ۲۰۰6 به دليل حمله قلبي در س��لولش در الهه 

درگذشت. 
جن��گ خوني��ن بوس��ني از س��ال 1۹۹۲ ت��ا 1۹۹۵ 
جري��ان داش��ت و جان ص��د هزار نف��ر را گرف��ت و باعث 
آوارگي ۲.۲ميليون نفر ش��د. گفته ش��ده ديوان بين المللي 
 كيف��ري يوگس��اوي س��ابق در ش��هر اله��ه در هلند در

 ۳1 دسامبر سال جاري ميادي پس از ۲ دهه به كار خود 
پاي��ان خواهد داد. دولت هلن��د ۲۰۰۲ با اعتراف به ناكامي 
نيروهاي اين كش��ور براي جلوگيري از كش��تار سربرنيتسا 
اس��تعفا داد. هلن��د تاكيد دارد كه صرب هاي بوس��ني و نه 
نيروهاي هلندي، مسوول آن كشتار هستند. نظاميان هلند 
در آن زمان در چارچوب نيروهاي صلح بان بين المللي نقش 
حفظ صلح را برعهده داشتند.  راتكو ماديچ در سال 1۹۴۲ 
در روس��تاي كالينوويك در بوسني به دنيا آمد. او در دوران 
حكومت تيتو در يوگساوي بزرگ شد و به عنوان يك افسر 
عادي به ارتش خلق يوگس��اوي پيوس��ت. با آغ��از از هم 
پاشيده شدن يوگساوي در س��ال 1۹۹1، او به فرماندهي 
يگان نهم ارتش يوگس��اوي در جنگ علي��ه كروات ها در 
كنين، برگزيده ش��د. مدتي بعد راتكو ماديچ به فرماندهي 
ناحيه دو نظامي ارتش يوگساوي منصوب شد كه مقرش در 
س��ارايوو بود. پس از آن در ماه مه 1۹۹۲، مجمع صرب هاي 
بوسني، راي به ايجاد ارتش صرب بوسني داد و ژنرال ماديچ 

را به فرماندهي آن برگزيد. 

   انفجار خودرو 
بمب گذاري شده در عراق 

در پي انفجار يك خودرو بمب گذاري ش��ده در ش��هر 
طوزخورمات��و ع��راق دس��ت كم ۲۰نفر كش��ته و بيش از 
۴۰نفر زخمي ش��دند. ب��ه گزارش يورونيوز، س��خنگوي 
وزارت كش��ور ع��راق اي��ن انفجار ك��ه در نزديك��ي بازار 
سبزي فروشان ش��هر طوزخورماتو در استان صاح الدين 
اتفاق افتاد را تاييد كرد. س��اكنان طوزخورماتو را اعراب، 
كرده��ا و تركمن ه��ا تش��كيل مي دهند. حادث��ه مرگبار 
سه ش��نبه در منطقه شيعه نشين »العس��كري« اين شهر 
روي داده و بيش��ترين تلفات آن از ميان مغازه داران بازار 

و مشتريان آنها بوده است. 

   رشد اقتصادي
 2.6 درصدي افغانستان

بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرده 
رش��د اقتصادي افغانس��تان از ۲.۲ درصد در سال۲۰16 
به ميزان ۲.6 درصد در س��ال ۲۰17 برس��د. دليل عمده 
رش��د اقتصادي افغانستان بهبود امنيتي اعام شده است. 
گ��زارش 6 ماهه بان��ك جهاني درمورد وض��ع اقتصادي 
افغانستان نش��ان مي دهد كه امسال هر سه بخش عمده 
اقتصاد اين كشور شاهد رشد مثبت تا پايان سال خواهند 
بود. مديركل بانك جهاني در افغانس��تان گفته اين كشور 
ب��راي كاهش فق��ر و بيكاري نياز به يك رش��د اقتصادي 

بيش از ۳درصد دارد. 

   صدور حكم دستگيري 
وزير خزانه داري پاكستان

دادگاه پاكستان حكم دس��تگيري وزير خزانه داري را 
به اتهام فس��اد اقتصادي صادر و بازداش��ت ضامن وي را 
نيز خواستار شده اس��ت. به  گزارش رسانه هاي پاكستان، 
دادگاه پاكس��تان پس از بررسي شكايت سازمان بازرسي 
اي��ن كش��ور و در ادامه بررس��ي پرونده فس��اد اقتصادي 
اس��حاق دار، وزير خزانه داري پاكس��تان او را متهم فراري 
خوان��ده و حكم بازداش��ت او را صادر كرد. اين حكم پس 
از عدم حضور اس��حاق دار در دادگاه صادر شده و سازمان 
بازرسي پاكستان خواستار دستگيري ضامن وي نيز شده 

است. 

   اعتراض سيل زدگان 
جده در عربستان

ب��ارش ش��ديد ب��اران در ش��هر ج��ده باع��ث جاري 
ش��دن س��يل در اين شهر ش��د و مردم اين شهر به سوء 
خدمات رس��اني مس��ووالن س��عودي اعت��راض دارند. به 
گزارش خبرگزاري فرانسه در جده، دومين شهر عربستان 
سعودي به دنبال باران سيل آسا كه به جاري شدن سيل 
در خيابان ها منجر شد، عبور و مرور متوقف و مقامات اين 
كش��ور مدارس و دانش��گاه ها را تعطيل كردند. طبق آمار 
رسمي تاكنون ۳شهروند سعودي حين عبور از سياب در 
اثر برق  گرفتگي جان خود را از دس��ت داده اند. شهروندان 
عربستان در صفحات اجتماعي به سوءمديريت مسووالن 
ش��هر جده و عدم برنامه ريزي براي جاري شدن سيل كه 

هر ساله اتفاق مي افتد، معترض هستند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

دولت لبنان كماكان به كار خود ادامه مي دهد 

عقب نشيني حريري از استعفا

سقوط شديد ارزش لير در برابر دالر

اردوغان در نبرد با بازارهاي مالي پيروز نمي شود
 گروه جهان|طال تسليمي| 

بازارهاي مالي تركيه سه ش��نبه ش��ديدترين كاهش 
ارزش لير در برابر دالر امريكا را در يك سال گذشته شاهد 
بودند. براساس گزارش بلومبرگ ديروز هر يك دالر امريكا 
معادل ۳/۴6۹ لير بود. از داليل اصلي اين كاهش، تنش ها 
و اختاف نظر ميان رجب  طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركي��ه با سياس��ت گذاران در بانك مركزي اين كش��ور 
محسوب مي ش��ود. بانك مركزي تركيه در اقدامي كه به 
حذف محدوديت ها در پرداخت وام مي انجامد با افزايش 
حدود ۰.۲۵درصدي نرخ بهره موافقت كرد. اين درحالي 
اس��ت كه رجب طيب اردوغ��ان اوايل اين هفته بار ديگر 
از سياس��ت هاي بانك مركزي ازجمل��ه افزايش نرخ بهره 
انتق��اد كرده و گفته بود براي مقابله با نرخ تورم فزاينده، 
نرخ بهره بايد كاهش يابد نه افزايش. اما ناظران اقتصادي 
ب��ر اين باورند كه رويكرد مد نظ��ر اردوغان در ماه ژانويه 
س��ال ۲۰1۴ شكس��ت خورده و احتماال اي��ن مرتبه نيز 
نتيجه بخش نخواهد بود. مساله ديگر اين است كه اردوغان 
با چنين رويكردي خود را در مقابل س��رمايه گذاراني قرار 
مي دهد كه براي ايجاد ثبات در اقتصاد به  ش��دت به آنها 
نياز دارد. به نظر مي رسد، رييس جمهوري تركيه بار ديگر 
بازارهاي مال��ي را به مبارزه طلبيده اس��ت و اگر مبناي 
قضاوت تاريخ باشد دير يا زود شكستي شديد را متحمل 

خواهد شد. 
به گزارش بلومبرگ، انتقادهاي اردوغان از سياست هاي 
بانك مركزي تركيه در افزايش نرخ بهره، س��قوط ارزش 
اوراق به��ادار بر مبناي لير را كليد زد و تاجران معتقدند 
اگر رييس جمهوري درصدد مقابله با سرمايه گذاران برآيد، 
شانس چنداني براي پيروزي ندارد. پائل مك نامارا، مدير 

سرمايه در شركت جي اي ام در لندن گفت:»حقيقتا هيچ 
كس��ي فكر نمي كند كه نرخ باالي بهره عامل تورم بوده 
است؛ اينها اظهارات پوپوليس��تي اردوغان هستند. واقعا 
براي��م جاي تعجب دارد اگ��ر او خودش به چنين چيزي 
معتقد باش��د! اگر سختگيري بيش��تري در سياست هاي 
پولي اعمال نش��ود همچنان س��قوط ارزش لير را شاهد 
خواهيم بود.« اين شركت بريتانيايي چند ماه پيش همه 
اوراق بهاداري كه در بازار مالي تركيه داش��ت را فروخته 
است.  بازارهاي مالي يكي از معدود زمينه هايي است كه 
اردوغان در 1۵س��ال گذش��ته موفق به اعمال سليقه در 
آن نش��ده است. وي در ماه آوريل و در ميانه وخيم  شدن 
روابط با غرب، قدرت سياسي را در دفتر رياست جمهوري 
متمركز كرد. رييس جمهوري تركيه همچنين از ۴س��ال 
پيش كه اعتراض هاي ضد دولتي آغاز ش��دند به سركوب 
مخالفان پرداخته و اخيرا بر پاكس��ازي نيروهاي پليس و 
قضات نظارت داش��ته و بسياري را به همكاري با فتح اهلل 
گولن، روحاني در تبعيد تركيه متهم و زنداني كرده است. 
اروغ��ان، گولن و پيروان��ش را در كودتاي ناموفق س��ال 

گذشته مسوول مي داند. 

 اعتباردهي بي رويه
پس از كودتاي ناموفق، اردوغان ده ها هزار شخصيت 
دانشگاهي، خبرنگار و قاضي را به زندان انداخت و مسير 
پيروزي در همه پرسي اصاحات در قانون اساسي در ماه 
آوري��ل را هموار كرد؛ اصاحاتي كه به افزايش قدرت وي 
انجاميد. اما اين مساله نيز هيچ تاثيري در افزايش محبوبيت 
اردوغان در ميان مردمان تركيه نداشت. همزمان با كاهش 
روزافزون محبوبيت اردوغان، رييس جمهوري تركيه سعي 

كرد با اعتباردهي هاي فزاينده  با پشتوانه دولتي، نقدينگي 
را به اقتصاد كش��ور سرازير كند و رش��د اقتصادي را در 
كوتاه مدت به ارمغ��ان آورد تا بدين ترتيب وجهه بهتري 
ميان مردم داشته باشد. اما اين اقدام در عمل به افزايش 
ش��ديد نرخ تورم به باالترين ميزان در ۹س��ال گذش��ته 
انجاميد.  پس از اين اقدام، اردوغان چندين ماه در زمينه 
سياست گذاري هاي مالي اظهارنظر نكرد تا 17نوامبر كه 
بانك مركزي را به دليل »مس��ير اش��تباهي« در برخورد 
با افزايش قيمت ها مورد انتقاد قرار داد. سياس��ت گذاران 
بانك مركزي امس��ال هزينه تامين اعتب��ار بانك ها را به  
تدريج ۳درصد افزايش داده اند و نرخ بهره وام هاي دولتي 
به بانك ها اكنون به 11.۹۹درصد رس��يده اس��ت. اگرچه 
تاجران عمدتا به ديدگاه هاي نامعمول و نامعقول اقتصادي 
اردوغان عادت دارند اما اظهارات اخير رييس جمهوري را 
به  مثابه هشداري جدي قلمداد كردند چراكه وي اكنون 
قدرت بيشتري براي مقابله با استقال بانك  مركزي دارد. 
سود اوراق قرضه 1۰ساله دولت تركيه اين ماه 1۳۵واحد 
افزاي��ش يافت و به 1۳.1۸درصد رس��يد كه بيش��ترين 
افزايش در ميان اوراق قرض��ه در ميان بازارهاي نوظهور 
محسوب مي ش��ود؛ به گزارش خدمات س��رمايه گذاران 
مودي، بازده كش��ورهايي همچون پاكس��تان و لبنان ۵ 
پله پايين تر از تركيه است. پائول فيج، استراتژيست مالي 
در ش��ركت مديريت سرمايه تي دي سكيوريتيز در لندن 
گفت:»اگر سياس��ت گذاري هاي پولي تركيه توسط بانك 
مركزي روسيه يا آفريقاي جنوبي صورت مي گرفت، نرخ 
بهره احتماال حدود 16درصد مي بود.« وي در ادامه از اين 
مساله ابراز نگراني كرد كه اظهارات اردوغان آغاز فشارهاي 

سياسي جديد بر بانك مركزي باشد. 

  افزايش ناگزير قيمت ها
جميل ارتم يكي از مشاوران اردوغان روز سه شنبه در 
روزنامه مليت نوش��ته در اقتصادهايي همانند تركيه كه 
در آنها اصلي ترين عامل نرخ تورم، نرخ بهره است تاش 
ب��راي متوقف كردن افزايش قيمت ه��ا از طريق افزايش 
ن��رخ بهره مانند هيزم به آتش انداختن اس��ت. اظهارات 
اين چنيني سياستمداران، س��رمايه گذاران بين المللي را 
نگران مي كند چراكه ترجيح مي دهند، اردوغان از مداخله 
در سياست هاي پولي دست بكشد و بگذارد بانك مركزي 

كار خود را انجام دهد. 
تا اين لحظه به نظر مي رسد مورات جتينكايا، رييس 
بانك مركزي تركيه همان مس��ير اردم باسجي كه دوره 
۵ س��اله رياس��تش بر اين نهاد ماه آوريل پايان يافت را 
در پيش گرفته اس��ت. به نظر مي رسد، جتينكايا حاضر 
اس��ت غير از افزايش نرخ رس��مي بهره هر اقدام ديگري 

كه باعث خوشنودي سرمايه گذاران شود را صورت دهد. 
وي روز سه شنبه وام دهندگان را به پرداخت هزينه بيشتر 
در ازاي وام گي��ري از بان��ك مرك��زي وادار كرد اما حتي 
اين مساله نيز براي جلوگيري از سقوط ارزش لير كافي 
نبود. پائول گريير، تاجر اوراق قرضه بازارهاي نوظهور در 
شركت فيدليتي اينترنشنال در لندن گفت:»آنها پيش تر 
نيز س��ابقه تغيير نرخ ها در برابر بانك ه��ا به عنوان ابزار 
غيرمعمول در تش��ديد سياس��ت ها را بدون افزايش نرخ 
بهره داشته اند. اما همه اين دستاوردها تنها اتفاق ناگزير 
را به تعويق مي ان��دازد.« زياد داوود، تحليل گر بلومبرگ 
اكونوميكز در دوبي نيز گفت:»فشارهاي سياسي ممكن 
است به سياست گذاري هاي نامعمول موقت منجر شود 
اما بهايي خواهد داش��ت. ش��رايط كنون��ي دوام آوردني 
نيست. كاهش ارزش لير به دريافت كنندگان وام آسيب 

مي رساند و افزايش هزينه هاي اعتباردهي به بانك ها.«

گروه جهان|
 سعد حريري نخست وزير لبنان، چهارشنبه اعام 
كرد كه استعفايش را به درخواست رييس جمهوري 
لبنان به تاخير مي اندازد. س��عد حريري اوايل نوامبر 
و در حالي كه در رياض به سر مي برد به طور ناگهاني 
اس��تعفا داده بود اما استعفايش از سوي ميشل عون 
رييس جمه��وري لبنان، پذيرفته نش��د. وي پس از 
چند هفته اقامت اس��رارآميز در عربستان سعودي با 
پادرمياني فرانسه از عربستان خارج شد و به پاريس 
رفت. حريري سه شنبه شب پس از ديدار كوتاهي با 
عبدالفتاح السيس��ي رييس جمهوري مصر، در قاهره 
وارد بيروت شد و چهارشنبه در مراسم روز استقال 
لبنان ش��ركت كرد. او در اين مراسم گفت كه براي 
مشورت هاي بيشتر تصميم گرفته تا استعفايش را به 

تاخير بيندازد. 
به گ��زارش يورونيوز، نخس��ت وزير لبنان پس از 
ماقات با ميش��ل ع��ون رييس جمهوري و نبيه بري 
ريي��س پارلمان لبنان، در جمع حاميانش در بيروت 
گف��ت:  »اين لحظه، لحظه فراموش نش��دني در بين 
شماهاس��ت كه ب��ه همه دنيا وف��اداري و صداقت را 
آموختي��د. س��عد رفيق حريري بين ش��ما و يكي از 
شماهاست تا به شما بگويد: ممنونم! به شماهايي كه 
به اينجا آمده ايد تا خوش آمد بگوييد و از سامتي ام 
مطمئن ش��ويد، مي گويم: كنار شما باقي مي مانم و 
مسير آزادي و ثبات لبنان و عرب بودن لبنان را ادامه 
مي دهم. من اس��تعفايم را به ع��ون تقديم كردم اما 
رييس جمهور از من خواس��ت فعا دست نگه دارم تا 
مشورت ها انجام شود. من با درخواست عون موافقت 
كردم. امي��دوارم اين درنگ، باب گفت وگو براي حل 
مس��ائل مورداختاف را باز كند. به همكاري كامل با 
رييس جمهور براي حمايت لبنان از چالش ها متعهد 

هستم.«
ميش��ل عون رييس جمهوي لبنان نيز در جريان 
سخنراني خود به مناسبت فرا رسيدن روز استقال 
كشورش گفت: »پيام من به برادران عرب اين است: 
برخورد با مسائل لبنان مستلزم به كارگيري عقانيت 

و خردورزي اس��ت و هر راه��كار جايگزيني لبنان را 
به س��مت آتش خواهد كشاند. مردم لبنان با وحدت 
خود، سختي هاي زيادي را پشت سر گذاشته اند و بايد 
آن را حف��ظ كنن��د. بر دور ماندن لبن��ان از تنش ها 
و درگيري هاي خارجي تاكي��د مي كنم زيرا ما براي 

استقال كشور بهاي بسياري پرداختيم.«
مقام هاي لبناني از جمله رييس جمهور، استعفاي 
حريري را به دليل فشارهاي عربستان مي دانند. ميشل 
ع��ون به صراحت اع��ام كرده بود كه نخس��ت وزير 
لبن��ان در رياض در بازداش��ت اس��ت و اين مس��اله 
اقدام خصمانه عليه لبنان به شمار مي رود. بسياري از 
تحليلگران معتقد بودند فشارهاي عربستان با هدف 

 به تعطيلي كش��اندن فضاي سياسي لبنان در جهت 
به انزوا كشاندن حزب اهلل بوده است. 

اين در حالي است كه سيدحسن نصراهلل دبيركل 
حزب اهلل، بر ضرورت بازگشت سعد حريري به لبنان 

و حفظ آرامش سياسي تاكيد كرده است. 
لبن��ان در دهه هاي 1۹7۰ و 1۹۸۰ درگير جنگ 
داخلي بي��ن گروه ه��اي مختلف قوم��ي، مذهبي و 
سياس��ي بود كه تلفات و خس��ارات سنگيني به اين 
كش��ور وارد كرد. جنگ داخلي براس��اس توافقنامه 
طائف به ميانجيگري عربستان سعودي خاتمه يافت. 
طبق اين توافقنامه قرار شد كه تمام گروه هاي مسلح 
لبنان خلع س��اح ش��وند و حفظ امني��ت داخلي و 

خارجي اين كشور به ارتش و نيروهاي دولتي واگذار 
ش��ود اما به دليل اشغال بخش��ي از جنوب لبنان، به 
حزب اهلل اجازه داده ش��د تا زمان تخليه خاك لبنان، 
براي مقابله با پيشروي احتمالي اسراييل يك تشكل 
نظامي باقي بماند. ارتش اس��راييل در س��ال ۲۰۰۰ 

ميادي جنوب لبنان را ترك كرد. 
نشريه واشنگتن پست با اش��اره به عقب نشيني 
حريري از سخنانش كه پيش تر گفته بود به محض 
ورود به لبنان اس��تعفاي خود را به رييس جمهوري 
ارائه خواهد كرد، نوش��ته اس��ت: حريري استعفاي 
خ��ود را پس داد اما واقعيت اين اس��ت كه بحران 
سياس��ي همچنان اين كش��ور را تهدي��د مي كند. 

عربس��تان پيش تر هم با حضور حزب اهلل لبنان در 
تركيب قدرت اين كش��ور عميقا مش��كل داش��ت. 
به همين دليل بس��ياري بر اين باورند كه حريري 
در تاش��ي براي كنار گذاشتن حزب اهلل از تركيب 
ق��درت در لبنان به نوعي به گروگان گرفته ش��ده 
بود. گرچه حريري در س��خنراني تلويزيوني كه در 
رياض داش��ت و استعفاي خود را در آن اعام كرد 
حزب اهلل و اي��ران را دليل تصميم غيرمنتظره خود 
خواند اما تقريبا تمام جريان هاي سياسي در لبنان 
و حتي متحدان بيروت در جامعه جهاني انگش��ت 
اتهام خود را به س��وي رياض گرفتند، به ويژه اينكه 
محمد بن س��لمان وليعهد عربستان س��عودي اين 
روزها س��خت مشغول س��ركوب مخالفان سياسي 
خود در داخل و تقابل با رقباي منطقه يي در خارج 

از اين كشور است. 
حريري دو هفته پس از اس��تعفا هفته گذش��ته 
در مصاحبه ي��ي احساس��ي ب��ا چهره ي��ي تكي��ده و 
خس��ته ظاهر شد تا به پرس��ش هاي بي پايان درباره 
استعفاي غيرمنتظره و شوك آورش در كشوري ديگر 
پاس��خ دهد. اما اين مصاحبه نيز ب��راي جريان هاي 
سياس��ي لبن��ان قانع كننده نبود. او ح��اال به بيروت 
بازگش��ته و مي گويد كه استعفايش را به درخواست 
رييس جمه��وري ب��ه تعوي��ق انداخته اس��ت. اينكه 
حريري كرسي نخس��ت وزيري را حفظ خواهد كرد 
يا خير، پرسشي است كه تحوالت روزها و هفته هاي 

آينده به آن پاسخ خواهد داد. 
ايرنا نوش��ته كه پس از سخنان چهارشنبه سعد 
حريري مبني بر درنگ نسبت به تقديم استعفايش به 
رييس جمهوري، شخصيت هاي لبناني از اين تصميم 
اس��تقبال كردند و خواستار گفت وگوهاي ملي براي 
حل اختافات موجود در موضوعات مختلف ش��دند. 
به عنوان مثال، س��ليم جريصاتي وزير دادگستري، با 
اعام اينكه س��خنان حريري به اين معناس��ت كه از 
نظر قانون اساس��ي لبنان عما هيچ اس��تعفايي رخ 
نداده، گفته است: »دولت لبنان كماكان به كار خود 

ادامه مي دهد.«
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پرونده8
كشاورزانايرانيچندسالهاند؟

معاون وزير جهاد  كشاورزي اعالم كرد  كه سن كشاورزي 
د ر ايران باال بود ه و مانند  امريكا حد ود  ۵۰ سال است كه بايد  
با اجراي طرح هاي حمايتي، كشاورزان جوان را تقويت كنيم 

تا به اين عرصه وارد  شوند . 
اس��كند ر زند ، رييس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج 
كش��اورزي، د ر گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد : د ر بسياري از 
كش��ورهاي د نيا سازمان هايي به نام كشاورزان آيند ه د ارند  تا 
بتوانند  با فرهنگ س��ازي و ترويج اين ش��غل مهم و با ارزش 
د ر كش��ور را نسل به نسل انتقال د اد . اما با وجود  اين مساله 
باال بود ن سن كش��اورزان و بهره برد اران د ر بخش كشاورزي 
يكي از نگراني هاي موجود  است. به گفته وي، ميانگين سن 
كش��اورزان د ر ايران ۵۳ سال است كه هم تراز با امريكاست. 
معاون وزير جهاد  كشاورزي با بيان اينكه باال بود ن و باال رفتن 
سن كش��اورزان د ر د نيا به د ليل كمتر بود ن جاذبه هاي اين 
ش��غل اس��ت، گفت: د ر ايران براي قشر جوان طرحي تحت 
عنوان تقويت كشاورزان آيند ه را آماد ه كرد ه ايم كه اميد واريم 
سازمان برنامه و بود جه آن را تاييد  و بود جه مورد  نياز اجراي 

اين طرح را تخصيص د هد . 

۵درصدسرمايهگذاريها
دربخشكشاورزياست

زند  تاكيد  كرد : بايد  بتوانيم هنرس��تان هاي كشاورزي را 
فعال كنيم كه يكي از خواس��ته هاي شخص وزير د ر 4ساله 
پيش روست تا بتوانيم فارغ التحصيالن رشته هاي كشاورزي به 
ويژه د ر زمينه  كار و د انش و فني و حرفه يي را تقويت كنيم و 

زمينه جذب آنها را فراهم كنيم. 
وي با اش��اره به اينكه د رصد د  افزايش انگيزه براي جذب 
اقش��ار جوان به بخش كش��اورزي د ر راس��تاي اجراي طرح 
تقويت كش��اورزان آيند ه هس��تيم، اد امه د اد : باالبود ن سن 
بهره برد اران به غير از مساله جاذبه  به مسائل د يگري ازجمله 
سرمايه، تكنولوژي و... نياز د ارد  كه جوانان اين د و را د ر اختيار 
ند ارند  و نمي توانند  با مبلغي كم به كار كشاورزي بپرد ازند . اما 
بايد  به كش��اورزان جوان براي سرمايه گذاري كمك كرد  و از 
سوي د يگر نيز سرمايه گذاري د ر بخش كشاورزي چند ان پر 
رونق نيست و از هر ۱۰۰ميليارد  تومان سرمايه گذاري حد ود  

۵ ميليارد  تومان آن به كشاورزي اختصاص د ارد . 

هشداردربارهتغييركاربري
اراضيكشاورزيتهران

رييس سازمان جهاد  كشاورزي استان تهران با بيان اينكه 
س��بزي و صيفي آلود ه د ر اين اس��تان توليد  نمي شود  گفت: 
انگيزه براي تغيير كاربري اراضي كش��اورزي طي سال هاي 

اخير شد ت گرفته است. 
به گ��زارش مه��ر، علي اش��رف منص��وري د ر همايش 
بين المللي محصوالت گلخانه، توليد  و اشتغال پايد ار با بيان 
اينكه ميانگين بارند گي د ر اس��تان تهران كمتر از متوس��ط 
بارند گي كش��وري و حد ود  ۲۲۰ميلي متر اس��ت اظهار كرد : 
۲.۱د رصد  اراضي كش��اورزي كش��ور د ر تهران و س��هم اين 
استان د ر توليد  محصوالت كشاورزي كشور ۵.۵ د رصد  است. 
وي با بيان اينكه د ر اس��تان تهران با مش��كالتي از قبيل 
خشكسالي، س��رما زد گي، تغيير اراضي كش��اورزي و غيره 
مواجه هستيم گفت: تغيير كاربري اراضي طي سال هاي اخير 
شد ت گرفته و براي مقابله با اين مساله بايد  توليد  را اقتصاد ي 
كنيم و گلخانه ها را توسعه بخشيم. ضمن اينكه خرد ه مالكي و 
نياز به اشتغال ازجمله مسائلي است كه ما د ر حوزه اجتماعي 

با آن برخورد  د اريم. 
رييس س��ازمان جهاد  كشاورزي استان تهران با اشاره به 
اينكه ميزان آب هاي نامتعارف د ر استان تهران باالست تاكيد  
كرد : تصفيه خانه هايي كه د ر ورود ي اين استان بايد  تشكيل 
مي شد  هنوز ايجاد  نشد ه و سرعت اجراي اين كار بايد  شد ت 
بگيرد . منصوري با اش��اره به اينكه وزارت جهاد  كش��اورزي 
قصد  د ارد  تا افق ۱4۰4 سطح گلخانه هاي كشور را به حد ود  
4۸هزار هكتار برس��اند ، تصريح كرد : افزايش بازارپس��ند ي، 
توجه به صاد رات، افزايش توليد  د ر واحد  س��طح و اقتصاد ي 
كرد ن توليد  از جمله اهد افي است كه ما د ر اين زمينه د نبال 
مي كني��م ضمن اينكه هزينه تولي��د  د ر گلخانه ۳۵د رصد  از 
فضاي آزاد  كمتر اس��ت و احد اث گلخانه ها مي تواند  توليد  را 

اقتصاد ي كند  و مانع تغيير كاربري اراضي كشاورزي شود . 
اين مقام مسوول با اشاره به ايجاد  د و مركز توسعه صاد رات 
محصوالت كشاورزي و باغي د ر استان تهران اظهار كرد : پايانه 
صاد راتي گل و گياه كه عمليات احد اث آن از حد ود  ۱۳سال 
پيش شروع شد ه بود  با تامين مالي كه انجام شد ه بود ، فعاليت 
خود  را به صورت محد ود  از هفته گذشته آغاز كرد  و اميد واريم 
روند  عاد ي فعاليت خود  را طي روزهاي عاد ي از س��ر بگيرد . 
همچنين د ر شهرستان پيشوا پايانه صاد راتي د يگري د رحال 
احد اث اس��ت كه متاسفانه سرعت پيش��رفت پروژه مناسب 
نيست و د ر صورت اد امه اين روند  از سرمايه گذاران د يگر براي 

انجام اين پروژه د عوت به عمل خواهد  آمد . 

نيروهايحافظجنگل6ماه
حقوقنگرفتهاند

مع��اون برنامه ريزي و توس��عه مد يريت س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزد اري كش��ور گفت: برخي از 
نيروهاي قرارد اد ي و شركتي كه مسووليت حفاظت از 
مناب��ع طبيعي و جنگل ها را بر عهد ه د ارند  بيش از 6 

ماه است كه حقوقي د ريافت نكرد ه اند . 
ب��ه گزارش ايرن��ا از س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخي��زد اري »مصطفي كياكجوري« اظه��ار كرد : د ر 
س��ال هاي اخي��ر با بازنشس��تگي بخ��ش عمد ه يي از 
نيروه��اي قرقبان و محافظ جنگل و اختصاص نيافتن 
سهميه براي جذب نيروهاي جد يد ، سازمان جنگل ها 
مباد رت ب��ه انعقاد  ق��رارد اد  با ش��ركت ها و نيروهاي 
مرد م��ي و تعاوني هاي محلي كرد ه اس��ت. وي افزود : 
برخ��ي از اين نيروهاي طرف ق��رارد اد ، بيش از 6 ماه 
است كه حقوق و مزايايي بابت خد مات خود  از سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخي��زد اري د ريافت نكرد ه اند . اين 
مس��وول د ر س��ازمان جنگل ها تاكيد  كرد : از ابتد اي 
امس��ال تاكنون حد ود  ۲۵د رصد  اعتب��ارات طرح هاي 
تمل��ك د ارايي ه��اي س��رمايه يي)بود جه عمراني( اين 
س��ازمان تخصي��ص يافته كه آن هم د ر قالب اس��ناد  
خزانه بود ه اس��ت. وي تصريح كرد : د ر راستاي تاكيد  
رهبر معظم انقالب د رباره صيانت از جنگل ها و تكليف 
قانون��ي مبن��ي بر توق��ف بهره ب��رد اري از جنگل هاي 
ش��مال، اجراي اين طرح از ابتد اي س��ال جاري آغاز 
ش��د  اما تاكنون كمتر از ۳۵د رصد  از اعتبارات مصوب 

قانوني به سازمان جنگل ها تخصيص يافته است. 
كياكج��وري گفت: كمب��ود  اعتبارات، مش��كالت حاد  
اجتماعي بين نيروهاي شركتي و مجري طرح د ر پي د اشته 
و بي��م آن مي رود ، طرحي كه با هد ف حمايت و حفاظت از 
جنگل ها آغاز شد ه است خود  منجر به غارت جنگل ها شود . 

كشاورزي

لزومتغييركنشگريايراندرمنطقهباتوجهبهسياستهايجديدسعودي

محمدبنسلمانسياستتقابلباايرانراتغييرميدهد؟

هماهنگيدرسوچي؛صلحدرسوريه
تحليلگران اعتقاد  د ارند  نشست سران ايران، روسيه 
و تركيه د ر سوچي گام مهمي د ر تعيين آيند ه سوريه 
است؛ اين سه كشور تالش د ارند  تا با توجه به خواست 
مرد م سوريه، د ورنماي وضعيت سياسي و فرايند  صلح 

را با همكاري سازمان ملل متحد  ترسيم كنند . 
به گ��زارش گروه تحليل، تفس��ير و پژوهش هاي 
خب��ري ايرنا، يك روز پس از اعالم پايان كار د اعش و 
فروپاشي رسمي حكومت خود خواند ه د ولت اسالمي 
د ر س��وريه، سران سه كش��ور ايران، روسيه و تركيه 
د ر ش��هر سوچي به بررس��ي وضعيت كنوني و آيند ه 
سياس��ي س��وريه مي پرد ازن��د . ميزبان��ي »والد يمير 
پوتين« از »حسن روحاني« و »رجب طيب ارد وغان« 
د ر واقع اد امه روند ي اس��ت كه بيش از يك سال قبل 
د ر آس��تانه آغاز شد . چند  مرحله گفت وگو د ر آستانه 
قزاقستان موجب شد  بين د ولت و معارضان مذاكرات 
مستقيم و غيرمستقيمي صورت بگيرد  و سرانجام به 
ايجاد  يك آتش بس و ايجاد  مناطق عاري از د رگيري 
منجر شد  كه زمينه را براي نابود ي د اعش فراهم كرد . 

ديدارناگهانيپوتينواسددرسوچي
نكته مهمي كه د ر س��كوت خبري نسبي رسانه ها 
انجام شد  سفر »بشار اس��د « رييس جمهوري سوريه 
به ش��هر ساحلي سوچي روس��يه و د يد ار با والد يمير 
پوتين، د و روز پيش از برگزاري نشس��ت س��ه جانبه 

بود ه است. 
خبرگزاري »تاس« روسيه د ر گزارشي نوشت روز 
۲۰ نوامبر )۲9 آذر( پوتين با بش��ار اسد  د يد ار كرد  و 
هر د و رييس جمهوري د ر مورد  آيند ه سياسي سوريه 
به گفت وگو پرد اختند . س��ران د و كش��ور با اشاره به 
همكاري نظام��ي د ر راه پيروزي بر تروريس��ت ها بر 
روند  سياس��ي براي حل بحران تاكي��د  كرد . د ر اين 
د يد ار چارچوب هاي اصلي حل و فصل موضوع سوريه 
به ويژه آماد ه سازي ش��رايط براي برگزاري كنگره يي 
متش��كل از مرد م س��وريه م��ورد  بحث ق��رار گرفت. 
پوتين د ر اين د يد ار به اس��د  گف��ت كه د ر مالقات با 

مقام ه��اي اي��ران و تركيه، د ر مورد  فرايند  سياس��ي 
پس از شكست تروريست ها و آيند ه سوريه گفت وگو 
مي كند . رييس جمهوري روس��يه با اشاره به استقبال 
بش��ار اس��د  از ايجاد  اين كنگره مرد م��ي، به افزايش 
همكاري با س��ازمان ملل به وي��ژه د ر مراحل پاياني 
د س��تيابي به صلح د ر اين كش��ور اشاره كرد . روزنامه 
»واشنگتن پست« نيز اين د يد ار را ناگهاني و شگفت 
آور د انست و نوش��ت پيش از د يد ار سران سه كشور 
د ر سوچي، اس��د  و پوتين د ر مورد  طرح هاي موجود  
براي صلح د ر س��وريه گفت وگو كرد ند . به نوشته اين 
روزنامه امريكايي، رهبر روس��يه همچنين د ر موضوع 
س��وريه با س��ران اياالت متحد ه، عربستان سعود ي، 
مصر و رژيم صهيونيس��تي نيز گفت وگوهاي تلفني را 

انجام د اد . 

هفتهسرنوشتسازبرايسوريه
از ن��گاه بس��ياري رس��انه ها و تحليلگ��ران، هفته 
ج��اري د وره ي��ي حياتي و مهم براي س��وريه اس��ت 
زيرا گفت وگوهاي موازي د ر مورد  اين كش��ور صورت 

مي گيرد . 
د يد ار رهبران س��ه كش��ور د ر مورد  آتش بس د ر 
س��وريه و حضور اس��د  د ر س��وچي د ر كنار اجالس 
مخالفان اس��د  د ر رياض از مهم ترين اتفاق ها هستند  
كه بر آيند ه سوريه تاثيرگذار هستند . همچنين تا يك 
هفته د يگر نشست ژنو با همكاري سازمان ملل انجام 
مي شود . گفته مي شود  ۲۸ نوامبر اين مذاكرات صلح 

د ر سوييس آغاز شود . 
تارنم��اي روزنام��ه »گارد ين« نوش��ت تقريبا به 
صورت همزمان د و اجالس برگزار مي ش��ود  تا هر د و 
طرف را براي پايان جنگ د اخلي متقاعد  كند . ممكن 
اس��ت د ر اين فرايند  قانون جد يد ي تصويب شود  كه 
بشار اس��د  را د ر قد رت نگاه مي د ارد . د يد ار سران سه 
كش��ور د ر س��وچي با هد ف كاهش اخت��الف نظرها 
برگزار مي شود . همزمان با د يد ار د ر سوچي ۳۰ گروه 
مخالف بشار اسد  د ر رياض د ور هم جمع مي شوند  تا 

گفت وگوهاي سه روزه يي را با هد ف د ستيابي به يك 
چارچوب مشخص انجام د هند . 

مهم تري��ن گروه هاي معارض د ر س��وريه زير چتر 
كميته گفت وگوهاي عالي )HNC( با جد ول زماني 
مورد  نظر روس��يه مخالف است و تمركز خود  را طرح 
مورد  نظر س��ازمان مل��ل قرار د اد ه اس��ت. معارضان 
تحت فش��ار روس��يه و مهم ترين حام��ي خود  يعني 
تركيه قرار د ارند  تا گروه مذاكراتي خود  را گسترد ه تر 
كنند . مخالفان چند ان رغبتي به طرح س��ازمان ملل 
مبني بر تصميم گيري د ر مورد  بش��ار اس��د  از طريق 

يك انتخابات عاد النه با نظارت سازمان ملل ند ارند . 

ايران،روسيهوتركيه؛آيندهسوريه
د يد ار امروز د ر س��وچي با هد ف هماهنگي بيشتر 
تهران، مسكو و آنكارا صورت مي گيرد  تا د ستاورد هاي 
مذاكرات پيش��ين از آس��تانه تا د يد ار چند  روز قبل 

وزيران خارجه را به شكل رسمي تر نهايي كند . 
تارنم��اي »المانيت��ور« د ر گزارش��ي با اش��اره به 
نشست سه جانبه وزيران امورخارجه ايران، روسيه و 
تركيه نوشت: د ر ۱۱ ماه گذشته سه كشور همكاري 
نزد يكي با يكد يگر د اشتند  و اكنون با پايان كار د اعش 
آنها د ر مورد  آيند ه س��وريه و ش��كل د ه��ي به آيند ه 
سياس��ي آن تصميم مي گيرند . به نظر مي رسد  د يد ار 
سه روز پيش د ر آنتالياي تركيه هم موفقيت آميز بود ؛ 
به گفته وزير امور خارجه روس��يه، هر سه طرف روي 

مسائل اصلي به توافق رسيد ند . 
هر يك از اين س��ه كش��ور د يد گاه و خواسته هاي 
خود  را از تحوالت د ر س��وريه د ارد . روسيه به حضور 
بلند م��د ت د ر س��وريه مي اند يش��د  و گم��ان مي رود  
از آن ب��ه عن��وان پايگاهي براي حض��ور نظامي د ايم 
د ر منطقه اس��تفاد ه كند . به نوش��ته گارد ين، مسكو 
اكنون د س��ت برتر نظامي را د ر سوريه د ارد  و تالش 
مي كند  تا موفق تر از فرآيند  س��ازمان ملل عمل كند  
و ابتكار خ��ود  را د ر كنار اي��ران و تركيه پيش ببرد . 
روزنامه واش��نگتن پست نيز به نقل از ژنرال »ويكتور 

بوند ارف« از مقام هاي نظامي روسيه عنوان د اشت كه 
ارتش اين كشور حتي پس از پايان جنگ د ر سوريه، 
موضع و نيروهاي خود  را د ر اين كشور حفظ مي كند . 
به عبارت د يگر مسكو جنگند ه ها و تسليحات خود  را 

د ر سوريه نگاه مي د ارد . 
ب��راي تركيه تعيين وضعيت اح��زاب و گروه هاي 
كرد  بس��يار اهميت د ارد . به نوش��ته المانيتور، د فتر 
رييس جمه��ور تركيه اين موضوع را از جمله 6 محور 

مورد  توجه آنكارا بيان كرد . 
با اين حال روسيه د ر موضوع كرد ها د ر زماني كه 
منافع مسكو مطرح باشد  همكاري خاصي را با آنكارا 
انجام نمي د هد . روس��يه تاكيد  د ارد  نبايد  به گونه يي 
رفتار كرد  كه كرد ها به سمت امريكا سوق پيد ا كنند . 
مس��كو مي خواهد  از آنها به عن��وان اهرمي د ر آيند ه 
سوريه استفاد ه كند . بنابر اين تحليل آنكارا به خوبي 
مي د اند  كه به همكاري روسيه د ر زمينه تعيين آيند ه 
س��وريه احتياج د ارد . از طرف د يگر روس��يه نيز آگاه 
است كه براي رس��يد ن به اهد اف ژئوپلتيك خود  د ر 
سوريه و كل خاورميانه به آنكارا نيازمند  است. براساس 
خبرها و تحليل ها، ايران بيشترين حضور را د ر عرصه 

ميد اني سوريه د اشته است و خواهان اد امه آن است. 
به نوشته گاد ين، ايران د ر سوچي به د نبال آن است تا 
به حضور خود  د ر س��وريه مشروعيت بد هد . به نوشته 
المانيتور، بزرگ ترين نيروي غيرمنظمي كه د ر سوريه 
د ر حال عمليات جنگي است روابط نزد يكي با تهران 
د ارد . بسياري از قد رت هاي منطقه يي و فرامنطقه يي 
از جمله امريكا بر خروج اين نيروها تاكيد  مي كنند . با 
اين حال روسيه هفته گذشته پس از خبرسازي هاي 
رس��انه هاي امريكاي��ي د ر مورد  گفت وگ��وي ترامپ 
و پوتي��ن د ر زمينه آين��د ه اين نيروه��ا، اد عاي كاخ 
س��فيد  را رد كرد . كاخ كرملين عنوان د اش��ت كه د ر 
مورد  وضعيت نيروهاي مورد  حمايت ايران گفت وگو 
يا د خالتي را ند ارد . به اعتقاد  كارش��ناس اين نش��ريه 
خبري، اي��ران قد رتمند ترين بازيگ��ر روي زمين د ر 
سوريه اس��ت و مي خواهد  نفوذ خود  را د ر اين كشور 
حفظ كند . المانيتور د ر پايان با اش��اره به د يد گاه ها و 
د ورنمايي كه هر يك از س��ه كش��ور ايران، روسيه و 
تركيه براي س��وريه د ارند  تاكي��د  مي كند  چيزي كه 
باعث اد امه همكاري آنها شد ه آيند ه وضعيت و حضور 

اياالت متحد ه د ر سوريه است. 

محمدرضامرادي|
روزنامهنگاروپژوهشگرمسائلغربآسيا| 
با نگاهي به نوع سياس��ت بازيگ��ران د ر مناطق 
مختل��ف مي توان ب��ه  خوبي به اين فهم رس��يد  كه 
كنش��گري بازيگ��ران مختلف د ر منطق��ه با اهد اف 
خ��اص و از پيش طراحي ش��د ه يي صورت مي گيرد . 
بنابراين كامال طبيعي اس��ت كه بازيگران رقيب نيز 
بايد  با هد ف تحد يد  فعاليت هاي د شمنان خود  اقد ام 
به اتخاذ سياس��ت هايي بكنند  ك��ه د قيقا با توجه به 
مولفه ها و عناصر برنامه هاي رقيب همخواني د اشته 
باش��د  بنابراين د ر د رجه اول شناخت الگوي رفتاري 

بازيگران بسيار اهميت د ارد . 
عربستان و ايران نيز د و بازيگر منطقه يي هستند  
كه د ر س��ال هاي اخير د چار تش��د يد  تض��اد  منافع 
ش��د ه اند . اي��ن روند  با وليعهد ي محمد  بن س��لمان 
ني��ز ابعاد  وس��يع تري نيز پيد ا كرد ه اس��ت و اكنون 
عربستان به  نوعي س��عي د ارد  تا روش هاي تقابل با 
ايران را از حالت »س��خت« به »نرم« تغيير د هد . به 
همين د ليل براي آنكه بت��وان د ر برابر اين اقد امات 
نرم بن س��لمان تد ابي��ري اند يش��يد  د ر د رجه اول 

شناخت اين اقد امات ضروري و ناگزير است. 

بررسيسياستهايبنسلمان
محم��د  بن س��لمان كه ت��ا پي��ش از فوت ملك 
عب��د اهلل، جواني گمنام و فاق��د  تجربه بود  به ناگاه با 
به قد رت رسيد ن پد رش يعني ملك سلمان پله هاي 
ترقي و پيشرفت را به سرعت طي كرد . وي د ر مد ت 
د و س��ال تمام مخالفان خود  را به حاشيه راند  و د ر 
نهايت با نوعي كود تا محمد  بن نايف را از وليعهد ي 
بركن��ار و خود  به عن��وان وليعهد  جد يد  عربس��تان 
انتخاب ش��د . ام��ا اين امر به معن��اي عد م مخالفت 
د اخل��ي با وي نبود  چراكه ش��اهزاد ه هاي زياد ي د ر 
برابر وي صف آرايي كرد ند  و حتي علماي وهابي نيز 
به  نوعي نارضايتي خود  را نسبت به وي نشان د اد ند . 
بن س��لمان ب��راي تثبي��ت اقتد ار خ��ود  د ر د اخل 
همزمان از سياست »سركوب« و »اقناع« استفاد ه كرد . 
د ر د رج��ه اول وي بيش از 7۰ عال��م وهابي و فعاالن 
رس��انه يي را كه با وي مخالف بود ند ، د س��تگير كرد  و 
د ر مقابل با اعطاي آزاد ي هاي بس��يار گسترد ه به زنان 
س��عي د اشت تا حمايت نيمي از جامعه عربستان را به 
د س��ت آورد . د ر واقع وي د ر شرايط فعلي به د نبال آن 
است تا پيش از رسيد ن به قد رت بتواند  به  نوعي اقتد ار 
خ��ود  را تثبيت كند . اما وي د ر عرصه منطقه يي نيز با 
اجراي برخي برنامه ها نش��ان د اد ه كه به د نبال تغيير 
نوع كنش��گري عربستان اس��ت. تا پيش  از اين رياض 
بازيگري خود  را به  صورت مد اخله آشكار د ر كشورهاي 
د يگر و حمايت از برخي جريان هاي تروريست و تند رو 
تعريف كرد ه بود . نتيجه اين سياس��ت نيز د ر ۵ س��ال 
گذش��ته جز شكست، د ستاورد  د يگري براي عربستان 
به همراه ند اش��ته اس��ت به همين د ليل بن سلمان به 
عن��وان حاكم عملي عربس��تان س��عي د ارد  اين روش 
قد يمي و شكست  خورد ه را كنار بگذارد  و از روش هاي 

د يگري براي نيل به اهد اف خود  استفاد ه كند . 

سرمايهگذاريبرجريانهايشيعيواگرا
محمد  بن سلمان د ر راستاي تغيير سياست هاي 
خود  د ر منطقه سعي د ارد  تا با استفاد ه از فرصت هاي 
واگرايي د ر بين نيروهاي شيعه به  نوعي رقابت خود  
ب��ا اي��ران را از حالت س��خت افزاري به ح��وزه نرم 
بكش��اند . د ر اين ميان جريان صد ر د ر عراق بهترين 
گزينه اس��ت. جريان صد ر د ر د اخ��ل عراق جرياني 
مهم اس��ت و عالوه بر اينكه اي��ن جريان به رهبري 
مقتد ا ص��د ر با س��پاه المهد ي د ر برابر اش��غالگران 
امريكايي جنگيد ه اس��ت د ر جنگ با د اعش نيز د ر 
قالب گرد ان هاي صلح به  ويژه د ر س��امرا و اس��تان 
صالح الد ين مش��اركت كرد ه است. اما اين جريان د ر 
مراحل بسيار مهمي با برخي اقد امات نشان د اد ه كه 

گرايش ه��اي گريز از مركز زياد ي د ارد . د ر ش��رايط 
كنوني سيد مقتد ا صد ر، رهبر جريان صد ر را به اتخاذ 
مواضع و سياست هاي متناقض د ر عرصه سياست د ر 

عراق و منطقه مي شناسند . 
رويكرد هاي سياسي صد ر تاكنون با تناقض هاي 
متعد د ي همراه بود ه اس��ت ازجمل��ه اينكه صد ر د ر 
ابتد اي بحران س��وريه، تحوالت سوريه را مساله يي 
د اخلي عنوان كرد ه بود  كه كشورهاي خارجي نبايد  
د ر آن د خالت كنند  اما اخيرا خواس��تار كناره گيري 
»بشار اس��د « رييس جمهوري سوريه از قد رت شد ه 
بود . همچنين از سوي د يگر د ر ماه هاي اخير نيز صد ر 
از حضور ايران د ر عراق و سوريه انتقاد  و به نيروهاي 
مورد  حمايت ايران د ر منطقه ازجمله نيروي بس��يج 
مرد مي عراق موس��وم به »الحش��د  الشعبي« تاخته 
و حتي خواس��تار انحالل آن ش��د ه بود . طي د وران 
نخس��ت وزيري نوري المالك��ي نيز ص��د ر بارها براي 
اعمال قد رت و نفوذ د ر اعتراض به تصميمات د ولت 
وق��ت عراق به بغد اد  لشكركش��ي ك��رد  تا جايي كه 
نيروهاي وفاد ار به وي د ر س��ال ۲۰۰۸ مس��تقيما با 
ارتش و نيروهاي امنيتي عراق د رگير ش��د ند  و پس 
از بازد اش��ت بس��ياري از آنها، صد ر اع��الم كرد  كه 
ارتش مهد ي را منحل خواهد  كرد . تناقض سياس��ي 
صد ر د ر د وران نخس��ت وزيري »حيد ر العباد ي« نيز 
ب��ا د اد ن فراخوان هاي اعتصاب و اعتراض د ر منطقه 
»الخضراء« بغد اد  اد امه يافت و د ر اين راستا نيروهاي 
هواد ار صد ر تابس��تان گذش��ته د ر اعتراض به د ولت 
به پارلمان و ساختمان نخست وزيري حمله كرد ه و 
خس��ارات فراواني بر جا گذاشتند . اين مسائل باعث 
شد  تا عربستان جريان صد ر را به عنوان نقطه ورود  
مطمئني براي ورود  به بغد اد  انتخاب كند . د ر همين 
راستا سيد  مقتد ي صد ر ۳۰جوالي گذشته به د عوت 
رسمي محمد  بن سلمان، وليعهد  سعود ي د ر اقد امي 
غيرمعمول و كم س��ابقه به عربس��تان سفر كرد . اين 
سفر از آنجا بسيار مهم بود  كه عربستان سعي د ارد  تا 
د ر انتخابات پارلماني آيند ه عراق نقش آفريني كند . 
ابزار رياض تاكنون ب��راي اين اقد ام اتكا به جمعيت 
اهل س��نت عراق بود ه اما با توجه به جمعيت اند ك 
اهل س��نت د ر ع��راق، عربس��تان ناچار به س��مت 

سرمايه گذاري روي جريان هاي شيعي واگراست. 

نفوذاقتصاديدرعراق
اقد ام بعد ي بن س��لمان براي نفوذ د ر عراق اتكا 
به د الرهاي نفتي اس��ت. د ر واقع د رگير شد ن بغد اد  

د ر س��ال هاي اخير د ر نبرد  با تروريسم باعث نابود ي 
بسياري از شهرهاي اين كشور شد ه است. به همين 
د ليل عراق د ر شرايط كنوني نيازمند  بازسازي جد ي 
است. به همين د ليل كشورهاي مختلف سعي د ارند  
تا با اس��تفاد ه از اين موقعي��ت جايگاه خود  د ر عراق 
را ارتقا د هند . عربس��تان نيز كشوري است كه سعي 
د ارد  د ر جه��ت تقابل با حضور و نفوذ ايران د ر عراق 
از اين د ريچه وارد  ش��ود . د ر اين راستا اخيرا نشست 
شوراي هماهنگي عراق و عربستان د ر رياض تشكيل 
شد  و وزير خارجه امريكا نيز د ر اين نشست شركت 
كرد . البته مقد مات بهبود  روابط بغد اد  و رياض پيش 

 از اين فراهم شد ه بود . 
ع��اد ل الجبير د ر مقام وزير خارجه عربس��تان 
س��عود ي پ��س از ۱4س��ال د ر اس��فند  م��اه 9۵ 
يعني چند  هفت��ه پس از آغاز رياس��ت جمهوري 
د ونال��د  ترامپ به همراه هياتي وارد  عراق ش��د  و 
با حيد ر العباد ي، نخس��ت وزير و ابراهيم جعفري، 
وزي��ر خارجه اين كش��ور د ي��د ار و گفت وگو كرد . 
اين نخس��تين س��فر يك د يپلمات ارشد  سعود ي 
به عراق از س��ال ۲۰۰۳ محس��وب مي ش��د . وي 
عربس��تان و ع��راق را »د و پاره يك ت��ن« خواند  
همچني��ن قول همكاري هاي گس��ترد ه اقتصاد ي 
و امنيتي با »كش��ور براد ر، عراق« را د اد . توس��عه 
نفوذ عربس��تان د ر عراق كه با هد ف آش��كار سد  
نف��وذ ايران د رحال انجام اس��ت، مي تواند  به نفوذ 
عربستان د ر مناطق سني نشين عراق كه به  شد ت 
مستعد  تنش و بحران هستند ، بينجامد . نتيجه اين 
امر نيز از يك  سو مي تواند  باعث تشد يد  تنش ها د ر 
مناطق سني نشين عليه د ولت مركزي بغد اد  شود  
و از س��وي د يگر رياض با سرمايه گذاري د ر عراق 
ب��ه  تد ريج مي تواند  به عن��وان يك بازيگر موثر د ر 

سياست هاي بغد اد  نقش آفريني كند . 

كمكبهبازسازيشهرالرقه
عربس��تان پس از شكس��ت د ر طرح هاي مختلف 
منطقه يي خود  اكنون به د نبال آن است تا به  نوعي از 
راه هاي د يگر به مسائل مهم منطقه ورود  پيد ا كند  و از 
اين طريق بتواند  با د شمنان و رقباي خود  مقابله كند . 
رقه به نظر مي رس��د ، عرصه جد يد  بازيگري عربستان 
باشد . د ر همين ارتباط پس از اعالم آزاد سازي كامل 
شهر رقه »برت مك گورك« نمايند ه امريكا د ر ائتالف 
ب��ه  اصطالح ضد  د اعش ب��ه همراه »ثامرالس��بهان« 
وزير مش��اور د ر امور خاورميانه عربس��تان وارد  شهر 

رقه ش��د ند . »هد ر ناوئرت« سخنگوي وزارت خارجه 
امري��كا نيز گفته اس��ت: ما مي خواهي��م آب و برق و 
د يگر نيازهاي شهر رقه را تامين )و بازسازي( كنيم... 
« امريكا و هم پيمانان آن براي اقد امات آيند ه آماد گي 
د ارند . اين مس��اله س��بب نگراني هايي د رباره اهد اف 
امريكا د ر رقه شد ه اس��ت. حضور ثامرالسبهان، وزير 
جنجالي س��عود ي د ر ش��هرك عين العرب سوريه د ر 
حومه الرقه، نخستين ظهور علني يك مقام سعود ي 
د ر منطقه تحت س��يطره گروه هاي مسلح كرد ي د ر 
سوريه قلمد اد  مي شود . اعالم آماد گي عربستان براي 
كمك به بازس��ازي ش��هر رقه د ر سوريه نشان د هند ه 
 Aاين مساله است كه رياض پس از شكست د ر نقشه
خود  به د نبال آن اس��ت تا با استفاد ه از ظرفيت هاي 
اقتصاد ي نقشهB خود  را د ر سوريه اجرا كند . د ر واقع 
عربس��تان به نظر مي رسد  با شكس��ت سياست هاي 
منطقه يي به د نبال تغيير اين نوع از سياست هاست و 
د ر س��ال هاي آيند ه بايد  شاهد  بازيگري عربستان د ر 

منطقه از زاويه اقتصاد ي بود . 

پيامدهاياينمسالهبرايايران
عربس��تان براي اجراي سياست هاي جد يد  خود  
به  نوعي بازوهاي ايران را د ر منطقه هد ف قرار د اد ه 
اس��ت. ايران و عراق به عنوان د و كشور متحد  ايران 
د ر نبرد  با د اعش تنها با كمك هاي تهران توانس��تند  
تهد ي��د  د اعش را از بين ببرند . همين مس��اله باعث 
افزايش نفوذ ايران د ر اين د و كشور شد ه و عربستان 
با كمك هاي د ولت ترامپ س��عي د ارد  از طريق نفوذ 
اقتصاد ي د ر اين كش��ور و نياز شد يد  د مشق و بغد اد  
به امر بازس��ازي د ر برابر اي��ران صف آرايي كند . اين 
مس��اله مي تواند  چالش ها و تهد يد اتي را براي ايران 
ب��ه وجود  بياورد . د ر صورتي  ك��ه ايران نتواند  د ر امر 
بازس��ازي د ر عراق و س��وريه مش��اركت فعاالنه يي 
د اشته باش��د  بسيار طبيعي اس��ت كه رقباي ايران 
فعال خواهند  شد . اين مساله به معناي آن است كه 
نفوذ ايران د ر اين د و كشور كاهش پيد ا خواهد  كرد  
و همين مساله خود  زمينه ساز تهد يد اتي د يگر است. 

پتانسيلهايپيشرويايران
س��رمايه گذاري هاي  و  فعاليت ه��ا  گس��ترش 
اقتص��اد ي د ر د رج��ه اول ايران باي��د  زمينه را براي 
حض��ور و مش��اركت فعاالن��ه بخ��ش خصوصي د ر 
بازس��ازي شهرهاي آزاد  شد ه از اشغال د اعش د ر د و 
كشور عراق و سوريه هموار كند . كامال طبيعي است 

كه د ولت به  تنهايي امكان ايفاي نقش بازس��ازي را 
ن��د ارد  و بخش خصوصي مي تواند  اه��د اف د ولت را 
د ر اي��ن زمينه محقق كند . بغد اد  و د مش��ق نيز د ر 
ص��ورت اع��الم آماد گي ش��ركت هاي ايران��ي براي 
سرمايه گذاري، اولويت را به ايران خواهند  د اد  و اين 
خود  امتياز مثبتي براي مقابله با نفوذ عربس��تان د ر 
منطقه اس��ت. از س��وي د يگر وارد ات ايران به عراق 
نس��بت به جايگاه ايران بسيار ناچيز است و بايد  اين 

رقم افزايش يابد . 
وارد ات عراق از كش��ورهاي د نيا 6۵ ميليارد  د الر 
اس��ت اما ايران حد ود  6 ميليارد  و ۱۰۰ميليون د الر 
به عراق صاد رات د ارد  و س��همي  اند ك از اين بازار را 

به خود  اختصاص د اد ه است. 

تشديدحضوراقتصادي-فرهنگي
درمناطقسنينشين

يك��ي از ضعف هاي سياس��ت خارجي ايران د ر 
عراق و س��وريه ع��د م س��رمايه گذاري د ر مناطق 
سني نش��ين بود ه است. اين مس��اله باعث كاهش 
نف��وذ ايران د ر اين مناطق ش��د ه و زمينه را براي 
حضور رقباي ايران فراهم كرد ه اس��ت. د ر صورتي 
 كه سرمايه گذاري هاي اقتصاد ي و فرهنگي د ر اين 
مناطق مي توانن��د  باعث تغيير نگاه ها نس��بت به 
نقش ايران د ر عراق شود . د ر نگاه نخست اين  طور 
تصور مي ش��ود  كه مناطق سني نش��ين، عربستان 
را بر ايران ترجي��ح خواهند  د اد  اما نبايد  فراموش 
كرد  كه اين مناط��ق يكي از د اليل تقويت د اعش 
را ني��ز رياض مي د انند  كه ايران بايد  از اين فرصت 

استفاد ه حد اكثري را د اشته باشد . 

استفادهازفرصتواگراييدرشوراي
همكاريخليجفارس

بحران 4ماهه د ر شبه  جزيره عربي بين عربستان 
و قط��ر باع��ث تش��د يد  م��وج واگرايي د ر ش��وراي 
همكاري خليج فارس ش��د ه اس��ت. اين مساله يك 
باخت اس��تراتژيك براي عربستان بود ه است چراكه 
رياض خود  را پد رخواند ه اين ش��ورا مي د اند . نزد يك 
شد ن قطر به ايران باعث شد ه تا موازنه د ر اين مورد  
به س��ود  تهران سنگين ش��ود  و همين مساله باعث 
تش��د يد  تالش هاي رياض براي جبران مافات شد ه 
است. اكنون عمان و كويت نيز به عنوان كشورهايي 
د ر ش��وراي همكاري خليج فارس فعاليت مي كنند  
ك��ه چند ان ب��ه پي��روي و تبعيت از سياس��ت هاي 
ري��اض راضي نيس��تند  و ايران مي تواند  با تش��د يد  
سياس��ت هاي همگرايانه با اين كش��ورها زمينه ساز 

انزواي بيشتر عربستان د ر اين شورا شود . 

نتيجه
محمد  بن سلمان، وليعهد  جوان سعود ي به اين 
نتيجه رسيد ه است كه نمي تواند  پاد شاهي آل سعود  
را با اتكا به سياس��ت هاي قد يم��ي اد اره كند . از اين 
رو وي برخي طرح ها مانند  سند  ۲۰۳۰ را د ر د ست 
اجرا د ارد  كه بر كاهش وابستگي به د رآمد هاي نفتي 
و انج��ام برخي اصالحات سياس��ي اجتماعي تاكيد  
د ارد . د ر عرصه خارجي نيز وي به د نبال آن است تا 
براي جبران شكست هاي منطقه يي نوع سياست هاي 
عربس��تان را تغيير د اد ه و از حالت تقابلي مس��تقيم 
با ايران به س��مت ج��ذب متحد ان اي��ران از طريق 
مش��وق هاي اقتص��اد ي روي بياورد . همين مس��اله 
مي تواند  د ر بلند مد ت زن��گ خطر را براي تهران به 
صد ا د رآورد  و به كاهش نفوذ ايران د ر بين متحد ان 
خود  بينجامد . به همين د لي��ل ايران نيازمند  نوعي 
بازنگري د ر سياست هاي خود  د ر منطقه است و اين 
اصل كه هيچ كش��وري تا ابد  متح��د  ايران نخواهد  
بود  مگر آنكه تالش هايي براي تحكيم اتحاد  صورت 

بگيرد  را راهنماي سياست خارجي خود  بكند . 
منبع:شمس
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معضل انرژي در چين تمام جهان را متاثر خواهد كرد

بحران انرژي؛ بيخ گوش چين
گيل تيوربرگ  ترجمه:  حميد مظفر- مهدي نيكوئي  
براي ما كارشناس��ان غربي آس��ان است كه در 
رابطه ب��ا چين به عنوان يك بازيگر مهم در اقتصاد 
جهان��ي و محدوديت هايي كه با آن مواجه اس��ت، 
صحبت كني��م. توليد انرژي و بده��ي  دو محدوده 
بزرگي ان��د كه به نظر مي رس��د، چيني ه��ا در آن با 
مش��كل مواجهند. هر يك از اي��ن محدوده ها نهايتا 

مي توانند به بحران منجر شوند. 
در زمين��ه توليد انرژي، چين در حال مواجهه با 
محدوديت هاي جدي اس��ت كه كمتر كس��ي تصور 
آن را مي ك��رد. ت��ا زمان��ي كه قيمت نف��ت خام و 
زغال سنگ صعودي بود، توليد آن از لحاظ اقتصادي 
براي چيني ها توجيه داش��ت. اما از ميانه هاي سال 
2014 و ب��ا آغاز افت قيمت ها، تصميم درس��ت در 
تعطيل كردن معادن زغال س��نگ و چاه هاي نفتي 

غيرسودآور بود. 
نكته آس��يب زا براي اقتصاد چين اين اس��ت كه 
كاهش قيمت انرژي به معناي كاهش سرعت رشد 
دس��تمزد براي كارگران شهري چين است. افزايش 
سريع دس��تمزدها در چين احتماال نقش مهمي را 
در ب��اال ماندن تقاض��اي جهاني براي ان��رژي و در 
نتيج��ه قيمت ها ايف��ا كرده اس��ت. بنابراين به نظر 
مي رس��د كه پايين آمدن رشد دستمزدها در چين 

عاملي براي كاهش قيمت هاي انرژي باشد. 
بدهي ه��اي چين ني��ز باال رفته اس��ت، چرا كه 
»چرخه بازخ��ورد« در چين كامال با اياالت متحده 
متفاوت است. سيس��تم اقتصادي چين به گونه يي 
تنظيم ش��ده است كه منشا رش��د اقتصادي را در 
س��اخت و س��از مس��كن، نصب تاسيس��ات انرژي 
و اح��داث كارخان��ه ق��رار مي دهد. از س��وي ديگر 
»بازخورده��ا« در رابطه با رش��د از دل برنامه هاي 
متمركز دولتي بيرون مي آيند. اما س��رعت انتش��ار 
اين بازخورده��ا كمتر از اقتصاد كش��ورهاي غربي 
اس��ت. بنابراين گرايش��ي وجود دارد كه روي يك 
حباب، س��رمايه گذاري بيش از حدي  ش��ود تا رشد 
كن��د. چنين حبابي با افزاي��ش نرخ بهره يا افزايش 

بدهي هاي اين كشور مي تواند، بشكند. 

  تاثير بزرگ چين بر اقتصاد دنيا
چين نقش بس��يار بزرگ��ي در اقتص��اد جهاني 
بازي مي كند. اين كشور بزرگ ترين مصرف كننده و 
توليدكننده انرژي در جهان است. اين كشور اخيرا 
ب��ه بزرگ ترين واردكننده نفت خام و زغال س��نگ 
تبديل شده است. به عبارت ديگر چين بزرگ ترين 
اقتصاد جهان به حس��اب مي آيد. معموال بر مبناي 
توليد ناخالص داخلي بر حس��ب دالر امريكا، چين 
به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان معرفي مي شود. 

ام��ا اگ��ر توليد ناخال��ص داخلي بر مبن��اي برابري 
ق��درت خريد را مالك قرار دهي��م، چين تبديل به 
بزرگ ترين اقتصاد جهان مي شود و اياالت متحده و 

هند در رتبه دوم و سوم قرار مي گيرند. 
جز اينكه چين بزرگ ترين اقتصاد جهان اس��ت، 
اين كش��ور حجم قابل توجهي از بده��ي نيز دارد. 
البت��ه دولت چين به طور س��نتي بخش��ي از بدهي 

بدهكاران چيني را تضمين كرده است. 

  جهش رشد چين چگونه اتفاق افتاد
چين از دسامبر سال 2001 به عضويت سازمان 
تجارت جهاني درآمد. مش��اهده آمار مصرف انرژي 
اين كش��ور نش��ان مي دهد كه پس از اين تاريخ و 
از س��ال 2002 مصرف زغال سنگ چين به صورت 
قاب��ل توجه��ي افزايش پيدا كرد. كش��ورهاي عضو 
OECD، ف��ارغ از اينك��ه پروتكل كيوتو در س��ال 
1997 را امضا كرده  باش��ند يا ن��ه، ناگهان تصميم 
گرفتند كه توليد گازهاي گلخانه يي خود را كاهش 
دهند. بنابراين اگر آنها مي توانستند توليد خود را به 
چين برون سپاري كنند، قادر بودند كه آمار گزارش  
ش��ده خود در رابط��ه با توليد دي اكس��يد كربن را 

كاهش دهند. 
ج��ز كاه��ش آم��ار انتش��ار دي اكس��يدكربن، 
برون س��پاري توليد به چين دو فاي��ده ديگر را نيز 
در پي داشت. نخست اينكه كاالهاي توليد شده در 
چين ارزان تر هس��تند و به امريكايي ها، اروپايي ها و 
ژاپني ها اين اجازه را مي دهند كه كاالهاي بيشتري 
بخرند. اگر داشتن كاالي بيشتر، مردم را خوشحال 
مي كند، شهروندان بايد خوش��حال تر باشند. فايده 
دوم در اي��ن بود كه توليد در چي��ن به معناي اين 
بود كه كسب  و كارها بازار جديدي را در چين پيدا 
مي كردند. شايد مردم چين اقدام به خريد كاالهاي 

مربوط به كشورهاي ديگر مي كردند. 
از اوايل س��ال 2000 كه چين ش��روع به رقابت 
فعال در زمينه ايجاد اشتغال كرد، سهم نيروي كار 
امريكاي��ي پايين آمد. اين روند تا ميانه هاي س��ال 
2014 كه قيمت جهاني نفت و رشد اقتصادي چين 
با افت مواجه ش��د، ادامه داش��ت و تغييري در آن 

ايجاد نشد. 
در چنين وضعيتي نبايد ش��گفت زده ش��ويم، اگر 
عده ي��ي با جهاني س��ازي اي كه به چين اجازه رش��د 
س��ريع اقتصادي را مي داد، مخالفت كنند. به عبارت 
ديگر، چين براي ساليان متمادي در يك حباب رشد 
مصنوعي اقتصادي زندگي كرده اس��ت و هنگامي كه 
دوران اين حباب به پايان برسد، كار بدهكاران چيني 
براي بازپرداخت بدهي هاي خود و س��ودي كه بر آن 

اعمال شده است بسيار دشوار خواهد شد. 

  توقف رشد دستمزدها در 2014
افزاي��ش دس��تمزدها ب��راي ممك��ن س��اختن 
رش��د اقتصادي چين بسيار مهم اس��ت. با افزايش 
دس��تمزدها، كارگران مي توانن��د از پس هزينه هاي 
آپارتمان هايي كه براي آنها ساخته مي شود، برآيند. 
آنه��ا همچنين ب��ه ص��ورت فزاينده ي��ي مي توانند 
ان��واع مختلفي از كاال را مص��رف كنند و به راحتي 
مي توانن��د بدهي هايي كه پيش تر ب��راي آنها ايجاد 
ش��ده اس��ت را پرداخت كنند. اما نكت��ه مهم اين 
است كه نرخ رشد دس��تمزد نمي تواند از نرخ رشد 
بهره وري بيشتر ش��ود. يا اينكه ممكن است قيمت 
كااله��ا در بازارهاي جهاني بس��يار گران ش��ود كه 
كارگ��ران چيني از عهده پرداخ��ت آن برنيايند. در 
چنين شرايطي، چيني ها در فروش محصوالت خود 

به ديگران با مشكل مواجه خواهند شد. 

  كاهش رشد مصرف انرژي از 2014
نگاه��ي به داده هاي مربوط ب��ه مصرف انرژي و 
برق نش��ان مي دهد كه در فاصله س��ال هاي 2014 
تا 2016 رش��د مصرف با كاهش قابل توجهي رقم 
خورده اس��ت. در اين س��ال ها الگوي رشد چيني ها 
مش��ابه كاهش رش��د مصرف انرژي در س��اير نقاط 
جهان ش��د. رشد انرژي اين اجازه را به يك اقتصاد 
مي دهد كه به صورت فزاينده يي كارگران را به اهرم 
اس��تفاده از ابزارهاي انرژي ب��ر تبديل كند. با پايين 
آمدن رش��د مصرف انرژي، ش��گفت آور نخواهد بود 
كه رش��د به��ره وري با تاخير همراه ش��ود. با پايين 
آمدن رشد بهره وري مي توان انتظار داشت كه رشد 

دستمزدها نيز پايين بيايد. 
البته مص��رف ب��رق از ابتداي س��ال 2016 در 
چين باال رفته اس��ت كه مي توان فرض كرد نتيجه 
برنامه دولت چين براي اس��كان كارگران مهاجر در 

آپارتمان هاي غيرقابل فروش است. 

  اثر رشد پايين دستمزد بر قيمت سوخت  فسيلي
توانايي براي پرداخت هزينه، مش��كل بزرگي در 
رابطه با چگونگي امكان رش��د قيمت س��وخت هاي 
فس��يلي است. مشكل تنها در ارتباط با خريد نفت، 
زغال سنگ يا گاز طبيعي نيست، مشكل در ارتباط 
با كاالهايي نظير غذا، لباس، لوازم خانگي و مسكن 
نيز هست كه با استفاده از اين سوخت هاي فسيلي 
توليد مي ش��وند. اگر قرار است قيمت سوخت هاي 
فس��يلي باال باشد و اگر قرار است رشد دستمزد در 
كشورهاي توسعه يافته به علت انتقال توليد به چين 
پايين بيايد، بنابراين بايد رشد دستمزد در چين )و 
كشورهاي مشابه همچون هند و فيليپين( باال باشد 
تا اثر كاهش دس��تمزد در كش��ورهاي توسعه يافته 

را جب��ران كند. اما واقعيت اين اس��ت كه در حال 
حاضر افزايش دس��تمزدهاي كارگران شهري چين 
وضعيتي مشابه امريكا و اروپا دارد. بنابراين از سال 
2014 به بعد، دستمزد كارگران چيني، اثر حمايتي 
كمتري بر رش��د اقتصادي جهان نس��بت به قبل از 
اين تاريخ گذاش��تند. بدون فشار افزايش دستمزد، 
رشد س��ريع در اقتصاد جهاني و در نتيجه نرخ هاي 
تورم باال بسيار دشوار مي شود. چراكه قدرت خريد 
كافي براي باال رفتن قيمت ها وجود نخواهد داشت. 
مسلما مسائل ديگري در كنار نرخ رشد دستمزد 
كارگران چيني براي تاثير گذاشتن بر قيمت  جهاني 
ان��رژي نيز وجود دارد، اما اين عامل احتماال مهم تر 
از آن چيزي است كه بسياري از مردم انتظار دارند. 
آي��ا قيمت ه��اي پايين مي توان��د »اوج زغال« و 

»اوج نفت« را بازگرداند؟
ي��ك توليدكنن��ده در واكن��ش به ب��ازاري كه 
قيمت هايش به ناگهان پايين تر اس��ت )قيمت هايي 
ك��ه به ح��دي پايين هس��تند كه توليد بيش��تر را 

تشويق نمي كنند(، چه خواهد كرد؟
ب��ه نظر مي رس��د ك��ه واكن��ش آنها، ب��ا توجه 
به ش��رايط، متفاوت خواه��د بود. در م��ورد توليد 
زغال سنگ در چين، تصميم بر آن شد كه بسياري 
از معادن زغال س��نگي كه ناگهان غيرسودآور شده 
بودند، بسته شوند. اين اتفاق به لطف كاهش قيمت 
زغال س��نگ بود. البته شكي نيست كه آلودگي هاي 
ناش��ي از اين معادن نيز، در تصميم به تعطيلي آنها 
نقش داش��تند. البته آنها همچنين مي توانستند در 
صورت نياز، زغال سنگ اضافي را از كشورهاي ديگر 
)اما احتماال با قيمت ه��اي باالتري( دريافت كنند. 
در نتيجه تعطيلي داوطلبانه معادن زغال س��نگ در 
واكنش به قيمت هاي پايين اين منبع انرژي، توليد 
زغال س��نگ چين طي 10 سال گذشته، بين 15 تا 

20درصد سقوط كرد. 
به عقيده من، اي��ن وضعيت دقيقا همان چيزي 
اس��ت كه ما بايد انتظار داش��ته باش��يم براي »اوج 

)قيمت( زغال س��نگ« يا اوج نفت خ��ام يا اوج گاز 
طبيعي رخ دهد. مس��اله اين نيس��ت كه اين منابع 
در حال تمام ش��دن هستند. مس��اله اين است كه 
معادن زغال س��نگ و چاه هاي نف��ت و گاز، در پي 
آنكه دس��تمزدها ب��ه اندازه يي افزاي��ش نمي يابند 
ت��ا هزينه هاي باالي اس��تخراج را پوش��ش دهند، 

غيرسودآور مي شوند. 
ما بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم كه چين 
در واكن��ش به قيمت هاي پايين نفت، توليد اين ماده 
را كاهش داده اس��ت. داده ه��اي اداره اطالعات انرژي 
امريكا نش��ان مي دهد كه توليد نفت خام سال 2016 
چين، س��قوطي 6.9 درصدي در مقايسه با ميزان آن 
در س��ال 2015 داشته اس��ت. به نظر مي رسد كه در 
7ماهه نخست 2017، توليد نفت خام چين به ميزان 
4.2درص��د ديگر هم كاه��ش يافته اس��ت. بنابراين 
وضعيت نفت چين نشان دهنده مورد ديگري است كه 
مي تواني��م آن را به عنوان واكنش »اوج نفت« قلمداد 
كني��م. قيمت ها ب��ه حدي پايين هس��تند كه توليد 
به صرفه نيس��ت، بنابراين چين تصميم گرفته اس��ت 
تا نفت هاي به صرفه تر را از كشورهاي ديگر وارد كند. 

در جهان واقعي و تا جايي كه ما مي توانيم مشاهده 
كنيم، محدوديت هاي »انرژي« دس��ت يافته شده اند. 
اقتصاددانان به اين موضوع پي نبرده اند كه سيس��تم 
موجود )بازارهاي جهان��ي( چگونه كار مي كند. آنها 
تاحدي اعتقاد دارند ك��ه قيمت هاي انرژي مي تواند 
به ط��ور مداوم افزاي��ش يابد؛ حتي اگر دس��تمزدها 
باالت��ر نروند. نابراب��ري بين قيمت ها و دس��تمزدها 
مي تواند براي زماني به وسيله هزينه كردهاي دولتي 
و بدهي هاي بيشتر، پوشش داده شوند، اما درنهايت 
قيمت ه��اي ان��رژي بايد به پايين ت��ر از هزينه توليد 
)دس��ت كم براي برخي توليدكنندگان( سقوط كند. 
اين توليدكنندگان به طور داوطلبانه يي دست از توليد 
مي كش��ند و به اين شكل س��بب بروز »اوج نفت« يا 

»اوج زغال سنگ« يا »اوج گاز طبيعي« مي شوند. 
ادامه در صفحه 15

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي:

دولت هنوز كفالت سهام عدالت را برعهده دارد
رييس كميس��يون وي��ژه حمايت از توليد 
مل��ي و نظارت بر اجراي سياس��ت هاي اصل 
44 از نح��وه اجراي سياس��ت هاي اصل 44 
گزارش��ي ارائه كرد.  به گ��زارش خانه ملت، 
حميدرضا فوالدگر در حاش��يه نشست علني 
ديروز)چهارشنبه يك آذر ماه( مجلس شوراي 
اس��المي با حضور در جمع خبرنگاران گفت: 
كميس��يون وي��ژه حماي��ت از تولي��د ملي و 
نظارت بر اجراي سياس��ت هاي اصل 44 برابر 
با ماده 44 آيين نامه داخلي با رأي مس��تقيم 
نماين��دگان در صحن علني تش��كيل ش��د و 
امروز نخستين گزارش اين كميسيون قرائت 
شد و در نظر داريم تا پايان سال گزارش هايي 
در زمين��ه حماي��ت از توليد داخ��ل، واردات 
بي رويه، فضاي كس��ب وكار، اقتصاد مقاومتي 
و نح��وه اجراي قان��ون 4 ماده يي درخصوص 
اش��تغال را گزارش دهيم.  رييس كميسيون 
تولي��د مل��ي و اج��راي  از  وي��ژه حماي��ت 
سياست هاي اصل 44 مجلس شوراي اسالمي 
ادام��ه داد: در گزارش اجراي سياس��ت هاي 
كلي اص��ل 44 قانون اساس��ي ب��ه فرازهاي 
مهمي پرداختيم ازجمله اينكه سياس��ت هاي 
اصل 44 تنها به خصوصي س��ازي، س��ازمان 
خصوصي س��ازي و واگذاري محدود نمي شود 
و موارد مهم ديگري نيز ازجمله سهام عدالت 

را هم در بر مي گيرد. 
وي توضيح داد: درحال حاضر 47ميليون 
نفر از جمعيت كش��ور تحت پوش��ش س��هام 
عدالت قرار دارند اما نه مالكيت و نه مديريت 
آن در اختي��ار م��ردم نيس��ت و دولت هنوز 

كفالت سهام عدالت را برعهده دارد. 
نماين��ده اصفه��ان در مجل��س ش��وراي 
اس��المي بيان كرد: براس��اس قانون واگذاري 
نهاده��اي دولتي به بخ��ش خصوصي برخي 
از س��ازمان هايي ك��ه عملك��رد توس��عه يي و 
حاكميت��ي دارند مانن��د س��ازمان ايميدرو، 
پتروشيمي و سازمان هاي مادرتخصصي ديگر 
را از واگذاري خارج كرديم اما متاسفانه شاهد 
هس��تيم كه وظايف آنه��ا در زمينه واگذاري 

كارهاي توسعه يي محقق نشده است. 

 درخواست دولت براي تغيير  حوزه 
شركت هاي گروه يك به گروه 2

فوالدگ��ر ب��ا اش��اره به درخواس��ت هاي 
مك��رر دولت ب��راي خ��ارج ك��ردن برخي 
نهاده��ا از واگذاري گفت: متاس��فانه دولت 
درخواس��ت هاي مكرري دارد تا شركت هاي 
گروه يك كه 100درصد بايد واگذار ش��وند 
ب��ه گروه 2 كه 80 درصد واگذار مي ش��وند، 
تغيير حوزه دهند و حتي ش��اهد هس��تيم، 
خواهان اين هس��تند كه برخي شركت ها به 
گروه 3 بپيوندند تا هيچ سهمي از آن واگذار 

نشود.  اين نگاه اشكاالتي را به دنبال خواهد 
داش��ت. وي با اشاره به تعريف شاخص هايي 
براي ارزيابي اجراي سياس��ت هاي اصل 44 
در شوراي اصل 44 بيان كرد: اين شاخص ها 
با تحليل درس��تي ارائه نش��ده و نمي توانيم 
ب��رآورد درس��تي از اجراي قان��ون اصل 44 
داش��ته باشيم.  اين نماينده در مجلس دهم 
ب��ا تاكيد ب��ر اينكه در م��اده 6 اصل 44 به 
شفافيت اقتصادي تاكيد شده است، توضيح 
داد: ب��ا وج��ود اينكه اين م��اده 2بار اصالح 
شده است همچنان شاهديم كه شركت هاي 
رقابتي و بورس و س��رمايه گذاري به شوراي 
رقابت و سازمان بورس گزارش عملكرد خود 
را ارائه نمي كنند اين نشان مي دهد، هدف از 

اجراي ماده 6 محقق نشده است. 

 25 درصد رشد در اختيار تعاوني ها باشد
فوالدگر با اش��اره به وضعيت تعاوني ها در 
اقتصاد گفت: بايد 25درصد رشد اقتصادي در 
اختيار تعاوني ها باش��د كه درحال حاضر اين 
آم��ار تنها 5 درصد اس��ت همچنين 8 هدف 
براي سياس��ت هاي رش��د اقتصادي ازجمله 
بهره وري، گس��ترش مالكي��ت عمومي و... در 
نظر گرفته بوديم كه اين اهداف محقق نشده 
اس��ت.  نماينده اصفهان در مجلس ش��وراي 
اس��المي ادام��ه داد: در گزارش قرائت ش��ده 
در صح��ن علني تكاليف باقي مانده از اجراي 
سياست هاي اصل 44 نيز عنوان شد كه يكي 
از موارد آن س��هم بانك ها و اصالح س��اختار 

شركت ها همچنين سهام عدالت است. 

 اشكال در واگذاري استقالل و پرسپوليس
وي ب��ا انتق��اد از اينكه دول��ت بايد در 3 
بخش فرهنگي، آموزشي و بهداشت اليحه يي 
درخصوص نحوه واگذاري به بخش خصوصي 
ارائ��ه مي كرد، گفت: س��ال هاي اخير ش��اهد 
بوديم كه 4 باش��گاه ورزشي يعني استقالل، 
پرسپوليس، نفت و راه آهن بايد واگذار مي شد 
كه استقالل و پرسپوليس از مزايده آخر كنار 
گذاشته ش��دند و استدالل دولت اين بود كه 
باش��گاه ها در حوزه فرهنگي اس��ت و در اين 
زمين��ه همچنان قانوني نداريم اما نگاه ما اين 
است كه خطايي صورت گرفته و بايد مستند 
به پيوست بودجه س��ال 96 واگذاري صورت 
مي گرف��ت. عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس ش��وراي اسالمي تاكيد كرد: در پايان 
گ��زارش عملكردهاي باقي مان��ده در اجراي 
سياس��ت هاي اصل 44 اشاره شد كه يكي از 
اين موارد تعيين تكليف واگذاري باشگاه هاي 
فرهنگي، اجرايي كردن سند توسعه تعاون و 
تش��كيل نهادهاي تنظيم گر بخشي از قانون 

است.

تالش براي تعطيلي 
»كاريابي هاي مجازي«  غيرمجاز 

پس از هشدار رييس كانون كاريابي ها نسبت به فعاليت 
كاريابي هاي غيرمجاز در فضاي مجازي، يك مقام مس��وول 
در وزارت كار از مكاتبه با دادس��تاني كل كش��ور براي توقف 
فعاليت اين كاريابي ها خبر داد.  توس��عه فناوري اطالعات و 
رشد كسب و كارهاي اينترنتي هر چند به عنوان يك فرصت 
ش��ناخته مي ش��ود اما در مقابل با چالش هايي مواجه است؛ 
موضوعي كه كاربران فضاي مجازي بايد با احتياط بيش��تر و 
استعالم نسبت به استفاده از مزيت هاي اين فضا اقدام كنند.  
آنچه امروز در فضاي مجازي و در ش��رايط بحران بيكاري از 
جوانان سوءاس��تفاده اقتصادي و اخالقي مي شود، راه اندازي 
س��ايت هاي غيرمجاز كاريابي در فضاي مجازي است كه در 
كنار مراكز فيزيكي مش��اوره ش��غلي و كاريابي اما در فضاي 
س��ايبر پديد آمده اند. سرعت رشد كاريابي هاي مجازي طي 
س��ال هاي گذش��ته و سوءاستفاده از احساس��ات جوانان در 
قبال جس��ت وجوي ش��غل منجر ش��ده تا وزارت كار به اين 
موضوع ورود كند به طوريكه بابك هاش��مي پور رييس كانون 
كاريابي هاي كشور چندي پيش در گفت وگو با مهر نسبت به 
افزايش كاريابي هاي غيرمجاز در فضاي مجازي هش��دار داد.  
ب��ه گفته وي، غالب كاريابي ه��اي فعال در فضاي مجازي به 
صورت »غيرمجاز« در قالب س��ايت و ساير روش ها فعاليت 
مي كنن��د.  رييس كانون كاريابي هاي كش��ور كه به فعاليت 
غيرمج��از بي��ش از 95درصد كاريابي هاي فع��ال در فضاي 
مجازي اشاره كرد از جلسه ويژه يي در وزارت كار در خصوص 
س��اماندهي اين كاريابي ها خبر داد.  هاش��مي همچنين از 
شناس��ايي س��ايت ها، گروه ها و كانال هاي مرتبط با كاريابي  
در فض��اي مجازي خبرداده و گفته ب��ود: درخصوص توقف 
فعاليت اين سايت ها مذاكراتي با دادستاني كل كشور انجام 
شده است.  اما پس از اين هشدار، باتوجه به اينكه مسووليت 
هرگونه فعاليت كاريابي با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اس��ت، محمد اكبرني��ا مديركل دفتر هدايت ني��روي كار و 
كاريابي هاي وزارت كار با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه براي 
مقابله با كاريابي هاي غيرمجاز از مذاكره با پليس فتا و مكاتبه 
با دادس��تاني كش��ور خبر داد و گفت: بنا بر اعالم پليس فتا 
برخورد با اين افراد بايد با دستور مراجع قضايي باشد بنابراين 
براس��اس مذاكرات با دادس��تاني كل كش��ور در پي دريافت 
مصوبه يي از كميته يي در دادس��تاني هس��تيم تا بتوانيم با 
افرادي كه بدون »مجوز فعاليت كاريابي الكترونيكي« به اين 
فضا وارد مي ش��وند برخورد كنيم. به گفته اين مقام مسوول 
در وزارت كار، در ص��ورت درياف��ت مصوب��ه از كميته يي در 
دادستاني كل كشور به محض شناسايي يك سايت غيرمجاز 
در حوزه كاريابي پيش از اقدام قضايي، اين سايت ها مسدود 
مي ش��وند تا افزايش سوءاس��تفاده هاي اقتصادي و اخالقي 
جلوگيري ش��ود. وي با بيان اينكه اسامي تمام كاريابي هاي 
مج��از اعم از فيزيكي و مجازي در س��ايت وزارت كار وجود 
دارد، گفت: مجازات مالي براي فعاليت كاريابي هاي غيرمجاز 
بين 5 تا 40 ميليون اس��ت كه پيشنهاد داديم اين ميزان به 
60 ميليون افزايش يابد. در همين زمينه بر اساس گزارشاتي 
كه به پليس فتا درخصوص فعاليت كاريابي هاي غيرمجاز ارائه 
مي ش��ود، افراد نه با هدف كاريابي بلكه با هدف كالهبرداري 
سايت هايي را ايجاد مي كنند و با دريافت اطالعات از كاربران، 

از كارجويان سوءاستفاده و باج گيري مي كنند. 

آزمايشگاه تشخيص 
محصوالت تراريخته نداريم

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
شوراي اس��المي تاكيد دارد كه در كشور آزمايشگاهي كه 
بتواند تش��خيص دهد محصوالت وارداتي تراريخته هست 
يا خير، نداريم. يوس��ف داوودي در گفت وگو با خانه ملت، 
ب��ا بيان اينكه درخص��وص واردات محصوالت دغدغه هايي 
در زمين��ه تراريخته ب��ودن آنها وجود دارد، اظهار داش��ت: 
متاسفانه محصوالت تراريخته به كش��ور وراد شده است و 
گفته مي شود اين محصوالت تاييديه سازمان غذا و دارو يا 
آزمايشگاهي در كش��ور را دارد اما موضوع اين است كه در 
كشور آزمايشگاهي كه قدرت تشخيص تراريخته را داشته 
باشد، نداريم. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 
مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: ما آزمايشگاهي نداريم 
كه بتواند محصول تراريخته را از غير تراريخته تش��خيص 
دهد چه برس��د به اينكه بخواهد بگويد محصول تراريخته 
وارد ش��ده سرطان زا هس��ت يا خير.  نماينده مردم سراب 
در مجلس دهم شوراي اسالمي ادامه داد: دغدغه و نگراني 
ما اين اس��ت ك��ه واردات محصوالت تراريخته به كش��ور 
بس��يار خطرناك است، آمار س��رطان در ايران بسيار باالتر 
از كشورهاي ديگر اس��ت و به نوعي با سونامي سرطان در 
سنين پايين روبه رو هس��تيم. وي گفت: همه خانواده ها با 
سرطان دست و پنجه نرم مي كنند و متاسفانه آمار استفاده 
از دارو هاي ضدس��رطان در كشور افزايش چشمگيري پيدا 
كرده است. البته سرطان داليل مختلفي دارد اما محصوالت 
تراريخته و استفاده از كودهايي با نيترات باال مي توانند تاثير 
بس��زايي در ابتال به سرطان داشته باشند. عضو كميسيون 
كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس ش��وراي اسالمي 
با بيان اينكه اي��ران رتبه اول در افزايش س��رطان را دارد، 
اظهار داشت: در كشورهاي ديگر رشد ابتال به سرطان بسيار 
كندتر از ايران است، بنابراين الزم مي دانيم كه مردم از تاثير 
محصوالت تراريخته بر سالمتي خود آگاه شوند و مسووالن 

در برابر سواالت نمايندگان پاسخگو باشند. 

ساخت پالسكو با سبك قبلي 
منطقي نيست

نايب ريي��س كميس��يون عم��ران مجل��س، از اهتمام 
مجلس براي احقاق حق كس��به پالسكو خبر داد و گفت: 
س��اخت دوباره اين ساختمان با س��بك و سياق قبلي كار 
منطقي نيس��ت.  قلي اهلل قل��ي زاده در گفت وگ��و با خانه 
مل��ت، با تاكيد بر ضرورت تعيين تكليف هر چه س��ريع تر 
وضعيت س��اختمان پالس��كو، گفت: بايد هر چه سريع تر 
مش��كالت كسبه اين س��اختمان و ذي نفعان آن مشخص 
ش��ود.  نماين��ده كليب��ر، خداآفرين و بخ��ش آهوراند در 
مجلس ش��وراي اسالمي، با اشاره به برخي اخبار مبني بر 
س��اخت ساختمان پالس��كو با همان سبك و سياق قبلي، 
افزود: به طور حتم ساخت اين ساختمان با همان سبك و 
سياق قبلي منطقي نيست، از اين رو بايد با متد مهندسي 
روز س��اخت مجدد آن انجام ش��ود.  قل��ي زاده با تاكيد بر 
اينكه در صورت لزوم، كميس��يون عمران مجلس نشستي 
با مس��ووالن شوراي ش��هر تهران و همچنين وزارت راه و 
شهرسازي براي بررسي وضعيت ساختمان پالسكو برگزار 
خواهد كرد، ادامه داد: اهتمام كميس��يون عمران مجلس 
احقاق حقوق كسبه ساختمان پالسكو در اسرع وقت است.  
نايب رييس كميس��يون عمران مجلس ش��وراي اسالمي، 
يادآور ش��د: قبل از برگزاري نشس��ت با مسووالن مربوطه 
پيگيري درخصوص آخرين اخبار درباره تصميمات اتخاذ 

شده براي آينده اين ساختمان را جويا خواهيم شد. 
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دانشوفن10

آسيب رساني جدي امواج موبايل به مغز 
ايسنا  

 يك عضو هيات علمي دانش��گاه علم و صنعت با 
اشاره به آس��يب هاي امواج الكترومغناطيسي بر مغز 
و گ��وش افراد، دردهاي مزمن، سرش��دگي پا و حتي 

مشكالت رواني را از جمله اين آسيب ها برشمرد. 
احم��د چلداوي با اش��اره ب��ه آس��يب هاي امواج 
الكترومغناطيسي س��اطع شده از گوشي  موبايل روي 
مغز و گوش كارب��ران در حين برقراري تماس تلفني 
اظهار ك��رد: اين ام��واج مي توانند تاثي��رات منفي  و 
آسيب زايي بر مغز و گوش كاربران بگذارند. گوشي هاي 
موبايل در حالت برقراري تماس و حتي غير از آن در 

موقعيت نزديكي به بدن افراد هم به دليل موقعيت يابي 
مدام و ارتباط با شبكه اصلي كماكان تاثيرات مضري بر 

عملكرد مغز و حتي گوش كاربران مي گذارد. 
وي با تقسيم اين تاثيرات به دو دسته كلي تاثيرات 
حرارت��ي و غيرحرارت��ي منف��ي بر افراد اظه��ار كرد: 
تاثي��رات حرارتي همان طوري كه از نام آن پيداس��ت 
مي تواند باعث افزايش دماي مغز و سر انسان شود، اما 
مساله جدي تر تاثيرات غيرحرارتي اين امواج است كه 
مي تواند باعث ايجاد رشته يي از اختالالت و بيماري ها 
از جمله تهوع، س��رگيجه، خارش و حتي مش��كالت 
رواني در افراد شود. اين عضو هيات علمي دانشگاه علم 

و صنعت با بيان اينكه هنوز بسياري از آسيب هاي اين 
امواج روي انسان ها ناشناخته مانده است، اضافه كرد: 
يكي ديگر از تبعات منفي امواج الكترومغناطيس��ي از 
طريق گذاشتن گوشي هاي تلفن همراه در جيب شلوار 
به وجود مي آيد كه در مواردي باعث سرشدگي پا در 
برخي افراد شده اس��ت. همچنين برخي سردردهاي 
مزمن كه به خاطر گذاشتن گوشي باالي سر در موقع 

خوابيدن به وجود آمده است. 
چلداوي با اظهار اينكه بخشي از آسيب هاي امواج 
الكترومغناطيس��ي با فرهنگ  س��ازي قابل حل است، 
بيان ك��رد: مي توان با كاهش مدت زمان بخش��ي از 
تماس هاي غيرض��روري يا برقراري برخي تماس ها با 
تلفن ثابت يا اس��تفاده از هندزفري يا حتي اس��تفاده 
از سيستم پيامكي يا مجازي به جاي تماس تلفني از 

آسيب هاي بسيار جدي در اين حوزه جلوگيري كرد. 
وي با بيان اينكه برخي كاورهايي براي جلوگيري 
از برخورد اين امواج با مغز و گوش انس��ان در كشور و 
در دانش��گاه علم و صنعت طراحي شده است، اظهار 
كرد: اين كاورها از ۸۰ تا ۹۰درصد از آسيب هاي امواج 
الكترومغناطيس��ي به مغز و گوش انس��ان جلوگيري 
مي كند به اين صورت كه جلوي برخورد امواج مضري 
كه در انتقال صوت به گوش دخالت ندارند، جلوگيري 

مي كند. 
چلدواي در پايان اظهار كرد: ميزان اثرگذاري و نوع 
تاثير امواج الكترومغناطيس��ي گوشي  تلفن همراه بر 
افراد بسيار متفاوت است،  اما نگراني عمده ما اين است 
كه اين امواج در بلندمدت حتي باعث آثار ژنتيكي و در 

نهايت تغييرات ژنتيكي در نسل بشر شود. 

كاربر

 اخطار شديد روسيه به »گوگل«
ورج  رگوالت��وري مخابرات��ي روس��يه موس��وم به 
Roskomnadzor در م��ورد احتم��ال كاه��ش رتبه 
برخي س��ايت هاي خبري وابس��ته به دولت اين كشور 
در جس��ت وجوگر گ��وگل به اريك اش��ميت مديرعامل 
ش��ركت آلفابت هشدار داده است. اريك اشميت چندي 
قبل احتمال داده بود كه رتبه برخي س��ايت هاي خبري 
وابسته به دولت روسيه مانند راشا تودي و اسپوتنيك در 
جست وجوگر گوگل كاهش داده شود. تعدادي از مديران 
عامل شبكه هاي خبري و سايت هاي اطالع رساني مشهور 
روسيه با ارسال نامه هايي براي اشميت خواسته اند تا در 
مورد اين اظهارنظر خود توضيحات بيشتري ارائه كند. در 
نامه يي كه مديرعامل خبرگزاري اس��پوتنيك روسيه در 
اين زمينه براي اشميت فرستاده آمده است: ما به دنبال 
دريافت پاسخ هس��تيم و بر مبناي آن براي اقدام بعدي 
خود تصميم مي گيريم. اميدواريم نظرات ما شنيده شود 
و مجبور نشويم به اقدامات تالفي جويانه جدي تر متوسل 
شويم. ظاهرا اش��ميت معتقد است حضور اسپوتنيك و 
راشا تودي در صدر سيستم ارسال هشدار خبرهاي فوري 
گوگل به علت تبليغات بيش از حد است. وي افزوده كه 
البته در اين مرحله برنامه يي براي ممنوع كردن حضور 
اين دو وب سايت در خدمات مختلف گوگل وجود ندارد. 
اس��پوتنيك رويه گوگل را تبعيض آميز توصيف كرده و 

خواستار تغيير آن شده است.  

 روباتي كه سلفي مي گيرد
مهر  روباتي ساخته شده كه يك پهپاد خودران است 
و قابليت ثبت س��لفي از كاربر را دارد.  به تازگي روباتي 
س��اخته ش��ده كه در حقيقت يك پهپاد خودران است. 
روبات كه Fleye نام گرفته بسيار ايمن است. همچنين 
مي ت��وان آن را طوري برنامه ري��زي كرد تا فعاليت هايي 
را ب��راي كاربر انج��ام دهد. عالوه ب��ر آن روبات قابليت 
فيلمبرداري با كيفيت HD، عكسبرداري ۳۶۰ درجه و 

ثبت سلفي از كاربر را دارد. 

 شناسايي آثار هنري تقلبي 
با هوش مصنوعي

انگجت  شناس��ايي آث��ار هنري تقلب��ي از اصل به 
خصوص در مواردي كه پاي نقاشان و هنرمندان مشهور 
در مي��ان اس��ت، اهميت��ي دوچندان مي ياب��د و هوش 
مصنوعي به حل اين مش��كل نيز كمك مي كند. فريب 
خ��وردن م��وزه داران و مجموع��ه داران از كالهبرداران 
در اي��ن زمينه در مواردي زيان ه��اي چند صد ميليون 
دالري به ب��ار آورده و تخصص و تجربه صاحب نظران و 
پژوهشگران نيز كارساز نبوده است. پژوهشگران دانشگاه 
راجرز در هلند مي گويند: مي توان از ابزار مبتني بر هوش 
مصنوعي براي شناسايي آثار هنري جعلي و كپي برداري 
شده از آثار هنري مش��هور استفاده كرد و بدين منظور 
تنه��ا بايد اثر رنگ ب��ر جاي مانده از موه��اي قلم مو را 
بررسي كرد. سيستم هوش مصنوعي ابداع شده براي اين 
منظور براي بررس��ي ۳۰۰ نقاشي مشهور پيكاسو، آنري 
ماتيس و برخي نقاشان مشهور ديگر به كار گرفته شده 
و از اين طريق الگوي حركت قلم مو توسط اين نقاشان 
براي خلق آثارشان استخراج و مشخص شده است. ابزار 
ياد شده مي تواند الگوي استفاده از قلم موي هر نقاش را 
براي شناسايي آثار مشكوك نسبت داده شده به آنها به 
كار گيرد و مش��خص كند آثار يادشده واقعا توسط آنها 

كشيده شده اند يا خير. 

 اعتراف گوگل به جاسوسي 
از كاربرانش

ورج  گ��وگل اعتراف كرده كه حت��ي وقتي كاربران 
قابليت موقعيت يابي يا جي پي اس گوشي خود را غيرفعال 
مي كنند، باز هم اين نوع اطالعات را جمع آوري مي كند. 
تمام كاربران گوش��ي هاي مجهز به سيس��تم عامل 
اندرويد گوگل در معرض اين نوع جاسوس��ي هستند و 
گوگل حتي در صورت خارج كردن سيم كارت از گوشي و 
خاموش كردن جي پي اس تلفن همراه مي تواند موقعيت 
مكاني فرد را بيابد و اطالعات مربوط به آن را جمع آوري 
كن��د. گوگل بدين منظور از اطالعات قابل دس��ترس از 
طريق دكل هاي مخابراتي استفاده مي كند و بدين وسيله 
مي تواند افراد را ردگيري كند. بررسي ها نشان مي دهد، 
گ��وگل از ژانويه س��ال 2۰17 اطالعات موقعيت مكاني 
كاربران را از طريق دكل هاي مخابراتي به دس��ت آورده 
و اين داده ها را به صورت رمزگذاري شده براي سرورهاي 
خود ارس��ال مي كند. نكته مهم اين اس��ت كه كاربران 
گوشي هاي اندرويدي به هيچ وجه نمي توانند اين فرآيند 
را متوقف كنند. سخنگوي گوگل با اذعان به اين موضوع 
گفته است در تمام گوشي هاي اندرويدي جديد سيستم 
همگام س��ازي با شبكه تعبيه ش��ده كه استفاده از آن با 
وارد كردن كد كش��ورها و كد شبكه تلفن همراه صورت 
مي گي��رد و لذا س��يگنال هاي الزم براي ارتقاي عملكرد 
گوشي در شبكه براي موقعيت يابي مكاني كاربران قابل 

استفاده است. 

 اتهام يك ايراني به هك 
سريال »بازي تاج و تخت«

رويترز  بررس��ي هاي دولت امريكا نشان مي دهد كه 
هك ش��دن برخي قسمت هاي سريال بازي تاج و تخت و 
انتشار پيش از موعد آنها در فضاي مجازي توسط يك هكر 
ايراني اتفاق افتاده اس��ت. يك ايراني به هك كردن شبكه 
تلويزيوني اچ بي او و س��رقت برخي قس��مت ها و خالصه 
داس��تان هاي س��ريال بازي تاج و تخت متهم شده است. 
امريكا مدعي اس��ت اين هكر براي عدم افشاي اطالعات 
مسروقه درخواست دريافت ۶ ميليون دالر باج كرده است. 
اين فرد بهزاد مصري نام دارد و به سكوت وحشت مشهور 
اس��ت. پليس فدرال امريكا تصويري از اين هكر را نيز در 
فضاي مجازي منتشر كرده است. جوون كيم دادستان كل 
امريكا با برگ��زاري كنفرانس خبري در اين زمينه مدعي 
ش��د، مصري در ايران به سر مي برد و اگر چه دستگيري 
سريع وي ممكن نيست، اما وي با تبعات اقدام خود مواجه 
خواهد ش��د. وي اف��زود كه مصري در صورت مس��افرت 
به خ��ارج از ايران با ترس دس��تگيري و انتقال به امريكا 
مواجه خواهد بود. كيم مصري را هكري باتجربه و پيچيده 
توصيف كرد كه از مدتي قبل سيس��تم هاي رايانه يي در 
سراس��ر جهان را هك ك��رده و به آنها نف��وذ مي كند. به 
ادع��اي وي مصري از طرف ارتش اي��ران مامور حمله به 
سيستم هاي نظامي، سيس��تم هاي نرم افزاري هسته يي و 

زيرساخت هاي متعلق به اسراييل است. 

اخبار

كاربران نگران نباشند

»تلگرام«فعالفيلترنميشود
گروه دانش و فن  مرجان محمدي 

تلگرام فيلتر مي شود، خبري كه چندين ماه است 
از سوي برخي از كاربران در شبكه هاي مجازي دست 
به دس��ت مي شود و در اين بين برخي افراد سود جو 
با معرفي برخي فيلترش��كن ها مخصوص تلگرام اين 
اميدواري را ب��ه كاربران داده اند كه در صورت خريد 

اين فيلترشكن تلگرام آنها فيلتر نمي شود. 
در حالي كه بازار ش��ايعه فيلتر شدن تلگرام بعد 
از فيلتر ش��دن نرم افزار ويز بس��يار داغ اس��ت، دبير 
ش��وراي عالي فضاي مجازي با اعالم اينكه فعال هيچ 
پيام رسان خارجي فيلتر نمي شود و اين اطمينان را 
به كاربران داد كه نگران فيلتر شدن تلگرام نباشند. 

وي گف��ت: فع��ال مس��دود ك��ردن ش��بكه هاي 
موبايلي پيام رس��ان خارجي در دستور كار نيست و 
دليل فيلترينگ اپليكيش��ن »ويز« صيانت از حريم 

خصوصي مردم در فضاي مجازي است. 
سيد ابوالحسن فيروزآبادي گفت: مزيت استفاده 
از پيام رسان هاي داخلي اين است كه اگر در فعاليت 
نرم افزارهاي خارجي به هر دليلي محدوديتي اعمال 

شد، در فعاليت آنها اختالل ايجاد نشود. 
وي گف��ت: كارب��ران فض��اي مج��ازي از پي��ام 
رس��ان هاي داخلي اس��تفاده كنند و فعال مس��دود 
كردن پيام رسان هاي خارجي در دستور كار نيست، 
اما همه كانال ها و شبكه هايي كه به طور غير رسمي 
با بهره گيري از نرم افزارهاي خارجي در كش��ور فعال 
هس��تند، حتما در كنار آن از  شبكه هاي اجتماعي و 

پيام رسان هاي داخلي نيز استفاده كنند. 
دبير ش��وراي عالي فضاي مج��ازي با بيان اينكه 
اخيرا جلس��ه يي با وزير آموزش و پرورش داش��تيم، 
افزود: در اين جلسه مقرر شد تا اين وزارتخانه برنامه 
استفاده از پيام رسان هاي داخلي در مدارس را به طور 

جدي پيگيري كند. 
فيروزآبادي خاطرنش��ان ك��رد: تبيين اين برنامه 
به دليل آن اس��ت كه ت��ا حد امكان از اثرهاي منفي 
فعاليت دانش آموزان در فضاي مجازي كاسته شود. 

دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به اينكه 
در فض��اي مجازي بخش��ي از كار بر عه��ده وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي 

اس��ت، افزود: مس��ووليت كارگ��روه تعيين مصاديق 
مجرمان��ه در فضاي مجازي نيز به عهده قوه قضاييه 

است. 
فيروزآب��ادي با تاكي��د بر اينكه فض��اي مجازي 
فرصت ه��ا و تهديدهاي��ي دارد، گف��ت: به طور مثال 
در حادثه زلزله غرب كش��ور هم جوسازي هايي عليه 
دول��ت و هم حركت در جه��ت ايجاد وحدت ملي و 

جم��ع آوري كمك را از طريق فضاي مجازي ش��اهد 
هستيم. 

وي تصريح ك��رد: طبق فرمايش��ات مقام معظم 
رهبري سياس��ت گذاري و تصميم گيري هاي كالن و 
فرا قوه يي در زمينه فضاي مجازي به عهده ش��وراي 

عالي فضاي مجازي است. 
دبير ش��وراي عالي فض��اي مجازي ب��ا تاكيد بر 

اهمي��ت صيانت از حريم خصوص��ي مردم در فضاي 
مج��ازي، گفت: نرم افزار كارب��ردي »ويز« با تصميم 
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه مسدود شده است. 
فيروزآبادي افزود: اين نرم افزار يك مرتبه با توجه 
به اينكه تحت مالكيت رژيم صهيونيستي بود مسدود 
ش��د كه اكنون مالكيت آن ب��ه امريكا تعلق گرفته و 
علت مسدود شدن آن نيز همان موضوع مالكيت اين 

نرم افزار است. 
دبير ش��وراي عال��ي فضاي مجازي خاطرنش��ان 
كرد: در اين نرم اف��زار اطالعاتي كه مربوط به حريم 

خصوصي مردم است مورد استفاده قرار مي گيرد. 
فيروزآبادي با بيان اينكه توصيه مي كنيم بيش از 
اينكه اقدامات س��لبي انجام شود، كاربران از خدمات 
نرم افزارهاي مشابه داخلي استفاده كنند، افزود: يكي 
از نكاتي كه در ش��وراي عالي فض��اي مجازي مورد 
توجه قرار دارد حفظ حريم خصوصي مردم كش��ور 

 است. 
وي تصريح كرد: متاس��فانه هم اكنون استفاده از 
اطالع��ات حريم خصوصي م��ردم در خدماتي مانند 
حمل و نقل، كاالرس��اني و خري��د و فروش افزايش 
پيدا كرده و متاس��فانه در اين زمينه اس��تانداردهاي 
حفاظتي و امنيتي رعايت نش��ده است. فيروزآبادي 
گفت: قرار است با كمك قوه قضاييه مقرراتي در اين 

زمينه تدوين شود. 
دبير شوراي عالي فضاي مجازي همچنين توسعه 
آموزش عمومي در حوزه س��واد ديجيتالي و س��واد 

فضاي مجازي را از برنامه هاي اين شورا بيان كرد. 
وي گفت: نگاه اين ش��ورا اقدامات پيش��گيرانه و 
صيانت��ي در حد توان به وي��ژه در موضوعاتي مانند 

مفاسد اخالقي و تروريسم است. 
دبير ش��وراي عالي فض��اي مجازي با اش��اره به 
سرعت باالي انتشار مطالب در فضاي مجازي  گفت: 
در دني��ا ب��راي مبارزه ب��ا اين معض��ل از روش هاي 

محدود سازي و آموزش استفاده مي شود. 
فيروزآب��ادي تاكيد ك��رد: خانواده ه��ا، مدارس، 
مس��اجد و س��اير گروه هاي مرجع مانند روحانيان، 
اس��تادان دانشگاه و دانش��گاه ها در آموزش استفاده 

صحيح از فضاي مجازي نقش آفرين هستند. 
حال به نظر مي رس��د با رد ش��ايعه فيلتر ش��دن 
تلگرام تا حدودي كاربران از نگراني خارج شوند، اين 
در حالي اس��ت كه دبير شوراي عالي فضاي مجازي 
اعالم كرده است كه فعال فيلتر شدن هيچ پيام رسان 
خارجي در دس��تور كار نيس��ت و اي��ن امكان وجود 
دارد كه در آينده يي نامشخص برخي پيام رسان هاي 

خارجي فيلتر شوند. 

بلومبرگ  
 به تازگي مش��خص شده سال گذشته اطالعات ۵7ميليون مشتري و راننده يك شركت 
تاكس��ي سفارشي آنالين در امريكا هك شده است اما اين رويداد تاكنون مخفي نگه داشته 
شده بود. سال گذشته هكرها اطالعات ۵7ميليون مشتري و راننده شركت تاكسي اينترنتي 
اوبر را دزديدند. اين درحالي است كه شركت 1۰۰هزار دالر باج به آنان داده بود تا اطالعات 
را حذف كنند. اين اطالعات در اكتبر 2۰1۶ ميالدي هك شده بود و اوبر يك سال اين اتفاق 
را مخفي نگه داشته بود.  اوبر ادعا مي كند، اطالعات زماني فاش شده كه اين شركت مشغول 
مذاكره با قانونگذاران امريكايي درباره زيرپا گذاشتن قوانين حفظ حريم خصوصي بوده است. 
به هرحال ش��ركت اعتراف كرده از لحاظ قانوني ملزم به گزارش هك به قانونگذاران و 
رانندگاني بوده كه شماره پالك خودروهايشان فاش شده است. اما در عوض 1۰۰هزار دالر 
به هكرها پرداخت كرده تا اطالعات را حذف كنند. در همين راستا جو ساليوان مدير ارشد 
امنيت وقت اوبر به همراه يكي از كارمندان ارشد او به دليل پنهان كردن هك اخراج شدند. 

تراويس كاالنيك مدير ارشد سابق شركت نيز يك ماه بعد از اين هك خبردار شد. 
 دارا خسروي مدير ارشد جديد اوبر در يك بيانيه اعالم كرد: هيچ يك از اين رويدادها 
نبايد اتفاق مي افتاده است. هيچ عذر و بهانه يي در اين باره ندارم، اما ما مشغول تغيير روند 

كسب وكار خود هستيم. 
در اين هك اطالعات 7ميليون راننده فاش ش��ده است. اما اوبر ادعا مي كند اطالعات 
مربوط به كارت هاي اعتباري، ش��ماره تامين اجتماعي يا مكان س��فرهاي افراد محفوظ 

مانده است. 

انگجت  
روبات جديد ابداعي تويوتا حركات انسان را به واسطه هدست واقعيت مجازي به يك روبات 
شبيه ساز منتقل مي كند.  در حالي كه شركت »آسيمو« هوندا توجه زيادي را به سبب ساخت 
روبات هاي داخل خودرو به خود جلب كرده اس��ت، تويوتا سال هاست كه به ابداع روبات هاي 
كمك كننده به انسان مشغول است. تويوتا اكنون نسل سوم روبات هاي خود را معرفي كرده 
اس��ت. »THR-۳« حاصل از توسعه مدل هاي قبلي اس��ت و براي تست مفاصل و حركات 
خاص س��اخته ش��ده است. اين روبات يك بدن كامل اس��ت كه به وسيله يك اپراتور انسان 
كنترل مي شود. بدين صورت كه اپراتور در دستگاه شبيه ساز قرار مي گيرد و تصوير را به وسيله 
هدست واقعيت مجازي از روبات مي گيرد. روبات هم حركات اپراتور را به خوبي تقليد مي كند. 
سيستم كنترل، شامل يك هدست واقعيت مجازي )HTC Vive(، »دستكش داده ها« 
كه از ش��انه تا انگشتان دست كشيده مي شوند و س��رورهاي )فرمان يار( گشتاور است كه به 
اپراتور اجازه مي دهد تا با حركات خود بطور مستقيم و لحظه يي به روبات امكان تقليد حركت 
و نيروي به كار گرفته ش��ده را بدهد. اين روبات 1.۵2 متر طول و حدود 7۵ كيلو وزن دارد 
و همچنان به عنوان يك پلتفرم آزمايشي در نظر گرفته شده است، اما ايده اين است كه به 
روبات هايي كه در خانه ها، امكانات پزشكي، ساخت و ساز، مناطق وقوع بالياي طبيعي و فجايع 

و حتي فضاي بيرون استفاده دارند، تبديل شوند.
 اين فيلم نش��ان مي دهد T-HR۳ در حال تمرين تعادل اس��ت و با حساسيت خاصي 
يك توپ را برمي دارد، بدون اينكه آن را بيندازد. چيزي كه در ديگر روبات هاي مش��ابه ديده 

نمي شود. 

گيزمگ 
 محققان يك بالش��ت رباتيك موسوم به »س��ومنوكس« طراحي كرده اند كه با حركت 
كردن و حركت دادن فرد به افزايش كيفيت خواب وي كمك مي كند. اين روبو بالش��ت به 
نام »س��ومنوكس« )Somnox( در واقع يك بالشت رباتيك تنفسي است كه براي بهبود 
كيفيت خواب طراحي شده است. مراكز كنترل و پيشگيري از بيماري ها )CDC( امريكا با 
ميليون ها امريكايي كه دچار نوعي اختالل خواب هستند، محروميت از خواب را به عنوان 

يك بيماري همه گير بهداشت عمومي توصيف كرده اند.  
“سومنوكس “ آخرين تالش براي حل مشكل با استفاده از فناوري است، اين بار در قالب 
يك بالش��ت رباتيك كه ادعا مي شود براي بهبود خواب با كمك به تنظيم تنفس و پخش 
صداهاي كمك به خواب، ساخته شده است. »سومنوكس« به شكل يه بادام زميني طراحي 
شده تا بتوان به راحتي آن را در آغوش گرفت. ويژگي بزرگ آن كمك به كيفيت خواب از 

طريق تنظيم الگوهاي تنفسي است. 
اين روبو بالش��ت به آرامي منبس��ط و منقبض مي شود. س��ازنده محصول ادعا مي كند 
ك��ه فرد به آرامي و بطور ناخودآگاه، تنفس خود را تنظيم مي كند.  »س��ومنوكس« عالوه 
ب��ر تنظيم الگوهاي تنفس��ي، داراي يك بلندگوي داخلي با يك اپليكيش��ن همراه اس��ت 
كه براي پخش صداها انتخاب ش��ده اس��ت تا منجر به خواب راحت ش��ود. اين سيستم با 
صداهاي ضربان قلب، الاليي ها و مراقبه هاي )مديته( هدايت ش��ده بارگيري مي ش��ود، اما 
ش��ما همچنين مي توانيد ليس��ت پخش موردعالقه شخصي خود را براي كمك به كيفيت 

خواب خود آپلود كنيد. 

مخفيكاري»اوبر«درهكاطالعات خواببهتربابالشتهوشمندروباتيكهحركاتانسانراتقليدميكند

سايبر رويداددريچه

گروه دانش و فن 
گم��رك ايران از افزاي��ش ۸۹درصدي واردات گوش��ي تلفن 
همراه به كش��ور خبر داد. واردات گوش��ي تلفن همراه با افزايش 
۸۹درصدي در س��ال جاري به يك ميليون و ۳۶2 هزار دستگاه 
رس��يد و تشريفات گمركي اين تعداد گوشي به صورت هوشمند 

و الكترونيك به كمك سامانه جامع گمركي انجام شد. 
بنابراين گزارش؛ درسال جاري به ارزش 1۸۵ميليون و ۳۰۶ 
هزار دالر انواع گوش��ي تلفن همراه وارد كش��ور شد كه به لحاظ 
ارزش نيز در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته به ميزان 
7۹ درصد رش��د داشته اس��ت. اين رقم سال گذش��ته به تعداد 
71۹ هزار دس��تگاه و به ارزش 1۰۳ ميلي��ون و ۵4۸ هزار دالر 
ب��ود. گمرك ايران از دسترس��ي آزاد به اطالع��ات قيمت واقعي 
گوش��ي هاي تلفن همراه خبر داد و اعالم كرد: دسترسي آزاد به 
قيمت واقعي گوش��ي هاي تلفن همراه باسامانه جامع گمركي و 

پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرك امكان پذير است. 
اين اقدام با هدف احترام به حقوق ش��هروندي و دسترس��ي 
آزاد ب��ه اطالعات امور گمركي صورت گرفته اس��ت و خريداران 

گوش��ي هاي تلفن همراه در زمان استعالم كد شناسه بين المللي 
)IMEI( مي توانند از قيمت واقعي اين گوش��ي ها كه در گمرك 
تعيي��ن و بر مبناي آن حقوق ورودي اخذ ش��ده اس��ت، اطالع 
حاصل كنند. عالوه بر اين دسترسي به اطالعات نوع ارز و قيمت 
ارزي كه ب��ر مبناي آن حقوق ورودي در گمرك اخذ ش��ده در 
دسترس مشتريان قرار گرفته و با استعالم كد شناسه بين المللي 

مي توانند مشتريان به اين اطالعات دسترسي پيدا كنند. 
گم��رك بر اس��اس قان��ون احترام ب��ه حقوق ش��هروندي و 
دسترس��ي آزاد و برخط ب��ه اطالعات عالوه بر موارد ياد ش��ده 
اطالع��ات مربوط به تاريخ واردات گوش��ي تلف��ن همراه و حتي 

كشور سازنده را نيز در اختيار مشتريان قرار مي دهد.
 اي��ن اقدامات به خريداران گوش��ي هاي تلفن همراه وارداتي 
كمك مي كند تا گوش��ي اص��ل را از تقلبي تش��خيص و قيمت 
واقعي گوش��ي تلف��ن همراه را به فروش��نده پرداخت كنند. اين 
در حالي اس��ت كه واردكنندگان انواع گوش��ي هاي تلفن همراه 
مي توانن��د ب��ه ارزش گمرك��ي انواع گوش��ي ها قب��ل از واردات 

دسترسي داشته باشند. 

فارس 
رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران با اعالم اينكه از اول دي 
ماه نداش��تن فاكتور رسمي از هيچ واحد صنفي پذيرفته نيست 
و حت��ي برگ س��بز نيز مورد قبول نخواهد بود، گفت: نداش��تن 
فاكتور رسمي به منزله قاچاق بودن كاالست و كاال ضبط خواهد 
ش��د. مهدي ميرمه��دي رييس اتحادي��ه فن��اوران رايانه تهران 
اظهار داش��ت: وجود فاكتور رس��مي در تم��ام واحد هاي صنفي 
اعم از حقيقي و حقوقي الزامي اس��ت و اين مهم چندين بار در 

اطالعيه هاي مختلف به فعاالن صنف تاكيد شده است. 
وي گفت: از تاريخ ۳۰ آذرماه يا اول دي ماه نداش��تن فاكتور 
رس��مي از هيچ واحد صنفي پذيرفته نخواهد ش��د و حتي برگ 

سبز نيز مورد قبول نخواهد بود. 
وي ادامه داد: متاس��فانه در بازرسي ها و اجراي طرح ارشادي 
اخطاري در مراكز عرضه كاالهاي حوزه IT همچنان شاهد نبود 
فاكتور رس��مي در برخي از واحدهاي صنفي هستيم. همچنين 
اطالعاتي درباره نبود فاكتور رسمي در برخي واحدهاي صنفي به 
دست رسيده است كه اين موضوع در بازرسي ها براي واحدهاي 

صنفي مش��كل ساز خواهد شد. وي تصريح كرد: در بازرسي هاي 
فعل��ي به واحدهايي كه با فاكتور رس��مي كار نمي كنند بار اول 

اخطار داده شده و بار دوم اخطار و ارشادي در كار نيست. 
وي گفت: از ضرب االجل اعالم ش��ده به بعد، نداشتن فاكتور 
رس��مي به منزله قاچاق بودن كاالس��ت و كاالي قاچاق از واحد 

مربوطه جمع آوري و ضبط خواهد شد. 
ميرمهدي گفت: ارائه فاكتور رس��مي مهم��ور به مهر، امضا، 
شماره تلفن و آدرس فروش��نده باعث نگراني و ترس واحدهاي 
صنفي از تخلف مي شود و اين امر آمار تخلف ها در بازار را كاهش 
خواهد داد. وي از واحدهاي صنفي خواس��ت: در خريد و فروش 
كاال، الزام داش��تن فاكتور رسمي سربرگ دار به همراه مهر واحد 
فروش��نده را رعايت كنند كه در غي��ر اين صورت عواقب كار به 
عهده مسوول واحد صنفي اس��ت. رييس اتحاديه فناوران رايانه 
تهران تصريح كرد: براي جلوگيري از قاچاق كاال و س��هولت در 
شناسايي اقالم ورودي قانوني از قاچاق و سلب اتهام، فعاالن بازار 
بايد از خريد يا فروش كاالها )جزء و كلي( بدون فاكتور رس��مي 

)سربرگ دار و مهر خورده( خودداري كنند.
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 جشن »پيروزي بزرگ«
در ايوان انتظار

تهران   همزمان با فرارسيدن هفته بسيج و به مناسبت 
پي��روزي جبه��ه مقاومت در نب��رد با داعش جش��ن 
»پيروزي بزرگ«، ديروز در ايوان انتظار ميدان حضرت 
ولي عصر)عج( برگزار شد. به گزارش مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران 
و حومه، ش��ركت بهره برداري مت��رو تهران و حومه روز  
چهارش��نبه اول آذرماه 96، به مناسبت پيروزي جبهه 
مقاومت در نبرد با داعش و به ش��كرانه پيروزي بزرگ 
رزمندگان اسالم اقدام به برپايي جشن در پالزاي واقع 
در ايس��تگاه مترو ميدان ولي عصر)عج( كرد. نصب بنر، 
توزيع گل و شيريني به همراه پخش سرودهاي حماسي 
در فضاي ايوان انتظار از جمله برنامه هاي اين جشن بود. 

 ۱۳۴۵ واحد صنفي و غيرصنفي در اس�تان مركزي 
مورد بازرسي قرار گرفت؛ اراك   رييس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان مركزي گفت: يك هزار و ۳۴۵ واحد 
صنفي و غيرصنفي در اس��تان مركزي مورد بازرس��ي قرار 
گرف��ت. محمدرضا حاجي پ��ور ديروز در جلس��ه نظارت بر 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز اظهار داش��ت: در بحث شناسه دار 
كردن انبارها و مراكز نگهداري تاكنون ۴2هزار و 81۴ مورد 
انبار به ثبت رسيده و به دنبال اقداماتي كه در راستاي سامانه 
شناسه دار كردن انبارها انجام شده و پيگيري هايي كه بوده 
در چهار ماهه گذش��ته رتبه اس��تان از 1۵ در كش��ور به 2 
رس��يده است.  وي افزود: بازرس��ي از يك هزار و ۳۴۵ واحد 
صنف��ي و غيرصنفي را در 7ماهه امس��ال انج��ام داديم كه 
به دنبال آن 109 پرونده به ارزش ريالي ۳70 ميليون تومان 
تشكيل ش��ده است، 20 جلس��ه به ميزان 820 نفر ساعت 
دوره هاي و كارگاه هاي آموزش��ي برگ��زار كرده ايم.  رييس 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان مرك��زي تصريح كرد: الزام 
كردي��م كه قبل از صدور هر مجوزي نس��بت به ثبت نام در 
س��امانه اقدام كنند، برخي از حوزه ه��ا با وجود تعدد انبارها 

همكاري نمي كنند. 
 كارآفرينان امس�ال ۱7هزار فرصت ش�غلي ايجاد 
كردن�د؛ اراك   رييس س��ازمان تجاري س��ازي فناوري و 
اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهي گفت: كارآفرينان 
امسال 17هزار فرصت ش��غلي شامل 7هزار شغل مستقيم 
و 10هزار ش��غل غيرمستقيم در كشور ايجاد كردند. محمد 
ص��ادق بيجندي در حاش��يه همايش مس��يرآينده من در 
دانش��گاه اراك افزود: ۴هزار كارآفرين در سال جاري موفق 
ش��دند در بخش هاي كشاورزي، پزش��كي، صنايع دستي، 
فرهنگي و  آي تي اين فرصت هاي ش��غلي را متناسب با نياز 
جامعه ايجاد كنند. وي اظهار كرد: با فراهم ش��دن امكانات 
و بس��ترهاي الزم مي ت��وان از اين ظرفيت براي كاهش نرخ 
بي��كاري در بخش هاي مختلف كمك گرف��ت. بيجندي با 
بيان اينكه در آينده نه چندان دور برخي مشاغل از گردونه 
فعاليت حذف مي ش��ود گفت: براي نمونه تاكسي اسنپ در 
تهران فعاليت خود را گس��ترده است و با توسعه خدمات در 
آينده شاهد تنزل فعاليت آژانس هاي حمل و نقل با ۴0سال 

قدمت در تهران خواهيم بود. 
 نياز به واردكردن گندم نداريم؛ ش�يراز   معاون وزير 
جه��اد كش��اورزي اعالم كرد: در بحث گندم، نه امس��ال نه 
سال هاي آينده نياز به واردكردن گندم نداريم.  يزدان سيف 
دي��روز در آيين بهره برداري از س��يلوي ۵0هزار تني ذخيره 
گندم در كازرون فارس گفت: سال گذشته 1۴.۵ميليون تن 
توليد گندم داشتيم كه 11.۵ميليون تن آن را از كشاورزان 
خريدي��م و امروز تاكنون 10ميليون تن موجودي داريم كه 
ذخيره خوبي اس��ت.  معاون وزير جهاد كشاورزي بيان كرد: 
ظرفيت 1۳.۵ميليون تن ذخيره س��ازي استاندارد در كشور 
داريم كه براي ذخيره س��ازي كشور كفايت مي كند و برنامه 
جدي براي توس��عه مراكز ذخيره س��ازي گندم نداريم مگر 
در م��وارد خاص.  س��يف گفت: ت��ا 10 روز قبل تمام طلب 
كش��اورزان كه گندم ب��ه دولت فروخته اند پرداخت ش��ده 
اس��ت و اگر كش��اورزي هنوز پ��ول خ��ودرا دريافت نكرده 
احتماال يا شماره حس��اب صحيح نداده يا اشكالي بوده كه 
از خود كشاورز بوده است تمام كشاورزان مي توانند به بانك 

كشاورزي مراجعه و پول خود را دريافت كنند. 
 توجه ويژه به بازار توليد و مصرف؛ اردبيل   استاندار 
اردبي��ل گفت: اقتصاد مقاومتي زماني در يك منطقه تحقق 
مي ياب��د كه توجه به ب��ازار مصرف و تولي��د بيش از پيش 
افزايش يابد.  اكبر بهنام جو ديروز در جش��نواره جهادگران 
علم و فناوري در اردبيل با بيان اينكه اگر مي خواهيم اقتصاد 
مقاومت��ي به معن��اي واقعي در يك منطق��ه تحقق يافته و 
معضل بيكاري در آن منطقه ريش��ه كن شود بايد با اخالص 
و توقع كمي به س��مت اهداف حركت كني��م، افزود: اگر با 
توقع كم و با طمانينه و همچنين اخالص در عمل به سمت 
آينده حركت كنيم يقينا مي توانيم حركت ساز و تحول آفرين 
باش��يم.  بهنام جو تصريح كرد: توجه به بازار مصرف و توليد 
در عرصه هاي مختلف كش��اورزي، صنعتي، تجارت و ساير 
عرصه ه��اي اقتص��ادي مي تواند اس��تان را از وضعيت ركود 

كنوني خارج كرده به سمت توسعه پايدار سوق دهد. 
 ۱۴ هزار كانكس براي مناطق زلزله زده تهيه مي شود؛ 
كرمانشاه   اس��تاندار كرمانش��اه گفت: براي اسكان موقت 
زلزل��ه زدگان 10هزار كانكس در مناطق روس��تايي و ۴هزار 
كانكس براي مناطق ش��هري تهيه مي شود.  هوشنگ بازوند 
ديروز در جلس��ه س��تاد مديريت بحران كه با حضور اعضاي 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس در فرمانداري سرپل ذهاب 
برگزار ش��د، زلزله رخ داده در استان كرمانشاه را در ۵0 سال 
گذش��ته نادر برش��مرد و افزود: اين زلزله منطقه وسيعي از 
استان كرمانشاه شامل هفت ش��هر بزرگ و  1920 روستا را 
درگي��ر ك��رد.  بازوند با بيان اينكه زلزله رخ داده در اس��تان 
كرمانشاه ناش��ي از حركت يك گسل به طول 70كيلومتر و 
عرض ۴0 كيلومتر بوده كه از س��رپل ذه��اب تا ازگله ادامه 
دارد، اظهار كرد: به دليل هوشمندي مردم تلفات جاني اين 
زلزله خيلي كم بود، هرچند خسارت آن گسترده بوده است.  
استاندار كرمانشاه با بيان اينكه در زلزله 7.۳ ريشتري استان 
كرمانش��اه ۳1هزار واحد مسكوني آسيب ديدند، اظهار كرد: 
12هزار واحد مسكوني روستايي و ۴هزار واحد مسكوني نيز 
در ش��هرها تخريب شده اند، ضمن اينكه 1۵هزار واحد نيز از 

10تا 70 درصد آسيب ديده و نيازمند تعميرات هستند.

خبر

اخبارشهرستانها

۱20هزار ميليارد ريال براي اشتغال روستاييان اختصاص پيدا كرد

هدف گذاري 300 هزار شغل در مناطق روستايي
ضرورت آشنايي و ارتباط زنان بازرگان كشور با دستاوردهاي زنان روستايي

گروه بنگاه ها  
هرچند موضوع اشتغال زايي و فرآيند توسعه پايدار 
در مناطق روستايي از جمله موضوعاتي است كه كمتر 
در تيررس تحليل و ارزيابي رس��انه ها قرار مي گيرد، اما 
واقعيت آن اس��ت كه فرآيند توس��عه متوازن و پايدار 
در كش��ور بدون ايجاد زيرساخت هاي الزم براي بهبود 
ش��اخص هاي اقتصادي و معيشتي در روستاها چيزي 
جز روياهايي در دوردس��ت نخواهد بود. بر اساس اين 
اهميت بنيادين است كه دولت دوازدهم تالش مي كند، 
جهت گي��ري حمايتي خود از روس��تاها را ارتقا دهد و 
برنامه هاي مدوني را براي افزيش دامنه هاي اشتغال زايي 

در روستاها تدارك ببيند. 
با اس��تفاده از اين رويكردهاي حمايتي اس��ت كه 
فرآيند مهاجرت روس��تاييان به ش��هرها و متعاقب آن 
افزايش آسيبب هاي اجتماعي مهار خواهد شد و امكان 
رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده ميسر مي شود. 

 در همين خصوص معاون توسعه روستايي و مناطق 
محروم نهاد رياست جمهوري مي گويد: دولت دوازدهم 
120هزار ميليارد ريال اعتبار براي توس��عه اشتغال در 
روستاها و مناطق عشايرنش��ين اختصاص داده است. 
ضم��ن اينك��ه 280 تا ۳00هزار ش��غل در روس��تاها 
و مناط��ق عشايرنش��ين كش��ور تا پايان س��ال جاري 
هدف گذاري شده است.  سيد ابوالفضل رضوي ديروز در 
نخستين جشنواره كارآفريني و مشاغل زنان روستايي 
در خمي��ن افزود: اين ميزان اعتبار با اليحه دو فوريتي 
دولت در سال گذشته و تصويب اين اليحه در مجلس 
شوراي اس��المي بعد از گذشت 9 ماه اختصاص يافته 
است.  وي اظهار كرد: 60 ميليارد ريال از اين اعتبار از 
محل صندوق توسعه ملي بدون سود و به همين ميزان 
نيز از منابع بانك هاي عامل كش��اورزي، توسعه تعاون، 

پست بانك و صندوق توسعه كارآفريني است. 
وي اظهار كرد: اين ميزان تسهيالت ارزان قيمت با 
س��ود 6درصد و براي مناطق مرزي با كارمزد ۴درصد 
براي نخستين بار در طول دولت ها بعد از تاريخ انقالب 
اس��المي در دولت دوازدهم براي رش��د و ش��كوفايي 

اقتص��اد ملي از نيمه آذرماه پرداخت مي ش��ود. رضوي 
بيان كرد: ۴۵درصد از اين رقم معادل ۵0هزار ميليارد 
ريال به بخش كشاورزي و 10درصد به صنعت و معدن، 
10درصد در بخش گردش��گري و بقيه براي شهرهاي 
زير 10ه��زار نفر با هدف افزايش س��رمايه در گردش 

تخصيص يافته است. 
وي بيان كرد: ميزان تسهيالت براي هر طرح از يك 
ميليارد تا 20ميليارد ريال است و داراي يك سال تنفس 
و 6ماه دوره مشاركت و در مجموع 18ماه بازپرداختي 
ندارد.  رضوي گفت: زمان بازپرداخت اين تس��هيالت 
۵ تا 9 س��ال اس��ت و براي اخذ تس��هيالت هيچ گونه 
محدودي��ت وثيق��ه بانكي وجود ن��دارد و وثيقه بانكي 
و ضمان��ت متن��وع اس��ت. وي تاكيد كرد: بر اس��اس 
دستور رييس جمهوري بانك هاي عامل براي پرداخت 
تس��هيالت بايد آس��ان ترين روش را در نظر بگيرند و 
طلب كردن وثيقه شهري جايز نيست و سند مالكيت 
روستايي در محل اجراي طرح يا ضمانت زنجيره يي يا 

سفته به عنوان وثيقه بانكي نيز قابل قبول است. 
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
رياس��ت جمهوري گفت: سهم هر استان از اين اعتبار 
بر اس��اس سه ش��اخص درآمد روس��تايي، جمعيت 
روس��تايي و تعداد بيكاران تعيين مي شود.  وي سهم 
اس��تان مركزي از اعتبار مذكور را بي��ش از  2هزار و 
۴00ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اگر مس��ووالن 
ه��ر اس��تاني در جذب اعتبارات فعال باش��ند س��ال 
آين��ده س��هم هر اس��تان افزايش مي ياب��د. رضوي با 
تاكيد بر اينكه بانك ها بايد تس��هيل گر باشند، گفت: 
اگر روس��تاييان به حق خود نرسند بايد در مدت يك 
ماه علت پرداخت نش��دن تس��هيالت را اعالم كنند و 
دستگاه هاي اجرايي نيز رسيدگي كنند. معاون توسعه 
روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري گفت: 
با عزم راس��خ دولت براي رس��يدن به ن��رخ اقتصادي 
مطلوب و ريشه كن كردن بيكاري با تبعيت از فرامين 
رهبري همان گونه كه بس��اط داعش برچيده شد بايد 

ريشه فقر و بيكاري نيز خشك شود. 

  بازاريابي در مسير افزايش توليد 
مش��اور وزير و مدي��ركل توس��عه فعاليت هاي 
كش��اورزي زنان روس��تايي جهاد كش��اورزي نيز 
در اين همايش گفت: بازاريابي مهم ترين مش��كل 
توليد كنن��دگان خرد در بخش كش��اورزي و زنان 
روس��تايي است.  فروغ الس��ادات بني هاشم افزود: 
دسترس��ي نداش��تن به ب��ازار مل��ي، منطقه يي و 
بين الملل��ي ب��راي عرض��ه محص��والت تولي��دي 
دغدغ��ه توليد كنن��دگان خ��رد و زن��ان جامع��ه 
روستايي كشور است. وي بيان كرد: از ظرفيت ها 
و توانمندي هاي توليد كنندگان و زنان روس��تايي 
اس��تفاده نمي ش��ود در حالي كه اس��تفاده از اين 
مه��م در افزايش درآم��د خانوارهاي روس��تايي، 
اش��تغال زايي، كاهش مهاجرت و افزايش صادرات 

به طور مس��تقيم تاثيرگذار اس��ت. 
وي با بيان اينكه آموزش راهبرد حل اين مشكل 
اس��ت، ادامه داد: آموزش علم��ي، تخصصي، فني و 

كارآم��د همراه با برنامه ب��ه بازاريابي كمك مي كند 
به ط��وري كه توليد كنن��دگان با آگاه��ي مي توانند 
محصوالت توليدي را با بسته بندي مناسب و نشان 
تجاري به بازارهاي داخلي و خارجي عرضه كنند. 

وي گفت: س��ازمان جهاد كشاورزي در راستاي 
آموزش زنان روستايي با اختصاص رديف بودجه يي 
ملي گام هايي برداش��ته است.  بني هاشم  ادامه داد: 
برگزاري جشنواره هاي كارآفريني نيز تاثير بسزايي 
در بازاريابي و معرفي توانمندي هاي زنان روستايي 
دارد. وي تاكي��د كرد: در اكثر ش��هرها بازار محلي 
وج��ود دارد اما غرفه يي ويژه براي تش��كل زنان به 
چشم نمي خورد تا زنان بتوانند محصوالت توليدي 

خود را در اين بازارها عرضه كنند. 
وي گف��ت: ب��ا وجودي ك��ه در اراك فروش��گاه 
دايم��ي عرض��ه محصوالت ب��ه عنوان مركز رش��د 
راه اندازي ش��ده و در اين فروشگاه غرفه براي زنان 
روس��تايي اختصاص يافته اما اطالع رس��اني در اين 

زمينه از س��وي رس��انه ها كمرنگ است. بني هاشم  
راه��كار ديگر ب��راي افزايش توليد و اش��تغال زنان 
روس��تايي را تس��هيالت ارزان قيم��ت بي��ان كرد و 
افزود: بانك ها بايد به س��رمايه اجتماعي روس��تايي 
و تشكل هاي روس��تايي اعتماد كنند و در پرداخت 

تسهيالت نهايت همكاري را داشته باشند. 

  فرصتي براي آشنايي و ارتباط زنان بازرگان
مدي��ر جهادكش��اورزي خمي��ن در حاش��يه اين 
جش��نواره گفت: نخس��تين جش��نواره كارآفريني و 
مش��اغل زنان روس��تايي خمين در روستاي كفسان 

خمين به مدت 2 روز برگزار مي شود. 
احمدرض��ا جعفري اف��زود: بازارياب��ي محصوالت 
كشاورزي، معرفي پتانسيل روستايي براي كارآفريني، 
حركت مش��اغل و صنايع به س��مت روس��تا، احياي 
مشاغل فراموش شده روستايي، رونق صنايع دستي از 

اهداف اين جشنواره است. 
وي ادامه داد: اين جش��نواره فرصتي براي آشنايي 
و ارتباط زنان بازرگان كش��ور با دس��تاوردهاي زنان 
روس��تايي و فروش اين محصوالت در داخل و خارج 
از كشور است.  وي اظهاركرد: نمايشگاه صنايع دستي 
و عرضه محصوالت كشاورزي با ۴2غرفه از استان هاي 
مركزي، لرس��تان و همدان و كرمانشاه داير شده كه 
كارگاه هاي آموزش��ي، جش��نواره غذا و طبخ آبزيان، 
اجراي بازي هاي بومي و محلي و برنامه هاي فرهنگي و 

هنري متنوع از برنامه هاي اين جشنواره است. 
جعفري بيان كرد: عرض��ه محصوالت توليدي در 
بخش كشاورزي و شركت اقشار مختلف مردم در اين 
جش��نواره زمينه آشنايي با ظرفيت روستا و معرفي و 

فروش محصوالت را فراهم مي كند. 
مديرجهاد كشاورزي خمين افزود: با توجه به توان 
اين شهرستان در توليد محصوالت كشاورزي و باغي 
نظير س��يب، انگور، عسل، زعفران، لوبيا، سيب زميني 
و پي��از برگزاري اين جش��نواره معرفي توانمندي ها و 

بازاريابي محصوالت توليدي را سبب مي شود. 

خوزستان  مديرعامل شركت توزيع 
ني��روي برق اه��واز گفت: در نظ��ر داريم 
90ه��زار مق��ره جديد روي ش��بكه برق 
اهواز نص��ب كنيم كه با توج��ه به تغيير 
ش��رايط اقليمي منطقه تالش مي شود با 
به كارگيري مقره هاي سيليكوني با فاصله 
خ��زش باال احتم��ال قطع برق ناش��ي از 
اتصال كوتاه در اثر بروز آالينده هاي جوي 
و محيطي را به حداقل برس��انيم.  حسن كريمي در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: با انجام اقدامات پيش��گيرانه با وجود وزش باد نسبتا شديد 
همراه با گرد و خاك روز گذشته كمترين ميزان قطعي برق روي شبكه 
برق كالن ش��هر اهواز را داشتيم.  وي افزود: با توجه به وزش باد نسبتا 
ش��ديد همراه با گرد و غبار در اهواز 18مورد قطعي برق كوتاه مدت و 
پراكنده در برخي مناطق در اثر برخورد شاخ و برگ درختان داشتيم كه 
بالفاصله گروه هاي عملياتي با حضور در منطقه وارد عمل شده و شبكه 
بالفاصله به حالت عادي بازگشت.  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
اهواز تصريح كرد: براس��اس اعالم قبلي از س��وي مديريت بحران تمام 
گروه هاي عملياتي اين شركت در حالت آماده باش كامل جهت مقابله با 
هر گونه اشكال روي شبكه ناشي از بارش نخستين  باران پاييزي بوده 
كه به يك باره بعد از ساعت 10صبح با وزش باد نسبتا شديد همراه با 

گرد و خاك با غلظت بسيار باال در كالن شهر اهواز مواجه شديم.

 90 هزار مقره جديد روي شبكه برق اهواز
نصب مي شود

ته�ران  مديرعام��ل ش��ركت آب و 
فاضالب اس��تان تهران گفت: در مالرد 
۴۵0كيلومتر شبكه جمع آوري فاضالب 
داريم ك��ه اگر ارزش اقتصادي پس��اب 
درنظر گرفته شود و گردش مالي صورت 
بگيرد از طريق آن مي توانيم پروژه هاي 
فاض��الب را پي��ش ببريم.  ب��ه گزارش 
تسنيم، محمد پرورش ديروز در جلسه 
شوراي برنامه ريزي استان كه با حضور محمدحسين مقيمي استاندار 
تهران، س��اير مديران كل دستگاه ها و مسووالن شهرستان مالرد در 
فرمانداري اين شهرس��تان برگزار شد با اشاره به وضعيت آب مالرد 
اظهار كرد: از آنجا كه وضعيت كمي و كيفي آب مالرد اهميت زيادي 
دارد، پروژه هاي مختلفي به بهره برداري رسيده است.  وي ادامه داد: 
18كيلومتر اصالح شبكه آب مد نظر بوده كه 12كيلومتر آن انجام 
شده اس��ت، راه اندازي ايستگاه پمپاژ و مخزن جعفريه مالرد جهت 
آبرس��اني اين شهرس��تان، خط خروجي و راه اندازي پكيج 10هزار 
مترمكعبي بلوار كش��اورز و خط جمع آوري جنوب ميدان ارتش نيز 
اجرا شده است. وي بيان كرد: با اين اقدامات سعي شده، كيفيت آب 
مالرد حفظ شود به عالوه اگر6700 متر زمين در پارك بانوان كه به 
صورت 10ساله مصوب شده تبديل به 99ساله شود، افزايش 10هزار 

مترمكعبي ظرفيت مخزن مالرد را به دنبال دارد.

 ارزش اقتصادي پساب در مالرد
براي تحقق پروژه هاي فاضالب استفاده مي شود

سيستان و بلوچس�تان    فرماندار 
ويژه چابهار با بيان اينكه حاشيه نشيني 
سد راه توسعه سواحل مكران است، گفت: 
براي رفع محروميت هاي چابهار خواستار 
مجوز مقام معظم رهبري براي تخصيص 
۵00 ميلي��ون دالر از مح��ل صن��دوق 
توسعه ملي به اين شهرستان هستيم. به 
گزارش تسنيم، ايوب درويشي ديروز در 
نشس��ت با اعضاي شوراي راهبردي روابط خارجي دفتر مقام معظم 
رهبري با انتقاد ش��ديد از روند كند تخصي��ص اعتبارات به چابهار 
اظهار كرد: بيش از 96ميليارد تومان اعتبار به چابهار اختصاص داده 
ش��ده كه تنها ۳0درصد آن به اين شهرستان تخصيص يافته است. 
فرماندار ويژه چابهار افزود: چابهار پايين ترين سرانه فضاي آموزشي را 
دارد و براي رسيدن به شاخص هاي مطلوب كشوري نياز به ساخت 
۳69كالس درس با اعتباري بالغ بر۴00ميليارد و ۴0ميليون تومان 
است كه با آهنگ كند تخصيص اعتبارات بيش از 10سال ديگر نيز 
به ميانگين كشوري  نمي رسيم.  وي حاشيه نشيني را سد راه توسعه 
س��واحل مكران دانست و گفت: درحال حاضر ۴0هزار نفر جمعيت 
در محدوده يك هزار و 200هكتاري مناطق حاشيه نشين چابهار به 
صورت غيررسمي زندگي مي كنند كه اگر فكري به حال آن نشود، 

توسعه سواحل مكران با معضل جدي مواجه مي شود.

 درخواست ۵00 ميليون دالري
براي محروميت زدايي در چابهار

 كرمانش�اه    كليه واحدهاي خبازي 
شهرستان قصرش��يرين كه پس از زلزله 
مهيب ي��ك هفت��ه پيش دچار آس��يب 
ش��ده بودند، بازگش��ايي ش��ده و مجددا 
به خدمت رس��اني پرداختن��د.  رحيمي، 
مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني 
منطقه 9 كشور از تعدادي از خبازي هاي 
شهرستان هاي زلزله زده ازجمله شهرستان 
س��رپل ذهاب بازديد و اظهار كرد: كميته پدافند غيرعامل شركت غله 
و خدمات بازرگاني اس��تان پيش تر برنامه ريزي هاي مناسبي در مقابله 
با چني��ن بحران هايي ازجمله تجهيز نانوايي ها به دس��تگاه مولد برق 
همچنين دوگانه سوز كردن واحد هاي نانوايي انجام داده و در اين بحران 
اخير نيز با وجود قطع آب و برق در بسياري از مناطق زلزله زده بعد از 
گذشت چند روز اوضاع به حالت عادي برگشته است و در صورت اعالم 
نياز خبازان محترم به آرد در اسرع وقت آرد مورد نياز اين واحد ها نيز 
تامين مي ش��ود.  همچنين اكبري، فرماندار شهرستان قصرشيرين به 
همراه مرادي، رييس اداره غله و خدمات بازرگاني ش��عبه سرپل ذهاب 
در بازديد از واحد هاي خبازي شهرس��تان قصرش��يرين از بازگش��ايي 
و خدمات رس��اني مجدد آنها ابراز رضايت كرد و از مس��ووالن شركت 
غله و خدمات بازرگاني منطقه 9 كش��ور در تامين نان مورد نياز مردم 

آسيب ديده از زلزله طي روز هاي بحراني گذشته تقدير و تشكر كرد.

 نانوايي هاي قصرشيرين
به كار خود ادامه مي دهند

همراه اول نش��ان ويژه »مديريت مس��اله و بحران« و لوح روابط 
عموم��ي برت��ر در ح��وزه »ارتباطات رس��انه يي« جش��نواره روابط 

عمومي هاي برتر كشور را دريافت كرد. 
ب��ه گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، 
س��يزدهمين س��مپوزيوم بين المللي روابط عمومي و چهاردهمين 
جش��نواره برترين هاي روابط عمومي ايران، با موضوع »نقش روابط 
عمومي در توس��عه پايدار« 29 و ۳0 آب��ان ماه با حضور چهره هاي 
بين المللي، دس��ت اندركاران روابط عمومي هاي كش��ور و روس��اي 
انجم��ن بين المللي روابط عمومي در مرك��ز همايش هاي كتابخانه 
ملي برگزار ش��د. بناب��ر اين گ��زارش، روابط عمومي هم��راه اول، 
نش��ان ويژه »مديريت مساله و بحران« چهاردهمين دوره جشنواره 
برترين هاي روابط عمومي ايران را به دليل استقرار شيوه رصد افكار 
عمومي، پيش بيني مس��ائل و بحران ها، مس��اعدت و مش��اركت در 
پيشگيري از بروز آنها و مديريت شايسته بحران با رويكرد ارتباطي 
و بهره گي��ري خردمندانه از رس��انه ها دريافت كرد.  در جش��نواره 
برترين هاي روابط عمومي ايران در سال 1۳96، همراه اول در بخش 

 »ارتباطات رس��انه يي« نيز به دليل رعايت اس��تانداردهاي حرفه يي
)علمي- صنفي(، خالقيت در كار و داشتن كيفيت و كميت مناسب 
فعاليت ها، به عنوان روابط عمومي برتر معرفي و لوح تقدير ويژه اين 

جشنواره را دريافت كرد. 
در اين دوره از سمپوزيوم كه با موضوع كلي »نقش روابط عمومي 
در توس��عه پايدار« برگزار شد، مباحثي درخصوص »روابط عمومي 
و كمك به اس��تفاده پايدار از زمين«، »روابط عمومي، ديپلماس��ي 
عمومي و همكاري براي توسعه پايدار«، »روابط عمومي و حمايت از 
جامعه بدون فقر و گرسنگي«، »روابط عمومي، رسانه هاي نوظهور و 
كمك به آموزش برابر و مداوم جامعه«، »روابط عمومي و حمايت از 
الگوي مصرف پايدار از منابع، آب و انرژي«، »روابط عمومي، فرهنگ 
كار و كمك به توس��عه پايدار«، »روابط عمومي و زمينه سازي براي 
اس��تقرار صلح و عدالت«، »روابط عموم��ي و مبارزه با نابرابري هاي 
اطالعاتي و انتشار آزاد اطالعات«، »روابط عمومي و ارتقاي صنعت 
پايدار« و »روابط عمومي و كمك به توسعه زندگي سالم« با حضور 

استادان برجسته ايراني و خارجي ارائه شد. 

همين دو هفته پيش بود كه س��ايت هاي خبري، خبر از انجام 
ترابردهاي ناخواسته و اجباري در مشهد دادند. طبق خبري كه در 
رسانه هاي جمعي منتشر ش��د در يكي از فروشگاه هاي زنجيره يي 
مشهد فرم هايي در اختيار مردم قرار مي گرفت كه براي شركت در 
قرعه كش��ي بايد مراحلي را انجام دهند.  انجام اين مراحل در واقع 
منجر به ترابرد شماره اين مشتركين از همراه اول به ايرانسل مي شد 
و همه اينها در ش��رايطي بود كه هيچ نام و نش��اني يا توضيحي در 
مورد ترابردپذيري و عواقب آن در اختيار افراد قرار نمي گرفت.  اما 
با بررسي هايي كه انجام گرفت، مشخص شد ترابردهاي ناخواسته 
افراد بس��يار زيادي را درگير كرده اس��ت و محدود به يك ش��هر و 
اس��تان نيس��ت.  در گزارش هايي كه به دست ما رسيده، موجي از 
شكايات مردمي از ترابردهاي ناخواسته را مشاهده مي كنيد. تعداد 
زيادي از مشتركين از نقاط مختلف كشور شكايت خود را از ترابرد 
ناخواس��ته و بدون اطالع از همراه اول به ايرانسل مكتوب كرده اند.  
در اين جا اين سوال مطرح مي شود كه چرا اين حجم از ترابردهاي 
ناخواس��ته از همراه اول به ايرانس��ل انجام شده است؟ واقعيت اين 

اس��ت هيچ مدركي وجود ندارد كه س��ازماندهي اي��ن ترابردهاي 
ناخواس��ته، سياست ش��ركت ايرانسل باش��د پس از اجراي طرح 
ترابردپذيري ايرانس��ل تعداد زيادي مشترك از دست داده و بازي 
ترابرد را كامال به همراه اول واگذار كرده است.  در پي اين ناكامي، 
ايرانس��ل جوايز و پاداش هايي را براي دفاتر نمايندگي خود تعيين 
كرد كه مشتركان همراه اول و رايتل را به ايرانسل ترابرد كنند. گويا 
اين پاداش ها باعث طمع بعضي از نمايندگان ايرانس��ل شده است 
به گونه يي كه اين افراد با روش هاي مختلف و فاقد شفافيت سعي 
در ترابرد اجباري مش��تركان به ايرانسل دارند. از همين روست كه 
مي بينيد، مشتريان يك فروشگاه زنجيره يي يا پيرزني بي سواد بدون 
آنكه بدانند، قرباني ترابرد ناخواسته و دردسرهايش شده اند.  به نظر 
مي رسد ايرانسل بايد به نمايندگان خود براي فريب ندادن مشتركان 
اخطار جدي بدهد و مس��ووالن سازمان تنظيم مقررات راديويي و 
وزارت ارتباطات در اين زمينه اقدام نظارتي دقيق تري انجام دهند. 
همراه اول نيز بايد به مشتركان خود در مورد فريب هاي موجود در 

بازار اطالع رساني بهتري انجام دهد.

موج شكايات مردم از ترابردهاي ناخواسته 2 جايزه ويژه جشنواره روابط عمومي ها براي همراه اول

محسن قاس��م جهرودي، مديرعامل جديد گروه 
خودروس��ازي س��ايپا در جلس��ه معارفه خود گفت: 
بنده كار محور هستم و حتما از مدل هاي استراتژي 
توسعه يي استفاده خواهم كرد.  به گزارش سايپانيوز، 

جلسه توديع و معارفه مديرعامل گروه خودروسازي 
س��ايپا با حضور دكتر معظمي، معاون وزير و رييس 
هيات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازي صنايع 
ايران، مهندس صالح��ي نيا، معاون امور صنايع وزير 

صنع��ت، معدن و تجارت و جمعي از مديران ارش��د 
گروه سايپا در اين شركت برگزار شد.  در اين مراسم 
مهندس محسن قاس��م جهرودي با اشاره به حضور 
2۵ ساله خود در صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو 
صنعت پركاري اس��ت. در اين صنعت بسيار سخت 
كار و ت��الش كردم و توانس��ته ام تمامي ش��رايط را 
تجربه كنم.  وي افزود: اين صنعت متعلق به تمامي 
كاركنان فعال در آن اس��ت و جاي افتخار اس��ت كه 
گروه سايپا با توليدات خود تاكنون توانسته بسياري 

از مردم كش��ور را صاحب خ��ودرو كند. البته بايد در 
اين خصوص برنامه ريزي داش��ته باشيم تا بتوانيم در 
تمامي كالس ه��اي خودرويي، محصولي براي توليد 
داشته باش��يم.  قاسم جهرودي تاكيد كرد: بنده كار 
محور هستم و حتما از مدل هاي استراتژي توسعه يي 
اس��تفاده خواهم كرد البته مدل اصلي بنده براساس 
اعتماد به تك تك كاركنان در سايپاست، همچنين 
به ش��بكه قطعه س��ازي كش��ور كه هم��راه صنعت 
خودروس��ازي كشور اس��ت اعتماد دارم.  وي افزود: 

سايپا داراي بهترين پرسنل از جهت تخصص و دانش 
در صنعت خودرو اس��ت و قطعا اي��ن توان مي تواند 
به رشد بيش��تر در صنعت كمك كند، عالوه بر اين 
سايپا شركتي بسيار چابك است و اين، از نكات بسيار 
مثبت آن است.  قاس��م جهرودي گفت: توان توليد 
سايپا بسيار بيشتر از توليد فعلي آن است و در زمينه 
افزايش تيراژ و كيفي تر نمودن توليد محصول حركت 
مي كنيم وحتم��ا آينده بهتري در اين بنگاه خواهيم 

داشت و مي توانيم در اين صنعت سرآمد باشيم. 

در مراسم معارفه مديرعامل جديد گروه خودروسازي سايپا: 

در سايپا كار محور خواهيم بود 
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اقتصاد اجتماعي12
نمايند گان خوزستان خواستار 

اجراي مصوبه مقابله با ريزگرد ها 
ريزگرد ها د ر جنوب غرب كش��ور، زند گي مرد م را 
مختل كرد ه اس��ت و چند  روزي مي ش��ود  كه هجوم 
ريزگرد ها شد ت گرفته است. بخشي از اين ريزگرد ها 
ريشه خارجي د ارند  و بخشي، مربوط به خشك شد ن 
تاالب ها و رود هاي منطق��ه د ارد  كه باعث ايجاد  گرد  
و غب��ار د ر منطق��ه مي ش��ود . د يروز نشس��ت خبري 
اعضاي مجمع نمايند گان استان خوزستان براي ارائه 
 گزارش از وضعيت ريزگرد هاي اين استان د ر مجلس 

برگزار شد . 
د ر ابت��د اي اي��ن نشس��ت هد آي��ت اهلل خاد مي با 
ياد آوري اينكه سال هاست استان خوزستان با مشكل 
ريزگرد ها روبرو بود ه كه از عد م توجه مسووالن نسبت 
به وضعيت اين اس��تان نش��ات گرفته است، د ر بيان 
علل ايج��اد  ريزگرد ها گفت: وجود  خاك فرس��ود ه و 
آس��يب د يد ه فاقد  رطوبت الزم، خشك شد ن تاالب ها 
و ن��د اد ن حقابه ه��ا عامل ايجاد  ريزگرد ها د ر اس��تان 
خوزستان شد ه است. نمايند ه مرد م ايذه و باغملك د ر 
مجلس شوراي اسالمي اد امه د اد : هم اكنون سد هايي 
كه د ر اس��تان خوزستان ساخته ش��د ه، زمين ها را به 
شوره زار تبد يل كرد ه و نخلستان ها و بوته هاي گياهي 
را د ر استان از بين برد ه است و همين وضعيت عاملي 
ب��راي مهاجرت افراد  نخبه و كارآمد  از اين اس��تان به 

ساير نقاط كشور شد ه است. 
او ب��ا تاكيد  ب��ر اينكه مس��ووالن بايد  به اس��تان 
خوزس��تان به عنوان مركز توليد  ثروت توجه ويژه يي 
د اش��ته باشند ، تصريح كرد : اگر مسووالن تد ابيري د ر 
اين خصوص نيند يش��ند  و مصوبه خوبي را كه د ولت 
د اشته اجرايي نكنند ، بي ترد يد  ريزگرد ها كه از جنوب 
غربي به مركز رس��يد ه، بعد  از اين به ش��مال شرقي 
استان خوزستان راه يافته سپس شرايط تسهيل روند  

بروز اين مشكل تا پايتخت را نيز فراهم مي كند . 
خاد مي خاطرنشان كرد : ميزان گرد  و غبار د ر روز 
گذشته قد رت د يد  را تا فاصله صد  متري محد ود  كرد ه 
و ضمن تعطيلي بخش هاي مختلف، افراد  بس��ياري را 
روانه بيمارس��تان ها كرد ه بود ، بنابراين بي توجهي به 
اين امر نه تنها به اقتصاد  كش��ور لطمه وارد  مي سازد ، 
بلكه هزينه بس��ياري را به حوزه سالمت نيز تحميل 
مي كند . اين نمايند ه مرد م د ر مجلس د هم ياد آورشد : 
د ولت بايد  از مد يراني براي اد اره اس��تان خوزس��تان 
اس��تفاد ه كند  كه د ر ح��د  وزرا د اراي آگاهي و قد رت 
اد اره باشند ، تا مانع از هد ررفت هزينه ها شوند ، چراكه 
اين منطقه نه تنها از نظر اقتصاد ي و د رآمد زايي براي 
كش��ور از اهميت ويژه يي برخورد ار است، بلكه از نظر 
تامين امنيت كش��ور ني��ز از اهميت خاصي برخورد ار 
است. عضو مجمع نمايند گان استان خوزستان با ابراز 
نگراني كه د ر مورد  وضعيت راه هاي استان خوزستان 
وجود  د ارد  كه كمترين اعتبارات بد ان تخصيص يافته 
اس��ت، وضعيت چاه هاي نفتي و آلود گي ناشي از آنها 
د ر وضعي��ت ريزگرد ه��ا را اثرگذار د انس��ت و افزود : 
ايجاد  باران هاي اس��يد ي مي تواند  موجب آلود گي آب 
رود خانه كارون ش��ود  كه يكي از مهم ترين منابع آب 
شرب اين منطقه محس��وب مي شود ، بنابراين اين به 
نفع خود  د ولت اس��ت كه به سرعت با اجراي مصوبه 
خود  براي حل مشكالت اين بخش چاره اند يشي كند . 

 ريشه اصلي مشكالت 
به كمبود  آب برمي گرد د 

د ر اد امه اين نشس��ت همايون يوس��في مشكالت 
زيست محيطي كنوني اس��تان خوزستان را ناشي از 
كمبود  منابع آب د ر اين استان د انست و افزود : ريشه 
اصلي مشكالت زيس��ت محيطي استان خوزستان به 
كمبود  آب، كاهش رطوبت خاك و ميزان كش��اورزي 
برمي گ��رد د  كه اي��ن منطقه را به كان��ون گرد  وغبار 

تبد يل كرد ه است. 
نماين��د ه م��رد م اه��واز، حميد يه، ب��اوي و كارون 
د ر مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه د و كانون 
گرد وغب��ار د اخل��ي و خارجي وج��ود  د ارد  اد امه د اد : 
هم اكنون بيشتر مشكالت استان خوزستان به كانون 
د اخلي برمي گرد د  كه گرد و غبار ش��د يد  و ماند گار را 
د ر اي��ن منطقه ايجاد  كرد ه اس��ت و چون اين كانون 
د ر نزد يكي ش��هرها قرار د ارد ، موجب افزايش سرعت 
گرد  وغبار شد ه و بارش باران نيز بر اين مشكل د امن 

زد ه است. 
او ب��ا تاكيد  بر اينك��ه انتظار م��ي رود  د ولت براي 
كنترل كانون د اخلي به سرعت اقد ام كند  تصريح كرد : 
كانون د اخلي گرد  و غبار د ر هفت نقطه به مس��احت 
سيصد  و پنجاه هزار هكتار متمركز شد ه است كه اگر 
با اجراي مصوبه د ولت و آنچه د ر برنامه ششم توسعه 
بر آن تاكيد  ش��د ه اي��ن كانون كنترل ش��ود  حد اقل 
پنجاه د رصد  از ميزان گرد  و غبار كاهش مي يابد . اين 
نمايند ه م��رد م د ر مجلس د هم اظهار كرد : د ر بود جه 
ب��راي پرد اخت حقابه ها و بهبود  وضعيت تاالب ها صد  
ميليون د الر د يد ه شد ه است ضمن اينكه از اسفند ماه 
س��ال 95 براي كنترل كانون گرد  و غبار اقد اماتي د ر 
حوزه فوق بحراني از جمله نهال كاري د ر نخس��تين 
محل كه د ر امتد اد  جاد ه اهواز-ماهشهر قرار د اشته و 
برخي اقد امات د ر حوزه هاي آبگيري انجام شد ه است. 
او تاكيد  كرد : بر اساس مصوبه 96/1/15د ولت بايد  تا 
پايان برنامه شش��م چهل و د و هزار هكتار نقاط فوق 
بحراني كنترل ش��ود  و با اينكه مس��ووالن تا د و سال 
گذشته احتمال كمي براي تحقق اين مهم مي د اد ند ، 
اما د ر پ��ي اس��تد الل هاي صورت گرفت��ه و مباحث 
مطرح ش��د ه به اين نتيجه رس��يد ند  كه اين امر قابل 
تحقق است، از سوي د يگر وزير كشاورزي د ر ماه قبل 
طي بازد يد ي كه از كانون هاي گرد  و غبار د ر اس��تان 
خوزس��تان د اش��ت قول د اد  كه وضعيت د ر د و سال 
آيند ه بهتر شود ، همچنين اعضاي مجمع نمايند گان 
اس��تان خوزس��تان و د ولت نيز اهتمام ويژه يي براي 
كنت��رل اين كانون ها از طري��ق عملياتي كرد ن  طرح 

آبگيري تاالب ها د ارند . 
عضو مجمع نمايند گان استان خوزستان، د ر بيان 
آمار مقايس��ه يي با ياد آوري اينكه از ابتد اي سال 96 
ميزان بروز گرد  وغبار د ر استان خوزستان كمتر شد ه 
بود  اما از روز گذش��ته ميزان گرد  و غبار شد ت يافته 
اس��ت خاطرنش��ان كرد : به د ليل اينكه امكان كاشت 
د ر اس��تان خوزس��تان تنهاد ر زمان خنك بود ن هوا 
ميس��ر اس��ت كه اين امر نيز تاثير مستقيم بر كنترل 
كانون ه��اي گرد  و غبار د ارد  از اس��فند ماه س��ال 95 
كنترل شروع شد ه و تا پايان فرورد ين 96 اد امه د اشت 
كه اين امر موجب كنترل شش هزار هكتار شد  و بعد  
از آن هم از مهر ماه كاش��ت نهال ش��روع شد ه كه تا 
پايان سال 97 نيز تد اوم خواهد  د اشت كه پيش بيني 

شد ه به كنترل چهل و د و هزار هكتار منتهي شود . 

گزارش كوتاه

مد يرعامل سازمان تامين اجتماعي مطرح كرد 

تامين اجتماعي؛ دچار پيري زودرس

كشتار غيرقانوني پرند گان مهاجر د ر استان مازند ران

پرند گان به آسمان فريد ونكنار پرواز نكنند
ريحانه جاويد ي|

تا چشم كار مي كند ، زمين هاي كشاورزي است كه 
زير آب رفته اند . نه به خاطر بارند گي،  نه به خاطر فراواني 
د ر منابع آب، بلكه به عمد  و به قصد  كسب سود  بيشتر. 
صياد ان و د امگاه د اران فريد ونكنار،  د ر عهد ي نانوشته با 
خود ، شغل تازه شان،  صيد  و شكار غيرقانوني پرند گاني 
شد ه كه د ر آسمان اين شهر و شهرهاي مجاورش پرواز 
مي كنند ، د س��ت آخر رد  شكار غيرقانوني به بازار پرند ه 
فروش ها مي رسد  و بد ن بي جان پرند ه هايي كه روي هم 
تلنبار شد ه است. سال هاس��ت همه از كشتار پرند گان 
د ر فريد ونكنار گاليه مي كنند  اما تاكنون كس��ي مقابل 
اين فاجعه نايس��تاد ه است. محيط زيس��تي ها مد ام از 
غيرقانوني بود ن اين اتفاق مي گويند  و مسووالن استاني 
هم هر بار آماري از جمع آوري د ام هاي هوايي مي د هند  
اما نه قانون و نه جمع آوري د ام تاكنون نتوانس��ته است 

حريف شكارچيان اين شهر شود . 
اواخر مهر ماه امسال بود  كه با شروع ورورد  پرند گان 
مهاجر به اس��تان هاي شمالي كش��ور و نگراني از موج 
تازه كش��تار پرند گان، عيسي كالنتري، رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور، د ر نامه يي خطاب به وزير 
كش��ور خواهان تشكيل جلسه ش��وراي تامين، توسط 
استاند ار مازند ران شد  تا د ر سال جاري بتوان با همكاري 
د اد ستان مازند ران از نيروي انتظامي براي برخورد  قاطع 
با تخلفات صيد  و عرضه غيرقانوني پرند گان د ر اس��تان 
كمك گرفت. چند ي پس از آن محمد  جواد  حشمتي، 
معاون قضايي د اد ستان كل كشور د رباره اين موضوع به 
تسنيم گفت: »قطعا اگر سازمان حفاظت محيط زيست 
يا س��ازمان د امپزش��كي كش��ور به عنوان د ستگاه هاي 
متولي حاكميتي، مش��كالت موج��ود  د ر اين زمينه را 
به م��ا منعكس كرد ه و حمايت ه��اي قضايي و حقوقي 
مد نظرش��ان را اعالم كنند  د ر ح��د ود  ضوابط و مقررات 
ب��ه اين مقول��ه ورود  كرد ه و پ��س از پيگيري هاي الزم 
زمينه را براي مساعد ت فراهم مي كنيم. اما آنها تاكنون 
اين موضوع را مطرح نكرد ه اند .« اظهارات حش��متي د ر 
حالي اس��ت كه پرند ه كش��ي همچنان روال غيرقانوني 

خ��ود  را طي مي كند  و هنوز هم مهاجران پاييزي ايران 
از د ام هايي كه برايشان پهن شد ه است،  د ر امان نيستند  
و مس��ووالن محيط زيس��ت كش��ور همچنان به د نبال 
هم��ت جمعي براي مقابله با اين معضل هس��تند . علي 
تيموري، مد يركل شكار و صيد  سازمان حفاظت محيط 
زيست كشور مي گويد : »د ر اين منطقه مرد م زمين هاي 
كشاورزي خود  را تبد يل به تاالب  كرد ه اند  و تصور غلطي 
د ر برخ��ي افراد  وجود  د ارد  كه فك��ر مي كنند  به د ليل 
برخورد اري از مالكيت اي��ن اراضي مي توانند  هر كاري 
كه د وس��ت د ارند ، انجام د هند . ب��راي مثال تله گذاري 
ب��راي پرند ه هاي مهاجر را به بهانه مالكيت اراضي، حق 
خود  مي د انند  اما اين شيوه رفتاري با د ستورالعمل هاي 
س��ازمان حفاظت محيط زيست تطابق ند ارد  و اقد امي 
خالف مقررات به حس��اب مي آيد . د ر سال 96 سازمان 
محيط زيس��ت به د ليل آنفلوآن��زاي مرغي، هيچ گونه 
مجوز شكار پرند گان صاد ر نكرد ه است و بعد  از مكاتبات 
س��ازمان د امپزشكي با سازمان حفاظت محيط زيست، 

شكار پرند گان تا اطالع ثانوي ممنوع اعالم شد .«
او افزود : »س��ازمان حفاظت محيط زيست به د ليل 
بافت اجتماعي خاص فريد ونكنار از همه بسترهاي الزم 
و همكاري كليه د س��تگاه ها استفاد ه مي كند . به همين 
علت طي روزهاي اخير مكاتباتي با وزير كشور، استاند ار 
جد يد  مازند ران و د اد س��تان كل كش��ور انجام د اد يم تا 
ب��ا حمايت همه د س��تگاه ها از محيط بانان از روش هاي 
پرخطر براي صيد  پرند گان جلوگيري شود  و متخلفان 
به مراجع قضايي معرفي ش��وند . د ر ش��رايط فعلي بايد  
فرمان��د اري، نيروي انتظامي، د اد س��تاني، اس��تاند اري 
اس��تان مازند ران و حتي نماين��د گان مجلس به كمك 
ماموران س��ازمان محيط زيست بيايند  و همت جمعي 
از س��وي مسووالن استان باشد  تا با ارتكاب آشكار جرم 
د ر فريد ونكنار مقابله شود . به خصوص كه امسال براي 
رعايت بهد اش��ت و سالمت مرد م هيچگونه مجوز صيد  

پرند گان صاد ر نشد ه است.«
تيموري بيان كرد : »س��ال گذش��ته تورهاي هوايي 
كه براي صيد  غاز نصب ش��د ه بود ، جمع آوري ش��د ند . 

مرد م بومي نيز روش پر خطر كرس��ت را كنار گذاشتند  
همچنين امس��ال تعاوني د اران س��ه جلس��ه با محيط 
زيست د اشتند  ولي د ر جلسه چهارم تحت تاثير برخي 
اظهارنظره��ا از حض��ور اجتناب كرد ند . ب��ه هر صورت 
تعامل بين بخشي و كار فرهنگي با تعاوني د اران منطقه 
انجام و جلس��ات توجيهي از س��وي س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت برگزار مي ش��ود  اما ع��د ه محد ود ي كه 
س��ود جو و متخلف هس��تند  و حرف ش��نوي از قانون 
ند ارند  بايد  با همكاري همه د س��تگاه ها تحويل مراجع 
قضايي د اد ه ش��وند . برنامه پنج س��اله يي براي مد يريت 
شكار پرند گان د ر فريد ونكنار با كمك اد اره كل حفاظت 
محيط زيست استان مازند ران تد وين شد ه است. امسال 
س��ال سوم اين برنامه اس��ت كه طبق آن بايد  د ام هاي 

هوايي جمع آوري شود .«

  همه شكارها براي تامين معيشت نيست
تيم��وري پيش از اي��ن هم با بيان اينك��ه د ر تمام 
منطق��ه فريد ونكنار تنها د ه محيط ب��ان حضور د ارند ، 
 گفته ب��ود  آنچ��ه د ر فريد ونكنار د ر حال انجام اس��ت 
طبق قانون، جرم مش��هود  بود ه و نيروي انتظامي بايد  
ب��ا آن برخورد  كند . با اين وجود  هنوز هم عد ه يي رويه 
صي��اد ان و ش��كارچيان فريد ونكنار را ب��ه د ليل تامين 
معيش��ت مي د انن��د  و از اين طريق ت��الش مي كنند  تا 
چه��ره غيرقانوني اين پد يد ه را تغيير د هند  اما كوروس 
ربيع��ي، ريي��س اد اره حيات وح��ش اد اره كل محيط 
زيس��ت مازند ران،  معتقد  است نمي توانيم بپذيريم كه 
هم��ه افراد ي كه اي��ن كار را مي كنند ، نيازمند  اين كار 
به عنوان معيشتشان هستند . ربيعي د رباره اين موضوع 
مي گوي��د : »چرا كه اينها يا صاحب زمين هس��تند  كه 
كار برنجش��ان را انجام د اد ه ان��د  و زمين به آيش  ماند ه 
است يا افراد ي هستند  كه شغلشان چيز د يگري است و 
اين فصل آمد ه اند  آن جا را اجاره كرد ه اند . اينها را قطعا 
نمي توانيم به عنوان يك نياز معيش��تي بپذيريم، چون 
برد اشتشان هم معيشتي نيست.« او افزود : »نمي توانيم 
بپذيريم براي پرن��د گان، آن ارزش اكولوژيكي و ارزش 

حفاظتي و ژنتيكي را كنار بگذاريم و نازل ترين ارزشي 
كه ممكن اس��ت را ب��راي پرند گان قائل ش��ويم يعني 
همان ارزش گوش��تي، پروتئيني و ماد ي اش. حتي اگر 
واقعاً اين مرد م نيازمند  معيش��ت باشند ، محيط زيست 

د ستگاه متولي ايجاد  شغل و معيشت نيست،«
ربيع��ي بيان كرد : »د ر حوزه قواني��ن ما قوانيني را 
كه قد يمي باشد  تغيير مي د هيم و همين 16 خرد اد ماه 
امس��ال بود ، مجلس ش��وراي اس��المي برخي قوانين 
1۳۰۸ ت��ا 1۳19 را د ر كل ملغي كرد ند  تا آن را به روز 
كنند . ما نمي توانيم بپذيريم كه د ر اين عصر كه س��هم 
ايران از تاالب ه��اي جهاني زير يك د رصد  يعني هفت 
د هم د رصد  اس��ت، به د ست خود مان اين تاالبي كه د ر 
اين بخش از نيم كره ش��مالي و غرب آس��يا زيستگاه 
خوبي براي پرند گان مهاجر اس��ت و جمعيت خوبي از 
اين گروه پروازي، به ويژه قوها، غازهاي خاكستري، غاز 
پازرد ، غاز پيش��اني س��فيد  كوچك، عروس غاز، ارد ك 
بلوطي و همينطور پرند گان شكاري كه اصال وابسته به 
تاالب هس��تند  مثل عقاب شاهي و عقاب خالد ار بزرگ 
كه ما 9 گونه از رد ه هاي د ر معرض تهد يد  و رد ه س��رخ 
اتحاد يه جهاني حفاظت را د ر همين فريد ونكنار د اريم، 
از د ست بد هيم و نمي خواهيم به د ست خود مان اتفاقي 

بيفتد  كه اين تاالب هم از بين برود .«

  خطر د ر كمين روند  مهاجرت پرند گان
رفتاره��اي  و  طرف��ي  از  بارند گي ه��ا  كاه��ش 
غيرانس��اني كه با پرند گان د ر فريد ونكنار مي ش��ود ، 
 د ر آيند ه مي تواند  اكوسيس��تم اين تاالب بين المللي 
را د س��تخوش تغيي��رات منفي كن��د . موضوعي كه 
مد يركل محيط زيس��ت استان مازند ران به آن اشاره 
كرد ه و مي گوي��د : »با تغييرات اقليمي ايجاد  ش��د ه 
د ر اس��تان، د ر سال زراعي گذش��ته بارش باران 5۰ 
د رصد  كاهش د اش��ت. همچني��ن آورد  رود خانه ها تا 
7۰ د رصد  كاهش د اش��ت و ميانگين بارش س��االنه 
مازند ران كه د ر گذش��ته بي��ش از هزار ميليمتر بود  
ام��روز ب��ه كمتر از 6۰۰ ميليمتر رس��يد ه اس��ت. با 
روند  كنون��ي د ر فريد ونكنار، د ر آيند ه نزد يك د ور از 
انتظار نيس��ت كه هيچ پرند ه مهاجري به اين منطقه 

مهاجرت نكند .«
حسينعلي ابراهيمي كارنامي افزود : »تاكنون بيش 
از 1۲۰ رشته تور و د ام هوايي را د ر فريد ونكنار كشف 
و ضبط كرد ه ايم اما از ابتد اي ش��كل گيري و نهاد ينه 
شد ن ش��كار بي رويه پرند گان مهاجر د ر فريد ونكنار 
و قانون گريزي افراد  س��ود جو، برخورد  مناسب با اين 
پد يد ه انجام نشد  و همد لي بين د ستگاه ها ايجاد  نشد  

و امروز شاهد  تخلفات گسترد ه هستيم.«

س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي ب��ا بح��ران بود جه 
روبه رو ش��د ه اس��ت. چند  روز پيش نيز گزارش مركز 
پژوهش ه��اي مجلس نش��ان د اد  كه بح��ران تامين 
اجتماعي، تا چهار سال آيند ه تبد يل به بحراني جد ي 
براي كش��ور خواهد  ش��د ؛ چراكه تعد اد  شاغالن كم و 
تعد اد  بازنشس��تگان و مستمري بگيران هر روز بيشتر 

مي شود . 
اما مد يرعامل سازمان تامين اجتماعي برنامه ريزي 
براي افزايش پوشش بيمه يي مشاغل غيررسمي خبر 
د اد ه اس��ت؛ اتفاقي ك��ه تنها با حماي��ت مالي د ولت 
امكانپذي��ر خواهد  بود  و تامي��ن اجتماعي با توجه به 
بد هي هاي فعل��ي، امكان افزايش تع��د اد  افراد  تحت 

پوشش را ند ارد . 
مد يرعامل س��ازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه 
د ولت د ر صند وق ها مشاركت »تضامني« د ارد ، گفت: 
نظ��ام و حكومت متعهد  به تعهد ات صند وق هاس��ت، 
بنابراين ورشكس��تگي د ر اي��ن صند وق ها معنا ند ارد . 
سال هاس��ت ضريب پش��تيباني صند وق بازنشستگي 
كشوري زير 5 آمد ه ولي د ولت پشتيباني مي كند . اما 
نكت��ه و وجهي كه از آن احس��اس خطر مي كنيم آن 
است كه د ولت د ر آيند ه با سختي هاي بسيار براي اد اره 
صند وق ها مواجه خواهد  ش��د . تقي نوربخش با اشاره 
به جلسه غيرعلني روز د وشنبه با نمايند گان مجلس 
د رباره صند وق هاي بازنشس��تگي اظهار كرد : فرصت 
مغتنمي فراهم شد  كه با نمايند گان جلسه غيرعلني 
د اش��ته باش��يم و مس��ائل فني و حرفه يي سازمان را 
توضيح، مس��ائل را بيان و راهكارهاي پيش��نهاد ي را 

ارائه كنيم. 
مد يرعامل سازمان تامين اجتماعي د ر اد امه با بيان 
اينكه بح��ران صند وق هاي بازنشس��تگي يك بحران 
جهاني است و د ر بسياري كشورهاي توسعه يافته جزو 
چالش هاي اقتصاد ي و اجتماعي به حس��اب مي آيد  و 
مختص ايران نيس��ت گفت: د ر كش��ور ما طبق اصل 
۲9 قانون اساس��ي و ارزش هايي كه انقالب مبتني بر 
آنهاس��ت، عد الت اجتماعي بحث اصلي نظام است و 
براي تحقق آن د ر قانون اساس��ي عنوان ش��د ه تامين 
اجتماعي حقي عمومي اس��ت. او افزود : بنابراين عمق 

استراتژيك صند وق ها د ر كشور ما بيشتر است. 
نوربخ��ش ب��ا بي��ان اينك��ه د ر مقاب��ل د ر برخي 

كش��ورهاي د ر حال توس��عه كه اد عاي تحقق عد الت 
اجتماع��ي ند ارند ، اعتنايي به اينگونه مس��ائل وجود  
ند ارد  و صورت مس��اله د ر آنها پاك شد ه است گفت: 
اما د ر ميان كشورهاي غرب آسيا، ايران پيشرفته ترين 
نظام��ات تامي��ن اجتماع��ي را د اراس��ت. بيمه هاي 
اجتماعي سابقه ۸6 ساله د ر كشور د ارند  و به ويژه پس 
از انقالب توسعه قابل مالحظه يي پيد ا كرد ند . نوربخش 
اد امه د اد : بيش از نيمي از جمعيت كشور و 76 د رصد  
كل بيمه شد گان صند وق ها را تحت پوشش د اريم. د ر 
حال حاضر بيش از 5 ميليون و 9۰۰ هزار بيمه شد ه 
اصلي و تبعي د اريم و 44 د رصد  افراد  تحت پوشش ما 

سالمند ان هستند . 
او ب��ا بي��ان اينك��ه 4 ميليون خد مات بس��تري 
خري��د اري و توليد  مي كنيم گف��ت: همچنين 4۰۰ 
ميليون خد مات س��رپايي د رماني به صورت ساالنه 

ارائه مي كنيم. ماهانه به ۲۰4 هزار نفر بيمه بيكاري 
پرد اخت مي كنيم و مصارف ماهانه ما بالغ بر 6۰۰۰ 

ميليارد  تومان است. 

 تالش كرد يم ريسك ها به مرد م منتقل نشود 
مد يرعامل س��ازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه 
تامين اجتماعي يك س��ازمان د رآمد  هزينه يي اس��ت 
عنوان كرد : ما تابع نوس��انات اقتصاد ي، فضاي كس��ب 
و كار و وضعي��ت نقد ينگي هس��تيم و با ريس��ك هاي 
مختلف��ي روبه رو مي ش��ويم، ام��ا ت��الش كرد ه ايم د ر 
اين مد ت ريس��ك ها به مرد م منتقل نش��ود . نوربخش 
افزود : تامين اجتماعي س��ازمان بين نسلي است يعني 
يك نس��ل به تناس��ب پرد اخت مي كند  و نسل بعد ي 
به تناس��ب د ريافت مي كند . او ب��ا بيان اينكه د ولت د ر 
صند وق ها مشاركت تضامني د ارد  گفت: نظام و حكومت 

متعهد  تعهد ات صند وق هاست كه مزيت ها و بد ي هايي 
د ارد . خوبي آن اين اس��ت كه ورشكستگي معنا ند ارد . 
سال هاس��ت ضريب پش��تيباني صند وق بازنشستگي 
كش��وري زير 5 آمد ه ولي د ولت پشتيباني مي كند . اما 
نكته و وجهي كه از آن احساس خطر مي كنيم آن است 
كه د ولت د ر آيند ه با سختي هاي بسيار مواجه مي شود . 

 شكاف نقد ينگي د ر تامين اجتماعي
نوربخش افزود : از س��ال ۸4 ش��كاف نقد ينگي د ر 
تامين اجتماعي ش��روع ش��د ه اس��ت و د اليلي د ارد . 
نخست سير طبيعي هر سازمان بيمه يي است، بيمه ها 
د ر ۳۰س��ال اول د ريافت��ي حق بيمه د ارن��د  و بعد  از 
۳۰سال بايد  شروع به پرد اختي مستمري كنند . پيري 
هر صند وق بيمه يي طبيعي است اما متاسفانه با پيري 
زود رس و غير طبيعي روبه رو شد يم كه ايجاد  تعهد ات 

غيرمنطقي و بد ون منبع از جمله علل آن اس��ت. د ر 
كمت��ر از يك د هه 1۸ تعه��د  بد ون منبع براي تامين 

اجتماعي ايجاد  شد . 
مد يرعامل س��ازمان تامين اجتماعي اد امه د اد : به 
عنوان مثال د ر سال ۸۸ مد يرعامل سازمان هد فمند ي 
يارانه ها نامه يي به تامين اجتماعي زد  و د ستور د اد  از 
بيش از سه ميليون نفر حق كارفرمايي نگيرد  تا د ولت 
پ��ول آن را از محل هد فمند ي تامين كند  اما محقق 
نشد  و تاكنون بيش از ۳5۰۰ ميليارد  تومان فقط بابت 
همين مورد  طلبكاريم. مورد  د يگر اينكه ۲6 د رصد  كل 
بيمه ش��د گان ما بازنشس��ته پيش از موعد  و سخت و 
زيان آورند  كه بس��يار قابل توجه و تامل است. نتيجه 
مجموعه اين قوانين و تعهد ات آن مي شود  كه بد هي 
د ولت از سال ۸4 كه چهار هزار ميليارد  تومان بود ه د ر 

سال 9۲ به 6۰هزار ميليارد  تومان مي رسد . 
او ب��ا بيان اينكه براي مد يريت اين ش��رايط ثبات 
مد يريتي د ر د س��توركار سازمان قرار گرفت و سازمان 
روي ري��ل فني خود  قرارگرفت گفت: همچنين تعهد  
جد يد  ايج��اد  نكرد يم. توس��عه كارگاه هاي كش��في 
و بازرس��ي، مد يري��ت مص��ارف، مد يري��ت پرد اخت 
مس��تمري ها با حذف همپوش��اني ها، مد يريت بيمه 
بيكاري، س��ود آور ك��رد ن ش��ركت ها از جمله د يگر 

اقد امات ما طي اين مد ت است. 

 راهكارهاي پيش رو
مد يرعام��ل س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي د رب��اره 
راهكاره��اي پيش روي تامين اجتماع��ي د ر اد امه راه 
گف��ت: د و راهكار براي اد ام��ه راه د اريم يا اينكه بود جه 
بگير د ولت ش��ويم يا آنكه به سمت مد يريت و تجهيز 
منابع و برگش��ت مطالب��ات از د ولت و كنترل مصارف 
پي��ش بروي��م. نوربخش د رب��اره اولويت ه��اي تامين 
اجتماع��ي د ر آيند ه براي كاه��ش چالش ها گفت: د ر 
كنار اولويت بازگشت مطالبات از سوي د ولت، افزايش 
پوشش بيمه يي اولويت را مد نظر د اريم. به عنوان مثال 
مشاغل غير رسمي وجود  د ارد  كه بايد  با مكانيسم هايي 
تحت پوش��ش بروند . پيش��نهاد  د اد ه ايم پوشش بيمه 
همگاني كامل ش��ود . د رباره مستمري بگيران نيز بايد  
تغييراتي ايجاد  شود  كه قوانين بيمه يي حفظ شوند . اين 

موارد  هم د ر نگاه مجلس و هم د ر نگاه د ولت هست. 

قرار بود  برخي تفكيك ها و اد غام هاي خلق الساعه د ولت هاي نهم 
و د هم، با پيگيري د ولت حسن روحاني به حالت قبل برگرد د ؛ قراري 
كه د رباره وزارت ورزش و جوانان كه از اد غام س��ازمان تربيت بد ني و 
سازمان ملي جوانان تشكيل شد ، تا به حال عملي نشد ه است. از سال 
9۲، محمود  گلزاري، معاون س��اماند هي امور جوانان اين وزارتخانه و 
بعد  رس��تمي كه جانشين گلزاري پس از استعفاي او شد ، براي اين 
تفكيك تالش كرد ند  و حسن روحاني نيز د ر تبليغات انتخاباتي، قول 
تش��كيل س��ازمان ملي جوانان را به جوانان د اد . تشكيل د وباره اين 
سازمان حاال نيازمند  مصوبه مجلس است؛ چراكه اد غام آن با ورزش 

نيز با اليحه د ولت و مصوبه مجلس بود ه است. 
د ليل ت��الش برخي د ر د ولت براي اين تفكي��ك، مغفول ماند ن 
موضوعات مربوط به جوانان، د ر وزارتخانه يي است كه اولويت اولش، 

ورزش و به ويژه فوتبال است. 
معاون ساماند هي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان د ر ابن باره 
گفت: اعتبارات كنوني ما د ر بحث زيرس��اختي و ستاد ي خيلي كم 
بود ه و د ر حد  د ستمزد  و حقوق است. محمد مهد ي تند گويان اظهار 
كرد : بحث جد ايي بخش ورزش وزارت ورزش از جوانان د ر قالب يك 
اليحه كلي به مجلس تقد يم شد ه و ما تابع اين اليحه هستيم. با 7۰ 
تا ۸۰ د رصد  نمايند گان صحبت كرد ه ام كه همگي موافق اين تفكيك 
هستند  و مخالفي ند يد ه ام. او اظهار كرد : مجلس با كل اليحه موافق 
نيس��ت و نگرانم كه بحث ما د ر اليحه بماند  و برگشت بخورد  اما د ر 

تفكيك نگران نيستم، چون مجلس موافق اين موضوع است. 

تند گوي��ان تاكيد  كرد : انتظ��ار د اريم مجلس ي��ك تبصره يا 
اصالحيه د ر اليحه قيد  كند  و موضوع تفكيك جوانان از ورزش را 
جد ا كرد ه و اين موضوع را تصميم گيري كنند . معاون ساماند هي 
امور جوانان وزارت ورزش و جوانان د ر اد امه گفت: 45 خانه جوان 
را د ر سراس��ر كش��ور راه اند ازي كرد ه ايم و تا س��ال د يگر بايد  اين 
آم��ار را به 14۰ تا 15۰ خانه برس��انيم كه البت��ه نيازمند  كمك 

استاند اري ها هستيم. 
او با اشاره به اينكه خانه جوان خرم آباد  كه به تازگي افتتاح شد ه، 
اس��تيجاري اس��ت، افزود : اين هزينه زياد ي د ارد  و اگر استاند اري ها 
كمك بد هند  و زمين د ر اختيار ما بگذارند ، به سمت تملك مي رويم 
و س��اخت را خود م��ان انجام مي د هيم كه طرح كل��ي آن را مصوب 
كرد ه ايم و اعتبار س��اخت د اريم. تند گويان د ر پاس��خ به پرسش��ش 
د ر مورد  كمبود  اعتبارات ح��وزه جوانان، گفت: اعتبارات جوانان د ر 
مجلس افزايش خوبي پيد ا كرد ه و اگر تفكيك انجام ش��ود ، راحت تر 
مي ش��ويم و مستقيم اعتبار كسب مي كنيم اما چون د ر حال حاضر 
اعتبارات ما د ر د ل وزارت خانه اس��ت، مشكل د اريم. اعتبارات كنوني 
ما د ر بحث زيرساختي و ستاد ي خيلي كم بود ه و د ر حد  د ستمزد  و 
حقوق است و بيشتر از اين، امكان فعاليت ند اريم. معاون وزير ورزش 
و جوان��ان اظهار كرد : همه  اعتبارات حوزه جوانان كه مجلس س��ال 
پيش اعالم كرد ، تخصيص نيافت. بيش��تر اعتب��ارات ما براي كمك 
اس��ت، يعني د ر سقف پوشش هاي بانكي و تسهيالتي كه به جوانان 

مي د هيم، قرار مي گيرد . 

مجلس براي تفكيك جوانان از وزارت ورزش تصميم گيري كند 
فضاي مجازي و گوش��ي هاي هوشمند ، د انش آموزان را سخت 
د رگير كرد ه است؛ د انش آموزان براي اين حضور مجازي نه آموزشي 
مي بينند  و نه كس��ي مي تواند  آنه��ا را به اجبار از حضور مفرط د ر 
اينترنت منع كند . معاون پرورش��ي و فرهنگ��ي وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به نقش پررنگ خانواد ه ها د ر كنترل د انش آموزان 
براي حضور د ر فضاي مجازي و پيش��گيري از آسيب هاي مربوطه 
گفت: طبق پايش انجام شد ه ميانگين زماني كه د انش آموزان پاي 
اينترنت، تلگرام و امثالهم صرف مي كنند  بيش از د و ساعت د ر روز 
اس��ت. مهد ي فيض د رباره اقد امات انجام شد ه د ر راستاي كاهش 
آسيب هاي فضاي مجازي د ر جمعيت د انش آموزي اظهار كرد : يك 
اقد ام رسمي د ر آموزش و پرورش پيرامون تد وين كتب سواد  رسانه 
ش��كل گرفت و اكنون شاهد  تد ريس آن د ر د بيرستان ها هستيم، 
البته معتقد  نيستيم اين اقد ام كفايت مي كند ، اما مي تواند  تا حد ي 
د انش آموز را نس��بت به پيامد هايي كه حضور و د رگيري با فضاي 
مجازي و رس��انه هاي جد يد  د ارد  آشنا كند . او افزود : از سوي د يگر 
به مشاورين مد ارس توصيه شد ه است كه به اين موضوع بپرد ازند . 
معاون پرورش��ي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه 
البته معموال مقوله فضاي مجازي بايد  د ر خانه د نبال شود  و نه د ر 
مد رس��ه؛ بر اين عقيد ه كه »بيش از مد رسه، خانواد ه ها هستند  كه 
بايد  فرزند ان خود  را كنترل كنند « تاكيد  كرد  و به ايسنا گفت: اگر 
محيط خانواد ه منس��جم باشد  و كود ك احساس كند  د ر محيطي 
منسجم زير چتر محبت پد ر و ماد ر قرار د ارد  كنترل ساد ه تر خواهد  

بود . فيض افزود : آمارها نشان مي د هند  عمد ه ترين مشكالت د ر اين 
حوزه مربوط به د انش آموزاني اس��ت كه فرزند ان طالق اند  يا د رون 
خانواد ه شان بحران هايي وجود  د ارد  و پد ر و ماد ر نسبت به يكد يگر 
موض��ع منفي د ارند . د ر خانواد ه هاي گرفت��ار بحران د انش آموز د ر 
وضعيت رهاش��د گي قرار مي گيرد  و اين رهاشد گي باعث مي شود  
د انش آموز بد ون نظارتي از س��وي پ��د ر و ماد ر، عمد ه وقت خود  را 
د ر فضاي مجازي بگذراند . او با اش��اره به اينكه معتقد يم بيش��تر 
از مد رس��ه، خانواد ه ها و محيط صميمي آنهاست كه د ر كنترل و 
هد ايت فرزند ان د ر مس��ير صحيح نق��ش د ارند  گفت: حضور موثر 
خانواد ه  د ر هد ايت فرزند ان منجر به آن مي شود  تا د يگر شاهد  تكرار 

بحران هايي از قبيل نهنگ آبي و خود كشي د انش آموزان نباشيم. 
معاون پرورش��ي و فرهنگ��ي وزارت آموزش و پ��رورش د رباره 
مي��زان حضور د انش آم��وزان د ر فض��اي مجازي اظه��ار كرد : د ر 
پايشي كه به روش نمونه گيري د ر چند  كالن شهر صورت گرفته، 
ميانگي��ن زماني كه د انش آموزان پاي اينترن��ت، تلگرام و امثالهم 
صرف مي كنند  بيش از د و س��اعت د ر روز است. فيض د رباره زمان 
استاند ارد  حضور كود كان و نوجوانان د ر فضاي مجازي، گفت: اين 
اس��تاند ارد  براي سنين مختلف، متفاوت اس��ت؛ اما نرم عاد ي اين 
شاخص د ر د انش آموزان با سنين باالتر حد ود  نيم ساعت د ر روز و 
د ر سنين پايين حد ود  يك ربع است. اين د ر حالي است كه اكنون 
د انش آموزان چهار برابر مقد ار مورد  توصيه به فضاي مجازي وقت 

اختصاص مي د هند . 

هر د انش آموز، روزانه بيش از 2 ساعت د ر فضاي مجازي
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مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران خبر داد

رتبه برتر ايران در ترافيك هوايي خاورميانه و آفريقا
گروه راه و شهر سازي 

مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
با اس��تناد به نتايج آمارگيري يك موسسه بين المللي 
معتب��ر اعالم ك��رد: ايران در رش��د ترافي��ك هوايي 
خاورميان��ه و آفريق��ا رتبه اول را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت. رحمت اهلل مه آبادي، مديرعامل ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با اشاره به گزارش يكي 
از بزرگ ترين گروه هاي بين المللي تحليل و مطالعات 
و پژوهش )نك( اظه��ار كرد: اين گروه بين المللي در 
گزارش��ي به مقايسه حمل و نقل هوايي در دو منطقه 
خاورميانه و آفريقا پرداخته و به اين نتيجه رسيده كه 
كشور ايران در 3 حوزه نشست و برخاست، جابه جايي 
مسافر و جابه جايي بار رتبه چهارم را كسب كرده است. 
او در ي��ك نشس��ت خب��ري در فرودگاه ش��هيد 
هاشمي نژاد مشهد گفت: اين مطالعات از292 فرودگاه 
در55 كشورخاورميانه و آفريقا انجام شده است و طبق 
آن 8 فرودگاه ايران در اعزام و پذيرش مسافر بين 292 
فرودگاه جزو برترين ها هستند و در نشست و برخاست 

جزو پنجاهمين فرودگاه برتر قرار دارند. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
اظهار كرد: 7 فرودگاه ايران در بين 55 كش��ور و 92 
فرودگاه از نظر رشد اعزام و پذيرش جزو 14 فرودگاه 
برتر هستند و رتبه هاي اول تا ششم و همچنين رتبه 

نهم در اين حوزه متعلق به فرودگاه هاي ايران است. 
مه آب��ادي اضاف��ه كرد: در نشس��ت و برخاس��ت 
8 ف��رودگاه ايران ج��زو 15 فرودگاه برت��ر اين حوزه 
مطالعاتي هس��تند و رتبه هاي يكم تا چهارم، ششم و 
نهم را دارند، اين در حالي اس��ت كه غول هاي بزرگ 
حمل و نقل هوايي دنيا در آسيا قرار دارند. البته فارغ 
از اجراي برج��ام و نقش اثرگذار آن در افزايش حجم 
ترافيك هوايي، تحريم قطر توس��ط كشورهاي عربي 
و بس��تن مرز هوايي اين كشورها بر پروازهاي قطري 
و به تبع آن بهره گيري از پتانس��يل آسمان ايران هم 
در ارتقاي جايگاه ايران در حوزه نشس��ت و برخاست، 

جابه جايي مسافر و بار بي تاثير نبود. 

 مجوز برداشت از حساب ايرالين هاي بدهكار
كش��مكش ميان ايرالين ها و ش��ركت فرودگاه ها 
بابت بدهي ش��ركت هاي هواپيمايي به اين ش��ركت 
مدت هاس��ت كه ادامه دارد و ب��ا وجود اعالم چندين 
ضرب االج��ل براي پايان م��دت پرداخت بدهي ها از 
س��وي ش��ركت فرودگاه ها، اين مشكل همچنان حل 
نش��ده باقي مانده اس��ت. اگرچه مديرعامل ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران درتازه ترين اظهاراتش 
به دريافت مجوز قانوني براي اجازه برداشت از حساب 
ايرالين ه��اي غيرمنضب��ط مالي باب��ت ارائه خدمات 

فرودگاهي اشاره مي كند،  موضوعي كه اگرچه مي تواند 
اين مشكل چند ساله را تاحدودي حل كند اما اختالف 

ميان شركت فرودگاه ها با ايرالين ها را تشديد كند. 
رحمت اهلل مه آبادي درباره طلب شركت فرودگاه ها 
از ايرالين ها باب��ت خدمات فرودگاهي افزود: س��عي 
كرده ايم از شركت هاي هواپيمايي حمايت كنيم حتي 
با يكي از شركت هاي هواپيمايي طلب و بدهي ها تهاتر 
شد اما كماكان از نظر انضباط مالي بدرفتاري مي كنند. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
تاكيد كرد: موارد و مش��كالت مالي ايرالين ها و عدم 
انضباط مالي آنها را به شوراي عالي هواپيمايي كشوري 

منتقل كرده ايم.
او اظهار كرد: به زودي سازمان هواپيمايي كشوري 
ايرالين هايي كه انضباط مالي را رعايت نمي كنند را به 

مردم معرفي مي كند. 
مه آبادي با اش��اره به طلب ش��ركت فرودگاه ها از 
شركت هاي هواپيمايي گفت: البته ميزان طلب شركت 
فرودگاه ها به اندازه قابل توجهي كاهش يافته است اما 
طبق همكاري وزارت راه و وزارت دادگستري به زودي 
اجازه برداش��ت از حساب ايرالين هاي بدهكار را طبق 
قانون دريافت مي كنيم و اين طبق مجوز قانون دايمي 

شدن احكام توسعه است. 

مديرعامل ش��ركت فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي 
اي��ران يادآور ش��د: به زودي اين موضوع از س��وي 
وزارت راه و دادگس��تري تصويب شده و به شركت 

فرودگاه ها ابالغ مي شود. 

 تاثير كم رنگ آزادسازي تعرفه فرودگاهي
موض��وع ديگري كه ازس��وي مديرعامل ش��ركت 
فرودگاه ه��ا مطرح ش��د بح��ث واقعي س��ازي قيمت 
تعرفه هاي فرودگاهي در فرودگاه هاي كش��ور و حذف 
تخفيفات تعرفه يي است، مه آبادي در اين زمينه اظهار 
كرد: شركت فرودگاه ها آزادسازي نرخ بليت هواپيما و 
خدمات حمل و نقل هوايي را اجرا كرد و اين موضوع 
ضرورت داش��ت. او افزود: طبق مطالعات انجام ش��ده 
مهم ترين عامل توس��عه حمل و نقل هوايي كشورها، 
آزادسازي نرخ خدمات است و در كشوري مثل اياالت 
متحده اصلي ترين عامل توس��عه صنعت حمل و نقل 

هوايي آزادسازي نرخ ها بود. 
مه آب��ادي ادام��ه داد: در اي��ران، مجلس ش��وراي 
اس��المي براي آزادس��ازي نرخ خدمات حمل و نقل 
هوايي پيش قدم ش��د و دولت يازدهم تصميم گرفت 

اين قانون را اجرا كند. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 

گفت: تصميم بر اين اس��ت كه فرودگاه ها خودگردان 
شوند يعني خدمات به بهاي نرخ جايگزين بفروشيم و 

در سال بعد اين خدمات با ارتقا، ارائه شود. 
او با اش��اره به ل��زوم واقعي س��ازي تعرفه خدمات 
فرودگاه��ي تصريح كرد: خدمات ش��ركت فرودگاه ها 
انحصاري اس��ت و در اين حوزه، آزادس��ازي مد نظر 
ش��ركت فرودگاه ها نيس��ت، اما واقعي كردن تعرفه ها 
ضرورت دارد، شركت فرودگاه ها به دولت اعالم كرده 
ك��ه اگر مي خواهد جايي نرخ ه��اي تكليفي تعرفه يي 

داشته باشد خود هزينه ها را متقبل شود. 
مه آب��ادي اضاف��ه ك��رد: در ح��ال حاض��ر قيمت 
تعرفه هاي فرودگاهي مربوط به نرخ هاي 3 سال پيش 
اس��ت و با وجود آزادس��ازي نرخ بليت هيچ افزايشي 

نداشته و همان نرخ هاي تكليفي دولت است. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
با تاكيد بر اينكه بايد تخفيفات تعرفه يي برداشته شود، 
اظهار ك��رد: ارائه خدمات با نرخ هاي تكليفي در حال 
حاضر در همه فرودگاه ها اجرا مي شود و در هيچ يك 
از فرودگاه هاي كش��ور نرخ خدمات فرودگاهي واقعي 
نيس��ت. مه آبادي يادآور شد: البته واقعي سازي تعرفه 
خدمات فرودگاهي تاثير چنداني در افزايش نرخ بليت 

هواپيما ندارد. 

او همچني��ن درب��اره ارائه خدمات ب��ه ارگان هاي 
نظامي و امنيتي در فرودگاه گفت: شركت فرودگاه ها 
هزينه هاي پليس، سپاه و واجا را در فرودگاه ها متقبل 
ش��ده است و اين موضوع رقم بااليي را به سبد هزينه 

شركت فرودگاه ها تحميل مي كند.
 مه آب��ادي افزود: ش��ركت فرودگاه ها اين خدمات 
را ب��ه نيروهاي نظامي و انتظامي ارائه مي دهد و قطع 
نمي كند ام��ا دولت هم بايد در اين حوزه كمك كند، 
البته در شوراي عالي امنيت ملي رايزني هايي در حال 

انجام است. 

 حمل و نقل هوايي از ريلي، پيشي مي گيرد
اين مقام مس��وول در ادامه به مطالعات ش��ركت 
فرودگاه ها، اش��اره كرد كه براساس نتايج آن حمل و 
نقل هوايي ايران از نظر رش��د در كشور پيشتاز همه 
مدل هاي حمل و نقلي است. مه آبادي گفت: به عنوان 
مثال در مشهد به زودي حمل و نقل هوايي بر حمل 
و نقل ريلي پيش��ي مي گيرد و اي��ن به دليل تقاضا و 
استقبال مسافران به خدمات مناسب هوايي كه البته 

ضرورت دارد اين خدمات مطلوب تر شود. 
او همچنين بر تمرك��ز به بخش ايمني هوانوردي 
تاكي��د ك��رد و گفت: اولويت دادن به توس��عه مولد و 
ارزش آفرين و رفع گلوگاه هاي خدمت رساني از اهداف 

بزرگ شركت فرودگاه ها است. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها تصريح كرد: در حال 
تمل��ك عرصه يي بزرگ ب��راي ف��رودگاه جديد اهواز 
هس��تيم زيرا در حال حاضر اين فرودگاه 113 درصد 
بي��ش از لود فكت��ور خود فعالي��ت دارد كه به تازگي 
اراضي در اين زمينه دريافت كرده ايم و اسناد مناقصه 
نيز براي ظرفيت جديد فرودگاه اهواز تهيه شده است. 
مه آب��ادي توجه به توس��عه عدال��ت جغرافيايي و 
ايجاد سطح مناس��ب خدمات به مناطق محروم را از 
ديگر اهداف شركت فرودگاه ها عنوان كرد و گفت: دو 
فرودگاه سقز و گناباد در حال ساخت است كه با اعتبار 
شركت فرودگاه ها ساخته مي شود در حالي كه پيش از 

اين مقرر بود با اعتبارات ملي ساخته شود. 
او افزود: شركت فرودگاه ها در ايرانشهر 90 درصد 
ترمين��ال جديد فرودگاه را تكميل كرده اس��ت كه از 

محل اعتبارات شركت ساخته شد. 
مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
با بيان اينكه 2 باند فرودگاه هاي كرمانش��اه و كرمان 
بدترين باندهاي كش��ور هس��تند، گفت: در فرودگاه 
كرمانشاه امسال 80 ميليارد تومان براي بهينه سازي 
باند هزينه شده است. او اضافه كرد: در سال 97 فقط 
براي »زيرساخت هاي مسافري« 800 ميليارد تومان 

مناقصه در دست اجرا داريم. 

 اتمام پروژه هاي مطالعاتي 
طراحي شبكه هشدار زلزله

ريي��س مركز مطالعات و برنامه ريزي ش��هر تهران از 
اتمام پروژه هاي مطالعاتي طراحي ش��بكه هشدار سريع 

زلزله در شهرداري تهران خبر داد. 
به گزارش تس��نيم، بابك نگاهداري با اعالم استخراج 
نتايج نهايي طرح پژوهش��ي شبكه هشدار سريع زلزله در 
شهرداري تهران، گفت: باتوجه به وضعيت جغرافيايي شهر 
تهران و قرار گرفتن در مسير زلزله طراحي اين شبكه جزو 
الزامات بود كه با ايجاد ش��بكه همكاري موثري ميان اين 
مركز و سازمان پيشگيري و مديريت بحران و با بهره گيري 
از توان پژوهش��ي بخش خصوصي به نتيجه رس��يد. وي 
عنوان كرد: اين پروژه در 5 فاز اصلي طراحي و اجرا شد كه 
در فاز نخست امكان سنجي اجراي پروژه باتوجه به تجارب 
كش��ورهاي پيش��رو در حوزه مطالعات زلزله و همچنين 
خصوصيات و ويژگي هاي شهر تهران مدنظر قرار گرفت. 
در فاز دوم مش��خصات سيس��تم س��خت افزاري سيستم 
هشدار س��ريع طراحي و در فاز سوم مشخصات سيستم 
نرم افزاري كه بايد بس��تر س��خت افزار درنظر گرفته شده 
پياده سازي شود، طراحي شد. نگاهداري افزود: باتوجه به 
اهميت عملياتي بودن نتايج طرح، در دو فاز مجزا، طراحي 
سيستم نهايي هشدار سريع مبتني بر طبقه بندي مكان ها 
در ش��هر تهران و براس��اس چهار سطح مجزاي هشدار و 
همچنين نحوه توس��عه سيستم و محاس��به هزينه هاي 
موردنياز پياده سازي انجام پذيرفت. رييس مركز مطالعات 
و برنامه ريزي شهر تهران بيان كرد: پياده سازي سيستمي 
كه چند ثانيه پيش از زلزله بتواند هش��دارهاي الزم را به 
مسووالن و شهروندان اطالع دهد، مي تواند با ايجاد امكان 
مديريت زيرس��اخت هاي شهر به خصوص شبكه هاي گاز، 
ب��رق و آب در مواق��ع خطر زلزله نق��ش مهمي در حفظ 
جان شهروندان تهراني ايفا كند. وي گفت: هم اكنون 46 
ايستگاه كه 20 ايستگاه از آن داراي اولويت اول هستند در 
نتايج اين طرح پيشنهاد شده  است كه مي تواند به سرعت 

در دستور كار قرار گيرد. 

 شناسايي ۱۵۰۰ ساختمان 
ناايمن در شهر

زهرا صدراعظم نوري رييس كميس��يون س��المت، 
محيط زيس��ت و خدمات ش��هري شوراي ش��هر تهران 
گف��ت: 1500 س��اختمان ناايم��ن در مناطق مختلف 
شناس��ايي ش��ده اند كه به مالكان آنه��ا اخطارهاي الزم 
براي ايمن سازي ساختمان ها داده شده و در صورت عدم 

تمكين با آنها برخورد مي شود. 
به گزارش تس��نيم، نوري با اشاره به آخرين وضعيت 
ساختمان هاي ناايمن در شهر تهران اظهار كرد: براساس 
گ��زارش تهيه ش��ده ح��دود 1500 س��اختمان اعم از 
س��اختمان هاي خصوص��ي، دولتي و تج��اري در تهران 
ناايمن هس��تند. وي تصريح كرد: س��اختمان هاي اشاره 
ش��ده وضعيت مناس��بي را به لحاظ ايمني ندارند و اين 
در حالي است كه از سوي سازمان آتش نشاني اخطارهاي 
كتبي و شفاهي به مالكان آنها داده شده است. صدراعظم 
نوري با اشاره به اينكه تمام ساختمان هاي ناايمن موظف 
هس��تند براس��اس ضوابط و مقررات ايمني عمل كنند، 
بيان كرد: در صورتي كه مالكان اقدام به رفع مش��كالت 
س��اختمان هاي خود نكنند براس��اس قوانين و مقررات 
ساختمان پلمب خواهد شد. رييس كميسيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران ادامه 
داد: اولويت بندي براي ايمن سازي ساختمان ها از مواردي 
اس��ت كه به طور جدي پيگيري خواهد شد به طوري كه 
هم اكنون 10 س��اختمان ناايمن با شرايط نامناسب در 
مناطق 11 و 12 شناسايي شده اند كه بايد هر چه زودتر 

ايمن سازي آنها در دستور كار قرار گيرد. 

 نوسازي 7۰۰۰ تاكسي فرسوده 
پايتخت اولويت شهرداري

ش��هريار افن��دي زاده قائم مقام معاون��ت حمل ونقل 
ترافيك از اجراي اقدامات زيرس��اختي و تغييرات عمده 
در وضعيت عملكردي ش��ركت ها در طول 8ماه گذشته 
سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني خبر داد و گفت: 
براي تكميل مد حمل و نقل عمومي در كنار هر ايستگاه 
مترو كه سال گذشته احداث شده يك ايستگاه تاكسي 
نيز احداث و س��رويس دهي به مس��افران انجام شد. به 
گزارش ايسنا، افندي زاده با اشاره به برخي اقدامات عمده 
زيرساختي انجام شده در سازمان تاكسيراني در طول اين 
مدت گفت: در گذشته فعاليت در تاكسيراني به صورت 
سنتي بود و براساس مطالعات انجام شده طرح استفاده از 
زمان هاي خالي تاكسيرانان با تكيه بر اپليكيشين ها براي 
خدمات رساني بهتر به شهروندان اجرايي شد. افندي زاده 
بيان كرد: نوس��ازي تاكسيراني از برنامه هايي بوده كه در 
اي��ن مدت در دس��تور كار قرار گرفت به ط��وري كه در 
س��ال 95، 11 هزار تاكسي نوسازي ش��دند اما در سال 
96 به علت كمبود نقدينگي و يارانه هنوز نتوانس��ته ايم 
اقدام��ي در اين بخ��ش انجام دهيم و باتوجه به س��از و 
كارهاي پيش بيني ش��ده در برنامه هاي پيش رو به ويژه 
»ون« متناسب با اهداف و سياست هاي معاونت اقدامات 
ادامه خواهد يافت. وي تصريح كرد: براساس آمار 7000 
تاكس��ي فرسوده هستند كه بايد نوس��ازي شوند. ايجاد 
ايس��تگاه هاي تاكسي در مجاورت ايستگاه هاي مترو نيز 

از طرح هايي بوده كه در اين مدت انجام گرفته است. 

ايرانشهر

 مرك��ز آمار ايران در گزارش��ي اعالم كرد: بهار امس��ال 
پروانه س��اخت 14هزار و 936دس��تگاه »واحد مس��كوني« 
در ش��هرداري  تهران صادر ش��د كه نسبت به فصل گذشته 
حدود 19,3درصد و نس��بت به فصل مش��ابه سال گذشته 
ح��دود 4,9درصد كاهش يافت. به گزارش ايرنا، نتايج طرح 
گرد آوري اطالعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط 
شهرداري هاي كش��ور در فصل بهار سال 96 نشان مي دهد 
2273 پروانه  »احداث س��اختمان« توسط شهرداري  تهران 
در فصل بهار 1396 صادر ش��د كه نسبت به فصل گذشته 
حدود 10,5درصد كاهش داش��ت اما نسبت به فصل مشابه 
س��ال 95، 27,6درصد افزايش يافت. بر اساس اين گزارش، 
مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي احداث ساختمان  صادر 
ش��ده از س��وي ش��هرداري  تهران در فصل بهار 2ميليون و 
672 هزار و 900مترمربع بود كه نس��بت به فصل گذش��ته 
24,7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 95، 29,3درصد 
كاهش يافت، متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه ها 

در دوره  مورد بررس��ي هم حدود 1176 مترمربع بود. نتايج 
اي��ن گزارش نش��ان مي دهد كه در بهار امس��ال 79 هزار و 
688 واحد مس��كوني در پروانه هاي صادر شده براي احداث 
س��اختمان از سوي شهرداري هاي كشور پيش  بيني شد كه 
نسبت به فصل گذشته 21,9درصد و نسبت به فصل مشابه 
س��ال 95، 2,8درصد كاهش يافت و در اين ميان متوس��ط 
تعداد واحد مس��كوني در هر پروانه  احداث س��اختمان 2,7 
واحد بود. همچنين 29884پروانه  احداث ساختمان توسط 
ش��هرداري هاي كش��ور در فصل بهار 1396 صادر ش��د كه 
نس��بت به فصل گذش��ته حدود 19,6درصد كاهش يافت 
و نس��بت به فصل مش��ابه پارس��ال 2,2درصد بيشتر شد. 
مجموع مساحت زيربنا در پروانه هاي صادرشده براي احداث 
س��اختمان  در فصل بهار امس��ال 14ميليون و 553هزار و 
300مترمربع بود كه نس��بت به فصل گذشته 26,7درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته 6,9درصد كاهش يافت 
و متوسط مساحت زيربنا دراين پروانه ها 487 مترمربع بود. 

 كاهش 4.9درصدي صدور مجوز ساخت واحد مسكوني
 آگهي ابالغ نظريه دوم كارشناسي در بهار96

موضوع پرونده اجرايي كالسه 9۵۰۰۱۰6
بدينوس��يله به آق��اي جواد اعظم��ي فرزند ن��ازي داراي 
شناسنامه ش��ماره 700 و شماره ملي 4529819213 ابالغ 
مي گ��ردد در خصوص پرون��ده اجرايي كالس��ه 9500106 
له بانك كش��اورزي س��رابله عليه عليرضا شريفي، به موجب 
گزارش مورخ 96/05/15 كارش��ناس رس��مي دادگس��تري، 
پ��الك ثبتي 386 فرعي از پ��الك 1135 اصلي ملكي آقاي 
جواد اعظمي در بخش يازده كرمانش��اه، ايالم واقع در: ايالم 
ب��ه مبلغ 2/683/760/000 ريال ارزيابي گرديده اس��ت. لذا 

مراتب فقط جهت اطالع به حضور اعالم مي گردد.
رييس اداره اجراي اسناد رسمي ايالم
هوشنگ بابايي

آگهي فراخوان انتخاب مشاور
شماره 2 سال 96 )نوبت دوم(

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان آذربايجان ش��رقي در نظ��ر دارد عمليات مربوط 
به انجام خدمات مش��اوره مطالع��ات ارتقاء و بهينه س��ازي تصفيه خانه هاي فاضالب 
شهرهاي ميانه- جلفا و اهر را باتوجه به آيين  نامه بند »ه�« ماده 29 قانون برگزاري 
مناقص��ات به مش��اور واجد ش��رايط و داراي صالحيت و رتبه مرتب��ط پس از انجام 
ارزياب��ي كيفي و فني و ب��روش )QAS( واگذار نمايد. لذا كلي��ه واجدين صالحيت 
مي توانن��د ظ��رف مدت يك هفت��ه از تاريخ درج آگهي فراخوان نوبت اول و س��پس 
نوبت دوم كه متعاقبا درج خواهد ش��د جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي، به آدرس 
تبريز- بلوار 29 بهمن- جنب دانشگاه تبريز- شركت آب و فاضالب استان آذربايجان 
شرقي- امور قراردادها، تلفن 33304091-041 دورنگار 33309992-041 مراجعه 
و اعالم آمادگي نمايند تا اس��ناد مربوطه متعاقبا در اختيار ايش��ان قرار گيرد. الزم به 
ذكر است هزينه آگهي به عهده مشاور منتخب خواهد بود. ساير اطالعات و جزئيات 
مربوطه ازجمله زمان تحويل پاكات پيشنهادي در اسناد انتخاب مشاور مندرج است.

WWW.ABFA-AZARBAIJAN.IR سايت

شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي

»كمبود آب جدی است، در مصرف آن صرفه جويی نماييم«

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

هر ۱۰سال يك زلزله 7ريشتري در كشور رخ مي دهد
گروه راه و شهر سازي 

محمد ش��كرچي زاده رييس مرك��ز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي در تشريح جزئيات زلزله كرمانشاه 
با بيان اينكه هر 10س��ال يك زلزله بيش از 7ريشتر 
در كش��ور رخ مي دهد، گفت: اين زلزله ها بيش��تر در 
شهرهاي كم جمعيت رخ مي دهد و اگر در كالن شهرها 
رخ دهد، شاهد فجايعي وراي مرزهاي كشور خواهيم 
ب��ود. وي ادامه داد: زلزله اخي��ر بخش هاي مهمي از 
استان كرمانشاه را لرزاند و اين زلزله بزرگ ترين زمين 
لرزه يي بوده است كه ما در اين ناحيه از زاگرس انتظار 

داشتيم. 
وي ب��زرگاي اين زلزل��ه را 7,3ريش��تر ذكر كرد 
و افزود: ش��تاب هاي اين زلزله توس��ط 102دس��تگاه 
ش��تاب  نگاري ثب��ت ش��د و در هزار كيلومت��ر دورتر 
در اس��تان خراسان شمالي ش��تاب اين زلزله توسط 

دستگاه هاي شتاب نگاري به ثبت رسيد. 
ش��كرچي زاده ادام��ه داد: ب��ر اس��اس تحقيقات، 
رفتارهاي متفاوتي از ساختمان هاي مسكن مهر و ساير 
سازه ها مش��اهده كرديم، چرا كه شتاب زلزله نسبت 

مستقيمي بر نيروهاي وارد شده بر ساختمان دارد. 
وي با تاكيد بر اينكه در دو شهر اسالم آباد و سرپل 
ذهاب دو نوع متفاوت ش��تاب احس��اس شده است، 
توضيح داد: در س��رپل ذهاب ش��تاب زلزله به ميزان 
68صدم جي در مدت 11ثانيه احساس شد و در شهر 
اسالم آباد نيز حداكثر شتاب 12صدم جي بوده است 

كه در مدت طوالني احساس شد. 
وي اضافه كرد: مطالعات ما نش��ان داد كه سازه ها 
روي زمين ه��اي سس��ت و باتالقي احداث ش��ده كه 
هيچ گونه اقداماتي براي زيرسازي سازه ها انجام نشده 
ب��ود. ش��كرچي زاده با تاكيد بر اهمي��ت نحوه اجراي 
س��ازه و ميزان رعايت دس��تورالعمل و ميزان كيفيت 
مصالح س��ازه خاطرنش��ان كرد: اين پارامترها عناصر 
تعيين  كننده براي س��ازه ها هستند، به گونه يي كه در 

برخي موارد ش��اهد بوديم بعضي از س��ازه ها تخريب 
نسبي داش��ته اند. وي با اش��اره به وضعيت ديوارها و 
نماها در زلزله كرمانش��اه خاطرنشان كرد: بررسي ما 
نش��ان داد كه در اين زلزله اسكلت هاي سازه جايگاه 
مناسبي نداشتند و بسياري از نماهاي سازه فرو ريخت. 
از اين رو م��ا بايد تكليف خودمان را با اين المان هاي 

غيرسازه يي روشن كنيم. 

 اختصاص هزار ميليارد تومان به زلزله زدگان 
بعد از ب��ارش باران در كرمانش��اه، ش��رايط براي 
زلزله زدگان س��خت تر شده و متاس��فانه آب به درون 
برخي چادرها نفوذ كرده و به همين دليل با توجه به 
سرد شدن هوا انتظار مي رود، مسووالن سرعت عمل 
بيشتري به خرج داده و هرچه سريع تر جهت اسكان 
زلزله زدگان اقدام كنند. در اين رابطه هيات دولت هزار 
و 49ميليارد و 116ميليون تومان تسهيالت و كمك 
بالعوض براي 30 هزار و 500 واحد آس��يب ديده در 

جريان زلزله استان كرمانشاه اختصاص داد. 
به گزارش ايس��نا، عليرضا تابش ب��ا بيان اين خبر 
توضيحاتي در خصوص خسارت هاي زلزله عنوان كرد 
و گفت: برآورد خسارت اوليه دو روز بعد از زلزله انجام 
ش��د كه نش��ان مي دهد 30هزار و 500 واحد آسيب 
ديده ان��د. 15هزار و 500 واحد آن تعميري و بقيه هم 

احداثي است.
 ب��راي اين ميزان در هي��ات دولت در 24 آبان ماه 
مصوبه يي در مورد تامين بالع��وض و وام زلزله زدگان 
داده ش��د كه در تاريخ هيات دولت بي سابقه بوده كه 
دو روز بعد از زلزله مصوبه يي داده ش��ود و اجرا ش��ود. 
وي افزود: هيات دولت مصوب كرد، مبلغ 767 ميليارد 
و 500 ميلي��ون تومان تس��هيالت بانكي ارزان قيمت 
توسط بانك مركزي از طريق بانك هاي عامل در اختيار 
بنياد مس��كن قرار گيرد تا بين آسيب ديدگان ناشي از 
زلزله با ضمانت سفته زنجيره يي و خيلي سهل و آسان 

توزيع كنند. اين تس��هيالت در بين بانك ها تقس��يم 
شده، بانك هاي كرمانشاه شعب خود را تجهيز كردند 
و بانك هايي كه شعبه ندارند نيز شعبه سيار مي زنند. 
رييس بنياد مس��كن انقالب اسالمي درخصوص مبلغ 
تسهيالت گفت: 25ميليون تومان تسهيالت براي 11 
هزار واحد مسكن روس��تايي، 35ميليون تومان براي 
4500 واحد ش��هري، 12ميليون تومان تسهيالت نيز 
براي 15هزار واحد تعميري مسكن شهري و روستايي 
اختصاص يافته اس��ت. براي 15هزار و 500 نفري هم 
كه لوازم خانگي شان از بين رفته 10ميليون تومان وام 

پرداخت مي شود. 
تاب��ش مبلغ بالعوض را ه��م 281ميليارد و 616 
ميليون تومان عن��وان و تصريح كرد: ب��راي 11هزار 
مس��كن روس��تايي 5 ميلي��ون تومان، ب��راي 4500 
مسكن شهري 6ميليون تومان، براي تعمير و نگهداري 
15هزار مس��كن شهري، روستايي و تجاري 2ميليون 
توم��ان، براي ل��وازم خانگ��ي 15ه��زار و 500 واحد 
2ميليون تومان، براي اس��كان موق��ت 11هزار واحد 
مسكن روستايي 3ميليون تومان و براي اسكان موقت 
ش��هري 4500واحد ش��هري 5ميليون تومان كمك 
بالعوض در نظر گرفته ش��ده است. به گفته وي مبلغ 
بالعوض ابالغ و تخصيص شد و 50درصد وجه را هم 

خزانه به حساب بنياد ريخته است. 
تابش اظهار كرد: ستادهاي معين با همه امكانات 
خ��ود در منطقه مس��تقر ش��ده اند. كار ديگري كه با 
س��رعت انجام مي ش��ود، ارزيابي و كارشناسي دقيق 
واحد به واحد خس��ارت اس��ت. در سراسر استان 24 
هزار و 932 واحد ارزيابي خس��ارت صورت گرفت كه 
6047 واحد شهري و 18 هزار و 525 واحد روستايي 
است. تعداد واحد روس��تايي نيز 12هزار و 541واحد 
و تعداد واحدهاي تعميري 10هزار واحد اس��ت. مبلغ 
تسهيالت و بالعوض واحدهاي تعميري را مخصوصا از 
هفته آينده پرداخت مي كنيم. به گفته تابش، مديريت 

هزينه به عهده مالك است و ما به نيابت از مالك هزينه 
نمي كنيم. پول را به مالكان مي دهيم و آنها خودشان 
هزينه مي كنن��د. مديريت در هزينه و مش��اركت در 

ساخت با مالك است. 

 ناكارآمدي مراكز درماني در زلزله 
بعد از وقوع زلزله در كرمانشاه ويديوها و تصاويري 
در ش��بكه هاي مج��ازي به س��رعت پخش ش��د كه 
نش��ان دهنده بي برنامگي و عدم هماهنگي دستگاه ها 
در كم��ك ب��ه زلزل��ه زدگان بود. صحبت ه��اي غزال 
راهب رييس پژوهش��كده معماري و شهرسازي مركز 
تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي مويد اين مطلب 
اس��ت. به گفته راهب در اين زلزله به دليل مس��دود 
شدن راه ها امدادرس��اني به روستاها به موقع صورت 
نگرفت، به گونه يي كه در برخي روستاها تا روز جمعه 

هفته گذشته دام ها در زير آوار باقي ماندند. 
وي نتايج ناشي از مطالعات ميداني از سكونتگاه هاي 
مناط��ق زلزله زده كرمانش��اه را تش��ريح كرد و گفت: 
بر اس��اس مطالعات ميداني ما در ساعات اوليه زلزله 

مسير روانسر به جوانرود به دليل ريزش سنگ مسدود 
شد، ضمن آنكه در مسير سرپل ذهاب، قصرشيرين و 
ازگله هيچ يك از بيمارستان ها قادر به پاسخگويي به 
مصدومان نبوده اند. وي دليل اين امر را از دست دادن 
كاركردهاي بيمارس��تان ها و مراكز درماني ذكر كرد و 
افزود: اين امر موجب شد تا مصدومان به مراكز درماني 
كرمانشاه منتقل شوند و از آنجايي كه بيمارستان هاي 
كرمانش��اه پاس��خگوي درمان مصدوم��ان نبوده اند، 

مصدومان به صورت پروازي به تهران منتقل شدند. 
راهب با تاكيد بر اينكه براساس اين داده ها نبايد در 
بازسازي اين استان شتاب زده عمل شود، تاكيد كرد: با 
توجه به داده هاي به دست آمده بايد بازسازي شهرها 

براساس آمايش سرزميني صورت گيرد.  
وي با بيان اينكه اسالم آباد غرب با 90هزار جمعيت 
دومين ش��هر پرجمعيت اس��تان كرمانشاه محسوب 
مي ش��ود، اضافه كرد: 67درصد اين بناها در اين شهر 
با آجر و آهن ساخته شده اند و در ارزيابي نيز در سال 
84 به ش��هر تبديل شده است و همچنان آثار جنگ 

در آن وجود دارد. 
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صنعت، معدن و جتارت14
 انتصاب هاي جديد
در وزارت صنعت 

ش�اتا   وزير صنعت، معدن و تج��ارت با صدور احكام 
جداگانه ي��ي 3 مش��اور وزي��ر در امور فرهنگ��ي، صنايع 
نساجي و امور تربيت بدني و ورزش را منصوب كرد. محمد 
شريعتمداري با صدور حكمي حجت االسالم والمسلمين 
سيدعلي گراميان را به عنوان مشاور وزير در امور فرهنگي 
منص��وب كرد. او پيش از اين نيز در اين س��مت فعاليت 
داش��ت. او همچنين در حكم ديگري گلنار نصراللهي را 
نيز به عنوان مشاور وزير در امور صنايع نساجي در سمت 
خود ابقا كرد. از س��وي ديگر محمد دادكان را به عنوان 
مش��اور امور تربيت بدني و ورزش برگزيد. همچنين وزير 
صنعت،  معدن و تجارت، »مهدي كرباسيان« را در سمت 
معاون وزير و رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايران ابقا كرد. از سوي ديگر راضيه 
لك به عنوان نخس��تين زن در معاونت شريعتمداري به 
س��مت معاونت وزير و رياست س��ازمان زمين شناسي و 

اكتشافات معدني منصوب شد. 

نان گران شد
ف�ارس   پيرو مصوبه س��تاد تنظيم ب��ازار مبني بر 
افزاي��ش 15درص��دي قيمت نان، ات��اق اصناف ايران 
ب��ا صدور بخش��نامه يي مجوز افزاي��ش قيمت نان در 
تهران را داده اس��ت. در بخش��نامه اتاق اصناف ايران 
كه به روس��اي اتاق ه��اي اصناف اس��تان تهران ابالغ 
شده، آمده است: پيرو مصوبات ستاد تنظيم بازار بدين 
وس��يله نرخ نان در تهران از تاري��خ اول آذر ماه 96 با 
افزايش 15درصد ب��ه قيمت فروش فعلي نان با اوزان 
مختلف اعالم مي شود. لذا دس��تور فرماييد مراتب به 
كلي��ه واحدهاي ذي ربط اطالع رس��اني و نظارت الزم 
معمول شود. بديهي اس��ت، نظارت مستمر بر ارتقاي 
كيفيت براي كاهش ضايعات نان و احترام به مطالبات 
مصرف كنندگان همراه با افزايش نرخ مصوب نان مورد 
انتظار است. براس��اس اين گزارش، قيمت نان بربري 
 از 650 ب��ه 750تومان، قيمت نان تافتون س��نتي از

400 به 460تومان و سنگك از 800 به 920تومان و 
لواش از 210 به 240تومان افزايش مي يابد. 

داليل تغيير مديرعامل سايپا 
ايسنا   رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران گفت: اكثريت اعضاي هيات مديره تصميم 
به تغيير مديرعامل در سايپا گرفتند. منصور معظمي با 
اش��اره به اين موضوع كه براساس قانون تجارت انتخاب 
مديرعامل از وظايف و اختيارات هيات مديره هر شركت 
است، اظهار كرد: در مورد سايپا با توجه به راي اكثريت 
اعضاي هيات مديره تصميم به تغيير مديرعامل در سايپا 
گرفته اند و اين جابه جايي صورت گرفته دقيقا براس��اس 
نص صريح ماده 124 اليحه اصالح قانون تجارت اس��ت. 
رييس سازمان ايدرو افزود: اين تصميم هيچ ارتباطي با 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشته البته ايدرو يكي از 
سهامداران گروه خودروسازي سايپاست. او گفت: از اين رو 
براي آقاي جهرودي كه برآمده از صنعت خودرو هستند، 
آرزوي موفقيت مي كنيم و اميدواريم با حمايت هاي ايدرو 
و وزي��ر صنعت، معدن و تجارت در دوره جديد ش��اهد 

توسعه گروه خودروسازي سايپا باشيم. 

برنامه ريزي براي صادرات 
سيگار

شاتا   رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با بيان اينكه در طول 
3سال گذش��ته 12كارخانه توليد سيگار راه اندازي و تا 
آخر امس��ال هم 3 كارخانه ديگر راه اندازي خواهد شد، 
گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته تا 3س��ال آينده 
صادرات سيگار كشور به بيش از 10ميليارد نخ افزايش 
مي يابد. علي اصغر رمزي در شش��مين جلسه كارگروه 
مب��ارزه با قاچاق كاالي دخاني كردس��تان اضافه كرد: 
توليد داخلي كشور در س��ال 93 حدود 30ميليارد نخ 
بود و در س��ال 95 اين ميزان به 45ميليارد نخ رسيده 
و امسال هم قرار است 5 ميليارد نخ ديگر به آمار توليد 
كش��ور اضافه ش��ود.  او با بيان اينكه استان كردستان 
در زمين��ه مب��ارزه با كاالهاي قاچ��اق دخاني عملكرد 
خوبي داشته اس��ت، افزود: پيشگيري جزو اولويت هاي 
اين كارگروه در س��طح كشور است و اقدامات خوبي در 
راستاي تحقق پيشگيري انجام شده است. رمزي افزود: 
در سال 93 در كشور 30ميليارد نخ سيگار توليد مي شد 
كه ميزان مصرف حدود 55 ميليارد نخ بود همچنين در 
سال 94 حدود 16ميليارد نخ سيگار وارد كشور مي شد 
و حدود 12ميليارد نخ هم برآورد ميزان قاچاق اين كاال 
ب��ود. او با بيان اينكه توزيع س��يگار بدون مجوز دولت 
قاچاق محسوب مي شود، گفت: درحال حاضر صادرات 
سيگار ش��روع شده و از س��ال آينده اين صادرات وارد 
آمار خواهد ش��د. 50 درصد نياز مصرفي كش��ور توليد 
داخ��ل بود و اين موجب ش��د ي��ك برنامه ريزي دقيق 
براي افزايش توليد به حداقل رساندن قاچاق و به صفر 
رساندن واردات داشته باشيم. رمزي اذعان كرد: واردات 
رسمي كش��ور در سال گذشته به 4ميليارد نخ كاهش 
يافته و امسال به 2ميليارد نخ مي رسد و برنامه ما براي 
سال آينده به صفر رساندن واردات با ايجاد كارخانه هاي 
جديد اس��ت. او گفت: توزيع سيگار بدون مجوز دولت، 
قاچاق محسوب مي ش��ود كه از هفته گذشته 30هزار 
واح��د صنفي براي دريافت مجوز اق��دام كرده اند البته 
كيوسك ها ش��امل اين موضوع نمي ش��وند. همچنين 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان نيز در 
اين نشست گفت: ظرفيت فاز اول كارخانه سيگار سقز 5 
ميليارد نخ است و با راه اندازي كارخانه توليد سيگار سقز 
در فاز اول ظرفيت توليد 5 ميليارد نخ و امكان افزايش 
آن به 10ميليارد نخ در فازهاي بعدي وجود دارد. محمد 
دره وزم��ي تصريح كرد: عزم ج��دي در مبارزه با قاچاق 
كاال در كردس��تان وجود دارد و اين ناش��ي از همدلي 
و ارتباط بس��يار خوب بين اعضاي كميسيون مبارزه با 
قاچاق استان اس��ت.  او عنوان كرد: وجود اين همدلي 
و هم افزايي بين اعضاي كميس��يون و كارگروه موجب 
شده كه اس��تان به لحاظ عملكردي در بحث مبارزه و 
مقابله با قاچاق كاالها ازجمله كاالهاي دخاني بس��يار 
مطل��وب عمل كند.  اين مقام مس��وول با بيان اينكه 
انجام اقدامات پيشگيرانه بهترين راه حل براي مقابله 
با قاچاق محصوالت دخاني در كش��ور اس��ت، اظهار 
ك��رد: اقدام دولت براي تولي��د محصوالت دخاني در 
داخل كش��ور اقدام خوبي اس��ت كه ع��الوه بر ايجاد 
اش��تغال، زمينه س��از كاهش ورود كاالهاي قاچاق به 

داخل كشور است. 

روي موج خبر

روند تجارت ايران با 6 گروه اقتصادي منتشر شد

شناسنامه تجارت با قدرت هاي اقتصادي
تعادل    

كارنام��ه تجارت اي��ران به 6گروه اقتص��ادي در 7ماه 
منته��ي به مهر س��ال 1396 منتش��ر ش��د. بر اس��اس 
آمار س��ازمان توس��عه تجارت، صادرات ايران به 6 گروه 
اقتصادي از جمله »همكاري اس��المي، شوراي همكاري 
خليج فارس، س��ازمان هم��كاري اقتصادي، كش��ورهاي 
مستقل مش��ترك المنافع و اتحاديه اروپا« با افت مواجه 
شده است. اين در حالي است كه مطابق آمارها، صادرات 
ايران به »كش��ورهاي عضو همكاري جنوب شرق آسيا« 
رش��د را تجربه كرده است. از س��وي ديگر، براساس آمار 
منتشر ش��ده، ميزان واردات ايران از 6 گروه اقتصادي با 
رش��د روبه رو بوده، اما تنها با گروه اقتصادي »كشورهاي 
مستقل مشترك المنافع« افت را تجربه كرده است. آمارها 
حاكي از اين است كه كفه ترازوي تجاري ايران با 6 گروه 
اقتصادي به نفع آنها سنگيني مي كند؛ به طوري كه ميزان 
واردات اي��ران از 6 گروه اقتصادي به نس��بت صادرات به 
آنها بيش��تر گزارش مي ش��ود. همچنين براساس آمارها، 
سهم واردات كاالهاي واسطه يي در كارنامه تجارت ايران 
در 7ماه منتهي به مهر س��ال جاري به نس��بت كاالهاي 

مصرفي و واسطه يي بيشتر گزارش مي شود. 

 كارنامه تجارت در مهرماه
بر اساس آمار منتشر ش��ده از سوي سازمان توسعه 
تجارت، صادرات كاال با احتساب ميعانات گازي كشور در 
7ماه منتهي به مهر س��ال 1396، 68ميليون و 58 هزار 
تن به ارزش 24ميليارد و 710ميليون دالر بوده اس��ت. 
مطابق آمار ميزان صادرات كش��ور در همين بازه زماني 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 9,5درصد از لحاظ وزني 

و 2,2درصد از نظر ارزشي كاهش را تجربه كرده است. 
همچنين مطاب��ق آمارها، پنج قلم عم��ده صادراتي 
شامل؛ ميعانات گازي به ارزش 4ميليارد و 115 ميليون 
دالر، پروپان مايع ش���ده ب�ه ارزش 809 ميلي�ون دالر، 
پلي اتيلن گريد فيلم با چگالي كمتر از 94درصد جز نوع 
پودري به ارزش 750ميليون دالر، روغن هاي س���بك و 
ف�رآورده هاي نفتي جز بنزين 725ميليون دالر، متانول 

661ميليون دالر گزارش شده است. 
از سوي ديگر براساس سازمان توسعه تجارت، 5 بازار 
نخس��ت صادراتي ايران، چين ب��ا 5ميليارد و22ميليون 
دالر، عراق با 4ميليارد و 13ميليون دالر، امارات متح�ده 
عرب�ي با 3ميلي��ارد و 341ميلي��ون دالر، كره جنوبي با 
2ميليارد و444 ميليون دالر و افغانس��تان با يك ميليارد 
و 584ميلي��ون دالر عنوان ش��ده اند. بر اس��اس آمارها 
س��هم اين بازارها از كل صادرات ني��ز 67 درصد عنوان 
مي ش��ود كه متوس��ط قيمت هر ت��ن كاالي صادراتي 
 363دالر ب��وده كه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل

8 درصد افزايش را تجربه كرده است. مطابق آمار سازمان 
توسعه تجارت، واردات كشور در 7ماه منتهي به مهر 96 
معادل 19ميليون و 932 هزار تن به ارزش 27ميليارد و 
817ميليون دالر گزارش شده كه تغييرات آن نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 5,5درصد از نظر وزني و 15درصد 
از نظر ارزش افزايشي بوده است. آمارها گوياي اين است 
كه 5 قلم عمده وارداتي به كش��ور شامل؛ برنج به ارزش 
يك ميلي��ارد دالر، ذرت دام�ي ب�ه ارزش 882ميلي�ون 

دالر، قطع�ات خودرو س�واري 738ميليون دالر، وسايل 
نقليه موتوري با حجم س��يلندر 1500سي سي تا 2000 
س�ي س���ي ب�ه ارزش 625ميليون دالر، لوبيا س��ويا به 
ارزش 536 ميلي��ون دالر بوده اس��ت. همچنين مطابق 
آماره��ا 5 مبدا وارداتي اي��ران » چين با ارزش 6ميليارد 
و 820 ميليون دالر، ام��ارات متحده عرب�ي 4ميليارد و 
678ميلي���ون دالر، تركي�ه يك ميلي��ارد و 933ميليون 
دالر، كره جنوبي يك ميليارد و 844 ميليون دالر، آلمان 
يك ميليارد و 540ميليون دالر بوده كه سهم اين 5 كشور 

از سبد وارداتي ايران 4,60 درصد گزارش مي شود. 

 صادرات به 6 گروه اقتصادي 
حال بر اس��اس آمار سازمان توسعه تجارت، صادرات 
كاال ب��ه تفكي��ك گروه هاي اقتص��ادي در 7 ماه منتهي 
به مهر س��ال 96- 1395، حاكي از اين اس��ت كه تجار 
ايراني توانس��ته اند به »كش��ورهاي همكاري اس��المي 
OIC«، 31ميليون و 593هزارتن به ارزش 12 ميليارد 
و 374ميليون دالر كاال صادر كنند كه نس��بت به مدت 
مش��ابه سال 1395 از نظر وزني با افت 18 درصدي و از 

نظر ارزشي با افت 10درصدي مواجه بوده است. 
مطاب��ق آماره��ا ميزان ص��ادرات ايران به »ش��وراي 
 همكاري ه��اي خليج ف��ارس« در همين م��دت مذكور،
 13 ميلي��ون و 495هزارت��ن ب��ه ارزش 4ميلي��ارد و
54 ميليون دالر گزارش شده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل كه 4ميليارد و 493ميليون دالر بوده، از نظر 
وزني رش��د 9درصدي را تجربه كرده اما از نظر ارزشي با 

افت 10درصدي مواجه بوده است. 
»س��ازمان همكاري اقتصادي« )ECO( ديگر شريك 
تجاري ايران به ش��مار مي رود كه در همي��ن بازه زماني 
 توانس��ته اس��ت، 8ميلي��ون و 17هزارتن كاال ب��ه ارزش

3 ميلي��ارد و 835 ميليون دالر از اي��ران وارد كند كه در 
مقايسه با مدت مشابه با سال 95 كه ميزان صادرات ايران 
به اين سازمان 5ميليارد و 160ميليون دالر بوده، از لحاظ 
وزني افت 46درصدي و از نظر ارزشي افت 26درصدي را 
تجربه كرده است.  همچنين براساس آمار سازمان توسعه 
تج��ارت، ميزان صادرات ايران به »كش��ورهاي مس��تقل 
مش��ترك المنافع« CIS، يك ميلي��ون و931 هزارتن به 
ارزش يك ميليارد و 88ميليون دالر بوده است كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل كه ايران توانسته بود يك ميليارد 
و 136 ميليون دالر كاال به اين كشورها صادر كند، از لحاظ 
وزني با افت 32درصدي و از نظر ارزش��ي افت 4 درصدي 
روبه رو بوده اس��ت.  همچنين مطابق آمارها، »كشورهاي 
عضو همكاري جنوب شرقي آسيا« )ASEAN(، در 7ماه 
منتهي به مهر سال 96 توانسته اند 2ميليون و472هزارتن 
به ارزش يك ميليارد و 23ميلي��ون دالر كاال از ايران وارد 
كنند كه نس��بت به مدت مشابه سال 1395 هم از لحاظ 

وزني و هم ارزشي رشد را تجربه كرده است. 
از ديگر ش��ركاي تج��اري ايران در عرص��ه جهاني، 
»اتحاديه اروپا« به شمار مي رود كه در همين بازه زماني 
توانسته به ميزان 763هزارتن به ارزش 754 ميليون دالر 
كاال از اي��ران وارد كند. اين ميزان ص��ادرات به اتحاديه 
در مقايس��ه با ظرفيت هاي صادراتي ايران بس��يار ناچيز 
اس��ت، به طوري كه حتي بر اساس آمارها، صادرات ايران 

به اتحاديه اروپا هم از نظر وزني و ارزشي نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذشته روند كاهشي داش��ته است. از اين 
رو متوليان توس��عه تجارت بايد كارنامه ضعيف صادراتي 
ايران به اين كش��ورها و به ويژه كشورهاي اتحاديه اروپا 
را م��ورد پايش و رصد قرار دهند و نقاط ضعف تجارت با 

اين مناطق را شناسايي كنند و درصدد رفع آن برآيند. 

 واردات از 6 گروه اقتصادي 
از س��وي ديگر براس��اس آمار منتشر ش��ده از سوي 
س��ازمان توس��عه تجارت، ميزان واردات اي��ران در 7 ماه 
منته��ي به مه��ر س��ال 1396 از گ��روه »همكاري هاي 
اقتص��ادي« OIC از نظ��ر وزني 4ميليون ت��ن به ارزش 
7ميلي��ارد و 26ميلي��ون دالر ب��وده كه نس��بت به مدت 
مشابه س��ال 1395 از نظر وزني با افت 5درصدي مواجه 
بوده، اما از نظر ارزش��ي رش��د 20درصدي را تجربه كرده 
اس��ت، چراكه ميزان واردات اي��ران از اين گروه اقتصادي 
در س��ال گذشته از نظر ارزشي 5 ميليارد و 871 ميليون 
دالر گزارش شده است.  »اتحاديه اروپا« كه ديگر شريك 
تجاري ايران به ش��مار مي رود ك��ه تجار ايراني در همين 
بازه زماني توانسته اند 4ميليون و12هزارتن كاال به ارزش 
5ميليارد و 655 ميليون دالر كاال از اين اتحاديه وارد كنند 
كه نسبت به مدت مشابه س��ال 1395 كه ارزش واردات 
ايران 4 ميليارد و 186ميليون دالر بوده، هم به لحاظ وزني 

و هم ارزشي رشد را تجربه كرده است. 
از طرف��ي مطاب��ق آمارها، مي��زان واردات اي��ران از 
»كشورهاي عضو همكاري خليج فارس« در 7ماه منتهي 
به مهر سال جاري به لحاظ وزني 2 ميليون و 57 هزارتن 
و از نظر ارزش��ي 4ميليارد و463 ميلي��ون دالر گزارش 
مي شود. اين در شرايطي است كه ميزان واردات ايران از 
كشورهاي عضو همكاري خليج فارس در سال گذشته از 
نظر ارزشي برابر با 3ميليارد و 677ميليون دالر بوده كه 
در س��ال جاري از لحاظ وزني با افت 11درصدي و اما از 

نظر ارزشي با رشد 21 درصدي مواجه بوده است. 
همچنين براساس آمار سازمان توسعه تجارت، حجم 
واردات ايران از »س��ازمان همكاري اقتصادي« در مدت 
ياد ش��ده به لحاظ وزني يك ميلي��ون و 749 هزارتن به 
ارزش 2ميلي��ارد و 300ميليون دالر گزارش ش��ده كه 
نسبت به مدت مشابه سال 1395 كه تجار ايراني از اين 
گ��روه اقتصادي يك ميليارد و 823ميليون دالر كاال وارد 
كرده اند، هم از نظر ارزشي و هم وزني رشد داشته است. 
از س��وي ديگر »كش��ورهاي عضو هم��كاري جنوب 
شرق آسيا« نيز در همين مدت توانسته اند، يك ميليون 
و 618هزارتن كاال ب��ه ارزش يك ميليارد و 137ميليون 
دالر كاال به ايران صادر كنند كه نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل از نظر ارزشي و وزني با رشد مواجه شده است. 
ديگر ش��ريك تجاري ايران، »كش��ورهاي مس��تقل 
مش��ترك المنافع« CIS محس��وب مي ش��ود كه در 7 
ماه منتهي به مهر س��ال 1396 توانسته اند يك ميليون 
و346هزارت��ن كاال به ارزش 708ميلي��ون دالر به ايران 
صادر كنند. اين در حالي است كه در سال گذشته ميزان 
واردات ايران از اين كش��ورها، يك ميليارد و 425ميليون 
دالر بوده كه در 7ماه منتهي به مهر س��ال جاري از نظر 

وزني و ارزشي افت را تجربه كرده است. 

 مثلث وارداتي ايران 
از س��وي ديگر مطابق آمار منتش��ر شده از سوي 
س��ازمان توس��عه تجارت، مي��زان واردات »كاالهاي 
واس��طه يي« در 7م��اه منتهي به مهر س��ال جاري 
از نظ��ر وزني 16ميلي��ون و 121هزارت��ن به ارزش 
16ميلي��ارد و 798ميلي��ون دالر گزارش ش��ده كه 
سهم ارزشي آن در كارنامه تجارت ايران 60,2درصد 
گزارش ش��ده اس��ت. همچنين آمارها حاكي از اين 
اس��ت كه ميزان واردات »كاالهاي س��رمايه يي« در 

همين بازه زماني از نظر وزني 435هزارتن به ارزش 
4ميليارد و 241ميليون دالر گزارش ش��ده كه سهم 
آن از كارنامه وارداتي كش��ور بيش از 15درصد ذكر 
شده اس��ت. همچنين بر اساس آمار سازمان توسعه 
تجارت، ميزان واردات كاالهاي مصرفي در مدت ياد 
ش��ده، 2ميليون و 237 هزارتن ب��ه ارزش 5ميليارد 
و 836 ميليون دالر گزارش ش��ده اس��ت كه سهمي 
حدود 22درصد از كل واردات ايران در 7ماه منتهي 

به مهر سال جاري را به خود اختصاص مي دهد. 

رييس پارلمان بخش خصوصي در سمينار مشترك اتاق ايران و اتاق اقتصادي فدرال اتريش خبر داد

تشكيل اتاق »ايران« و »اتريش« تا پايان۹6

تعادل    
در س��مينار مش��ترك اتاق ايران و اتاق اقتصادي 
ف��درال اتريش، حض��ور نماين��دگان پارلمان بخش 
خصوص��ي اي��ران در اتريش فرصت��ي كم نظير براي 
آشنايي با س��اختار و فعاليت هاي دو طرف، تبادل آرا 
و آشنايي با پتانس��يل هاي يكديگر فراهم كرد. روابط 
ديپلماتيك ميان دو كش��ور اتريش و اي��ران از 160 
سال گذشته تاكنون ادامه داشته و همواره با كمترين 
نوس��انات در جري��ان بوده اس��ت. اتري��ش از معدود 
كشورهاي اروپايي بود كه در زمان اعمال تحريم هاي 
يك جانبه علي��ه ايران، از پذيرش آن خودداري كرد و 
رواب��ط تجاري دوجانبه خود با اي��ران را ادامه داد. به 
نتيجه رس��يدن مذاكرات 1+5 و امضاي برجام، باعث 
ش��د فعاالن اقتصادي خارجي از كش��ورهاي اروپايي 
به ويژه از ايالت هاي مختلف اتريش همچون سالزبورگ، 
اتريش سفلي، اشتايرمارك، كارينتيا، فورالبرگ و وين 
در قالب هيات هاي تجاري متفاوت به ايران سفر كنند 
كه اتاق تهران نيز يكي از ميزبانان عمده اين ديدارها 
بود. در دوران پس��ابرجام، عالوه بر برقراري پروازهاي 
مستقيم بين شهرهاي بزرگ ايران و وين، قراردادهاي 
متعددي نيز بين ش��ركت هاي دو كش��ور منعقد شد 
ك��ه به اعتقاد فعاالن اقتصادي منجر به همكاري هاي 
خوبي در حوزه هاي »انرژي«، »خودرو«، »مهندسي«، 
»غذايي«، »هتل سازي«، س��اخت »تصفيه خانه هاي 
فاض��الب« و... ش��ده ك��ه در صورت ت��داوم موجب 
همكاري هاي درازمدت اقتصادي خواهد شد. به اعتقاد 
كنشگران اقتصادي، حضور اين هيات هاي تجاري در 
21 م��اه اخير پس از اجراي برج��ام در ايران، فرصت 
خوبي براي شناس��ايي و ارزيابي مجدد براي دو طرف 
فراهم كرد كه مي توان آثار آن را به تدريج در افزايش 

مراودات تجاري ديد. 

 حجم تجاري »ايران« و »اتريش«
براس��اس برآورده��اي انجام ش��ده؛ حجم كل 
مبادالت تجاري بين دو كش��ور در س��ال 2016، 
377ميلي��ون يورو ب��وده كه از اي��ن ميزان 276 
ميلي��ون يورو ص��ادرات اتريش به اي��ران و 101 
ميليون ي��ورو صادرات ايران به اتريش اس��ت كه 
ب��ه ترتي��ب 11 و 524 درصد افزايش نس��بت به 
سال 2015 را نشان مي دهد. همچنين حجم كل 
مبادالت تجاري ايران و اتريش در 5ماهه نخست 
سال جاري شمسي، 115 ميليون يورو بوده است. 
 رييس اتاق ايران در س��مينار مش��ترك اتاق 
اي��ران و اتاق اقتصادي فدرال اتريش از تش��كيل 
ات��اق بازرگاني ايران و اتريش تا پايان س��ال 96 
خب��ر داد و گفت: دانش فني و تكنولوژي بايد در 

سرمايه گذاري هاي مشترك منتقل شود. 
غالمحسين ش��افعي افزود: سال آينده برابر با 
صد و هشتادمين سالگرد روابط ديپلماتيك ايران 
و اتري��ش كش��ور خواهد بود؛ خرس��نديم كه در 
اين ميان ع��الوه بر ارتباط بين دو ملت و دولت، 
همكاري اتاق هاي دو كش��ور نيز سابقه خوبي از 

خود به جا گذاشته است. 
او يكي از بهتري��ن تجربه ها در روابط تجاري 
ايران و اتريش را مربوط به س��ال 2015 همزمان 
با آغاز روند لغو تحريم ها عليه ايران و سفر هيات 
200 نفره تجار و بازگانان اتريش به سرپرس��تي 
رييس جمهور پيشين اين كشور به تهران دانست 
و گفت: اتريش نخستين كش��ور اروپايي بود كه 
چنين هيات بزرگي را به ايران اعزام كرد. حضور 
فيشر رييس جمهور پيشين اتريش در راس هيات 
مذكور نيز منحصربه ف��رد بود و انگيزه فراواني را 
مي��ان تجار و صاحب��ان صنايع دو كش��ور براي 

توس��عه فعاليت ها ايجاد كرد. كش��ورهاي ديگر 
اروپايي نيز پس از اين س��فر در قالب هيات هاي 
بزرگ و به سرپرس��تي مقامات عالي سياسي در 
ايران حضور يافتند. ش��افعي از سفر هيات 120 
نفره اتاق ايران به وين طي س��ال 2016 ياد كرد 
و گفت كه اين هيات يكي از پربارترين هيات هاي 
تجاري ايران بود كه در قالب آن 13 قرارداد بين 

شركت هاي ايراني و اتريشي به امضا رسيد. 
به گفته او، از ديگر دس��تاوردهاي اين س��فر، 
پيگيري تجار ايراني براي تش��كيل اتاق مشترك 
ايران و اتريش براي توسعه بيشتر روابط تجاري و 
اقتصادي دو كشور بود. اتاق ايران اين موضوع را 
پيگيري كرده و طبق برنامه ريزي صورت گرفته، 
اميدواري��م تا پايان س��ال 1396 اين اتاق به طور 

رسمي فعاليت خود را آغاز كند. 
ش��افعي ه��دف از حض��ور هي��ات ايراني در 
اتريش را تبادل تجربي��ات و اطالعات مربوط به 
فعاليت ه��اي دو اتاق ايران و اتريش و آش��نايي 
بيش��تر با حوزه ه��اي فعالي��ت يكديگ��ر عنوان 
ك��رد و ادام��ه داد: در اي��ن مذاك��رات مي توان 
راه ه��ا و امكانات��ي را درنظ��ر گرف��ت ك��ه در 
راس��تاي خدمت رس��اني بهتر به اعضاي دو اتاق 

مورداستفاده قرار گيرد. 
ريي��س پارلم��ان بخش خصوصي كش��ور در 
ادامه نگاه��ي به زمينه هاي همكاري دو كش��ور 
داشت. براساس گفته هاي شافعي، فعاالن تجاري 
و صاحب��ان صنايع ايراني ن��ه تنها مايل به تبادل 
كاال و خدم��ات هس��تند، بلكه س��رمايه گذاري، 
توليد مش��ترك و همچنين تبادل دانش فني را 

نيز موردتوجه قرار داده اند. 
به ب��اور رييس اتاق اي��ران، زمينه هايي مانند 
انرژي ه��اي نوين، محيط زيس��ت، مديريت منابع 
آب، تصفي��ه فاض��الب و پس��ماند، كش��اورزي 
ارگانيك، مديريت ش��هري و ترافي��ك، توليدات 
داروي��ي، م��واد غذاي��ي، ماش��ين آالت صنعتي، 
هم��كاري در زمينه طراحي و س��اخت خودرو و 
قطع��ات آن و ايج��اد و همكاري اس��تارت آپ ها، 
 ش��ركت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي تحقيق و 
توس��عه يي، از حوزه هايي هس��تند كه امكانات و 
زمينه هاي همكاري شركت هاي ايراني و اتريشي 

در آنها فراهم است. 
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور در ادامه 
با اش��اره به توافقات ماه گذش��ته ميان مقام هاي 
بانكي ايران و بانك هاي اتريشي گفت: اميدواريم 
بخش خصوصي و شركت هاي كوچك و متوسط 
دو كشور به خوبي از اين فرصت بهره مند شوند. 

 ضرورت توسعه روابط اقتصادي
در ادامه سمينار مشترك اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي ايران و اتاق اقتصادي فدرال اتريش، دبيركل 
اتاق ايران با تشريح س��اختار، اهداف و موقعيت اتاق در 
اقتصاد كش��ور بر ضرورت توسعه روابط اقتصادي ايران و 
اتريش تاكيد كرد. عليرضا اشرف گفت: اميدواريم با ارائه 
ساختار اتاق ايران شاهد گسترش همكاري هاي اقتصادي 
در زمينه هاي مختل��ف ازجمله انتقال فناوري هاي نوين 
بين بخش خصوصي ايران و اتريش باشيم و فصل نويني 
در روابط دو كش��ور ايجاد شود. او فهرست وار به تشريح 
وظايف هيات نمايندگان، هيات رييس��ه، ش��وراي عالي 
نظارت، معاونت هاي بين الملل، اقتصادي، تشكل ها، امور 
مجلس، خدمات فني و بازرگاني، امور اس��تان ها، مالي و 
اداري و نيز شوراي گفت وگو، اتاق ها و شوراهاي مشترك 

بازرگاني و كميسيون هاي تخصصي پرداخت. 

 3 ظرفيت ايراني براي اتريشي ها
از سوي ديگر نايب رييس اتاق ايران نيز طي سخناني 
فرصت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در ايران را معرفي 
كرد. پدرام س��لطاني گفت: اي��ران در حوزه هاي متعدد 
فرصت هاي خوبي براي همكاري و س��رمايه گذاري دارد؛ 
گروه اول حوزه هايي هستند كه روي منابع طبيعي، نفت، 
گاز و منابع معدني و صنايع مربوطه مثل پتروش��يمي، 
آهن، فوالد و غيره اس��توار است. او افزود: ايران در زمينه 
انرژي هاي فس��يلي در دنيا رتبه اول جه��ان را دارد؛ در 
حوزه مواد معدني هم جزو 10 كش��ور اول جهان است. 
بايد اش��اره كرد كه بخش خصوصي ايران ديگر فقط به 
اقتص��اد نفتي اتكا ن��دارد و در حوزه ه��اي غيرنفتي هم 

فعاليت مي كند. 
عضو هيات نمايندگان اتاق اي��ران، درباره حوزه دوم 
س��رمايه گذاري در ايران گفت: ح��وزه دوم بر مزيت هاي 
جغرافيايي ايران اس��توار اس��ت. ايران در چهارراه اتصال 
آس��يا و جنوب آس��يا به كش��ورهاي CIS، خاورميانه و 
آس��ياي صغي��ر و اروپا قرار دارد. ايران به تنهايي كش��ور 
بزرگ و پهناوري اس��ت. حمل ونقل زمين��ي و هوايي و 
دريايي فرصتي براي س��رمايه گذاري و توس��عه در ايران 
اس��ت كه براي جذب س��رمايه گذاري خارجي مي تواند 

استعداد بااليي داشته باشند. 
او اف��زود: در حوزه حمل ونقل و لجس��تيك، كريدور 
شمال جنوب اين فرصت را فراهم مي كند كه بازار ايران 
و بازار 300 ميليوني اطراف ايران قابل دسترسي شود. به 
عنوان مثال س��رمايه گذاري در ش��بكه ريلي مي تواند در 
سال هاي آينده بسيار فرصت ساز باشد و زمان و مسافت 
آسيا به اروپا را كوتاه كند. همچنين در حوزه حمل ونقل 
هوايي كه در سه دهه گذشته به واسطه تحريم ها فرصت 
رشد و توسعه نداشته در 10سال آينده شاهد رشد سريع 

خواهيم بود. س��لطاني درباره حوزه سوم سرمايه گذاري 
تصريح ك��رد: حوزه س��وم بخش هايي از اقتص��اد ايران 
هستند كه برمبناي تاريخ فرهنگ و موقعيت آب و هوايي 
ايران اس��توارند. ايران باتوجه به طبيعت متنوع و سابقه 
تاريخي اش مي تواند در رديف 10 كشور اول دنيا شمرده 
ش��ود. اين حوزه طبيعتا صنعت گردش��گري و خدمات 

وابسته به اين صنعت در ايران است. 
نايب رييس اتاق ايران حوزه هاي كش��اورزي و صنايع 
غذايي را نيز حوزه هاي مس��تعد سرمايه گذاري مشترك 

توصيف كرد. 
س��لطاني يك��ي از مهم تري��ن حوزه ه��اي مس��تعد 
س��رمايه گذاري در ايران را حوزه منابع انساني دانست و 
گفت: بيش از نيمي از جمعيت ايران زير 30سال دارند و 
بخش قابل توجهي از اين جوانان داراي تحصيالت عاليه 
هستند و ايران از اين بابت در منطقه رتبه ممتازي دارد. از 
حيث رتبه و نسبت مهندسان به جمعيت، ايران رتبه اول 
منطقه را دارد. حتي در مقايسه با روسيه و امريكا اين رتبه 
برتر است. جمعيت فراوان و عالقه مند و آشنا به تكنولوژي 
ايران فرصت مناسبي در ايران براي سرمايه گذاري فراهم 
 مي كند. نايب رييس اتاق ايران با برش��مردن تهديدهاي

 پيش روي ايران گفت: در كنار فرصت ها ما به عنوان ملت 
با تهديدهايي روبه رو هستيم. نخستين تهديد منابع آب 
است. ما بايد با ورود تكنولوژي در سال هاي آينده بتوانيم 
جلوي اين تهديد را بگيريم و مصرف آب را در كشور در 

حوزه كشاورزي كاهش و بازيافت آب را افزايش دهيم. 
به گفته س��لطاني اگرچه كمب��ود آب تهديدي براي 
ايران است ولي براي كشورهاي دارنده تكنولوژي در اين 
حوزه فرصتي براي س��رمايه گذاري است. براي همين از 
طرف هاي اتريشي دعوت مي كنيم در اين زمينه همكاري 

كنند و با فناوري خود به كمك ايران بيايند. 

 فراهم آوري فرصت مطلوب براي ايراني ها
در عين حال رييس ات��اق فدرال اقتصادي اتريش 
گف��ت: حجم روابط تجاري اي��ران و اتريش در حدود 
400 ميلي��ون يورو اس��ت كه از هم��كاري خوب دو 
كش��ور حكاي��ت دارد اما اعتقاد داريم ك��ه اين ميزان 
قابلي��ت افزاي��ش دارد. كريس��تف اليتل با اش��اره به 
شرايط مناس��ب ايجاد شده بعد از برجام تصريح كرد: 
اتاق اقتص��ادي اتريش روابط مناس��ب و قابل اتكايي 
 ب��ا اتاق ايران داش��ته و هم��واره ب��راي تعميق روابط
 دو كش��ور تالش كرده اس��ت؛ هرچند مش��كالتي در 
اي��ن راه وجود دارد كه اتاق اتريش تالش خواهد كرد 
مسير خوب و مطمئني براي ارتقاي سطح همكاري ها 
به وجود  آورد. او با اشاره به حضورش در فروم اقتصادي 
بين الملل��ي تصريح كرد: رويكرد ات��اق اتريش همواره 
معرفي ايران به عنوان يك ش��ريك مناس��ب و معقول 
در روابط اقتصادي اس��ت؛ آنچنان كه اين كشور براي 
اتريش چنين بوده است. رييس اتاق اتريش با اشاره به 
تمايل كش��ورش براي افزايش همكاري هاي اقتصادي 
ب��ا ايران گفت: اقتصاد يك مس��ير ويژه اس��ت و نبايد 
با سياس��ت ادغام ش��ود؛ چراكه در هم��كاري با ايران 

دو طرف بايد منافع يكديگر را مدنظر داشته باشند. 

صادرات كاال به تفكيك گروه هاي اقتصادي طي هفت ماهه سال هاي 13۹5-13۹6

هفت ماهه هفت ماهه 1396صادرات
درصد تغييرات1395

 ارزش وزن )هزار تن(
 ارزشوزن )هزار تن()ميليون دالر(

ارزشوزن )ميليون دالر(

OIC 10-18-31593123743835913787همكاري اسالمي

شوراي همكاري خليج فارس 
PGCC1349540541241444939-10

ECO 26-46-80173835148965160سازمان همكاري اقتصادي

كشورهاي مستقل مشترك المنافع 
CIS1931108828541136-32-4

كشورهاي عضو همكاري جنوب 
ASEAN 24721023155149159108شرق آسيا

EU 18-27-7637541048918اتحاديه اروپا

ماخذ: سيستم TIS براساس آمار مقدماتي گمرك ج.ا.ايران

واردات كاال به تفكيك گروه هاي اقتصادي طي هفت ماهه سال هاي 13۹5-13۹6

هفت ماهه واردات
1396

هفت ماهه 
درصد تغييرات1395

 ارزش وزن )هزار تن(
 ارزشوزن )هزار تن()ميليون دالر(

ارزشوزن )ميليون دالر(

OIC 520-4001702642255871همكاري اسالمي

EU 40125655277141864535اتحاديه اروپا

PGCC 1121-2057446323053677شوراي همكاري خليج فارس

ECO 17492300147818231826سازمان همكاري اقتصادي

كشورهاي عضو همكاري جنوب شرق 
ASEAN 1618113712728102740آسيا

CIS 50-22-134670817271425كشورهاي مستقل مشترك المنافع

واردات طي هفت ماهه 13۹6 به تفكيك كاالهاي مصرفي واسطه اي، سرمايه اي
وزن: هزارتن ارزش: ميليون دالر

سهم % ارزشوزنارزشوزنكاال

16121167988160,2واسطه اي

4354241215,2سرمايه اي

223758361121,6مصرفي

113994263ساير
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15 نفت و انرژي

معضل انرژي در چين تمام جهان را متاثر خواهد كرد

بحران انرژي؛ بيخ گوش چين
ادامه از صفحه 9

ب��ه  بده��ي چي��ن  چ��را رس��يدن سيس��تم 
محدوديت ها، با كشورهاي غربي تفاوت دارد؟

اجازه دهيد براي شما توضيح دهم كه چگونه از 
نظر من، سيستم )اقتصاد( چين كار مي كند. اساسا، 
سيس��تم اقتصاد چين به تدريج از يك سيس��تمي 
كه دولت تمام زمين ها و بيش��تر كس��ب وكارها را 
دراختيار دارد به س��مت سيستمي حركت مي كند 

كه مالكيت افراد در آن قابل توجه است. 
در روزه��ا و دوران گذش��ته ك��ه دولت مالك 
بيش��تر كس��ب وكارها و زمين ها بود، كش��اورزان 
اق��دام به كش��ت محصوالتي مي كردن��د كه براي 
آنها تعيين ش��ده بود. كس��ب وكارها ني��ز، تامين 
مس��كن را به عنوان بخشي از نظام پرداختي خود 
به كاركنان ش��ان مي دانس��تند و بايد سرپناه آنها 
را فراه��م مي آوردند. اين خانه ه��ا به طور معمول، 
س��اختمان هاي فرعي و مش��تركي براي استفاده 
به عنوان دستشويي داش��تند. آنها ممكن بود برق 
داش��ته باش��ند يا خير. در اين سيستم اقتصادي، 
بدهي هاي نس��بتا اندك��ي وجود داش��ت؛ چراكه 

مالكيت افراد هم اندك بود. 
در س��ال هاي گذشته و به ويژه پس از پيوستن 
به سازمان تجارت جهاني در سال 2001، سيستم 
اقتصادي چين به س��مت داش��تن كسب وكارهاي 
بيش��تر حركت كرد كه مبناي فعاليت آنها مشابه 
ش��ركت هاي فعال در غرب بودن��د. در اين ميان، 
مالكيت افراد و رهن و وثيقه هاي خانه هم افزايش 

يافتند. 
اي��ن اقتصاد تقريب��ا متفاوت ب��ا اقتصاد غرب، 
فعالي��ت مي كند. در حالي كه اي��ن اقتصاد به طور 
متمركز در پكن برنامه ريزي شده، جزئيات اندكي 
ب��راي دولت هاي محلي و ديگ��ر تصميم گيرندگان 
باقي گذاشته اس��ت. مقامات محلي، تصميم هايي 
مي گيرند كه به نظر مي رس��د براساس مسائلي كه 
ب��ا آنها مواجهند، بهترين تصميمات هس��تند. اين 
تصميمات ممكن اس��ت با تصميمات و برنامه هاي 
مدنظر پكن انطباق داش��ته باش��د و ممكن است 

انطباقي نداشته باشد. 
در گذش��ته، برنامه هاي توس��عه 5 ساله اهداف 
رش��د توليد ناخالص داخلي را به گوش مقام هاي 
رده پايين تر دولت رس��انده و از آنها مي خواستند 
ب��ه اين اهداف رش��د اقتصادي دس��ت پيدا كنند. 
حقوق و پاداش ه��اي پرداختي و همچنين ارتقاي 
اين رهبران محلي، بسته به توانايي آنها در رسيدن 
و حتي فراتر رفتن از اهداف اقتصادي تعيين شده 
ب��ود. با اين ح��ال، براي آنها هي��چ محدوديتي در 
بدهي ها درنظر گرفته نشده بود. از اين رو، رهبران 
محلي مي توانس��تند انتخاب كنند كه هر اندازه كه 

مي خواهند از )ابزار( بدهي استفاده كنند. 
يكي از مواردي ك��ه بايد به آن توجه كرد، اين 
اس��ت كه رهبران محلي، مس��وول ايجاد اشتغال 
براي مردم ناحيه خود نيز بودند. اين مس��ووليت، 
آنها را بيش از پيش به س��مت توس��عه بيشتر هل 

مي داد. 
يك موضوع مرتبط ديگر،  آن اس��ت كه فروش 
زمين هايي كه پيش از آن صرف كشاورزي مي شد، 
يكي از منابع اصل��ي درآمدهاي دولت هاي محلي 
بود. آنها به ط��ور معمول، درآمدهاي مالياتي كافي 
نداش��تند و ف��روش زمين براي آپارتمان و س��اير 
توسعه ها باعث مي ش��د كه بتوانند به اهداف خود 
دس��ت يابند. اين موضوع بيش از پيش باعث شد 
تا رهبران محلي به س��مت توسعه پيش بروند؛ چه 

اين توسعه مورد نياز بود و چه نه. 
ق��درت بس��يار زياد س��ران محل��ي و مديران 
آنها، اي��ن رهبران را اهداف وسوس��ه انگيزي براي 
رش��وه دهي كرده بود. كارآفرين��ان در صورتي كه 
رشوه خود را به فرد درستي مي دادند، اين شانس 
را داش��تند كه پروژه هاي ش��ان براي توسعه تاييد 
ش��ود. اخيرا تالش هايي انجام شده تا اين وضعيت 

اصالح شود. 
اين س��خن را بسيار ش��نيده ايم كه »مد دريا، 
تم��ام قايق ه��ا را بلند مي كن��د.« زماني كه جهان 

غ��رب، تصمي��م گرف��ت صنعتي س��ازي محلي را 
به دلي��ل نگراني ها از انتش��ار گاز كربنيك محدود 
كن��د، اقتصاد چين به جلو هدايت ش��د. تقريبا هر 
پروژه يي )در اين كش��ور( مي توانست موفق باشد. 
در چني��ن محيط��ي، آژانس ه��اي اعتبارس��نجي 
محلي، بس��يار س��خاوتمندانه با درخواست انتشار 
اوراق قرضه برخورد مي كردند؛ چراكه عمال شانس 

موفقيت هر پروژه يي باال بود. 
ع��الوه ب��ر آن، ب��ا توج��ه ب��ه تع��داد محدود 
كس��ب وكارهاي خصوصي، تاريخچه اندكي از قصور 
در پرداخت ه��ا و سوءس��ابقه مالي وجود داش��ت. 
دستمزدها با سرعت در حال افزايش بودند و باعث 
مي ش��دند افراد بتوانند وام هاي خود را به س��ادگي 
بازپرداخ��ت كنند. چه اتفاق ناگواري مي توانس��ت 

بيفتد؟
باتوجه به آنكه دولت مركزي، احساس مي كرد 
كنت��رل اوضاع را در دس��ت دارد، منطقي بود كه 
ي��ك س��ازمان دولتي را ب��راي تضمين وام س��اير 
س��ازمان هاي دولتي درنظر بگيرد. كس��ب وكارها 
نيز، به نوبه خود وام س��اير كسب وكارها را تضمين 

مي كردند. 

  چرا سيستم چين در مسير فراتوسعه لغزيد؟
در مدل توس��عه غرب��ي، در صورتي ك��ه از هر 
چيز بيش از اندازه س��اخته ش��ود )س��اختمان ها و 
آپارتمان ها، معادن زغال سنگ، ظرفيت توليد برق، 
پنل هاي خورشيدي، كارخانه هاي فوالد يا هر چيز 
ديگري(، حلقه براي »بازخورد« و كس��ب اطالع از 

آن وجود دارد. 
در چين، اين حلقه ه��اي بازخورد به خوبي كار 
نمي كنن��د. در عوض آنكه سيس��تم مال��ي به طور 
خ��ودكار ظرفيت مازاد را »تعدي��ل« كند، دولت)يا 
شايد يك مس��وول دولتي فاس��د( راه هاي ديگري 
براي شناس��ايي مش��كالت ب��ه ظاهر موق��ت پيدا 
مي كند. براي درك تفاوت اين موقعيت نگاهي به 3 

مثال زير بيندازيد: 
آپارتمان ه��ا. چين يك مش��كل كام��ال علني از 
س��اخت آپارتمان هاي به  شدت بيش از حد داشته 
است. حدود س��ال 2016 به نظر مي رسيد كه اين 
مش��كل از طريق اعطاي وام هاي دولتي به كارگران 
مهاجر حل ش��ده است. اين وام ها به آنها استطاعت 
خريد خانه را مي داد. واضح اس��ت، محل تامين اين 
مخ��ارج دولت و اينكه تا چه مدت��ي مي توانند اين 
هزينه كردها را ادامه دهند، سواالت بي جوابي است. 
همچنين واضح نيس��ت كه اين اقدام قطعا منجر به 
كاهش عرضه خانه هاي جديد ش��ود؛ چراكه شهرها 
هم به درآمدهاي ناشي از فروش زمين ها نياز دارند 
و هم به شغل هاي ايجاد شده در بخش ساختماني. 
آمارها نشان دهنده آن هستند كه با وجود مشكل 
م��ازاد عرضه در بخش مس��كن چين در 12س��ال 
اخير معموال قيمت ها افزايش داش��ته اند. همچنين 
قيمت ها در سال 2017 به طور چشمگيري افزايش 
يافت��ه و محرك هاي��ي براي بيش��تر ش��دن حباب 
قيمتي مسكن چين در س��ال 2017 وجود داشته 
است. اندازه آپارتماني كه امروزه يك كارگر معمولي 
مي توان��د از پس هزينه هايش برآيد بس��يار كوچك 
اس��ت و به همين دليل اين رون��د قيمتي صعودي 

بايد در جايي به پايان برسد. 
نيروگاه ه��اي زغال س��نگي. به علت مش��كالت 
آلودگي كه چين با آنها درگير است، انتظار مي  رود 
كه به فعاليت نيروگاه هاي زغال س��نگي اين كشور 
خاتمه داده شود. در عوض، راهكار دولت آن بوده تا 
نيروگاه هاي بيشتري بسازد كه از نظر كارايي انرژي 
و آاليندگ��ي، وضعيت بهتري دارن��د. نتيجه، مازاد 

ظرفيت بسيار باال رفته است. 
در ي��ك مقاله انتش��ار يافته در م��اه مه  2017 
عنوان ش��د كه پكن به دليل مش��كل مازاد ظرفيت 
نيروگاهي، تمام نيروگاه هاي زغال س��نگي را مجبور 
كرده تا با نرخ عملياتي مش��ابهي ب��ه فعاليت خود 
ادامه دهند. اين ن��رخ فعاليت تقريبا 47.7درصد از 
كل ظرفيت اس��ت. در يك مقال��ه بلومبرگ كه به 
مساله تامين مالي انرژي هاي نو پرداخته شده بود، 

برآورد ش��د كه در انتهاي س��ال 2016 با احتساب 
تمام انواع منابع توليد برق »مازاد نيروي ملي« برابر 
ب��ا 35درصد بود. )البته احتمال دارد كه اين برآورد 
تا حدي اغراق آميز باش��د؛ چراكه نويسندگان آن به 

مساله انعطاف در توليد توجه نكرده بودند.( 
پك��ن به مش��كل م��ازاد عرض��ه آگاه اس��ت و 
درح��ال لغو يا تاخير انداختن در پيش��رفت س��هم 
قابل توجه��ي از نيروگاه هاي زغال س��نگي درحال 
توسعه اس��ت. برنامه آن است كه كل ظرفيت برق 
توليد شده به وس��يله زغال سنگ تا سال 2020 به 
1100گيگاوات محدود ش��ود. به نظر مي رس��د كه 
ظرفيت كنوني توليد برق زغال س��نگي چين حدود 
943گيگاوات باش��د و اين مساله مويد آن است كه 
ب��ا وجود كاهش ها هنوز هم تا س��ال 2020 امكان 
اضافه ش��دن 16درصدي به ظرفيت اين نيروگاه ها 

وجود دارد. 
مشخص نيس��ت كه بر س��ر وام هاي اختصاص 
يافته به پروژه هاي كنس��ل شده يا به تعويق افتاده 
چه آمده اس��ت. آيا اين وام ها بازپرداخت نخواهند 
ش��د؟ اگر بازخوردهاي»معم��ول« كاهش قيمت ها 
امكان ظهور داشتند به نظر نمي رسد كه اين ميزان 

مازاد ظرفيت به شبكه افزوده مي شد. 
اگر رش��د اقتصادي كل چين به سطحي مشابه 
با ساير اقتصادها برسد، آنگاه به مقدار بسيار زيادي 
از ظرفي��ت توليد برق احتي��اج نخواهد بود. به نظر 
مي رس��د كه چنين وضعيتي منجر به افزايش قابل 

مالحظه ريسك بدهي شود. 
ب��اد و خورش��يد. اگ��ر گفته هاي »داري��ن ما«، 
نويسنده كتاب »رفيق، جواب مساله، دميدن در باد 
نيس��ت« را باور داشته باشيم، پكن بيش از آنچه به 
چشم مي رسد به انرژي هاي تجديدپذير عالقه دارد. 
ب��ه گفته »ما« صنعت انرژي خورش��يدي چين 
با اين تفكر ساخته ش��ده كه كااليي براي صادرات 
داشته باشند. تنها در س��ال 2013 بود كه با اقدام 
كش��ورهاي غربي ب��راي در نظر گرفت��ن تمهيدات 
تجارت و تعرفه هاي ماليات��ي، چين تصميم گرفت 
تا بخش قابل مالحظه يي از اين دس��تگاه ها را براي 
مصرف خود اس��تفاده كند و مانع از اين شرمندگي 
ش��ود ك��ه بس��ياري از توليدكنن��دگان انرژي هاي 
تجديدپذير ورشكست شوند. اينكه چطور اين اتفاق 
افتاد به طور واضح روش��ن نيس��ت اما اداره يي كه 
مسووليت توس��عه انرژي هاي بادي و خورشيدي را 
داش��ت، بعدها به دليل دريافت رش��وه اخراج شد و 

تبعات آن دامن مقامات باالتر را هم گرفت. 
»دارين ما« همچنين گزارش مي كند:»مقام هاي 
مسوول مي گويند كه خواهان توسعه سالم و منظم 
هستند كه اساسا حاكي از آن است كه مي خواهند 
مازاد توسعه در بخش انرژي هاي تجديدپذير را هم 
مه��ار كنند؛ موضوعي كه تبديل به مش��كل جديد 

ناشي از گسترش غيرمنطقي شده است.«
به گفت��ه »م��ا« اداره ملي انرژي چي��ن به اين 
موضوع پي برده است كه هنوز هم نيروگاه هاي بادي 
و خورش��يدي به ترتيب 1.5و 2براب��ر نيروگاه هاي 
زغال س��نگي هزينه دارند. اين حقيقت باعث ش��ده 
تا اش��تياق آنها براي استفاده از اين نوع منابع توليد 
ان��رژي فروكش كند. چين برنامه دارد تا در واكنش 
به اين مساله، يارانه هاي آنها را تا سال 2020 حذف 
كند. اين نويسنده انتظار دارد كه همچنان مقداري 
انرژي بادي و خورش��يدي در سبد انرژي چين باقي 
بماند اما در جست وجو براي يك منبع پاك تر توليد 

برق، گاز طبيعي برنده واقعي خواهد بود. 
مطالب��ي كه مطرح ش��د، نگاهي ي��ك طرفه به 
مس��اله انرژي ه��اي تجديدپذير در چي��ن بود. در 
همين حال مي توان از دريچه ديگري هم به مساله 
نگريست. مقامات مسوول چيني مانع از آن شده اند 
ت��ا كس��ب وكارهاي كشورش��ان در پي آنك��ه بازار 
خواس��تار محصوالتشان نيس��تند، تعطيل شوند. از 
اي��ن رو چرخه هاي متداول ورشكس��تگي به همراه 
ناتوان��ي در بازپرداخت وام ها رخ نداده اس��ت. اين 
معضل باعث ش��ده تا كل ظرفيت توليد برق چين 
حتي زياده تر از پيش شود و سودآوري كلي سيستم 

كاهش يابد.

   نتيجه گيري
ما نش��ان دادي��م چگونه به نظر مي رس��د كه 
دس��تمزدهاي پايين و قيمت هاي پايين انرژي با 
هم مرتبط هس��تند. زماني ك��ه قيمت ها بيش از 
حد پايين هس��تند، برخي توليدكنندگان ازجمله 
چين ي��ك تصميم منطقي مي گيرن��د و از توليد 

عقب نشيني مي كنند. 
به نظر مي رس��د اي��ن روند، ماهي��ت حقيقي 
مس��اله »اوج زغال« و »اوج نفت« اس��ت. به اين 
دلي��ل كه چين با رويكردي منطقي با قيمت هاي 
پايين روبه رو مي ش��ود، ميزان توليدش س��قوط 
مي كن��د و قيم��ت زغال س��نگ يا نفت ب��ه اوج 
خود مي رس��د. چين درحال حاض��ر بزرگ ترين 
واردكننده نفت خام و زغال س��نگ اس��ت. اگر در 
جاي��ي كمب��ودي اتفاق بيفتد چي��ن از آن متاثر 

خواهد شد. 
ما همچنين با مثال هاي مختلفي نشان داديم 
كه چگونه سيستم كنوني قادر است از بازپرداخت 
نش��دن وام ها خودداري كند. مساله آن است كه 
اين مشكل به طور كامل حل نمي شود؛ بلكه تنها 
مخفي شده و بزرگ تر و بزرگ تر مي شود. باالخره 
زمان��ي فرا خواهد رس��يد كه تمام دس��تكاري ها 
توسط مس��ووالن دولتي نمي تواند مشكل وجود 
تع��داد بيش از حد آپارتمان ه��ا، ظرفيت بيش از 
حد توليد انرژي ي��ا تعداد بيش از حد كارخانه ها 
از همه نوع را مخفي كند. احتماال س��قوط ناشي 
از بدهي به تعويق انداخته شده بسيار بزرگ تر از 

آن صورتي خواهد ش��د كه نيروه��اي بازار اجازه 
مي دادند، ورشكس��تگي هاي اوليه و بس��ته شدن 

تاسيسات رخ دهند. 
مقام ه��اي مس��وول چين اكنون درب��اره مهار 
رشد بدهي ها س��خن مي گويند. همچنين بحثي 
بين سران بانك مركزي چين درباره افزايش نرخ 
بهره و فروش اوراق قرضه تس��هيل كمي)موردي 
ك��ه به نوبه خود تا حدي موجب افزايش نرخ هاي 
بهره مي ش��ود( در جريان اس��ت. چي��ن در قبال 
افزايش نرخ بهره بسيار شكننده خواهد بود، علت 
آن نيز انباشته ش��دن تنش در سيستم است. به 
عنوان مثال، بس��ياري از كس��اني كه وام مسكن 
دريافت كرده اند با افزايش نرخ ها قادر به پرداخت 
قسط هاي ماهانه بيشتر نخواهند بود. اگر نرخ هاي 
بهره افزايش يابد، كارخانه ها هم كار دش��وارتري 
براي سودده باقي ماندن خواهند داشت. برخي از 
آنها ممكن اس��ت ميزان كاركنان خود را كاهش 
دهند تا بتوانند به س��ودآوري برسند. اگر چنين 
اتفاق��ي بيفتد، كل سيس��تم اقتص��ادي چين به 

سمت ركود رانده خواهد شد. 
احتماال م��ا هم اكن��ون در دوران آرامش قبل 
از توفان هس��تيم. موارد بسياري وجود دارند كه 
مي توانند چين را به س��مت يك بحران انرژي يا 
ي��ك بحران بده��ي پيش ببرند. چي��ن به قدري 
بزرگ اس��ت كه احتم��اال بقيه جه��ان نيز از آن 

متاثر خواهند شد. 
منبع: اويل پرايس

گروه انرژي  
15آبان س��ال جاري تصوير نامه يي از بيژن زنگنه 
خطاب به عيس��ي كالنتري در فضاي مجازي منتشر 
ش��د كه حاوي درخواس��ت براي موافق��ت با احداث 
دو واحد پتروشيمي در اس��تان مازندران بود. در اين 
نام��ه وزير نف��ت تضمين كرده بود ك��ه در طراحي و 
بهره برداري واحدهاي ياد شده، استانداردهاي زيست 
محيطي رعايت خواهد شد. پاسخ به درخواست زنگنه 
تنها 24س��اعت به طول انجامي��د. در نامه ديگري از 
س��وي محمدس��عيد صافي مش��اور و مديركل دفتر 
رياس��ت سازمان محيط زيس��ت خطاب به تجريشي 
معاون محيط زيس��ت انس��اني عنوان ش��ده است كه 
عيس��ي كالنتري دستور داده اس��ت با توجه به عدم 
توسعه در اس��تان گيالن و مازندران و تفاهمات اوليه 
كه كليه ضوابط زيست محيطي را رعايت خواهد كرد 
)نسبت به احداث اين دو واحد پتروشيمي( اقدام كنيد. 
بالفاصله پس از انتش��ار خبر موافقت س��ازمان 
محي��ط زيس��ت ب��ا درخواس��ت اح��داث دو واحد 
پتروش��يمي، موجي از مخالفت ها از س��وي فعاالن 
زيس��ت محيطي ايجاد ش��د. اين عده باور دارند كه 
پاس��خ شتاب زده رييس س��ازمان محيط زيست به 
نامه زنگنه، حاكي از عدم انجام مطالعات الزم است 
و احداث اين واحده��اي توليدي مي تواند منجر به 

نابودي منطقه ميانكاله شود. 
بررس��ي مت��ن دو نامه ي��ي ك��ه اخي��را در اين 
رابطه منتش��ر ش��ده اس��ت، خود گوياي اين است 
كه مطالعات زيس��ت محيطي در اولويت قرار ندارد 

و توافق س��اخت اين دو واحد پتروش��يمي پيش تر 
و به صورت ش��فاهي اخذ شده اس��ت. گو اينكه در 
نامه وزير نفت به سازمان محيط زيست عنوان شده 
كه پيرو »توضيح��ات حضوري« با احداث دو واحد 

پروپيلن موافقت شود. 
اما پاس��خ رييس سازمان محيط زيست نيز بسيار 
جالب توجه اس��ت و نش��ان دهنده عدم وقوف رييس 
اين س��ازمان بر وظايف خود است. كالنتري در پاسخ 
به نامه زنگنه و در دس��تور به معاونت محيط زيست 
انساني به مساله عدم توسعه اقتصادي در استان گيالن 
و مازندران استناد و آن را دليل اصلي موافقت خود با 
احداث اين دو طرح عنوان مي كند. آنچه مسلم است، 
دغدغه توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال كوچك ترين 
ارتباطي به وظايف سازمان محيط زيست ندارد. وظيفه 
اصلي س��ازمان محيط زيس��ت، ايجاد شرايطي براي 

توسعه پايدار و با كمترين آسيب به طبيعت است. 
موافقت فوري كالنتري با درخواست زنگنه، بيش از 
هر چيز نشان دهنده بي اعتنايي وي به انجام مطالعات 
زيست محيطي اس��ت. كالنتري تنها به تفاهم اوليه 
خ��ود با وزارت نف��ت مبني بر رعايت اصول زيس��ت 
محيطي بس��نده كرده اس��ت و مهلتي ب��راي انجام 
مطالع��ات كارشناس��ي دقيق و علمي براي بررس��ي 
تاثيرات پساب هاي پتروش��يمي و ديگر آاليندگي ها 

نگذاشته است. 
در واق��ع به فرض اينكه در آينده نيز مطالعاتي در 
اين زمينه صورت بگيرد، بعيد اس��ت كه تغييري در 
تصميم ساخت اين دو واحد ايجاد كند، چرا كه اساسا 

س��اخت اين دو واحد پتروشيمي در شمال كشور در 
گرو نتايج مطالعات زيس��ت محيطي نبوده و براساس 
توافق هاي شفاهي صورت گرفته است. همان گونه كه 
زنگنه در نامه خود از رييس س��ازمان محيط زيست 
درخواست كرد تا با احداث اين واحدها موافقت شود 
و پ��س از آن وزارت نفت گزارش هاي مش��روح جهت 
اخذ مجوزهاي زيس��ت محيطي را ارائه كند. رويه يي 
كه كامال بايد برعكس باش��د يعن��ي ابتدا وزارت نفت 
گزارش هاي زيست محيطي را ارائه كند، كارشناسان 
سازمان محيط زيست آن را بررسي كرده و به رييس 
سازمان نتيجه را گزارش دهند و پس از طي شدن اين 
فرآيند كه اصوال چندين م��اه بايد به طول بينجامد، 
براس��اس اين نتايج به دس��ت آمده، رييس س��ازمان 
محيط زيس��ت پاس��خ منفي يا مثبت را به وزير نفت 
بده��د. اما در حال حاضر كه نفرات اول وزارت نفت و 
رييس س��ازمان محيط زيست در اين زمينه به توافق 
رس��يده اند، آنچ��ه  از اين به بعد ب��ه عنوان مطالعات 
صورت بگيرد، شايسته است كه نام »توجيه« پيدا كند. 

  انتقاد به مكان يابي پروژه 
عالوه بر انتقادات زيست  محيطي، گروه ديگري 
از كارشناس��ان نس��بت به مكان يابي س��اخت اين 

واحدهاي پتروشيمي نيز انتقاد دارند. 
غالم حس��ين حسن تاش يكي از اين كارشناسان 
اس��ت كه در يادداشتي كه در وبالگ شخصي خود 
منتشر كرده است، عنوان مي دارد كه چگونه بدون 
تهيه گزارش هاي كارشناس��ي، مكان س��اخت اين 

واحدهاي پتروش��يمي ب��ا قاطعيت انتخاب ش��ده 
اس��ت. وي در اين رابطه مي نويس��د: »منابع عظيم 
و اصل��ي تولي��د گاز طبيعي در جنوب كش��ور قرار 
دارن��د و در حال حاضر عمده گاز مورد نياز مناطق 
ش��مالي كشور از جنوب به ش��مال منتقل مي شود 
و در عين حال هنوز وابس��تگي ب��ه گاز وارداتي از 
تركمنس��تان وجود دارد. اگرچه با توس��عه فازهاي 
جديد پارس جنوبي در س��ال هاي اخير ممكن است 
تعادل عرضه و تقاضاي گاز در س��طح كالن كشور 
برقرار شده باشد اما به دليل محدوديت هاي خطوط 
اصلي انتقال گاز، ممكن است خصوصا در زمان هاي 
اوج مصرف هنوز به واردات گاز از تركمنس��تان نياز 
باش��د، وارداتي كه در بلند مدت چن��دان نمي توان 
روي آن حس��اب كرد. افزون ب��ر اين چندي پيش 
مهندس عب��اس ش��عري مقدم، مديرعامل اس��بق 
ش��ركت ملي صنايع پتروشيمي اعالم كرده بود كه 
با مجوزهايي كه داده ايم 25ميليون تن متانول وارد 
ب��ازار جهاني مي كنيم اما ب��ازار امكان جذب بيش 
از 16 ميلي��ون ت��ن آن را ندارد. اين خ��ود نتيجه 
اشتباهات گذشته اس��ت ولي در اينجا صحبت اين 
اس��ت كه با اين وصف آيا بهتر نيست كه واحدهاي 
پروپيل��ن بر محور خوراك متانول و در نزديكي آنها 

احداث شود.
حس��ن تاش ادامه مي دهد: البت��ه همه اينها نياز 
به مطالع��ه دارد. مطالع��ه خوراك، مطالع��ه بازار، 
مطالعات فني/اقتصادي و غيره و مطالعه مكان يابي 
كه متعاقب بعضي مطالعات ديگر اس��ت و خصوصا 
بستگي به محل و منبع خوراك و محل بازار عرضه 
محصول دارد. اما نكته بس��يار جالب اين اس��ت كه 
در س��طور پاياني نامه مورد بحث اعتراف ش��ده كه 
گزارش هاي فني، مالي، اقتصادي و زيست محيطي 
تهيه نش��ده است و معلوم نيست بدون انجام چنين 
مطالعات و تهيه چنين گزارش��اتي چگونه مكان با 

اين قاطعيت انتخاب ش��ده اس��ت. اين كارشناس 
نفت��ي معتقد اس��ت ك��ه وزارت نفت ب��ه عنوان 
دستگاه حاكميتي نبايد وارد مقوله مكان يابي شود 
و باي��د اين امر را به بخ��ش خصوصي واگذار كند 
تا آنها خود مناس��ب ترين گزينه را انتخاب كنند. 
وي در اين زمينه بيان مي كند: »س��رمايه گذاري 
در تولي��د پروپيلن براي كش��ور ضروري اس��ت و 
بس��ياري از كارشناس��ان و متخصص��ان صنع��ت 
پتروشيمي پروپيلن و پلي پروپيلن را از حلقه هاي 
مفقوده پتروش��يمي ما دانس��ته اند و اينكه وزارت 
نفت باالخ��ره به توليد اين محص��ول توجه كرده 
اس��ت به نوبه خ��ود قابل تقدير اس��ت، اما وزارت 
نفت به عنوان دس��تگاه حاكميت��ي صرفا وظيفه 
را  بخش خصوص��ي  توس��ط  آن  توس��عه  دارد 
تمهيد و تشويق كند. بس��ياري از سرمايه گذاران 
بخش خصوصي اگ��ر از تامين خ��وراك به قيمت 
مناس��ب و از تمهيد فضاي كس��ب و كار مناسب 
توسط دولت و وزارت نفت اطمينان حاصل كنند 
حاضر به س��رمايه گذاري در اي��ن زمينه خواهند 
بود. اگر ش��رايط براي بخش خصوصي فراهم شود، 
س��رمايه گذاران اين بخش در جهت بهينه كردن 
مناف��ع خود مناس��ب ترين مكان و مناس��ب ترين 

خوراك را انتخاب خواهند كرد.«
حس��ن تاش اب��راز نگراني مي كند ك��ه احداث 
اين طرح نيز بس��ياري ديگر از طرح هاي كش��ور 
غيركارشناسي و ناش��ي از بده بستان هاي سياسي 
يا در جهت تمكين به فش��ارهاي سياس��ي باشد. 
فش��ارهاي سياسي كس��اني كه هنوز نفهميده اند 
كه در يك كشور توس��عه نيافته نمي تواند، شاهد 
توسعه يك منطقه خاص بود و نيز بدون بهره وري 
مطلوب در س��رمايه گذاري ها نمي توان حتي رشد 
مطل��وب اقتصادي را انتظار داش��ت تا چه رس��د 

توسعه را. 
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بقيه جهان

دستمزد شهري

ساير تجديدپذيرها

برقابي

هسته اي

گاز طبيعي

زغال سنگ

نفت

»تعادل« واكنش ها به احداث 2واحد پروپيلن در شمال كشور را بررسي مي كند

2 انتقاد به پتروشيمي سازي در حاشيه خزر 

سيصدمين روز پاكي 
كاستاريكا از انرژي فسيلي

گروه ان�رژي  كاس��تاريكا ب��ه افتخ��اري ديگر در 
اس��تفاده از انرژي هاي پاك دس��ت يافت. اين كشور 
 از ابتداي س��ال جاري ميالدي تاكنون توانس��ته در

300 روز به طور كامل از برق توليد ش��ده به وس��يله 
منابع انرژي تجديدپذير اس��تفاده كن��د. اين خبر را 
 موسسه برق كاستاريكا اعالم كرد. با توجه به آنكه هنوز
6 هفته از سال 2017 باقي مانده، كاستاريكا مي تواند 

اين ركورد خود را باز هم بهبود بخشد. 
به گزارش پايگاه خبري امريكايي اكوواچ، بهترين 
ركورد كاس��تاريكا در اس��تفاده كام��ل از انرژي هاي 
تجديدپذير معادل 299 روز در سال 2015 بود. اين 

رقم در سال 2016 به 271 روز كاهش يافته بود. 
كاس��تاريكا در ح��ال حاض��ر 99.62 درص��د از 
برق خ��ود را از 5منب��ع تجديدپذي��ر مختلف توليد 
مي كند كه باالترين س��هم انرژي هاي تجديدپذير از 
كل س��بد انرژي اين كش��ور از س��ال 1987 به بعد 
به ش��مار مي آيد. در سال جاري 78.26درصد انرژي 
كاس��تاريكا برقابي بوده، 10.29درص��د آن از باد به 
دس��ت آمده، 10.23درصد از ان��رژي زمين گرمايي 
)حاصل از فعاليت آتش فش��ان ها( و 0.84درصد هم 
از منابع زيست توده و خورشيدي حاصل شده است. 
كاستاريكا با دوره هاي متوالي كه 100درصد انرژي 
خود را از منابع تجديدپذي��ر تامين مي كند، به عنوان 
پيشگام كشورهاي دوستدار محيط زيست مطرح شده 
اس��ت. اين كشور همچنين قرار اس��ت تا سال 2021 
)موعدي كه يك دهه پيش تعيين شد(، ميزان خالص 
انتشار كربن خود را به صفر برساند. آنها همچنين قرار 
است تا س��ال 2021، استفاده از پالستيك هاي يك بار 

مصرف را به طور كامل متوقف كنند. 
آمارهاي موسسه برق كاستاريكا همچنين حكايت 
از آن دارد ك��ه ب��ه زودي س��ال 2017، ركورد توليد 
برق از باد در كاس��تاريكا هم شكس��ته مي ش��ود. در 
اين س��ال، تاكنون نزديك به 1015گيگاوات ساعت 
برق در 16 مزرعه بادي اين كشور توليد شده است. 

 افزايش قيمت  نفت
در پي كاهش واردات امريكا
ايس�نا   قيمت هاي نف��ت روز چهارش��نبه در پي 
مخت��ل ش��دن فعاليت خ��ط لوله نف��ت كانادايي به 
امريكا ذخاير نفت اين كش��ور را با كاهش بيش��تري 
روب��ه رو كرد و همچنين تحت تاثي��ر انتظارات براي 
تمديد كاهش توليد اوپك و غيراوپك افزايش يافت. 
براس��اس گ��زارش رويت��رز، نفت وس��ت تگزاس  
اينترمدييت امريكا با 85س��نت يا 1.5درصد افزايش 
نس��بت ب��ه قيمت نهاي��ي معامالت روز گذش��ته به 
57.68دالر در ه��ر بش��كه رس��يد. به��اي معامالت 
نف��ت برنت ك��ه قيمت پايه ب��راي ب��ازار بين المللي 
اس��ت، 62.97 دالر درهر بشكه بود كه 40 سنت يا 

0.6درصد نسبت به روز گذشته افزايش داشت. 
معامله گران مي گويند: رشد چشمگير قيمت ها به 
دليل كاهش عرضه نفت از كانادا به امريكا بوده است. 
ش��ركت ترانس كانادا گروپ اعالم كرد كه ميزان 
تحويل نف��ت از طريق خط لوله نفت كي اس��تون را 
حداقل 85درصد تا پايان نوامبر كاهش خواهد داد و 
به 590هزار بشكه در روز مي رساند. اين خط لوله كه 
نفت شني آلبرتا را به پااليشگاه هاي امريكا مي رساند، 
هفته گذش��ته در پي نشت 5000 بشكه در داكوتاي 

جنوبي بسته شد. 
به گفت��ه معامله گران عامل ديگري كه از افزايش 
قيمت هاي نفت حمايت كرد، گزارش روز سه ش��نبه 
موسس��ه آمريكن پتروليوم بود كه نشان داد، ذخاير 
نفت خ��ام امريكا در هفته منتهي به 17 نوامبر، 6.4 
ميليون بش��كه كاهش پيدا كرده اس��ت. آمار رسمي 
ذخاير و توليد نفت امريكا بعدازظهر روز چهارش��نبه 

منتشر خواهد شد. 
خ��ارج از امريكاي ش��مالي بازارها از تالش اوپك 
جهت محدود كردن توليد براي پايان دادن به اشباع 
عرضه جهان��ي مورد حماي��ت قرار گرفتن��د. توافق 
كاهش توليد ميان اوپك و غيراوپك در مارس س��ال 
ميالدي آينده به پايان مي رس��د، اما اوپك 30 نوامبر 
در وي��ن براي بحث درباره  دورنماي سياس��ت توليد 

خود ديدار خواهد كرد. 
به گفت��ه اس��تفن اينس مدي��ر معامالت آس��يا 
– اقيانوس��يه در ش��ركت كارگ��زاري معامالت آتي 
OANDA، نتيجه اين نشست سرنوشت قيمت هاي 

نفت در كوتاه مدت را مشخص خواهد كرد. 

 ديدار سران گازي جهان
از امروز در بوليوي

ش�انا   نشس��ت فوق الع��اده )چهارمين نشس��ت( 
وزي��ران نف��ت و ان��رژي كش��ورهاي عض��و مجمع 
كشورهاي صادركننده گاز )جي اي سي اف( و نشست 
س��ران اين مجمع به ترتيب 23 و 24 نوامبر )دوم و 

سوم آذرماه( در بوليوي برگزار مي شود. 
به گزارش ش��انا، بي��ژن زنگنه وزي��ر نفت بامداد 
امروز )پنج ش��نبه 2 آذرماه( براي شركت در نشست 
فوق الع��اده وزيران نف��ت و انرژي كش��ورهاي عضو 
مجمع كشورهاي صادركننده گاز، تهران را به مقصد 

بوليوي ترك كرده است. 
كش��ورهاي الجزاير، بوليوي، مصر، گينه استوايي، 
ايران، ليبي، نيجريه، قطر، روسيه،  ترينيداد و توباگو، 
ونزوئال و امارات 12 عضو اصلي جي اي سي اف هستند 
و هلند، نروژ، عراق، عمان، پرو و آذربايجان به عنوان 
اعض��اي ناظر در مجمع كش��ورهاي صادركننده گاز 

شركت مي كنند. 
وزيران نفت و انرژي مجمع كشورهاي صادركننده 
گاز 44درصد از توليد گاز جهان، 67 درصد از ذخاير 
گازي جه��ان، 64درصد از انتق��ال گاز با خط لوله و 
66درصد از تجارت گاز طبيعي مايع شده )ال ان جي( 

را در اختيار دارند. 
نخس��تين س��مينار بين المللي مجمع كشورهاي 
در  گذشته)چهارش��نبه(  روز  گاز  صادركنن��ده 

سانتاكروز بوليوي برگزار شد. 
س��ومين نشس��ت س��ران مجم��ع كش��ورهاي 
صادركننده گاز جهان با شعار »گاز طبيعي، سوخت 
منتخب براي توسعه پايدار« بيست و سوم ماه نوامبر 
)دوم آذرماه 1394( با حضور سران 9 كشور در سالن 
اجالس س��ران تهران برگزار شد؛ نخستين و دومين 
نشست سران جي اي سي اف نيز به ترتيب در دوحه و 

كاخ كرملين روسيه برگزار شده بود. 

كوتاه از دنياي انرژي
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عباسكيارستميهفتادوهفتمينجايزهجهانياشرادريافتميكند
جايزه يك عمر دستاورد هنري در يازدهمین دوره جايزه سینمايي آسیاپاسیفیك به زنده ياد عباس كیارستمي تعلق مي گیرد. 

امروز مراسم اعطاي جوايز يازدهمین دوره جايزه سینماي آسیاپاسیفیك در بريسبان استرالیا برگزار شد. 
جايزه يك عمر دستاورد هنري براي مرحوم عباس كیارستمي و نامزدي فیلم »اسكي باز« ساخته فريدون نجفي در بخش كودكان، 
نويد محمد زاده در بخش بازيگري مرد و »لرد« در بخش بهترين فیلم فرصت هاي ايران در اين جايزه است. جايزه يك عمر دستاورد 
هنري يازدهمین دوره جايزه سینماي آسیا پاسیفیك، هفتاد و هفتمین جايزه جهاني عباس كیارستمي است كه مصادف است با 
هفتاد و هفتمین س��ال تولد وي. او س��ه جايزه جهاني در سال هاي پیش از انقالب و هفتاد و چهار جايزه در سال هاي بعد از انقالب 
كسب كرده است. نخستین جايزه خارجي وي با فیلم »تجربه« و در جشنواره فیلم جیفوني در سال ١٣٥٣ بود. از ٧٧ جايزه جهاني 
كیارستمي، ٤٢ جايزه براي فیلم ها و ٣٥ جايزه با عنوان يك عمر دستاورد هنري بوده است. كیارستمي حداقل در يك دهه اخیر 

تمايلي به حضور در بخش مسابقه جشنواره ها نداشت. 

چهرهروز

نگاهيبهسهمساالنهوسايلنقليهدرتوليدوانتشارآاليندهها

متهمانتوليدآاليندهدرجهان
گروهگوناگون|

 اي��ن روزه��ا، افزاي��ش آالينده ها و 
نگراني هاي  گلخانه يي،  گازهاي  انتش��ار 
زي��ادي را ايج��اد كرده اس��ت. در س��ال هاي اخیر، 
كش��ورهاي بس��یاري با ارائه راهكارهاي متفاوت، در 
تالش هس��تند تا با كاهش اس��تفاده از سوخت هاي 
فس��یلي تغییري در ش��رايط آب وهوايي ايجاد كنند. 
عالوه بر افزايش آالينده ها، كاهش منابع سوخت هاي 
فس��یلي نیز، بحران ديگري است كه كشورها را وادار 

به كاهش مصرف سوخت مي كند.
 بر اين اساس، بسیاري از خودروسازان در سراسر 
جهان، به سمت تولید خودروهاي الكتريكي رفته اند. 
پیش از اي��ن اخبار بس��یاري از تولی��د خودروهاي 
س��واري برقي در جهان منتشر ش��ده بود. به تازگي 
نی��ز، خبرهايي از تولید ان��واع كامیون و خودروهاي 
س��نگین الكتريك به گوش مي رس��د. طبق گزارش 
آژانس حفاظت از محیط زيس��ت امريكا، بیش��ترين 
سهم تولید گازهاي گلخانه يي در میان وسايل نقلیه، 

به خودروهاي سواري اختصاص دارد. 
براس��اس اين آمار، حدود ٤٢درصد از آالينده ها، 
توس��ط تردد خودروهاي س��واري در جه��ان تولید 
مي ش��وند. س��وخت غالب اين خودروها بنزين و در 
مواردي گازويیل است. اين موضوع، عالوه بر كاهش 
منابع س��وخت هاي فس��یلي، منجر ب��ه تولید میزان 
قابل توجهي دي اكس��یدكربن مي ش��ود. ب��ر همین 
اس��اس، تولی��د خودروهاي تم��ام  الكتريكي و برقي 
به عن��وان يكي از مناس��ب ترين روش ها براي كنترل 
آلودگ��ي ه��وا، كاهش می��زان آالينده ه��ا، گازهاي 
گلخانه يي و حفاظت از محیط زيست به شمار مي رود. 
از آنج��ا كه بع��د از خودروهاي س��واري، كامیون ها 
بیش��ترين سهم تولید و انتش��ار آالينده ها را به خود 
اختصاص داده اند، تس��ال و س��اير خودروس��ازان، در 
تالش براي تولید كامیون هاي س��نگین و متوس��ط 

الكتريكي هستند.
 طبق آخرين آمار آژانس حفاظت از محیط زيست 
امريكا، س��االنه حدود ٢٣درصد از آالينده ها توس��ط 
تردد كامیون هاي س��نگین و متوسط تولید مي شود 

كه اين سهم در كامیون هاي سبك، ١8درصد اعالم 
شده است. بر اين اساس، تسال در رقابت با غول هاي 
خودروسازي در جهان، اش��تیاق بسیاري براي ورود 
به بازار خودروهاي س��نگین و نیمه سنگین داشته و 
هم اكن��ون در امريكا، از كامیون نیمه س��نگین تمام 
برقي و الكتريكي خود رونمايي كرده اس��ت. البته در 
رقابت با تس��ال، ساير خودروس��ازان در جهان نیز از 
خودروه��اي برقي خود رونماي��ي كرده و آنها را وارد 

بازار كرده اند. 
طب��ق آمار منتش��ر ش��ده، خودروهاي س��واري 
و كامیون ه��ا باالترين س��هم تولی��د آالينده ها را به 
خ��ود اختصاص داده اند. پس از خودروهاي س��واري 
و كامیون ه��ا، هواپیماه��اي تجاري از ديگر وس��ايل 
نقلیه هس��تند ك��ه در آلودگي ه��وا و تولید گازهاي 
گلخانه يي نقش دارند. طبق اي��ن آمار، هواپیماهاي 
تجاري، حدود ٧درصد از سهم آالينده هاي جهان را 

به خود اختصاص داده اند. 
براس��اس اي��ن گ��زارش، كمترين س��هم تولید 
آالينده ها در میان وس��ايل نقلیه، به خطوط راه آهن، 
س��اير خطوط هوايي )غی��ر از هواپیماهاي تجاري(، 

خطوط كش��تیراني و اتوبوس ه��ا اختصاص دارد. هر 
چن��د همچن��ان اين وس��ايل نقلیه از س��وخت هاي 
فسیلي اس��تفاده مي كنند اما میزان تولید آالينده ها 
در آنها، كمتر از ٥درصد اعالم شده است. با اين  حال 
باتوجه به كاهش منابع س��وخت، در سال هاي اخیر 
طرح هايي براي تاكس��ي هاي هوايي برقي ارائه شده 
است. پیش بیني شده كه اگر برنامه هاي شركت هاي 
هواپیماي��ي با موفقی��ت پیش رود تا س��ال ٢0٣0، 

نخستین تاكسي هوايي الكترونیك به پرواز درآيد. 
همان طور كه گفته ش��د، استفاده از سوخت هاي 
فس��یلي در وس��ايل نقلیه، عالوه بر تولید و انتش��ار 
آالينده ها و آلودگي محیط زيس��ت، منجر به كاهش 
و ازبین رفتن منابع س��وخت در جهان خواهد ش��د. 
بر اي��ن اس��اس، طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، 
دولت بريتانیا تا س��ال ٢0٤0 تولی��د و فروش تمام 
خودروه��اي بنزيني و ديزلي در اين كش��ور ممنوع 
خواهد كرد تا با معضل آلودگي هوا مقابله كند. پس 
از بريتانیا، بس��یاري از كشورها و شهرهاي ديگر نیز 
اع��الم كرده اند كه روند تولی��د و فروش خودروهاي 

بنزيني و ديزلي را متوقف خواهند كرد. 

آمارنامه

بازارهنر

سنپترزبورگميزبانآثارايرانشناسي
نمايش��گاه ايران شناس��ي مشتمل بر 
٢8عكس و تابلو از آثار تاريخي و باستاني 
ايران با حضور ريیس پژوهش��گاه میراث 
فرهنگي و گردش��گري و ايرين��ا پوپووا، 
ريی��س انس��تیتو نس��خ خطي ش��رقي 
سن پترزبورگ در سالن سبز اين انستیتو 
افتتاح ش��د. به گزارش ايلنا، سیدمحمد 
بهشتي)ريیس پژوهشگاه میراث فرهنگي 
و گردشگري( كه براي شركت در همايش 

فرهنگي بین المللي س��ن پترزبورگ به اين شهر سفر 
كرده بود پس از افتتاح نمايشگاه ايران شناسي در محل 
انستیتو نسخ خطي شرقي سن پترزبورگ؛ در نشستي 
كه با ايرينا پوپووا، ريیس انستیتو نسخ خطي شرقي و 
همكاران بخش هاي مختلف مربوط به ايران و ش��رق 
انستیتو برگزار شد، شركت كرد. بهشتي در اين نشست 
همچنین گفت: از آنجا كه مطالعات ايران شناسي راجع 
به ايران است لذا مسوولیت ما در حمايت و پشتیباني 

از آن سنگین است. 
او ب��ا بیان اينكه مراكز مختلفي در ايران مي توانند 
مطالعات ايران شناسي را مورد حمايت قرار دهند، يكي 
از اين مراكز را پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري 
اعالم كرد و گفت: ما در مجموعه تش��كیالت خود در 
ح��وزه میراث فرهنگي از منظر هم��ه علوم مرتبط با 

میراث فرهنگي به موضوع مي پردازيم. 
ريیس پژوهش��گاه میراث فرهنگي و گردش��گري 
در ادامه به تشريح س��اختار و فعالیت هاي پژوهشگاه 
پرداخت و آمادگي پژوهشگاه را براي هر گونه همكاري 
با انستیتو نسخ خطي شرقي سن پترزبورگ اعالم كرد. 
ايرينا پوپووا، ريیس انستیتو نسخ خطي شرقي سن 

پترزبورگ نیز در سخناني در اين نشست 
با اشاره به روابط و همكاري هاي ديرينه و 
قديمي روس��یه با ايران گفت: سابقه اين 

همكاري ها به سال ها پیش برمي گردد. 
او با ابراز خرسندي از افتتاح انستیتوي 
مرك��ز مطالعات میراث مكت��وب ايران و 
اسالم در انستیتو نسخ خطي شرقي سن 
پترزبورگ افزود: ايران شناس��ي از تاريخ و 
قدمتي ديرينه در شهر ما برخوردار است. 
ريیس انستیتو نسخ خطي ش��رقي سن پترزبورگ 
اظهار كرد: در فضاي پساشوروي؛ بزرگ ترين مجموعه 
نسخ  خطي)٤000نسخه( در انستیتو نسخ خطي شرقي 
س��ن پترزبورگ نگهداري مي ش��ود و تمام موضوعات 
فهرس��ت برداري براي اين نس��خ انجام ش��ده اس��ت. 
پوپووا با اش��اره به اينكه در سال هاي ٧0-۶0 میالدي 
متخصصان ايران شناسي روي نسخ كار كرده اند، تصريح 
كرد: درحال حاضر قص��د داريم با همكاري طرف هاي 
ايراني نسبت به انجام اصالحات و فهرست نگاري دوباره 
اين آثار و انتش��ار آنها به زبان فارس��ي اقدام كنیم. او 
موضوع مهم پیش روي انس��تیتو نس��خ خطي شرقي 
س��ن پترزبورگ را برگ��زاري كنفران��س بین المللي به  
مناسبت دويس��تمین سال تاس��یس اين انستیتو در 
نوامبر سال ٢0١8 دانست و گفت: اقدامات اولیه در اين 
خصوص درحال انجام است و روساي آكادمي هاي علوم 
ازبكس��تان، قزاقستان و آذربايجان تاكنون براي حضور 
در اين كنفرانس اعالم آمادگي كرده اند. او افزود: تمايل 
داريم هیاتي از دانشمندان، كارشناسان و صاحب نظران 
ايراني در اين كنفرانس ش��ركت و ط��رف ايراني براي 

برگزاري اين رويداد مهم از انستیتو حمايت كند. 

بازگشتزمستانيخوانندهپاپ
علیرضا عصار كه سال گذشته پس از 
8 سال سكوت بار ديگر به عرصه اجراي 
زنده بازگشت و با استقبال جالب توجه 
دوس��تدارانش رو به رو شد از برگزاري 
كنس��رت و انتش��ار قطع��ه جديد خود 
خب��ر داد. به گ��زارش ايس��نا، علیرضا 
عصار، خواننده پ��اپ در اين باره گفت: 
با انرژي اي كه سال گذشته از استقبال 
عالقه من��دان هنر از كنس��رتم گرفتم، 

تصمیم دارم كنس��رت خود را در تاريخ ١١دي ماه 
در تهران و س��الن میالد نمايشگاه بین المللي روي 

صحنه ببرم«.
او ادامه داد: اركس��ترم به رهبري پويا نیك پور و 
اج��راي قطعاتي جديد درحال تمرين هس��تند و به 
زودي اطالعات و اخبار جديدي درباره اجراها و آثار 

جديد در اختیار همه قرار خواهم داد. 
اي��ن خوانن��ده گفت: پنج ش��نبه ٢ 
آذر قطعه ي��ي جديد به نام »جز عش��ق 
نمي خواهم« با ترانه يي از روزبه بماني و 
آهنگسازي پويا نیك پور منتشر خواهم 
كرد و ت��الش مي كنم، خط فكري ام در 
روال انتش��ار آثار جديد منعكس ش��ود 
و مورد پس��ند مخاطبان و م��ردم قرار 
بگیرد. كنس��رت علیرضا عصار در تاريخ 
١١دي ماه در س��الن میالد نمايشگاه بین المللي به 

تهیه كنندگي محمد جلیل پور برگزار خواهد شد. 
بلیت فروش��ي اي��ن برنامه از اواي��ل هفته آينده 
آغاز مي ش��ود و جزيیات  آن و نحوه تهیه بلیت اين 
كنسرت از طريق رس��انه ها و صفحات شخصي اين 
خواننده در روزهاي آينده اطالع رساني خواهد شد. 

فاگيناز»اليورتوئيست«ميگويد
بازيگر نقش فاگین در نمايش »الیور 
توئیست« با اش��اره به اينكه تالش كرده 
نقش اش را بدون الگو گرفتن از نمونه هاي 
قبلي بازي كن��د درباره ديگر ويژگي هاي 

اين اثر نمايشي سخن گفت. 
هوتن ش��كیبا كه در نماي��ش »الیور 
توئیست« به كارگرداني حسین پارسايي 
نقش فاگین را برعهده دارد، درباره تجربه 
بازي در يك تئاتر موزيكال به مهر گفت: 

همیشه دوست داشتم در كارنامه كاري خودم تجربه 
بازي در تئاتر موزيكال را داشته باشم و با اينكه پیش از 
اين تنها در يك اجرا و در نمايش »اسكلیگ و بچه هاي 
پ��رواز« تجربه بس��یار كوچكي در اين زمینه داش��تم 
اما همیش��ه در فكرم بود اگر فرصت دس��ت داد وارد 
اين چالش بش��وم، كه با نمايش »الیور توئیست« اين 

موقعیت براي من پیش آمد. 
او ك��ه پیش از اي��ن در نمايش هايي از جمله »باغ 
آلبال��و«، »مترس��ك«، »زم��ان ل��رزه«، »هیپوفیز«، 
»ننه دالور بیرون پش��ت در«، »بر پهن��ه دريا«، »دن 
كامیلو«، »مرگ هوتن«، »ستوان اينیشمور« و... بازي 
داشته اس��ت حركت و خواندن توامان روي صحنه را 

از جذابیت ه��ا و هیجان ه��اي اصلي اين 
نمايش دانست كه موجب شده در اين اثر 

نمايشي به ايفاي نقش بپردازد. 
بازيگر سريال »لیسانسه ها« با اشاره به 
اينكه رمان »الیور توئیست« و فیلم هايي 
كه از روي آن س��اخته ش��ده اس��ت در 
خاطره همه ما ثبت ش��ده اس��ت، گفت: 
همه ما از »الیور توئیست« نوستالژي هايي 
در ذه��ن خود داريم همچنین ورژن هاي 
زيادي از اين داستان طي اين سال ها در سینما و تئاتر 
ساخته شده كه ديده ايم اما زماني كه اين تئاتر و بازي 
در نقش فاگین كه پرجاذبه ترين نقش اين رمان برايم 
بود به من پیشنهاد شد هیچ مروري بر همه  چیزهايي 
كه از اين رمان ديده يا خوانده بودم، نداش��تم و حتي 
عمدا نس��خه موزيكال كارول ريد را كه تئاتر بر اساس 
آن ش��كل گرفته اس��ت، نديدم تا با توجه به ذهنیت 
خودم و خالي از هر گونه پیش زمینه ذهني اين نقش 

را بازي كنم. 
نمايش »الیور توئیس��ت« به كارگرداني حس��ین 
پارسايي از چهارشنبه اول آذرماه اجراي عمومي خود 

را در تاالر وحدت آغاز كرده است. 

درخواستغرامت
يكميليونپونديازآكسفورد

تايمز:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
درخواس��ت غرام��ت يك 
میلیون پوندي از آكسفورد 
منتش��ر كرده اس��ت. به 
گ��زارش تايم��ز، يكي از 
فارغ التحصیالن دانش��گاه 
آكس��فورد از اين دانشگاه 
ش��كايت كرده است. اين 

دانشجو به دلیل آنكه موفق به دريافت درجه عالي 
نش��ده، معترض اس��ت. همچنین اين دانشجو ادعا 
كرده كه آكسفورد آموزش هاي كافي، آن طور كه در 
تعريف جهاني از اين دانشگاه گفته شده، ارائه نكرده 
و بايد يك میلیون پوند غرامت پرداخت كند. او گفته 
ك��ه اگر نمرات بهتري در امتحانات خود مي گرفت، 
مي توانست به عنوان يك وكیل موفق وارد بازار كار 
شود. اين در حالي اس��ت كه دانشگاه آكسفورد در 
رتبه بندي ها در میان ١0دانش��گاه برتر جهان قرار 
دارد. س��خنگوي اين دانش��گاه نیز اين ادعا را انكار 

كرده است. 

والاستريتژورنال:
اي��ن  اول  صفح��ه 
روزنام��ه عالوه بر انتش��ار 
اخبار مربوط به زيمبابوه، 
گزارشي از شرايط كنوني 
جرد كوشنر داماد ترامپ 
منتش��ر كرده است. طبق 
اين گزارش، سیاس��تمدار 
و بازرس ويژه امور سیاسي 
در امريكا در حال تحقیق 

درباره تماس هاي »جرد كوشنر« مشاور كاخ سفید 
و داماد دونالد ترامپ با رژيم صهیونیستي در زمان 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكاست. به گزارش 
وال اس��تريت ژورنال، اين بخشي از تحقیقات درباره 
ادعاهاي مطرح شده در خصوص تباني با قدرت هاي 
خارجي است. گفته شده كه مولر همچنان به دنبال 
ابعاد تازه يي از دخالت روسیه در انتخابات امريكاست 
و دغدغه اصلي مولر گزارش هاي ارائه شده از سوي 
مقامات رژيم صهیونیستي به كوشنر و ديگر مقامات 
ارش��د تیم انتقال ترامپ درباره راي شوراي امنیت 
س��ازمان ملل براي محك��وم ك��ردن فعالیت هاي 
شهرك س��ازي در كران��ه باختري اس��ت. قطعنامه 
س��ازمان ملل خواس��تار توقف كامل و فوري همه 
فعالیت هاي شهرك سازي در سرزمین هاي اشغالي 
از جمله بیت المقدس ش��رقي اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه باراك اوباما ريیس جمهوري سابق امريكا 
از وتوي اين قطعنامه در شوراي امنیت سازمان ملل 

امتناع كرده بود. 

فايننشالتايمز:
اي��ن روزها گ��زارش و 
اول  صفح��ه  عكس ه��اي 
روزنامه ه��ا  از  بس��یاري 
مربوط به اخب��ار زيمبابوه 
و اس��تعفاي موگابه است. 
اين روزنامه نیز در صفحه 
اول خود گزارشي از پايان 
زمام��داري  دوره  رس��مي 
راب��رت موگابه در زيمبابوه 

منتشر كرده است. فايننشال تايمز در اين باره نوشت: 
راب��رت موگابه پ��س از حدود ٤0س��ال حكومت بر 
زيمبابوه استعفا كرد. استعفاي موگابه به شكل كتبي 
به ريیس پارلمان اين كش��ور تحويل داده شده است. 
به گزارش اين روزنامه، انتشار خبر استعفاي موگابه، 
شادي مردم و نمايندگان پارلمان را به همراه داشت. 
بر اين اس��اس ريیس پارلمان زيمبابوه اعالم كرد كه 
امرس��ون منانگاگوا موظف اس��ت، ظرف ٤8س��اعت 
مس��وولیت اداره كش��ور را برعهده گی��رد. منانگاگوا 
پیش از بركناري اش معاون ريیس جمهوري زيمبابوه 
بود. پارلمان زيمبابوه پیش از اعالم استعفاي موگابه 

تصمیم به استیضاح او داشت.

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

انتخاببهترينهايبريتانيا
جاي��زه معتبر »كاس��تا« ب��راي ادبیات 
بريتانی��ا با اع��الم اس��امي نامزدهاي نهايي 
س��ال ٢0١٧ در ٥ بخش، كلی��د خورد. به 
 گزارش گاردين، جايزه كاستا كه هر سال در

 ٥ بخش داستان، زندگینامه، رمان نخست، 
ش��عر و كتاب كودك اهدا مي ش��ود، در هر 

بخ��ش ٥ نام��زد خود را معرفي كرد. امس��ال نويس��ندگان زن در اين میان نقش 
پررنگ تري دارند و از میان ٢0 نويس��نده و ش��اعر، ١٤ نفر زن هس��تند. اين ٢0 
اثر از میان ۶٢0 كتاب انتخاب ش��ده اند و به برنده هر بخش ٥000 پوند به عنوان 
جايزه اهدا مي ش��ود. نام برنده ٢ ژانويه ٢0١8 اعالم مي شود. جايزه كاستا هر سال 
يك برنده نهايي نیز دارد كه از میان برندگان هر يك از بخش ها انتخاب مي ش��ود 
و ي��ك جايزه ٣0 هزار پون��دي دريافت مي كند. برنده اين بخش ٣0 ژانويه معرفي 
مي ش��ود. اين جايزه از س��ال ١۹٧١ ايجاد شده و تنها جايزه اصلي بريتانیاست كه 
مختص نويسندگان بريتانیايي است. به گزارش مهر، اسامي نامزدهاي بخش رمان 
عبارت است از: »مخزن شماره ١٣« نوشته جان مك گرگور، »زير يك ستاره قطبي« 
نوشته استف پني، »آتش خانگي« نوشته كامیال شمسي و »مرد حلبي« نوشته سارا 
وينمن.اس��امي نامزدهاي بخش رمان نخست يك نويسنده عبارت است از: »همه 
س��اعت هاي اين  خانه وقت متفاوتي را اعالم مي كنند« نوش��ته ژان بروكس، »رژه 
مونپلیه« نوش��ته كارل گري، »حال النور اولیفنت كامال خوب است« نوشته گیل 

هاني من، »تعقیب هنري تويیست« نوشته ربكا اف. جان
اس��امي نامزدهاي نهايي بخش زندگي نامه عبارت است از: »روزي روزگاري در 
ش��رق: داستني از بزرگ شدن« نوشته ژيائولو گئو، »خانواده يي خشن و خطرناك: 
خانواده راس��لي و جنگ در برابر موسلیني« نوش��ته كروالين مورهد، »در روزهاي 
باراني« نوش��ته ربكا اسكات، »زندگي هاي شكننده: ماجراهاي مرگ و زندگي يك 
جراح قلب روي میز حراجي« نوشته استفن وستباي اسامي نامزدهاي نهايي بخش 
شعر عبارت است از: »كوموكاندا« از كايو چینگونیي، »درون موج« از هلن دانمور، 

»در تعادل« از سینیاد موريسي، »شعرهاي مفید« از ريچارد آزموند.

خانهموزه»جالل«و»سيمين«درابهام
خواه��رزاده جالل آل احمد ب��ا انتقاد 
از روند كند آماده س��ازي خانه موزه جالل 
و سیمین گفت هنوز چش��م انداز روشني 

براي آن وجود ندارد. 
محمدحسین دانايي در آستانه سالگرد 
تول��د جالل آل احم��د در دوم آذر ماه در 

يادداشتي درباره وضعیت خانه موزه جالل آل احمد و سیمین دانشور نوشت: 
»پروژه تاس��یس خانه موزه زنده يادان جالل آل احمد و س��یمین دانشور در 
منطقه دزاشیب شمیران كه در مقايسه با پروژه هاي بزرگ شهرداري تهران هم 
از لح��اظ حجم و گس��تردگي و تنوع عملیات و هم از لح��اظ معیارها و ضوابط 
اداري و اعتباري يك پروژه كوچك به شمار مي رود، در ارديبهشت سال ١٣۹٣ 
شروع شده و در بدترين شرايط مديريتي، اعتباري و اجرايي بايد حداكثر ظرف 
۶ ماه به پايان مي رس��ید و همزمان با س��الروز تولد جالل آل احمد در دوم آذر 
همان س��ال افتتاح مي شد و به بهره برداري مي رس��ید. اما متاسفانه اين پروژه 
بعد از ٤٢ماه هنوز به پايان نرس��یده و چش��م انداز روش��ني هم براي آينده آن 

وجود ندارد.« 
به گزارش ايسنا، او در بخش ديگري از يادداشتش عنوان كرده است: بررسي 
كارشناسانه ماجرا حاكي از آن است كه حدود ۹٥درصد از عملیات مطالعاتي و 
اجرايي پروژه اعم از امور مربوط به رطوبت زدايي، مقاوم سازي، استحكام بخشي، 
مرم��ت و بازس��ازي ديوارهاي جنوبي و غرب��ي حیاط، محوطه س��ازي، مرمت 
شیرواني ها و تعمیر و بازس��ازي سازه هاي چوبي مثل درها، پنجره ها، كمدها و 
قفسه بندي كتابخانه ها با كیفیت نسبتا خوب و مطابق معیارها و موازين علمي و 
تخصصي ناظر بر مرمت آثار تاريخي اجرا شده و جاي تشكر هم دارد ولي در هر 
بخ��ش از عملیات يك تكه ناقص باقي مانده كه عمال مانع بهره برداري از پروژه 
مي شود و در نتیجه عالوه بر زيان هاي ناشي از بي فايده شدن تمامي هزينه ها و 
زحمات عوامل اجرايي براي سروس��امان دادن به پروژه عمال بالاستفاده مانده و 

در معرض آسیب و خرابي هاي طبیعي و ناگزير قرار گرفته است. 

تاريخنگاري

اعتراض ايران به حمايت بريتانيا از حكومت بحرين
دول��ت ايران به دول��ت بريتانی��ا و جامعه ملل در 
مورد پیمان جده ك��ه در آن »بحرين« يك حكومت 
تحت الحمايه انگلیس عنوان شده است، اعتراض كرد 

و آن را خالف تمامیت ارضي ايران دانست. 
وزي��ر امور خارجه اي��ران در نامه تندي خطاب به 
ِس��ررابرت كاليو سفیر بريتانیا در تهران، مجددا اعالم 
كرد كه بحرين بي چ��ون و چرا در محدوده حاكمیت 

ايران است. 
در بن��د ۶ پیمان جده  آمده بود كه پادش��اه حجاز 
و پادش��اه نجد و كشورهاي تحت تابعیت آنها »قبول 
تعهد مي كنند كه با س��رزمین هاي كويت و بحرين و 
با ش��یوخ قطر و س��احل عمان كه هم پیمان با دولت 
فخیمه بريتانیا هستند، روابط دوستانه و صلح طلبانه يي 
داشته باشند.« )جزاير بحرين( لندن اين اعتراض را در 
نامه يي به تاريخ هجدهم ژانويه س��ال ١۹٢8، از طرف 
ِسرآس��تن چمبرلین وزير خارج��ه بريتانیا، خطاب به 
ُهوهانس خان )مس��اعدالدوله( كاردار سفارت ايران در 
لندن رد ك��رد. دولت بريتانیا وج��ود هرگونه »دلیل 
منطقي و معتبر« و مدركي دال بر حاكمیت و صحت 
ادعاي اي��ران بر بحرين را انكار نمود )مجید خدوري، 
مقاله »ادعاي حاكمیت ايران بر بحرين«، مجله حقوق 
بین الملل امريكا، ١۹٥١( و تاكید كرد كه نه تنها شیخ 
بحرين حاكمي »مس��تقل« اس��ت، بلكه آن جزيره و 

ساكنان آن تحت الحمايه بريتانیا هستند. 
ادعاي ايران در سال هاي ١۹٥٢ و ١۹٥۶ هم تكرار 
شد ولي باز هم هر دو بار بي سرانجام بود، تا اينكه در 
دوازدهم نوامبر سال ١۹٥٧، تهران تصمیم گرفت كه 
رس��ما بحرين را به عنوان استان چهاردهم ايران وارد 
تقسیمات رسمي كش��وري كند، اقدامي كه اعتراض 
ش��ديد بريتانیا و جامعه كش��ورهاي عرب��ي را در پي 

داشت. وزير وقت امور خارجه ايران در مجلس خطاب 
ب��ه نمايندگان گفت، »برادران عرب ما بايد بدانند كه 
بحرين پاره يي از تن ماست و مساله بحرين براي ايران 

از اهمیت فوق العاده حیاتي برخوردار است.«
بحرين پس از حض��ور پرتغالي ها در خلیج فارس 
از ايران جدا ش��ده و از سال ١٥0٧ میالدي، موضوع 

حاكمیت بحرين، محل مناقشه بود. 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

