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 مجيد اعزازي   
دبير گروه راه و شهرسازي

سامانهپيامكيروزنامهتعادل
بهشماره30005320دردسترسشماست

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

هر
س: م

عك

 اگ��ر دولت اول حس��ن روحان��ي در كنار »ابر 
ركود تورمي« با بس��ياري از معضالت اقتصادي و 
اجتماعي مانند فس��اد و آسيب هاي بزرگ محيط 
زيستي و در راس آنها خشك شدن درياچه اروميه 
مواجه بود، ش��هردار آينده پايتخت نيز با ليس��ت 
بلندبااليي از معضالت ش��هري مواجه خواهد شد. 
تيم اقتص��ادي دولت روحاني در بزن��گاه تاريخي 
س��ال 1392، همچ��ون دولت هاي قب��ل از خود، 
فرصت هاي بزرگي براي از دست دادن نداشت و از 
همين رو، تا حدي كه ممكن بود بر اس��ب سركش 
تورم )برداش��ت پول از جيب فقرا و موتور ثبات زدا 
از اقتص��اد( مهار زد و همزمان توانس��ت با اعضاي 
گروه 1+5 سر ميز مذاكره بنشيند و به سند مورد 

توافق طرفين )برجام( دست يابد...

 از زماني كه بريتانيايي ها به خروج كشورش��ان 
از اتحاديه اروپا راي مثبت دادند، حدود يك س��ال 
مي گ��ذرد و اگرچه فاصله ميان راي هاي »آري« و 
»خير« بس��يار اندك بود، ام��ا به طور قطع بريتانيا 
در ح��ال جدايي از بلوك اروپايي اس��ت: ماده 50 
معاهده ليس��بون كه به معناي آغاز رس��مي روند 
خروج اس��ت، اواخر م��اه مارس گذش��ته به اجرا 
گذاش��ته ش��د و ديويد ديوي��س، وزي��ر برگزيت 
بريتاني��ا، باالخره در اواس��ط ماه ژوئن با ميش��ل 
بارنيه، مذاكره كننده ارش��د اروپاي��ي به گفت وگو 
نشس��ت. اما نكته اينجاس��ت كه هنوز هيچ كسي 
نمي دان��د چهره واقعي برگزيت چگونه خواهد بود. 
به گزارش »پوليتيكو«، پيش بيني ها از فروپاش��ي 
كام��ل اقتص��اد بريتانيا ت��ا خوش بين��ي در مورد 

تشكيل يك امپراتوري جديد، متغير است...

  فرصت طاليي پايتخت

عواقب ناشنيده برگزيت

سخن نخست

گزارش

همينصفحه
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 خودزني بورس 
با ابزار شفافيت

حال اين روزهاي بازار س��رمايه چندان خوب 
نيس��ت. بازدهي، حجم، ارزش و تعداد معامالت 
بورس تهران و فرابورس چنگي به دل فعاالن بازار 
س��رمايه نمي زند. اين رويه در يك سال گذشته 
س��بب رخوت بورس ش��ده و فصل مجامع نيز بر 
اين رخوت افزوده اس��ت. نكته يي كه درخصوص 
وضعيت فعلي بازار مي توان گفت، س��خت گيري 
مسووالن بورسي براي ايجاد شفافيت سبب گريز 
س��رمايه گذاران از بورس در اين برهه خاص شده 
اس��ت زيرا هر آن احتمال دارد كه نمادي متوقف 
ش��ده و تا هفته ه��ا توقف آن به ط��ول بينجامد 
اين درحالي اس��ت كه طبق قانون نهايتا تا 7روز 
نم��اد بايد متوق��ف بماند. به گ��زارش »تعادل«، 
شفافيت در كنار نقدش��وندگي، مهم ترين عنصر 
بازار س��رمايه اس��ت. اعم��ال ش��فافيت در بازه 
زماني كوتاه، سبب فرار س��رمايه گذاران مي شود 

موضوعي كه مديران بورس به آن توجه ندارند.
 بنابراين باي��د با برنامه ريزي دقيق و مدت دار 

به اصالح قوانين اقدام كرد...

 مجيد اعزازي   

خبر

  معاون وزير نفت: شك نكنيد توتال با 
امريكايي ها هماهنگ كرده است

مع��اون وزي��ر نفت ب��ا بيان اينك��ه توتال درب��اره حضور در اي��ران قطعا با 
امريكايي ه��ا هماهنگ كرده اس��ت، گفت: اگ��ر تحريم ها بازگ��ردد، تمام اين 

قراردادها تا يك ساعت بعد منحل مي شود و اين امري طبيعي است. 
اميرحس��ين زماني ني��ا در گفت وگ��و ب��ا مهر، در پاس��خ به اين س��وال كه 
»مديرعام��ل توت��ال در زمينه تحريم ه��ا گفته بود كه از سياس��ت هاي امريكا 
پي��روي مي كن��د در حالي كه وزير نفت كش��ور در اين زمين��ه ضمن تذكر به 
اين ش��ركت فرانس��وي اعالم كرده بود كه سياس��ت هاي توتال درباره حضور 
در صنعت نفت ايران در راس��تاي سياست هاي اروپاست، درنهايت كدام تعبير 
صحيح است«، گفت: يقين داشته باشيد كه توتال تمام جوانب حضور در ايران 
را بررس��ي كرده و كامال براساس مقرراتي كه برايش درنظر گرفته شده، عمل 

مي كند. شك نكنيد كه با امريكايي ها نيز هماهنگ كرده اند. 
 او همچنين در پاس��خ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه »براساس گفته هاي 
وزي��ر نف��ت، توتال قرار اس��ت 2.4ميلي��ارد دالر را در يك بخ��ش وارد طرح 
توس��عه فراس��احل فاز11 پارس جنوبي كند و به نظر مي رس��د اين تصميم به 
نوعي پيش ش��رط براي حضور در فاز دوم اين طرح باش��د، اين مقوله را تاييد 
مي كنيد«، ادامه داد: اگر تحريم بازگردد تمام اين قراردادها تا يك ساعت بعد 
منحل مي شود و اين امري طبيعي است. اما اينكه اين شركت مي خواهد در دو 
بخش سرمايه خود را تزريق كند، به اين معناست كه اين اختيار را به شركت 
مل��ي نفت ايران مي ده��د كه در صورت خلف وعده در ه��ر يك از بخش هاي 

معهود شركت توتال بتواند قرارداد را فسخ كند. 
 به گفته زماني نيا، ديگر مناقشه يي در ارتباط با قراردادهاي جديد نفتي در 
كش��ور وجود ندارد و ممكن است يك نفر صحبت هايي درباره آن داشته باشد 
كه طبيعي است. از سويي ديگر در اين قرارداد با توتال بندهاي انتقال فناوري 

به كشور به طور ريز بررسي و لحاظ شده است. 

ش��ايعه ورشكس��تگي بانك ها كه در 
ماه ه��اي گذش��ته ب��ه ويژه همزم��ان با 
رقابت ه��اي انتخاباتي دس��تمايه تبليغ 
عليه عملكرد اقتصادي دولت بود، اكنون 
فروك��ش كرده اس��ت؛ هرچن��د به نظر 
مي رسد ذي نفعان طرح »بانك هراسي« 
ب��راي پايان دادن به اين داس��تان تمايل 

ندارند. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، هرچند ش��ايعه 
ورشكس��تگي بانك ه��ا ك��ه در فض��اي 
مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي دست به 
دست مي ش��ود، بارها از سوي مسووالن 
بانكي رد شده اس��ت اما به دليل درگير 
ب��ودن آحاد جامعه با نظ��ام بانكي اعم از 
سپرده گذار، مشتري و تسهيالت گيرنده، 
هرنوع مطلبي در اين زمينه، افكار عمومي 

را تشويش مي كند. 
از خالل س��خنان مديران و مسووالن 
بانكي مي توان دريافت بخشي از اين نوع 
شايعه س��ازي ها به جريان هاي بيروني و 
مخالفان نظام باز مي گردد كه قصد دارند 
از فضاي غبارآلود ماهي بگيرند؛ هرچند 
نمي ت��وان نقش بدهكاران بزرگ بانكي و 
سهامداران موسس��ه هاي غيرمجاز را در 
اين حاشيه س��ازي ها نادي��ده گرفت كه 
بانك مركزي قصد دارد امسال پرونده آنها 

را مختومه كند. 
فارغ از اهداف ايجادكنندگان و دامن 
زدن به ش��ايعات اينچنين��ي، مرور چند 
دليل ب��راي رد ورشكس��تگي بانك ها و 
موسسه هاي اعتباري داراي مجوز از بانك 

مركزي خالي از لطف نيست. 
 1- تق��دم چتر نظارتي بانك مركزي 

بر اقدام قضايي
حفظ ثبات، سالمت و سيستم بانكي 
و حمايت از مش��تريان يك��ي از وظايف 
بانك هاي مركزي در همه كشورهاست كه 
از طريق مقررات گذاري، استانداردسازي 
و اس��تقرار نظام ه��اي نظارت��ي پيگيري 
مي شود.  در ماده 14 قانون پولي و بانكي 
كشور مصوب 1351 كه قانون مرجع در 
زمينه فعاليت هاي مالي به شمار مي رود، 
به بانك مركزي اختيارات الزم داده شده 
اس��ت در امور مالي و بانكي دخالت كند. 
اين بانك مس��وول نظارت ب��ر بانك ها و 

موسسه هاي اعتباري است. 
نظارت بانك مركزي، گستره وسيعي 
از صدور مجوز تا كنترل عمليات بانك ها 
و نيز نظارت همه جانبه بر بازار پول را دربر 
مي گيرد تا تعهدات بانك ها از سقف هاي 
مق��رر فراتر ن��رود يا بانك ها س��از و كار 
اجرايي الزم را براي وصول مطالبات خود 

و ايجاد تعادل ميان منابع و مصارف خود 
داشته باشند. 

به همين دليل، بان��ك مركزي مدل 
جديد نظارتي براي گسترده كردن چتر 
نظارتي خود تدوين كرده است تا براساس 
آن بانك ها در چهار طبقه كم ريس��ك تا 
فاقد ريسك مشهود تقسيم بندي شوند و 
به تناسب ريسك آنها، برنامه هاي نظارتي 
وي��ژه تدوين و اجرايي ش��ود تا وضعيت 
بانك بهبود يابد كه البته هنوز اين شيوه 

اجرا نشده است. 
همچنين، حتي اگر موسسه يا بانكي 
به مرحله ورشكستگي برسد، باز نظارت 
بانك مركزي استمرار دارد زيرا اقدام هاي 
تنظيم گ��ر و نظارت��ي بان��ك مركزي بر 

پيگيري قضايي موضوع مقدم است. 
در قانون پولي و بانكي كش��ور، س��از 
و كاري متف��اوت از س��اير ش��ركت ها و 
بنگاه ها براي توقف يا ورشكستگي بانكي 
پيش بيني كرده است و اعالم ورشكستگي 
بانك ها به همين س��ادگي نيست كه در 
برخي رسانه ها اعالم مي شود و قانونگذار 
شيوه س��خت گيرانه يي را در اين زمينه 
دارد.  براس��اس بند الف م��اده 41 قانون 
پول��ي و بانك��ي در صورتي ك��ه توقف يا 
ورشكس��تگي بانكي اعالم ش��ود، دادگاه 

قبل از هرگون��ه اتخاذ تصميم نظر بانك 
مركزي را جلب خواهد كرد. 

بان��ك مركزي اي��ران از تاريخ وصول 
اس��تعالم دادگاه بايد نظر خ��ود را بطور 
كتبي اع��الم كند و درنهاي��ت دادگاه با 
نظر بان��ك مركزي و دالي��ل موجود در 
اين زمينه تصميم گيري مي كند.  هرچند 
اقدام هاي نظارتي بانك مركزي به نحوي 
است كه از رسيدن يك بانك يا موسسه 
اعتباري مجوزدار به مرحله ورشكستگي 
جلوگيري مي كند و البته در اين زمينه، 
موضوع فعاليت موسس��ه هاي غيرمجاز، 

داستان ديگري است. 
 2- صورت هاي مالي جديد همگرا با 

»IFRS -آي.اف.آر.اس«
يكي از اش��كاالت موجود در ترازنامه 
بانك ها، تعيين سودهاي موهوم، مطالبات 
يادداشت هاي  فقدان  مش��كوك الوصول، 
ريس��ك و نظاي��ر آن ب��ود و از اي��ن رو 
بان��ك مركزي در دولت يازدهم با تدوين 
تهيه صورت هاي  اس��تانداردهاي جديد 
مالي بانك ها كه همگرا با اس��تانداردهاي 
بين المللي گزارش��گري مالي )آي.اف.آر.

اس( تدوين ش��ده اس��ت، ت��الش كرد 
ريسك ها را در نظام بانكي شناسايي كند. 
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  دولت 3 محصول براي عرضه
در بورس كاال تعيين كرد

هيات وزيران در جلس��ه روز گذشته خود به رياست حسن روحاني رييس جمهور، 
با اختصاص مبلغ 3هزار و 1۸7ميليارد و 7۸0 ميليون ريال اعتبار و تسهيالت بانكي 
براي جبران خس��ارات و بازسازي تاسيسات زيربنايي و ساير بخش هاي خسارت ديده 
ناش��ي از زلزله در استان خراسان شمالي موافقت كرد.  به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دولت، در اين جلس��ه هيات دولت همچنين در اجراي سياست قيمت تضميني براي 
محص��والت ذرت، جو و برنج، افزايش ش��فافيت معامالت، كاهش ب��ار مالي دولت و 
افزايش رضايتمندي كشاورزان و خريداران اين محصوالت، با عرضه محصوالت ذرت و 
جو در كل كشور و برنج )صرفا در استان هاي مازندران و گيالن( در بورس كاالي ايران 
موافقت ش��د.  بر اين اساس، س��ازمان برنامه و بودجه كشور موظف شد مابه التفاوت 
قيمت تابلوي بورس با قيمت تضميني محصوالت فوق الذكر را به عالوه كارمزد معامله 
در بورس، به تفكيك از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه س��ال 139۶ كل كش��ور 
تامين و پرداخت كند.  هيات وزيران همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان 
بورس ايران را مكلف كرد نس��بت به بسترس��ازي و تقويت زيرس��اخت هاي موردنياز 
ورود محصوالت كش��اورزي به بورس كاال با هماهنگي وزارت جهاد كش��اورزي اقدام 
كند.  بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران نيز مكلف شد از طريق بانك هاي عامل 
معادل 7هزار ميليارد ريال تس��هيالت بانكي دراختيار شركت سهامي پشتيباني امور 
دام كش��ور قرار دهد و شركت مذكور هم مجاز ش��د با تاييد سازمان برنامه و بودجه 
كشور نسبت به پرداخت مابه التفاوت قيمت تضميني با قيمت معامله شده در بورس 
كاال اقدام كند.  هيات وزيران در ادامه اين نشست خود با هدف بهبود رفاه و ارتقاي 
معيش��ت مرزنش��ينان و محروميت زدايي از مناطق مرزي و نگه داش��ت جمعيت در 
آن مناط��ق از طريق رونق بخش��ي به فعاليت بازارچه هاي مرزي، با پيش��نهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبني بر ايجاد تعدادي از بازارچه هاي مشترك مرزي، حذف 
بازارچه هاي غيرفعال از فهرس��ت بازارچه هاي مش��ترك م��رزي و ادغام بازارچه هاي 

همجوار با گمركات اجرايي موافقت كرد. 

 صالحي اميري: سياست نظام
اعزام زائران به حج است

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان اينكه تمامي شروط اعالم شده توسط ايران 
براي تامين امنيت و كرامت حجاج حج تمتع توس��ط طرف سعودي پذيرفته شده، 
 گفت: سياس��ت كنوني نظام بر اعزام حجاج به عربس��تان سعودي با همه تمهيدات 
الزم اس��ت.  به گزارش ايرنا، سيدرضا صالحي اميري روز گذشته در حاشيه نشست 
هي��ات دولت در جمع خبرنگاران به آخرين وضعيت حج تمتع اش��اره كرد و گفت: 
آن چيزي كه در مورد حج سياست رسمي براي نظام است برگزاري حج با عزت و 
كرامت است كه امنيت، كرامت و عزت حجاج در حج تامين شود، براي اين كار همه 
مسيرهاي ممكن را طي كرديم و شروط الزمي كه ايران براي تامين امنيت حجاج 
داشت طرف عربستاني پذيرفت و آن را مكتوب كرد.  وي افزود: اكنون هم موضوع 
امنيتي حجاج در سطوح باالي نظام مطرح است.  عضو كابينه دولت يازدهم اظهار 
داشت: طبق برنامه يي كه تعريف كرديم، ثبت نام انجام و آموزش در سطح كاروان ها 
آغاز ش��ده، همه اقدام��ات الزم براي اجاره اماكن، هماهنگي ه��اي هواپيمايي براي 
برقراري پروازها، تمام تمهيدات و پشتيباني نيز آغاز شده و با جديت دنبال مي شود. 
عضو ش��وراي عالي حج و زيارت با بيان اينكه اكنون گروه هاي مختلف پزش��كي 
و پش��تيباني و گروه هاي هواپيمايي در مكه و مدينه براي هماهنگي الزم مس��تقر 

شده اند، از اعزام نخستين گروه كاروان ها به تمتع در نهم مرداد 9۶ خبر داد. 
صالحي امي��ري تاكيد ك��رد: در اين زمينه همه تمهي��دات الزم و برنامه ريزي ها 

صورت گرفته و مشكلي از اين بابت وجود ندارد. 
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي در عين حال اظهار داشت: سياست رسمي نظام 
كه اكنون دنبال مي كنيم اعزام زائر به عربستان سعودي با همه تمهيدات الزم است. 
صالحي اميري تاكيد كرد: به طور طبيعي شرايط و وضعيت را رصد مي كنيم و هر 
وقت اتفاقي محتمل باشد آن را در سطوح عالي نظام طرح و پيگيري خواهيم كرد. 
وي گفت: در فضاي كنوني سياس��ت نظام اعزام زائر به تمتع مطابق برنامه هاي 

از پيش تعيين شده است. 

خبر سخن نخست

  فرصت طاليي پايتخت

 اگر دولت اول حسن روحاني در كنار »ابر ركود تورمي« با بسياري 
از معض��الت اقتص��ادي و اجتماعي مانند فس��اد و آس��يب هاي بزرگ 
محيط زيس��تي و در راس آنها خش��ك ش��دن درياچ��ه اروميه مواجه 
بود، ش��هردار آينده پايتخت نيز با ليست بلندبااليي از معضالت شهري 
مواجه خواهد شد. تيم اقتصادي دولت روحاني در بزنگاه تاريخي سال 
1392، همچ��ون دولت هاي قبل از خود، فرصت ه��اي بزرگي براي از 
دس��ت دادن نداش��ت و از همين رو، تا حدي كه ممكن بود بر اس��ب 
س��ركش تورم )برداش��ت پول از جيب فقرا و موتور ثبات زدا از اقتصاد( 
مهار زد و همزمان توانست با اعضاي گروه 1+5 سر ميز مذاكره بنشيند 
و به س��ند مورد توافق طرفين )برجام( دس��ت يابد. سندي كه اگر چه 
نقدهاي به حق و ناحق زيادي به آن شده و مي شود، اما در عين حال، 
تاكن��ون ثمرات زيادي براي اقتصاد ايران از جمله افزايش فروش نفت، 
انعقاد قرارداد همكاري با توتال، آزاد س��ازي پول هاي بلوكه شده ايران، 
بازگش��ت بسياري از شركاي اروپايي اقتصاد، انعقاد قرارداد خريد بيش 

از 300 فروند ايرباس و بويينگ و... به بار آورده است. 
در اين حال، بي راه نيست اگر بگوييم، شهر تهران در شرايط اقتصاد 
س��ال 1392 است. از س��ويي شهرفروش��ي و تراكم فروشي، ثمري جز 
خالي ماندن حدود ۶00 هزار واحد مسكوني و تحميل هزينه هاي پيدا 
و پنهان آن به پايتخت نش��ينان نداشته است و از سوي ديگر، تخريب 
باغ هاي غير قابل جايگزين تهران همزمان با توسعه شبكه بزرگراه هاي 
ش��هري به نفع دارندگان خودرو ش��خصي به جاي توسعه حمل و نقل 
عمومي به نفع اقش��ار ضعيف، نفس كشيدن شهروندان در تهران را به 

شماره انداخته است. 
فرونشس��ت زمي��ن در نقاط مختلف تهران يكي ديگر از مش��كالت 
احتمالي پايتخت در س��ال هاي پيش رو است. مشكلي كه سال گذشته 
منج��ر به انفجار خطوط لوله گاز در خياب��ان پيامبر و در پي آن وقوع 
فرونشست هاي سريالي در ساير نقاط تهران شد. گزارش هاي پژوهشي 
بع��دي نيز حاكي از اين بود كه ۶00 كيلومترمربع از مناطق 1۶ تا 20 
تهران در معرض فرونشست زمين قرار دارد كه در صورت وقوع، حدود 
25 كيلومت��ر از طول كمربندي آزادگان، ح��دود 2۸ كيلومتر از طول 
اتوب��ان قم، ح��دود 21 كيلومتر از جاده س��اوه، بخش هايي از فرودگاه 
مهرآباد تهران، بخشي از شبكه انتقال گاز در تهران، مخازن نفت، گاز و 
بنزين در مناطق بحراني، پااليشگاه نفت در محدوده كهريزك، خطوط 
انتقال نيرو، بخش هايي از خطوط مترو در پنج منطقه جنوبي تهران را 

در معرض تهديد قرار مي دهد. 
 زلزل��ه بزرگ احتمال��ي، ضعف مديريت بح��ران و رهبري عمليات 
امداد و نجات در حوادثي همچون حادثه پالسكو، آلودگي هوا، ترافيك، 
بافت هاي فرس��وده، ناهمخواني معماري ش��هري با نيازهاي معلوالن و 
س��المندان، كمبود فضاي س��بز، توس��عه ناقص حمل و نقل عمومي و 
مترو فهرستي مجمل از معضالت كالن شهر تهران است. مشكالتي كه 
كار شهردار آينده تهران را از هم اكنون سخت كرده است. از همين رو، 
مجموعه مديريت ش��هري پايتخت، اعضاي ش��وراي پنجم شهر تهران 
بطور اعم و شهردار آتي اين شهر بطور اخص، فرصت هاي بزرگي براي 
از دس��ت دادن ندارند. به ويژه ش��هردار آتي پايتخ��ت راهي جز تكيه 
ب��ر به كار گيري تدبير در امور، اس��تفاده از خرد جمع��ي صاحبنظران 
در حوزه هاي اقتصاد ش��هري، معماري و س��اخت و س��از و...، تكيه بر 
علم و دانش تجربه ش��ده بش��ري در حل مشكالت ش��هري و دوري از 
سياس��ي كاري و سياس��ت زدگي ندارد. در چنين شرايطي، انتظار تكيه 
زدن فردي توس��عه گرا، پاك دس��ت، داراي روابط حس��نه و تعاملي با 
دس��تگاه هاي مختلف دولتي و غير دولتي، آش��نا به منطق علم اقتصاد 
و امور مالي، بر كرس��ي شهرداري تهران توقع زيادي نيست. كسي كه 

بتواند قابليت زندگي در پايتخت ايران را ارتقا دهد. 

چند دليل براي رد ورشكستگي بانك ها



 روحانلي روز اسلتقال ونزوئلا را تبريك 
ب��ه  پيام��ي  در  رييس جمه��وري  گفت-برنلا| 
رييس جمهوري بوليواري ونزوئال، فرا رس��يدن سالگرد 
اس��تقالل اين كش��ور را به وي تبريك گف��ت. در پيام 
روحان��ي به نيكالس مادورو م��وروس رييس جمهوري 
بوليواري ونزوئال آمده اس��ت: »امي��دوارم با تالش هاي 
متقابل مس��ووالن جمهوري اسالمي ايران و جمهوري 
بوليواري ونزوئال شاهد تعميق دوستي، ارتقاي بيش از 
پي��ش روابط در كليه عرصه ها و توس��عه همكاري هاي 

بين المللي ميان دو كشور باشيم.«
 سامانه موشلكي اس ۳۰۰ در كشور مستقر 
است-تسلنيم| فرمانده قرارگاه پدافند هوايي گفت: 
س��امانه موشكي اس ۳۰۰ در كش��ور مستقر است و از 
آن استفاده مي شود و سامانه باور ۳۷۳ سال آينده وارد 
شبكه يكپارچه پدافند هوايي كشور مي شود. امير فرزاد 
اسماعيلي در حاش��يه همايش انديشه و قلم ارتش در 
جمع خبرنگاران در مورد آخرين وضعيت سامانه بومي 
»ب��اور ۳۷۳« گفت: ما مي توانيم س��امانه يي قوي تر از 
اس ۳۰۰ بس��ازيم، تا پايان امسال به فضل الهي تست 
خواهيم كرد و س��ال آينده وارد شبكه يكپارچه پدافند 

هوايي كشور مي شود. 
 تاكيلد پارلمان اقليلم كردسلتان عراق بر 
حفظ امنيت ملرزي با ايران-ايسلنا| ناظم هركي 
نايب رييس كميس��يون امنيت پارلمان اقليم كردستان 
ع��راق در گفت وگو با الس��ومريه نيوز ضم��ن تاكيد بر 
حف��ظ امنيت و ثبات در مناطق م��رزي با ايران گفت: 
كميسيون امنيت پارلمان اقليم كردستان گزارش هايي 
در رابط��ه با اوضاع موجود در مناطق هم مرز جمهوري 
اس��المي ايران ارائه كرده و اقليم كردستان خواهان به 
وج��ود آمدن بي ثباتي و ناامني در مناطق هم مرز ايران 
نيس��ت. الس��ومريه نيوز در ادامه نوشت: بيشتر احزاب 
مخالف اي��ران مانند پ��ژاك در اقليم كردس��تان و در 

مناطق مرزي ايران مستقر هستند. 
 عارف، شايعه طرح نامش به عنوان شهردار را 
تكذيب كرد-اعتمادآناين| محمدرضا عارف رييس 
شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان، درباره مطرح 
ش��دن نامش به عن��وان يكي از گزينه هاي ش��هرداري 
تهران گفت: خير، من ان شاءاهلل در خدمت مردم تهران 
در مجلس هس��تم. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
اين مس��ووليت را خواهد پذيرفت يا خير، گفت: بحث 
قبول و رد نيس��ت. هركس وظيفه يي دارد و در جايگاه 
خودش بايد خدمت كند. اين س��خنان عارف درحالي 
است كه زهرا نژادبهرام منتخب شوراي شهر تهران در 
صفحه ش��خصي خود از محمدرضا عارف به عنوان يكي 

از گزينه هاي شهرداري تهران نام برده بود. 
 ديدار عارف و جمعي از اعضاي فراكسليون 
اميلد با رييس جمهلوري -ايرنلا| محمدرضا تابش 
نايب رييس فراكس��يون اميد مجلس ش��وراي اسالمي 
گفت: محمدرض��ا عارف رييس و جمعي از اعضاي اين 
فراكس��يون به زودي با رييس جمهوري در مورد دولت 
دوازده��م ديدار مي كنند. وي اظهار كرد: ما جلس��اتي 
را در فراكس��يون اميد مجلس در مورد دولت دوازدهم 
داش��تيم، در اين جلسات اعضا در مورد عملكرد وزراي 
فعلي و مولفه هاي وزراي دولت آينده بحث هايي ش��د. 
تاب��ش با بي��ان اينكه زم��ان اين ديدار من��وط به نظر 
دولت اس��ت كه زمان را هماهنگ كنند، افزود: در اين 
جلسات عملكرد وزراي دولت تدبير و اميد بررسي شد و 
همكاران به عملكرد آنان نمره دادند، بسيار خوب است 

كه اين موضوع در اختيار رييس جمهوري قرار گيرد. 
 سومين جلسه ايران و اروپا در حوزه تحقيق 
و توسعه-ايرنا| مديركل امور بين الملل سازمان انرژي 
اتمي از برگزاري س��ومين گ��روه كاري ايران و اتحاديه 
اروپ��ا در ح��وزه تحقي��ق و توس��عه در م��اه نوامبر در 
بروكس��ل پايتخت بلژيك خب��ر داد. علي اكبر رضايي 
ديروز در حاش��يه دومين جلس��ه گ��روه كاري ايران و 
اتحاديه اروپا افزود: همزمان با س��ومين جلسه ايران و 
اتحاديه اروپا در حوزه تحقيق و توس��عه در بروكس��ل، 
چند كارگروه نيز تشكيل مي شود كه در اين كارگروه ها 
ش��اهد تعامل بيش��تر دانش��مندان ايراني با اروپايي ها 
خواهيم بود. او خاطرنش��ان كرد: نخستين نشست اين 
كارگروه در بروكس��ل برگزار شد و زمينه هاي همكاري 
مش��ترك را بررس��ي كرديم و براي برگ��زاري دومين 
جلس��ه هم با حضور تعدادي از نمايندگان كميسيون 

اروپا برنامه ريزي شد. 
 ايلران با دولت و ملت چيلن ابراز همدردي 
كرد-پاد| بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه 
ب��ا ابراز تاس��ف از وقوع حادثه س��يل و رانش زمين در 
چين كه ده ها كشته و مفقود بر جاي گذاشت و زندگي 
ميليون ها انس��ان در اس��تان هاي جنوبي اين كشور را 
تحت تاثي��ر ق��رار داد، با دولت و ملت چي��ن و خانواده 

قربانيان اين حادثه ناگوار ابراز همدردي كرد.  
 پذيلرش ضرورت امنيت و ثبات منطقه اي-

تعادل| معاون سياسي دفتر رييس جمهور تاكيد كرد: 
منطقه امن، قوي و قدرتمند براس��اس اخوت، دوستي، 
تعامل سازنده ميان كشورهاي اسالمي و رقابت برادرانه 
و آزاد در مسير سازندگي و رشد و رفاه سامان مي يابد. 
حميد ابوطالبي معاون سياس��ي دفتر رييس جمهور با 
تاكيد بر لزوم اخوت ميان كش��ورهاي اسالمي منطقه، 
در صفحه ش��خصي خود در توييتر نوش��ت: »گريز از 
اث��رات جنگ، تروريس��م، جه��ل، فق��ر و... در منطقه، 
ب��ا قدرت افزايي انحص��اري حاصل نمي ش��ود؛ حضور 
مستش��اري به معناي پذيرش ض��رورت امنيت و ثبات 

منطقه يي است.«

روي موج خبر

وزير دادگستري در حياط دولت مطرح كرد

رونمايي از رقم واقعي قاچاق كاال در كشور

گزارش »تعادل« از صحن علني پارلمان

سوال ملي ۵۴ نماينده از وزير اطاعات اعام وصول شد
گروه ايران|

صحن علني روزگذشته پارلمان به رياست علي الريجاني 
آغاز شد. نشست بررس��ي طرح مقابله با اقدامات خصمانه 
امري��كا، تالش مديران اقتصادي كش��ور براي جمع كردن 
معضل موسسات اعتباري، برگزاري حج امسال منوط به نظر 
ش��وراي عالي امنيت ملي، معافيت توليدات صنايع دستي 
داخلي از پرداخت ماليات، اعالم وصول سوال ۵۴ نماينده از 
وزير اطالعات درباره دستگيري فعاالن رسانه يي و حمايت 
نمايندگان از عملكرد موشكي ايران ازجمله مهم ترين دستور 
كاري مجل��س ب��ود. در ابتدا، نمايندگان ط��رح حمايت از 
هنرمندان، استادكاران و فعاالن صنايع دستي را مورد بحث 
و بررسي قرار داده و مواد 11، 12، 1۳ و 1۴ اين طرح را به 
تصويب رساندند. به موجب اين مصوبه، دولت و دستگاه هاي 
اجرايي ذي ربط مكلف شدند براي تشويق و حمايت از رشد 
و ترويج توليدات صنايع دس��تي و هنرهاي سنتي بومي و 
اصيل و براي تش��ويق و حمايت از رش��د و ترويج توليدات 
صنايع دس��تي و هنرهاي س��نتي بومي و اصيل نسبت به 
اعمال محدوديت هاي الزم براي واردات محصوالت صنايع 
دس��تي ازجمله وضع تعرفه مناسب اقدامات الزمي كه در 

مصوبه آمده است را عايت كنند. 
بنابر اين مصوبه كه به دوسوم آراي نمايندگان احتياج 
داش��ت، براي تحق��ق اهداف سياس��ت هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي به صندوق توس��عه ملي اجازه داده  مي ش��ود تا 
با ه��دف ارتقاي توليد و ايجاد اش��تغال پايدار در مناطق 

روستايي و عشايري با تصويب هيات امناي صندوق، معادل 
ريال��ي يك ميليارد و ۵۰۰ ميلي��ون دالر از منابع صندوق 
را به صورت قرض الحسنه نزد بانك هاي كشاورزي ، پست 
بانك، توسعه تعاون، صندوق كارآفريني اميد و حمايت از 
توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، سپرده گذاري 
كن��د تا اين منابع صرف اعطاي تس��هيالت به اش��خاص 
حقيقي و حقوقي غيردولتي براي ايجاد اشتغال در روستا ها 
و ش��هرهاي زير 1۰هزار نفر جمعيت با اولويت روستا ها و 
شهرهاي زير 1۰هزار نفر جمعيت واقع در مناطق مرزي و 

مناطق عشايري شود.
پس از آن بهارس��تاني ها وارد بررس��ي جزييات اليحه 
حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي 
و عشايري ش��دند و ماده يك اين اليحه را پس از بحث و 
بررسي به تصويب رساندند. نمايندگان همچنين در جريان 
رس��يدگي به اليحه يك فوريتي حمايت از توسعه و ايجاد 
اش��تغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده 
از منابع صندوق توس��عه ملي با ماده س��ه موافقت كردند. 
طبق اين ماده، حداكثر دوره تنفس تسهيالت موضوع اين 
قانون يك س��ال پس از بهره برداري تعيين مي شود و دوره 
بازپرداخت تس��هيالت حداكثر 6سال است كه متناسب با 
نوع طرح محاسبه مي ش��ود. تبصره اين ماده نيز صراحت 
دارد، بانك هاي مذكور و صندوق كارآفريني اميد مجاز به 
تسويه تسهيالت پرداخت شده قبلي از محل منابع موضوع 
اين قانون نيست. بنابراين بانك ها و صندوق مذكور موظف 

هستند جهت تس��هيل پرداخت تسهيالت مذكور از انواع 
تضامين شامل سند منازل مسكوني روستايي، سند زميني 
كشاورزي، سند واحدهاي دامپروري و تجاري در روستاها و 
نواحي صنعتي و سفته از روستاييان و عشاير دريافت كنند. 

  حمايت نمايندگان از عمليات موشكي سپاه 
عليه داعش

در ادام��ه صح��ن علني روز گذش��ته پارلم��ان، يك 
 عضو هيات رييس��ه مجلس شوراي اس��المي سوال ملي

 ۵۴ نماين��ده از وزي��ر اطالع��ات را اع��الم وص��ول كرد. 
 محمدعل��ي وكيل��ي در اي��ن ب��اره گف��ت: س��وال ملي
 ۵۴ نماين��ده از وزي��ر اطالعات درباره علت دس��تگيري 
تعدادي از فعاالن رس��انه يي و مطبوعات��ي و ادمين هاي 
كانال ه��اي تلگرامي در زمان انتخابات رياس��ت جمهوري 
اعالم وصول مي ش��ود. وي اظهار كرد: سوال ملي ۳نفر از 
نمايندگان از وزير اطالعات درخصوص علت كتمان حضور 
تعداد زيادي از افراد دو تابعيتي در بدنه دولت و نيز سوال 
ملي جهانبخش محبي نيا نماينده مياندوآب و شاهين دژ از 
وزير امور خارجه درخصوص اعالم آخرين وضعيت خواسته 
مدعيان در نهادهاي بين المللي عليه ايران و دفاع مسووالن 

كشور در اين خصوص اعالم وصول مي شود. 
سپس 162 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
طي بيانيه يي حمايت خود را از عمليات موش��كي سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي عليه تروريست هاي داعش اعالم 

كردن��د. در متن اين بيانيه كه محمدحس��ين فرهنگي 
عضو هيات رييس��ه مجلس آن را قرائت كرد، آمده است: 
»نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ضمن تاكيد بر حفظ 
صلح و آرام��ش جهاني و محكوم كردن تحركات امريكا 
و هم پيمانان آنها براي ناامن س��ازي منطقه و هشدار به 
حاميان مستقيم تروريست ها، حمايت خود را از عمليات 
موشكي سپاه پاسداران انقالب اسالمي به پايگاه طراحي 
توطئه تروريس��ت هاي داعش در پاس��خ ب��ه حمله كور 
تروريستي اين گروهك اعالم مي  داريم و از همه مسووالن 
جمهوري اسالمي ايران مي خواهيم با حمايت از فرزندان 
انقالبي اين ملت، توطئه دشمنان جنايتكار ملت ايران را 
نقش بر آب و در نطفه خنثي كنند.« ش��هباز حسن پور 
بيگلري نماينده س��يرجان نيز طي تذكري ش��فاهي در 
صحن علني مجلس با توصيه به تريبون داران نسبت به 
پرهيز از تضعيف سپاه پاس��داران، گفت: تضعيف سپاه، 

تضعيف امنيت و اقتدار كشور است. 

 برگزاري نشست فراكسيون هاي مجلس با الريجاني 
س��خنگوي كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت 
خارج��ي مجل��س پ��س از اتم��ام صح��ن علني در 
جم��ع خبرنگاران حاضر ش��د و از برگزاري نشس��ت 
فراكس��يون هاي مجلس ب��ا الريجاني براي بررس��ي 
ط��رح مقابله ب��ا اقدام��ات خصمانه امري��كا خبر داد. 
سيدحس��ين نقوي حس��يني در اين خص��وص گفت: 
 س��اعت 11 ام��روز نشس��تي ب��ا حض��ور نمايندگان

 ۳ فراكسيون واليي، مستقلين و اميد با رييس مجلس 
برگزار مي ش��ود. به گفته وي قرار است در اين نشست 
طرح مقابله با اقدامات خصمانه امريكا مورد بررس��ي 
قرار گرفت��ه و هماهنگي هاي الزم انجام ش��ود. از هر 

فراكسيون نيز ۳ نفر حضور خواهند داشت. 
اي��ن نماينده مجلس در پاي��ان تاكيد كرد كه اين 
طرح فراكسيون جناحي و حزبي نيست و چون بايد به 
اتفاق آرا تصويب شود، نياز به هماهنگي هاي الزم دارد. 

گروه ايران|
در روزهايي كه برخي گروه هاي خاص سياسي تالش 
مي كنند تا از طريق فضاسازي، اتهام زني و حاشيه سازي 
توجه دولت را به جاي تشكيل يك كابينه قوي و اثرگذار 
به سمت اين حاشيه سازي هاي غيرضروري و خسارت بار 
جلب كنند، جلسات خبرنگاران با اعضاي كابينه در حياط 
دولت فرصتي است كه دولتمردان از طريق آن مي توانند 
بدون واسطه، مواضع رسمي دولت در بخش هاي گوناگون 
را با خبرنگاران در ميان بگذارند و گفتمان مورد نظر دولت 

به اين وسيله در ويترين خبري جامعه بنشيند. 
مواضعي كه به دليل برخورد سياسي و جناحي برخي 
مديران صدا و سيما با بايكوت خبري يا وارونه نمايي مواجه 
مي ش��ود تا دولتم��ردان در هفته هاي پايان��ي عمر دولت 
يازدهم، رسما از بحران رسانه در دولت صحبت كنند. روز 
گذشته نيز جلسه هفتگي خبرنگاران با اعضاي كابينه تدبير 
و اميد در حياط دولت برگزار ش��د؛ جلس��ه يي كه در آن 
دامنه وسيعي از مباحث روز جامعه در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي، سياس��ي، فرهنگي و... مطرح ش��دند و اعضاي 
كابينه به آنها پاس��خ گفتند. از ماجراي سهم ايران و توتال 
در پروژه ه��اي جديد نفتي )وزير نفت( تا واگذاري س��هام 
دولت در شركت هاي خودرو سازي به مردم )وزير صنعت( 
و از موضوع كمبود آب و برق در فصل تابستان )وزير نيرو( 
تا روند مبارزه با قاچاق كاال )وزير دادگستري( و... از جمله 
موضوعات مهم اقتصادي بودند كه در جلس��ه روز گذشته 

به آنها پرداخته شد و اعضاي كابينه به آنها پاسخ گفتند. 

معرفي اعضاي دولت دوازدهم در فرصت قانوني
موضوع انتخاب اعضاي كابينه دوازدهم پرسش اصلي 
اغل��ب خبرنگاران در نشس��ت ديروز را تش��كيل مي داد؛ 
پرسشي كه حس��ينعلي اميري در قامت معاون پارلماني 
رييس جمهوري درباره آن توضي��ح داد. معاون پارلماني 
رييس جمه��ور گفت: رييس جمهور اعضاي هيات وزيران 

را در فرصت قانوني به مجلس معرفي مي كند. 
به گزارش ايسنا، حسينعلي اميري در پاسخ به سوالي 
درباره جزييات برنامه معرفي كابين��ه دولت دوازدهم به 
مجلس اظهار كرد: تاريخ تحليف از س��وي مجلس اعالم 
ش��ده اس��ت. ميزبان مجلس ش��وراي اس��المي است و 
جزييات را اعالم مي كند. معاون پارلماني رييس جمهوري 
ادامه داد: طبيعتا آنچه من مي توانم، بگويم اين است كه 
رييس جمهور اعضاي هي��ات وزرا را در فرصت قانوني به 
مجل��س معرفي مي كند. اميري همچني��ن گفت: دولت 
دوازدهم هم ان ش��اءاهلل در موعد قانوني تش��كيل خواهد 
ش��د؛ لذا مقدم��ات كار فراهم ش��ده و هماهنگي الزم با 
مجلس شوراي اسالمي انجام گرفته و دولت دوازدهم در 

موعد قانوني تشكيل خواهد شد.

 رقم قاچاق كاال 1۰ميليارد دالر است
موض��وع آم��ار واقع��ي مي��زان قاچ��اق كاال به 
كشورمان كه روز گذش��ته باعث اعتراض دادستان 
تهران ش��ده بود به جلسه حياط دولت نيز راه پيدا 
كرد تا وزير دادگس��تري دولت يازده��م از اعداد و 
ارقام ارائه شده دفاع كند و هدف گذاري قاچاق كاال 
را براي سال96، 8ميليارد دالر اعالم كند. مصطفي 
پورمحم��دي از تش��ديد روند مبارزه ب��ا قاچاق در 
تعزي��رات حكومت��ي خبر داد و گفت: امس��ال رقم 

قاچاق ب��ا تالش تعزيرات تا 1۰ميليارد دالر كاهش 
مي ياب��د. مصطف��ي پورمحمدي ديروز در حاش��يه 
نشس��ت هيات دولت افزود: البته هدف گذاري براي 
كاهش قاچاق در س��ال 96 تا 8ميليارد دالر انجام 
ش��ده اس��ت. وزير دادگس��تري با بيان اينكه يك 
قاضي باتجربه، باس��ابقه و فاضل را اخيرا به س��مت 
رياست س��ازمان تعزيرات حكومتي انتخاب كرديم، 
اب��راز اميدواري كرد كه تحوالت��ي در بهبود فضاي 
كس��ب و كار و نظارت بهتر در عرضه كاال، كيفيت 

كاالها، س��المت و رعايت اس��تانداردهاي بهداشتي 
انجام ش��ود. او اضافه كرد: در حوزه مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز ه��م برنامه جدي ت��ر و قوي تري با كمك 
همه دستگاه ها اعمال خواهد شد. وزير دادگستري 
ب��ا بيان رضايت اجمالي از رون��د كنترل بازار اظهار 
ك��رد: روند كنترل ب��ازار حركتي رو به جلو دارد اما 
آنچنان كه خواس��ته همه مردم و ما باشد، نيست؛ 
بايد تالش بيشتري براي اين هدف صورت بگيرد و 

عزم اين است قضايا جدي تر دنبال شود. 

 تعصبي نداريم كه خودروسازان دولتي اداره شوند 
محمد نعمت زاده كه اكثر تحليل هاي سرانه يي او را به 
عنوان نخس��تين خروجي كابينه در دولت جديد ارزيابي 
مي كنند، رويك��رد دولت در مواجهه با خودروس��ازان را 
تشريح كرد. وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اصراري 
به داش��تن س��هام در صنعت خودرو س��ازي نداريم، اما 
حضورمان در اين صنعت در راستاي اجراي سياست هاي 
 عموم��ي دولت مفيد اس��ت. طب��ق قانون اص��ل ۴۴ در 
يك سري صنايع مهم و عمده كشور دستگاه هاي واگذارنده 
مي توانند تا 2۰درصد از سهم را در اختيار داشته باشند، 
در بدو شروع دولت سهام سازمان گسترش و نوسازي كه 
يك س��ازمان دولتي و تحت پوش��ش دولت است، در دو 

خودرو سازي بزرگ 2۰درصد بود. 
محمد نعمت زاده ادامه داد: در س��ال 9۳ صحبت شد 
كه بخش��ي از آن را مي ش��ود واگذار ك��رد. آن زمان هم 
تقاض��ا براي ثبت نام در بورس باال بود، بنابراين با تصويب 
دولت س��هام دولت در ايران خودرو به حدود 1۴.۵درصد 
و در س��ايپا هم به ح��دود 1۷.۵درصد كاهش پيدا كرد، 
بنابراين س��هم ها االن از 2۰درصد هم كمتر است و واقعا 
در اين صنايع مردم س��هامدار هستند. او افزود: يك سري 
دس��تگاه هاي عمومي هس��تند كه از طريق بورس يا به 
ط��رق متفاوتي از ط��رف دولت قبل، واگذار ش��ده اند. ما 
فكر مي كنيم به خاطر اهميت خودرو كه اغلب هم مورد 
سوال است، داشتن يك صندلي در هيات مديره در اين دو 

شركت مهم مفيد و ضروري است. 

  تابوي حضور زنان در كابينه شكسته شده است
موضوع حضور زنان در كابينه و در قامت يكي از وزرا 
از جمله مباحثي اس��ت كه اين روزها در سطح رسانه ها 
حسابي گرم شده است. رسانه هاي مختلف با خاستگاه هاي 
متفاوت و در برخ��ي موارد متضادي كه در اين خصوص 
دارند، تالش مي كنند تا به بحث ورود كرده و راهكارهاي 
اجرايي پيشنهاد دهند. اما شهيندخت موالوردي از جمله 
افرادي اس��ت كه بدون جهت گيري هاي احساسي تالش 
مي كند تا اين موضوع را از منظر كارشناسي تحليل كند. 
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده مي گويد: 
ب��راي حض��ور زن��ان در كابين��ه دوازدهم با مس��ووالن 

رايزني هايي شده؛ تابوي وزير زن شكسته شده است. 
موالوردي در پاسخ به اين سوال كه آيا زنان در كابينه 
بعدي به عنوان وزير حضور خواهند داشت يا خير، اظهار 
كرد: در مورد حضور زنان در كابينه دوازدهم بايد منتظر 
بمانيم، ببينيم نتيجه چه مي ش��ود. البته ما با كساني كه 
تصميم گير هستند در مورد حضور زنان در كابينه بعدي 
رايزن��ي كرديم، نظ��ر رييس جمهور هم ان ش��اءاهلل براي 

حضور زنان در كابينه مثبت است. 
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دادستان كل كشور با ابراز نگراني از آمار 
رسمي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: 
برخي آقايان تالش مي كنند آمار قاچاق كاال 
را آن ط��ور كه هس��ت، اعالم نكنن��د. نزديك 
18۰۰۰ميليارد تومان كااليي قاچاق كشف شده، داريم اما اينكه چقدر 

كشف نمي شود را نمي دانيم. 
به گزارش ايلنا، حجت االس��الم منتظري در گردهمايي روس��اي 
فرماندهي پليس آگاهي اس��تان هاي سراسر كش��ور بر لزوم آموزش 
نيروه��ا تاكيد كرد و گفت: در دس��تگاه قضايي مي بيني��م، فردي با 
ليسانس حقوق آمده و دوره كارآموزي را طي كرده اما وقتي كه پشت 
ميز نشسته صفر كيلومتر است و در عمل بايد تجربه به دست آورد. او 
با اش��اره به اهميت سالمت محيط كار تصريح كرد: ما در مقام قضا و 
بازجويي و تحقيق مانند پزشكي هستيم كه با بيمار مبتال با وبا هستند. 
چندي پيش تب كريمه كنگو آمده بود، فيلم ها را مي ديدم كس��اني 
كه مي خواهند با افراد آلوده برخورد كنند، لباس خاصي مي پوش��ند 
براي اينكه اين ويروس به آنها سرايت نكند. در محيط كار من و شما 
اگر پرده را كنار بزنيم، ميكروب هايي مثل تب كنگو بسيار زياد است. 
منتظري بر لزوم توجه به مبارزه با مواد مخدر تاكيد كرد و گفت: اينجا 
امامزاده يي به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر داريم كه آن هم امامزاده  
بي معجزه يي است. نمي خواهم بگويم كار نمي كنند كه بي انصافي است 
اما س��تادي كه رييس جمهور عضو است و اعضاي تاثيرگذاري در آن 
وجود دارد، آن وقت اين همه مش��كل داريم، نشان مي دهد يك جاي 
كار مش��كل دارد. اين نان قرض دادن براي كش��ور سالمت نمي آورد. 
بايد بيشتر از اين راجع به قاچاق كاال و ارز و مواد مخدر تالش كنيم. 

برخي آمار واقعي قاچاق كاال 
را اعام نمي كنند

وزير كش��ور در پيامي به مناس��بت روز 
دهي��اري تاكيد ك��رد: دهي��اران منتخبان 
برخاس��ته از بطن جامعه روس��تايي، آشنا با 
نيازها، ظرفيت ها و قابليت هاي مبتني بر توسعه 

مناطق روستايي و در پيوند با تك  تك روستاييان هستند. 
به گزارش»تعادل« از پايگاه اطالع رس��اني وزارت كش��ور، عبدالرضا 
رحماني فضلي در بخش هايي از پيامش كه ديروز منتش��ر ش��د، آورده 
است:»در آستانه آغاز پنجمين دوره فعاليت شوراهاي اسالمي روستاها با 
عنايت به تجارب ارزشمند ۴دوره گذشته، تعامل سازنده با شوراها براي 

پيشبرد امور روستاها مورد توجه قرار گيرد.«
وزير كش��ور در ادامه تاكيد كرد:»اجراي پروژه ها و طرح هاي  متعدد 
عمراني، خدماتي، فرهنگي و اجتماعي خالقانه با بهره گيري از مشاركت 
مردم، بهبود وضعيت كالبدي، س��يما و منظر روستاها، كمك به حفظ 
محيط  زيست و منابع طبيعي، كمك به حفظ فرهنگ بومي و اسالمي- 
ايراني در عرصه هاي مختلف توسعه روستايي، ارتقاي سطح همبستگي 
مردم و سرمايه  اجتماعي آنها و كمك به رونق اقتصادي و اشتغال زايي 
در مناطق روس��تايي تنها گوش��ه يي از فعاليت هاي وسيع و ارزشمند 
دهياري ها در خدمت رس��اني به مردم نجيب روس��تايي بوده اس��ت.« 
رحماني فضلي در ادامه نوشت:»شكل گيري بيش از ۳۳۵۰۰دهياري به 
عنوان بازوان توانمند اجرايي ش��وراهاي اسالمي روستاها و در پيوندي 
كارآمد با آنها، در سراسر كشور نشان از توزيع بسيار خوب نهاد دهياري  
در پهنه س��رزميني محسوب ش��ده و اين امر با توجه به ظرفيت هاي 
بي نظير كش��ور بزرگ ايران فرصتي تاريخي ب��راي اين مديريت  نوين 

روستايي فراهم آورده است.«

 شوراها و تاش براي رسيدن 
به حكمراني خوب

نايب رييس فراكسيون مستقلين واليي 
مجلس ش��وراي اس��المي با بي��ان اينكه 
اعضاي اين فراكس��يون هيچگاه با اعضاي 
فراكس��يون نمايندگان والي��ي دور يك ميز 
ننشس��ته اند، گفت: يك روز مانده به انتخابات هيات رييس��ه سال 
اول زماني كه صحبت از تش��كيل فراكس��يون واليت ش��د، اعضاي 
فراكس��يون نمايندگان واليي قصد داشتند به نشانه اعتراض جلسه 

را ترك كنند اما براي جلوگيري از انشقاق صحبتي مطرح نشد. 
ب��ه گزارش ايلن��ا، غالمعل��ي جعفرزاده ايمن آبادي با اش��اره به 
برگ��زاري نشس��ت ش��وراي مركزي و هيات رييس��ه فراكس��يون 
مس��تقلين واليي اعالم كرد: در جلسه صبح ديروز مسائل مختلفي 
اع��م از انتخابات هيات رييس��ه، بيانيه فراكس��يون تازه  تاس��يس 
نماين��دگان والي��ي، انتخاب اعض��اي كابينه دوازده��م همچنين 
طرح مقابله با امريكا مورد بررس��ي قرار گرفت. او با اشاره به انتقاد 
برخي اعضاي فراكس��يون مس��تقلين واليي نسبت به عملكرد اين 
فراكس��يون در انتخابات هيات رييس��ه مجلس اع��الم كرد: قطعا 
فراكسيون مستقلين واليي در سال آينده نيز همچون آنچه تاكنون 
شاهد بوديم از آقاي الريجاني براي كرسي رياست مجلس حمايت 
خواهد كرد اما براي ديگر اعضاي هيات رييسه مجلس بدون تبعيت 
از ديگر فراكسيون ها گزينه هاي مدنظر خود را معرفي خواهد كرد. 
نماينده رش��ت در مجلس شوراي اس��المي يادآور شد: هر يك از 
اعضاي هيات رييسه كه در طول سال جاري با فراكسيون مستقلين 
واليي همكاري كرده و در جلس��ات اين فراكس��يون حضور يابند، 

مي توانند در ميان كانديداهاي فراكسيون قرار بگيرند. 

 تداوم حمايت مستقلين واليي
 از الريجاني

مش��اور رييس مجلس اعالي عراق بر 
لزوم بازس��ازي دستگاه هاي امنيتي عراق 
تاكيد كرد و گفت: اگر داعش از نظر نظامي 
در عراق نباشد از طريق هسته هاي زيرزميني 
در عراق حضور خواهد داش��ت و از تهدي��د نظامي به تهديد امنيتي 
تبديل مي شود. به گزارش ايلنا، سيدمحسن حكيم در نشست »عراق 
پس از داعش« كه در روزنامه اطالعات و به همت موسسه ديپلماسي 
ايراني برگزار شد، گفت: پروژه داعش پروژه مهمي است. پس از سقوط 
صدام تالش هاي بس��ياري شد تا جلوي فرآيند عراق جديد را بگيرند 
ولي با وجود انديش��ه هاي تندرو، سلفي و تكفيري كه از حمايت هاي 
برخي از كشورهاي منطقه يي و فرامنطقه يي برخوردار بود، موفق نشد. 
مش��اور ارش��د رييس مجلس اعالي عراق با تاكيد بر اينكه پروژه 
داع��ش به عراق بازنمي گردد بلكه پروژه قوي تر و مس��تحكم تري بود 
كه مي خواستند كل منطقه را گرفته و محور مقاومت را از بين ببرند، 
اظهار كرد: داعش بسترهاي فكري و اجتماعي دارد. داعش نسل سوم 
القاعده در عراق اس��ت. در زمان سقوط صدام شاهد نسل اول القاعده 
و پس از آن ش��اهد حضور الزرقاوي بوديم. ابوبكر البغدادي نسل سوم 
تكفيري هاست. نسل دوم 1۰هزار انفجار انجام داد و همه تالش خود را 
كرد تا همه نيروهاي مردمي عراق را از بين برده و جلوي فرآيندهاي 
مردم س��االري را بگيرد. او ادامه داد: با ناكامي نسل دوم، داعش ظهور 
كرد كه رويكرد متوحشانه يي هم داشت. ۳عنصر فتواي تاريخي آيت اهلل 
سيستاني كه بسيار بجا و موثر بود، كمك هاي مهم ايران كه به صورت 
شبانه روزي و بيش از انتظار ما بود و خيزش بزرگ مردمي ملت عراق 
از همه طيف هاي شيعه، سني و كرد و تركمن و... جلو داعش را گرفت.

 داعش نسل سوم القاعده
در عراق است 

چهرهها

اعضاي كابينه در حياط دولت چه گفتند؟
اظهاراتعنواننام

حضور دولت در صنعت خودروسازی برای اجرای سياست های عمومی است.وزير صنعت، معدن و تجارتمحمدرضا نعمت زاده
تابوی وزير زن شكسته شده است.معاون رييس جمهوري در امور زنانشهيندخت موالوردی
رقم واقعي قاچاق كاال 1۰ميليارد دالر است.وزير دادگستريمصطفي پورمحمدی

اينكه سهم توتال نسبت به ايران بيشتر خواهد بود،  غلط است. حدود 8۴ميليارد دالر سهم ايران از قرارداد توتال خواهد بود.وزير نفتبيژن زنگنه
رييس جمهور اعضای دولت را در فرصت قانونی به مجلس معرفی می كند.معاون پارلمانی رييس جمهورحسينعلي اميري

عربستان برای امنيت و كرامت حجاج، كتبا تضمين داده است.وزير ارشادمحمدرضا صالحي اميري
در بعضی از رسانه ها اطالعات غلطی درباره موضوع كمبود برق و آب ديده می شود.وزير نيروحميد چيت چيان
مذاكراتی برای باز پس گيری ماهواره مصباح صورت گرفته است.وزير ارتباطات و فناوري اطالعاتمحمود واعظی

با موافقت فرمانده معظم كل قوا
اضافه خدمت سنواتي و انضباطي 

كاركنان وظيفه بخشيده شد
حضرت آيت اهلل خامنه اي با پيشنهاد ستاد كل درخصوص 
بخش��ش اضافه خدمت س��نواتي كاركنان وظيف��ه در حال 

خدمت موافقت كردند. 
به گزارش فارس، سردار موسي كمالي رييس اداره سرمايه انساني 
س��رباز س��تاد كل نيروهاي مس��لح پيرامون  موضوع اضافه خدمت 
كاركنان وظيفه اظهار كرد: براس��اس پيش��نهاد ستاد كل نيروهاي 
مس��لح و موافقت  مق��ام معظم رهبري و فرمانده��ي كل قوا، اضافه 
خدمت س��نواتي كاركنان وظيفه در حال خدمت، بخشيده شد. وي 
همچنين از بخشيده شدن اضافه خدمت مشموالن غايبي كه تا 22 
بهمن سال 96 خود را جهت انجام خدمت دوره سربازي معرفي كنند 
خب��ر داد. كمالي افزود: عالوه بر اضافه خدمت س��نواتي، معظم له با 
بخشش اضافه خدمت انضباطي كاركنان وظيفه در حال خدمت نيز 
موافقت فرموده اند. وي در ادامه اظهار كرد: اين بهترين فرصت براي 
مشموالن غايب است كه با اخذ دفترچه آماده به خدمت خود را جهت 
انجام خدمت سربازي معرفي كنند. سردار كمالي در پايان تاكيد كرد: 
نيروهاي مس��لح بايد با اولويت قرار دادن كس��اني كه در حال انجام 

اضافه خدمت هستند، ابتدا آنها را از خدمت ترخيص كنند.
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3 كالن
افزايش ريسك قاچاق در مبادي 

رسمي با هوشمند شدن گمرك
گروه اقتصادكالن| مديركل دفتر فناوري اطالعات و 
ارتباطات گمرك ايران برخي اظهارنظرها درباره قاچاق كاال 
به كشور را فاقد پايه علمي و بر مبناي احساسات دانست 
و گفت: مجهز ش��دن گمرك به سيستم هاي الكترونيكي 
هوشمند، ريسك قاچاق را در مبادي رسمي باال برده است. 
به گزارش »تعادل« فيروزه خيالي با اش��اره به تكميل 
فرآيند هوشمندس��ازي در گمرك ط��ي هفته هاي اخير 
اف��زود: گمرك ايران با آسيب شناس��ي برخي پرونده هاي 
قاچاق كاال در سال گذشته، عالوه بر مانيفست الكترونيكي، 
اطالعات بارنامه، عدل بندي، قبض انبار و فاكتور را نيز در 
هفته هاي اخير الكترونيكي كرد كه اين اقدام موجب شد 
تا فرآين��د تقاطع گيري اطالعات و رص��د اطالعات كامال 

هوشمند انجام شود. 
وي اف��زود: با انجام اين اقدام��ات امكان قاچاق كاال از 
مبادي گمرك��ي وجود ندارد زي��را تقاطع گيري اطالعات 
توس��ط سامانه ها به صورت هوشمند و از طريق مانيفست 
الكترونيك��ي، بارنام��ه الكترونيك، فاكت��ور و عدل بندي 
الكترونيك��ي صورت مي گيرد كه ع��الوه بر اظهار صاحب 
كاال ي��ا نماينده قانوني وي تمام اي��ن اطالعات به صورت 
هوش��مند توسط س��امانه ها كنترل مي ش��ود كه گمرك 
بخ��ش عمده يي از اين اطالعات از جمل��ه گواهي مبدا را 
به صورت الكترونيكي از مقصد يا ش��ركت هاي كشتيراني 
و حمل ونقل مي گيرد. خيالي گفت: برخي اظهارنظرها در 
خصوص موضوع قاچاق پايه علمي ندارد و كامال احساسي 
است ضمن اينكه عالوه بر كنترل هاي الكترونيكي، كاالها 
در گم��رك از طريق ارزياب ها، كارشناس��ان و همچنين 
دستگاه هاي كنترلي ايكس ري به صورت فيزيكي كنترل 
مي ش��ود. مديركل فن��اوري اطالعات گم��رك جمهوري 
اس��المي ايران به تاثيرات اين فرآيند بر كاهش قاچاق از 
طريق مبادي رس��مي اش��اره كرد و گفت: پيش از اين، از 
صاحبان كاال اس��ناد كاغذي دريافت مي ش��د كه احتمال 
مغاي��رت با محموله كاال وجود داش��ت، اما در حال حاضر 
به اسناد الكترونيك دسترسي داريم و گواهي بارزسي كاال 

و گواهي مبدا را به صورت الكترونيك دريافت مي كنيم. 
خيال��ي افزود: براي نمونه از چي��ن و كره گواهي مبدا 
درياف��ت مي كنيم و پيش از ورود محموله از چگونگي آن 
اطالع داريم. به گفته وي، اخذ الكترونيك اس��ناد منش��ا 
مثل مانيفس��ت بارنامه، گواهي بازرسي، گواهي مبدا براي 
دسترسي به اطالعات بسيار كمك كرده و منجر به شفاف 

شدن در كنترل و بررسي ها شده است. 
في��روزه خيالي شفاف س��ازي اطالع��ات را در كنترل 
و بررس��ي ها بس��يار موثر دانس��ت و گفت: از آنجايي كه 
دسترسي به اسناد و مقايسه آنها به راحتي انجام مي شود، 

اعمال مديريت ريسك نيز بهينه شده است. 
تجهيز گم��ركات به دس��تگاه هاي كنترل��ي از ديگر 
اقداماتي است كه به گفته فيروزه خيالي در افزايش ريسك 
قاچاق در مبادي رس��مي موثر بوده است. وي با اشاره به 
اينكه تا قبل از س��ال 92 تنها 2 دس��تگاه ايكس ري فعال 
بوده است، گفت: اكنون 12 دستگاه مشغول به كار هستند 
و ما براس��اس مديريت ريسك و پارامترهايي كه مشخص 
شده، ريسك ها را شناسايي كرده ايم. به گفته اين مسوول 
در گمرك، كانتينرهايي كه احتمال داده مي ش��ود، حامل 
محموله هاي خاصي اس��ت، توسط دس��تگاه ايكس ري يا 
حتي توس��ط ارزياب بازرسي مي ش��ود. به گفته مديركل 
فناوري اطالعات گمرك تعداد اين دستگاه ها تا پايان سال 

به دو برابر افزايش پيدا خواهد كرد. 

درج كد اقتصادي اشخاص 
حقيقي غيرالزامي شد

مشموالن ارسال فهرست معامالت در موارد خريد كاال، 
خدمات يا دارايي از اشخاص حقيقي الزامي به درج شماره 
اقتصادي فروشنده در فهرست معامالت ارسالي به سازمان 

مالياتي نخواهند داشت. 
به گزارش تس��نيم؛ دفتر اطالعات مالياتي سازمان امور 
مالياتي در پاس��خ به اس��تعالم يكي از اتاق ه��اي بازرگاني 
درخص��وص الزام درج كد اقتصادي در فهرس��ت معامالت 
تصريح كرد، مش��موالن ارسال فهرست معامالت الزامي به 
درج ش��ماره اقتصادي نخواهند داشت و مي توانند اينگونه 

خريدها را به صورت مجموع اعالم كنند. 
س��ازمان مالياتي تاكيد دارد، مشموالن ارسال فهرست 
معامالت در موارد خريد كاال، خدمات يا دارايي از اشخاص 
حقيقي موضوع ماده 81 قانون ماليات هاي مستقيم الزامي 
به درج ش��ماره اقتصادي فروش��نده در فهرست معامالت 

ارسالي نخواهند داشت. 
در ادامه اين پاسخ به استعالم آمده است، فهرست امتناع 
كه پيش از اين به موج��ب تبصره 2 ماده 169مكرر قانون 
ماليات هاي مس��تقيم در س��امانه ارسال فهرست معامالت 
پيش بيني شده بود صرفا مربوط به ارسال اطالعات فروش 
توسط فروشندگان كااليي بوده كه خريداران آنها در زمان 

انجام معامله از ارائه شماره اقتصادي امتناع كرده اند. 

متوسط رشد اقتصادي 3 سال 
گذشته به 55.4 درصد رسيد

رييس س��ازمان ملي به��ره وري گف��ت: ميانگين 
رشد اقتصادي س��ال هاي 1393، 1394و 1395برابر 
با 55.4 درصد ش��د كه س��هم بهره وري در اين رشد 

91.2 درصد است. 
به گزارش ايرنا، رويا طباطبايي يزدي در همايش ملي 
كيفيت ك��ه در مركز همايش هاي صدا و س��يما برگزار 
ش��د، افزود: شاخص بهره وري به طور معمول هر 5 سال 
محاسبه مي ش��ود اما با توجه به اينكه سال هاي 1391و 
1392 با رش��د منفي اقتصادي روبه رو بوديم، محاس��به 

رشد را در سال هاي 1393تا 1395 انجام داديم. 
وي گف��ت: تردي��دي نيس��ت بخش مهم��ي از نرخ 
به��ره وري به دليل ظرفيت ه��اي خالي به ويژه در بخش 

نفت و گاز بود كه در دوران تحريم خالي مانده بود. 
طباطبايي يزدي بيان ك��رد: در كنار تغييراتي كه در 
كاالها رخ مي دهد بايد دانش مصرف كننده نيز ارتقا يابد. 
ب��ه گفته ريي��س س��ازمان مل��ي به��ره وري ايران، 
محص��والت با كيفيت به ارتقاي س��المت و رفاه انس��ان 
ني��ز كمك مي كن��د. وي گف��ت: چندي پي��ش رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه سياست هاي ارتقاي بهره وري را 
به 1٧دس��تگاه ابالغ كرد كه ب��ه تازگي اين ابالغ براي 6 
دس��تگاه نيز فرستاده ش��د. وي با اشاره به ماده 5 برنامه 
شش��م توسعه گفت: اين ماده تكليف را بر دوش همه ما 

مي گذارد كه براي ارتقاي بهره وري گام  برداريم.

گمرك

اخبار

»تعادل« از تاثير انتشار اوراق بدهي بر سود بانكي گزارش مي دهد 

دعواهاي نظري بر سر نرخ سود
گروه اقتصادكالن|

نرخ باالي س��ود بانكي در ح��ال حاضر به يكي از 
چالش هاي اصلي نظام اقتصادي كش��ور تبديل شده 
است، كارشناسان اعتقاد دارند تا زمان كاهش مطلوب 
اين نرخ گره توليد كش��ور باز نخواهد ش��د و از طرف 
ديگر اين ش��رايط موجب افزايش مطالبات غيرجاري 
در نتيجه كاهش قدرت بازپرداخت تسهيالت، افزايش 
هزينه تجهي��ز منابع بانك ه��ا و در نتيج��ه افزايش 
ناپايداري شبكه بانكي و شناسايي سودها و درآمدهاي 
موهوم شده است. قائم مقام بانك مركزي در همايش 
اخي��ر پولي و ارزي اعالم ك��رده بود كه يكي از داليل 
اصلي چسبندگي نرخ هاي س��ود بانكي، تاثيرپذيري 
بازار پول از بازار بدهي بوده اس��ت؛ اس��تداللي كه از 
نظر حسين ميرشجاعيان، معاون وزير اقتصاد آنچنان 
با س��اختار سود بانكي كش��ور همخواني ندارد. البته 
ميرش��جاعيان تاثيرگذاري محدود نرخ هاي سود بازار 
بدهي بر ب��ازار پول را مي پذيرد اما معتقد اس��ت كه 
عامل اصل��ي اين موضوع به تقاضاي م��ازاد يا همان 

فزوني تقاضا بر عرضه پول بر مي گردد. 

 كشمكش سياست گذاران پولي و مالي
ب��ه گزارش »تع��ادل« در هماي��ش دو روزه پولي 
و ارزي امس��ال ك��ه هفته اخي��ر برگزار ش��د، اتفاق 
نظري همس��از ميان طرفداران سياست هاي پولي در 
زمينه محدود كردن حكمران��ي مالي دولت در نظام 
اقتصادي صورت گرفت. در اين زمينه گفته مي ش��د 
كه سياس��ت هاي مال��ي بايد در هماهنگ��ي كامل با 
سياس��ت هاي پولي بانك مركزي انجام ش��ود و بانك 
مرك��زي هم براي اهداف و ابزار خود اس��تقالل كافي 

از دولت داشته باشد. 
با وجود اي��ن وزارت اقتصاد با ن��گاه متفاوت تري 
به اوضاع اقتصادي كش��ور مي نگ��رد. وزير اقتصاد نيز 
با اينك��ه از اهميت هماهنگي سياس��ت هاي پولي و 
مالي س��خن مي گويد، معتقد است: ناهماهنگي اين 
سياست ها موجب آسيب پذيري اقتصاد شده و تشديد 
آن مي تواند به چالش��ي بزرگ ب��راي بي ثباتي مالي و 
در نتيجه آن تاثيرگذاري بر رش��د اقتصادي بينجامد. 
ام��ا با اين ح��ال راه حل وزير اقتصاد ن��ه قرار گرفتن 
سياس��ت هاي مالي تحت لواي سياس��ت هاي پولي، 
بلكه ايج��اد يك نهاد نظارت مالي ب��ه عنوان يكي از 
الزامات تغيير در ش��رايط موجود اس��ت. او مي گويد: 
ايجاد هماهنگي بين سياس��ت هاي پول��ي و مالي از 
طريق ايجاد نهاد نظارت مالي بايد در دستور كار قرار 
گيرد تا بتوان همزمان با سياست گذاري بر اجراي آن 
در بازاره��اي مالي نظارت كرده و هماهنگي هاي الزم 

را انجام داد. 
مس��ووالن بانك مركزي هم��واره معتقدند كه در 
حالي كه سياس��ت پولي مي تواند در برابر شوك هاي 
وارده در چرخه ه��اي تج��اري س��ريع عكس العم��ل 
نش��ان دهد، سياست هاي مالي در مواجهه با شوك ها 
اثرپذيرتر است، بدين معني كه مثال با افزايش درآمد 
نفت، مخارج دولت نيز افزايش مي يابد. اين مسووالن 
از آنچه از آن به عنوان »سلطه سياست هاي مالي« در 

اقتص��اد نام مي برند، انتقاد مي كنند و معتقدند دولت 
بايد براي پوشش كسري خود از مكانيسم بازار بدهي 
اس��تفاده كند. البته استفاده از اين ابزار را مشروط به 
هماهنگي با سياست هاي پولي مي دانند و اعتقاد دارند 
كه اگر دولت به طور گسترده از اين ابزار استفاده كند، 
ن��رخ آن در بازار باال مي رود. امري كه به گفته پيمان 
قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي در سال گذشته 
موجب انحراف نرخ س��ود بازار بي��ن بانكي و نيز نرخ 
مصوب شوراي پول و اعتبار از مسير خود شد. قرباني 
گفت: »خريد تضميني گندم و نيز تزريق اوراق بدهي 
روند كاهشي نرخ س��ود در بازار بين بانكي را متوقف 
كرد و به دليل تنگناي اعتباري رقابت بانك ها برس��ر 

نرخ سود باال گرفت.«
اين موضوع در حالي مطرح مي ش��ود كه حسين 
ميرشجاعيان، معاون اقتصادي وزير اقتصاد درباره علل 
باال بودن نرخ سود بانكي معتقد است: بخش بزرگي از 
وضعيت موجود به دليل عدم عرضه منابع كافي است 
ك��ه به موجب آن نمي توان ن��رخ را پايين آورد و اين 
موضوع به دليل انجماد مالي و مشكالت اعتباري است 
به اين ترتيب كه نمي توان اعتبار الزم را تزريق كرد به 
نحوي كه بتواند نرخ ها را پايين بياورد. چنين شرايطي 
منجر به آن ش��ده كه نوعي مازاد تقاضا به وجود آيد 
به ترتيبي كه همه تشنه تسهيالت هستند و از طرفي 
نظ��ام بانكي نمي توان��د آن را تامين كن��د كه به اين 
وضعيت معماي نقدينگي مي گويند. به عبارتي معماي 
نقدينگ��ي اين طور تعريف مي ش��ود كه ضمن اينكه 
نقدينگي بااليي وجود دارد ولي با قدرت تسهيل دهي 
پايين بانك ها مواجه هستيم. ميرشجاعيان همچنين 
درب��اره نرخ باالي اين اوراق گف��ت: بازار با نرخ بااليي 

اي��ن اوراق را شناس��ايي ك��رد و م��ا روي آن قيمتي 
نگذاش��ته ايم. اكنون اوراق زير نرخ اس��مي به فروش 
مي رود و بازار اس��ت كه نرخ را كش��ف مي كند. بازار 
هم براساس بده بستان و عرضه و تقاضا نرخ را تعيين 
مي كند. همان گونه كه مشاهده كرديم نرخ در مقطعي 
به باالي 25درصد رف��ت و دوباره به حدود 22درصد 

رسيد و تقريبا به حدود نرخ سود بانكي رسيد. 
بنابراين استدالل معاون وزير اقتصاد درباره تاثير 
نرخ هاي بازار بدهي بر سودهاي بانكي اين است كه 
»ش��ايد بي تاثير نباش��د، ولي به طور كلي نمي توان 
گفت تاثير عمده يي داش��ته اس��ت.« او با طرح اين 
پرسش كه مگر ساختار س��ود بانكي قبل از انتشار 
اوراق متف��اوت بوده اس��ت؟ گفت: زمان��ي كه بازار 
بدهي به اين معنا وجود نداش��ت ما شاهد نرخ هاي 
باال بوده ايم و توانايي آن را نداشتيم كه نرخ ها را به 

هزار و يك دليل پايين بياوريم. 

 تحليل پايداري بدهي
ب��ا اين اوصاف حال بايد پرس��يد ب��ا توجه به اين 
اعتراضات برنامه آين��ده وزارت اقتصاد در زمينه نرخ 

اوراق چيست؟
مع��اون اقتصادي طيب نيا با تاكيد دوباره بر اينكه 
ما نرخ اوراق را تعيين نمي كنيم و نرخ آنها هم توسط 
بازار كش��ف مي ش��ود، درباره برنام��ه وزارت اقتصاد 
توضي��ح داد: كاري ك��ه اكن��ون در مجموعه دولت 
صورت مي گيرد، اين اس��ت ك��ه همان طوري كه در 
دنيا كار مي ش��ود، »تحليل پاي��داري بدهي« صورت 
بگي��رد. در اين روش اس��تقراض مورد بررس��ي قرار 
مي گي��رد كه يكي از روش هاي تامين مالي اس��ت و 

قاعدتا بايد با سود آن به افراد بازپرداخت شود و منجر 
به آن مي ش��ود كه در گذر زمان براي دولت بار مالي 
ايجاد مي كند. س��وال اين است كه آيا دولت توانايي 
بازپرداخ��ت آن را دارد؟ آيا ميزان بدهي دولت پايدار 
اس��ت؟ تحليل اين موارد از اين سو هم اهميت دارد 
كه اكنون در قانون برنامه ششم توسعه نسبت بدهي 
دولت و شركت هاي دولتي بيشتر از 40درصد توليد 
ناخالص داخلي نمي تواند باشد. اگر بخواهد باالي 40 
درصد تا 50درصد باشد در دو مرحله بايد اجازه گرفته 
ش��ود. به اين ترتيب كه يك بار در حدود پنج درصد 
وزير اجازه دهد و يك بار هم مجلس شوراي اسالمي 
اج��ازه دهد، ولي باز باي��د در ادامه تمهيداتي در نظر 
گرفته ش��ود تا به زير 40درص��د بيايد. وي ادامه داد: 
اكنون نرخ  بدهي ما در ايران زير 40درصد اس��ت و از 
نرمال دنيا دور نيس��تيم ولي اگر مراقب نباشيم و آن 
را نتوانيم مديريت كنيم، ممكن اس��ت از اين نرخ ها 
باالتر رود. امسال خوشبختانه اتكاي ما بر فروش اوراق 
كاهش پيدا كرد در حالي كه در س��ال گذشته بسيار 
بيش��تر بود. يكي از روش ه��اي خوبي هم كه در دنيا 
اتف��اق مي افتد ولي در ايران هنوز بازار كش��ش آن را 
ندارد ولي بررسي هايي درباره آن صورت گرفته، مدلي 
است كه در آن چرخش اتفاق مي افتد و دولت در آن 
اوراق كوتاه مدت را با نرخ هاي باال مي فروشد و سريع 
تبديل به اوراق بلندمدت با نرخ هاي پايين بكند و به 
اين ترتيب هزينه تامين آن به شدت كاهش يابد. بايد 

اين موضوع تمرين شده تا كم كم اتفاق بيفتد. 
معاون اقتصادي وزير اقتصاد در پاسخ به اين سوال 
كه اكنون با توجه به مقاومت بانك ها براي كاهش سود 
بانك��ي آيا دولت بايد مداخله كند يا خير؟ گفت: بايد 

ببينيم كه تاكنون حضور دولت و مداخله آن تاثيرگذار 
بوده است يا خير؟ به نظر ما كه تاكنون كمكي نكرده 
و نظام بانكي كار خودش را كرده اس��ت. ضمن اينكه 
حتما بايد با نظارت هم مش��كالت اينچنيني برطرف 
ش��ود. بايد منطق بازار حركت خود را بكند و در نظر 
داش��ته باشيم كه بانك هاي ما بانك هايي نيستند در 
شرايط رقابتي كار كنند. اكنون رقابت در بانك هاي ما 
وجود ندارد و دچار يك نوع انحصار در بانك ها هستيم 

كه اين انحصار چندجانبه است. 

 مديريت نرخ سود در شرايط انحصار
به گفته وي درست اس��ت كه در شرايط انحصار 
چندجانبه دولت بايد مداخله كند ولي مكانيسم بازار 
نيز در اين قضيه مقصر اس��ت. بايد تركيبي از نظارت 
بيشتر و مداخله دولت به اضافه رفع مشكالت بنياديني 
كه منجر ش��ده نظام بانكي ب��ه اين روز بيفتد به كار 
بيفتد تا در جهت حل مسائل حركت كنيم. به بياني 
ديگر به نظر من اكنون حل مشكالت مربوط به سود 
بانك��ي از راهي مي گذرد كه كمك كند، انجماد مالي 
در نظام بانكي كاهش پيدا كند. از سويي ديگر نظارت 
بيش��تر هم بايد مدنظر قرار گيرد. بانك ها اكنون در 
شرايطي هستند كه منابع خود را به گونه يي تخصيص 
داده اند كه قدرت نقدشوندگي آن بسيار پايين است 
و نياز داريم به تمهيداتي كه از اين وضعيت رد شويم. 
يكي از اين روش ها اس��تفاده از AMC ها اس��ت كه 
دنيا از آن استفاده مي كند. در توضيح آن بايد بگويم 
كه در دنيا شركت هايي وجود دارند كه دارايي هاي بد 
را مي خرند. مانند كاري كه بانك مركزي مي كند كه 
مثال اموال كاسپين را مي خرد و در افزايش نقدينگي 
در اختيار آن قرار مي دهد كه مش��كالتش حل شود. 
با اين حال بعد از آنكه از اين فضاي كنوني رد شديم 
بايد به دنبال نظارت بيش��تر بانك مركزي باش��يم تا 
دوباره دچار چنين وضعيتي نشويم. اگر تمهيدات الزم 
ص��ورت بگيرد، بار ديگر عرضه افزايش يافته و عرضه 

افزايش سود بانكي خودش كاهش مي يابد. 
وي تاكي��د ك��رد: معتق��دم كه نبايد ب��ه صورت 
دستوري سود كاهش پيدا كند چون تاكنون حضور 
مداخله گر دولت كاري را از پيش نبرده اس��ت. البته 
حضور دولت بايد باش��د، ولي اين مش��كل با حضور 

صرف دولت برطرف نمي شود. 
پاس��خ هاي ميرش��جاعيان در برابر اظهاراتي كه 
از سوي مس��ووالن بانك مركزي نشان مي دهد كه 
دو نوع رويكرد در ميان مس��ووالن اقتصادي كشور 
در زمينه ساختار س��ودهاي بانكي در كشور وجود 
دارد؛ ديدگاه��ي كه مي گويد باي��د نرخ ها را بازار و 
نظ��ام عرضه و تقاضا تعيين كند و از اين منظر بايد 
دولت به طور غيرمستقيم و غير دستوري به كاهش 
نرخ س��ود ورود كند. اما ديدگاه دوم اين اس��ت كه 
چون شرايط بانك ها در رقابت كامل نيست، لذا بايد 
تركيبي از نظارت دولت و بازار براي رفع مش��كالت 
ش��كل بگيرد. اين دو راي مي تواند به سياست هاي 
كامال متفاوتي در زمينه مديريت نرخ سود و تورم و 

به طور كل بازارهاي مالي منتج شود. 

تحريم هاي غيرهسته اي و شرايط عمومي اقتصاد ايران

گروه اقتصادكالن|
يكي از نظرس��نجي هاي موسس��ه مطالعاتي بامداد به مس��اله 
تحريم هاي غيرهس��ته يي ايران پرداخته كه نتايج اين نظرسنجي 
نش��ان مي دهد بيش از 40درصد از مديران و كارشناس��ان بر اين 
باورند كه وضعيت تحريم هاي غيرهس��ته يي ايران تغيير چنداني 

نخواهد داشت. 
 يكي از سرفصل هاي جديدي كه از پيش از انتخابات دوازدهم 
رياس��ت جمهوري گشوده شد، رفع تحريم هاي غيرهسته يي ايران 
ب��ود. در انتخابات يازدهم رياس��ت جمهوري روحاني وعده حذف 
تحريم هاي هس��ته يي ايران را داده ب��ود؛ اما در انتخابات دوازدهم 
مساله رفع تحريم هاي غيرهسته يي را مطرح كرد كه مساله جديدي 
بود. تحريم هاي غيرهسته يي ايران امروز به عنوان مهم ترين عامل 
كندكننده مبادالت ايران با دنيا مطرح است و نوع مذاكره در اين 

مورد هم بسيار متفاوت تر و البته دشوارتر خواهد بود. 
گرچه رييس جمهوري، اين وع��ده را در روزهاي پاياني رقابت 
انتخاباتي خود مطرح ك��رد اما تاكنون هيچ برنامه يي يا اقدامي از 
سوي دولت در اين راستا اعالم نشده است. شايد همين پيچيدگي 
و دشواري مس��اله رفع تحريم هاي غيرهسته يي ايران سبب شده 
تا نگاه غالب مديران بر اس��اس نظرس��نجي يادشده اين باشد كه 
تغييري در وضعيت تحريم هاي غيرهس��ته يي ايجاد نخواهد شد. 
همان طور كه در تصوير هم مي توان ديد حدود 41درصد از مديران 
و كارشناس��ان معتقدند كه تحريم هاى غيرهسته يى تغيير زيادى 
نخواه��د ك��رد و بنابراين اي��ران همچنان در دوران دوم رياس��ت 
جمهورى روحانى درگير مساله تحريم ها خواهد بود. در اين ميان 
تعداد كس��اني كه معتقدند كه شرايط بدتر يا خيلى بدتر مى شود 

تقريبا برابر با كساني است كه شرايط را بهتر مى بينند. 

البت��ه از آنجاي��ي كه تاكن��ون دول��ت برنامه يي در ح��وزه رفع 
تحريم هاي غيرهس��ته يي اعالم نكرده باي��د در خصوص پيش بيني 
اثر اين تحريم ها بر اقتصاد هم صبر بيش��تري ب��ه خرج داد. به طور 
كلي دولت امريكا از ديرباز با واس��طه يا بي واس��طه سازوكارهايي را 
به كار برده اس��ت تا ايران را از نظر اقتصادي تحت فش��ار قرار دهد. 
اي��ن موضوع پس از اجراي برجام هم ادامه يافت و در ش��رايطي كه 
انتظار مي رفت با رفع تحريم هاي هسته يي وضعيت مبادالت تجاري 
ايران تغييرات چشمگيري را تجربه كند اما اين بهبودها جزيي تر از 
آن بود كه پيش بيني مي ش��د. ممنوعيت مبادالت دالري همچنان 
مانع بزرگي بر س��ر راه همكاري هاي مشترك تجاري ايران قرار داد 
و بس��ياري از بانك هاي بزرگ دنيا هم از بيم آنكه مورد غضب كاخ 
س��فيد و مهم ترين شريك تجاري خود قرار گيرند، از مراوده با ايران 
امتناع كردند. البته در اين زمينه نواقصي در س��ازوكار بانكي كشور 
هم وجود داشت كه همچنان به قوت خود باقي است؛ اما تحريم هاي 
غيرهسته يي ايران مهم ترين پاشنه آشيل مراودات تجاري ايران است. 
نتايج نظرس��نجي حاضر هم نشان مي دهد كه بخش عمده يي 
از مديران و كارشناسان به بهبود وضعيت تحريم هاي غيرهسته يي 
ايران امي��د ندارند. اگر اين ديدگاه را صحي��ح بدانيم، بايد انتظار 
داش��ت كه همچنان اي��ران در برقراري ارتباط اقتصادي با س��اير 
كشورها و بهره گيري از منابع خارجي دست به عصا باشد. آمارهاي 
جذب سرمايه گذاري خارجي هم تغيير چشمگيري را در وضعيت 
ايران نشان نمي دهد. بنابراين اگر تحريم هاي غيرهسته يي همچنان 
ادامه داشته باشد، بايد با قاطعيت گفت كه ايران همچنان با تكيه 
بر منابع داخلي خود پازل رش��د اقتصادي را بچيند، كما اينكه در 
قرارداد وزارت نفت با شركت توتال نيز عنوان شد كه اين قرارداد با 

پيش بيني وضع تحريم ها تدوين شده است. 

گروه اقتصاد كالن|
جديدتري��ن گزارش مركز آمار اي��ران از وضعيت بيكاري در 
كش��ور حاكي از آن است كه 20.8 درصد جمعيت زنان در رده 
سني 10ساله و بيشتر بيكار هستند. براساس آمار اعالم  شده از 
سوي اين دستگاه، تعداد زنان بيكار در بهار امسال يك ميليون و 
119هزار و 19٧نفر بوده است. اين درحالي است كه بنا بر اعالم 
مركز آمار ايران، تعداد مردان بيكار در همين فصل دو ميليون و 

24٧هزار و ٧٧6نفر بوده است. 
اي��ن آمار نكات جالب توجهي درخصوص وضعيت اش��تغال 
زنان و اس��تنادپذيري آماري كه از س��وي دستگاه هاي رسمي 
اعالم مي ش��ود با خود به همراه دارد. درحالي كه نرخ مشاركت 
اقتصادي زنان در بهار امسال تنها 16.4 درصد بوده، نرخ بيكاري 
زنان كمي بيش��تر از 20 درصد محاسبه شده است. اين درحالي 
اس��ت كه مردان با مش��اركت اقتصادي بيش از 64  درصد، نرخ 

بيكاري 10.6درصدي را ثبت كرده اند. 
اين موضوع پيش تر هم مورد نقد كارشناسان متعددي قرار 
گرفته كه نحوه آمارگيري از جمعيت جوياي كار داراي نواقصي 
اس��ت كه ما را از دستيابي به آماري دقيق تر دور مي كند. يكي 
از اين ايرادات، خارج ك��ردن جمعيت زنان خانه دار از جمعيت 
فعال است كه مي تواند آمار بيكاري زنان همچنين بيكاري كل 
را با تغييرات چشمگيري همراه كند. از آنجا كه بخش مهمي از 
زنان ايران خانه دار هس��تند يا شغلي ندارند، حذف اين گروه از 
جمعيت فعال مي تواند سيگنال هاي گمراه كننده يي درخصوص 

وضعيت بيكاري بدهد. 
كس��ر آمار جمعيت زنان بيكار در رده سني 15تا 24سال از 
زنان بيكار 15تا 29س��ال نش��ان مي دهد 425هزار و 500 زن 

بيكار 24تا 29ساله در كشور زندگي مي كنند كه بر اين اساس 
مي ت��وان گفت بالغ بر 38 درص��د از جمعيت زنان بيكار در رده 

سني 24تا 29سال جاي گرفته اند. 
همچنين اين آمار نشان مي دهد بيشترين سهم اشتغال زنان 
در بخش خدمات بوده اس��ت. در آمار بهار امس��ال سهم بخش 
خدمات از كل اش��تغال زنان 51.3  درصد بوده همچنين سهم 
بخش هاي صنعت و كش��اورزي به ترتي��ب 25.4 و23.2 درصد 

اعالم شده است. 
اي��ن آمار از وضعيت اش��تغال زنان كش��ور در بهار امس��ال 
درحالي از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته كه اندك مقايسه 
وضعيت اشتغال زنان با ساير كشورهاي جهان و حتي كشورهاي 
همسايه نش��ان دهنده س��هم اندك زنان ايران در بازار اشتغال 
اس��ت. براس��اس اعالم مركز آمار ايران، س��هم زنان از جمعيت 
ش��اغل در سال گذشته 1٧ درصد بوده است. اين درحالي است 
كه در پاكس��تان اين رق��م 19.5 درص��د و در تركيه 26 درصد 
اس��ت. در روسيه س��هم زنان از جمعيت ش��اغل 49.6 درصد و 
در آذربايجان 48.3 درصد است. در كشورهايي همچون امريكا، 
كانادا و آلمان هم س��هم اش��تغال زنان به ترتيب 46.3درصد، 
4٧.1 درصد و 45.2 درصد اس��ت. اين مقايس��ه به راحتي نشان 
مي دهد، وضعيت اشتغال زنان در ايران چقدر با ساير كشورهاي 
جهان متفاوت اس��ت. نكته يي كه مس��اله اشتغال زنان را امروز 
پيچيده تر كرده، هزينه باالي آموزش و تحصيل زنان با افزايش 
س��هم آنها در ورودي هاي دانشگاه هاست. اما نكته تاسف برانگيز 
اين اس��ت كه خيل عظيم فارغ التحصيالن دانشگاهي زن پس 
از ورود ب��ه بازار كار خود را ناكام مي بينند و از لحاظ اقتصادي 

هزينه كرد آموزش اين زنان به چرخه توليد بازنمي گردد. 

نرخ 20.8 درصدي بيكاري زنان ايران در بهار امسال
سهم زنان از جمعيت شاغل در كشورهاي مختلف در سال 2006
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كانال هاي ارتباطي بانك انصار 
در فضاي مجازي 

همزم��ان ب��ا روز جهان��ي رس��انه هاي اجتماعي 
)9تيرم��اه( كانال ه��اي ارتباطي و صفحات رس��مي 
بانك انصار در فضاي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي 
باز معرفي ش��د. به گزارش اداره كل روابط عمومي و 
تبليغات، براي توسعه همه جانبه ارتباطات عمومي و 
بهره برداري هرچه بيشتر از امكانات فضاي مجازي و 
رس��انه هاي اجتماعي و همچنين ايجاد ارتباط سريع 
و بهين��ه ب��ا مخاطبان، بان��ك انص��ار در روز جهاني 
رس��انه هاي اجتماعي، كانال هاي ارتباطي و صفحات 
مجازي خود را معرف��ي كرد.  اين گزارش مي افزايد، 
در راس��تاي اج��راي برنامه هاي تح��ول بانك انصار، 
به ويژه درح��وزه هويت بصري و يكپارچه س��ازي اين 
هويت درافكارعمومي جامعه و مش��تريان، لوگوبوك 
اين بانك ك��ه حاوي ويژگي هاي فن��ي و توضيحات 
ضروري اجرايي در فرمت هاي مختلف گرافيكي است 

در سايت اصلي بانك بارگذاري شده است

سپرده هاي حافظ در يك بانك
در جري��ان هش��دار بان��ك مرك��زي نس��بت ب��ه 
س��پرده گذاري در موسس��ه اعتباري غيرمجاز حافظ و 
دستور پلمبي كه براي آن به مراجع قضايي صادر شد، 
تازه ترين گزارش ها حاكي از آن است كه نيروي انتظامي 
دستور پلمب تمامي شعب اين موسسه در تمام استان ها 
را ص��ادر كرده و در مراحل پاياني قرار دارد.  به گزارش 
ايس��نا، حدود يك ماه پيش بود ك��ه بانك مركزي در 
اطالعيه يي اعالم كرد، موسسه اعتباري حافظ غيرمجاز 
ب��وده و مردم نبايد در آن س��پرده گذاري كنند. در اين 
اعالم هش��دار داده ش��ده بود كه بان��ك مركزي هيچ 
تعهدي نس��بت به اين موسسه نداشته و سپرده  گذاري 
در آن با هيچ تضميني همراه نيس��ت و اگر مش��كلي 
پيش بيايد اين بانك هيچ پرداختي بابت س��پرده هاي 
مش��تريان نخواهد داش��ت.  اندكي بعد بار ديگر بانك 
مرك��زي طي اعالمي در س��ايت خود توضي��ح داد كه 
دستور پلمب شعب موسس��ه حافظ به مراجع قضايي 
و نيز نيروي انتظامي صادر ش��ده و شعب اين موسسه 
پلمب خواهد ش��د. اين درحالي است كه در اين مدت 
نيز فعاليت كليه ش��عب موسسه متوقف شده و پلمب 
در مراحل پاياني قرار دارد براس��اس اطالعات دريافتي 
از شرايط فعاليت موسسه اعتباري غيرمجاز حافظ طي 
س��ال هاي اخير، اين موسسه داراي ۲۵شعبه در سطح 
كش��ور بود كه عمده شعب آن در س��اري و تبريز قرار 
داشت. البته دفتر مركزي نيز در تهران فعال بود.  ظاهرا 
موسسه حافظ تمام فعاليت هاي بانكي را انجام نمي داده 
و فعاليت آن تنها محدود به دريافت سپرده بوده است؛ 
ب��ه گونه يي كه اين موسس��ه س��پرده هايي را از مردم 
دريافت مي كرد و در مجموع با ارقام كالني كه به دست 
م��ي آورده نزد يكي از بانك هاي ب��زرگ و تحت عنوان 
شخص حقيقي س��پرده گذاري مي كرده است. در اين 
شرايط از اختالف سود سرمايه كالني كه سپرده گذاري 
كرده بود، سود سپرده گذاران خود را كه اغلب خرد بود 
پرداخت مي كرد.  اما با توجه به اينكه شعب اين موسسه 
درح��ال پلمب بوده و وجوه س��پرده گذاران نزد يكي از 
بانك هاس��ت، دادگاه قرار اس��ت براي تس��ويه حساب، 

سپرده گذاران را به بانك مربوطه معرفي كند. 

گشايش 3 ميليارد دالر 
اعتبار اسنادي

بانك مركزي از گش��ايش اعتبار اسنادي در بخش 
واردات 3 ماهه نخس��ت امس��ال به تعداد 3477 فقره 
و ارزش 3 ميلي��ارد دالر خبر داد. بر اين پايه، پارس��ال 
17هزار و 494 فقره اعتبار اس��نادي در بخش واردات 
گش��ايش يافت. ارزش گش��ايش هاي اعتبار اس��نادي 

پارسال 19 ميليارد و ۲00 ميليون دالر بود. 
به گزارش ايرنا، همچنين در س��ال 139۵ مجموع 
اعتب��ارات اس��نادي صادراتي دريافتي ب��ه ۲ميليارد و 
700ميلي��ون دالر رس��يد. مرداد پارس��ال نخس��تين 
بخشنامه ارزي براي بانك ها صادر شد كه بر مبناي آن 
بانك ه��ا مجوز ورود به بازار آزاد خري��د و فروش ارز را 
دريافت كردند اما با گذش��ت چن��د ماه و بي ميلي آنها 
براي ورود به اين بازار، بانك مركزي را بر آن داش��ت تا 
بخشنامه جديدي را صادر و از فعاالن اقتصادي بخواهد 
براي امور ارزي خ��ود به جاي مراجعه به صرافي ها، به 

شعب ارزي بانك ها مراجعه كنند. 

خط اعتباري 8 ميليارد 
يورويي با كره جنوبي

س��فير ايران در كره جنوبي با اش��اره ب��ه راه اندازي 
مجدد بانك ملت در كره جنوبي گفت: توافق شده بود تا 
بانك صادرات و واردات كره جنوبي يعني »اگزيم بانك« 
حدود 8ميليارد يورو براي ايران فاينانس تعيين كند تا 
ش��ركت هاي كره يي بتوانند در ايران فعاليت كنند كه 
موانع اجراي آن برطرف ش��د.  ب��ه گزارش خانه ملت، 
حس��ن طاهريان با بيان اين مطلب افزود: البته مذاكره 
آن مقداري به طول انجاميد و خوشبختانه به تازگي اين 
مذاكرات نتيجه داد و نهايي شد و متني كه بايد موافقت 
مي شد را تهيه كردند. كره يي ها نگران  بندي بودند كه 
مربوط به بازگشت تحريم هاي مجدد بود كه اين موضوع 
نيز حل شد، اگر اين موضوع عملياتي شود تعداد زيادي 

از پروژه هاي ما به سمت اجرايي شدن مي رود. 

تقاضاي 2 موسسه براي بانك
 عض��و ناظر مجلس در ش��وراي پ��ول و اعتبار از 
منتفي شدن ادغام دو موسسه مالي خبر داد و گفت: 
موسس��ه مالي و اعتب��اري كوثر و ثام��ن  تقاضا داده 
بودن��د كه به بانك تبديل ش��وند. محمدرضا تابش با 
بيان اينكه در اين ش��ورا در جلس��ات متعدد درباره 
مس��اله پيش آمده براي موسس��ات مالي و اعتباري 
بحث و تبادل نظر ش��د، به تس��نيم گفت: دادس��تان 
كل كشور خواستار رس��يدگي به نابساماني ها درباره 
موسس��ات مالي و صندوق هاي قرض الحس��نه ش��د. 
وي ب��ا بيان اينكه بانك مرك��زي اقداماتي در جهت 
س��اماندهي موسس��ات مالي و اعتباري داشته، ادامه 
داد: در بخش هاي اطالع رس��اني، هماهنگي هاي الزم 
در ادغام موسسات مالي، نقش نظارتي بانك مركزي 
و ارزيابي ها در امالك موسسات مالي اشكاالتي وجود 
دارد كه در شوراي پول و اعتبار درباره اين موضوعات 

نيز بحث و بررسي هاي الزم انجام شده است. 

اخبار

گزارش »تعادل« از صفر تا 100 كاسپين

پيگيري ماجراي كاسپين در كميسيون امنيت ملي
در صورت تصويب صحن علني مجلس، گزارش كميسيون اقتصادي براي بررسي قضايي به قوه قضاييه ارجاع مي شود

گروه بانك و بيمه  
در روزهاي اخير نمايندگان مجلس با تش��كيل 
جلس��ات، انتقاد از ضع��ف نظارتي بان��ك مركزي، 
ارس��ال نامه به رييس جمهور و مصوبه كميس��يون 
اقتص��ادي، خواس��تار ط��رح موض��وع س��اماندهي 
كاسپين در صحن علني و ارسال آن به قوه قضاييه 
و س��رعت بخش��يدن به ماجراي 8 تعاوني اعتباري 

منحله و حفظ حقوق سپرده گذاران شده اند. 
ب��ه گزارش »تعادل« براس��اس اعالم تعدادي از 
نمايندگان مجل��س، پرونده كاس��پين به زودي در 
صحن علن��ي مجلس مطرح خواهد ش��د و اعضاي 
كميس��يون هاي اقتص��ادي و امنيت مل��ي، ضمن 
بررسي وضعيت موسسات مالي و اعتباري و از جمله 
كاسپين، خواس��تار حضور موثر و به موقع و قوي تر 
بانك مركزي در رس��يدگي به ماجراي كاس��پين و 

حفظ اعتماد مردم به شبكه بانكي شده اند. 
سيده فاطمه حسيني عضو كميسيون اقتصادي 
مجل��س در اين زمين��ه گفت: اعضاي كميس��يون 
اقتصادي اجراي ماده ۲3۶ آيين نامه داخلي مجلس 
در خصوص موسسه اعتباري كاسپين را به تصويب 
رساندند، بر اين اساس گزارش كميسيون اقتصادي 
درباره موسسه كاس��پين و مشكالت سپرده گذاران 
ظرف 10 روز به هيات رييس��ه مجل��س ارائه و در 
صحن علني مجلس مطرح خواهد ش��د. در صورتي 
ك��ه مجلس گزارش كميس��يون را در صحن علني 
تاييد كند، اين گزارش جهت بررسي قضايي به قوه 

قضاييه ارجاع خواهد شد. 

 اموال به نام همسران موقت 
به دنبال رس��يدگي مقام��ات نظارتي، اطالعاتي و 
قضايي كش��ور، خبرها حكايت از آن دارد كه مديران 

تعاوني هاي اعتباري وكاسپين تخلفاتي داشته اند. 
در اي��ن زمينه الياس حضرت��ي نماينده تهران در 
مجلس در حس��اب توييتر خود نوش��ته است: اموال 
جديد كش��ف ش��ده از صاحبان كاس��پين 98واحد 
آپارتم��ان و 7۵باغچ��ه در ماهان كرمان و همس��ران 

موقت است كه بعضي از اموال به اسم آنها شده بود. 

 حفظ اعتماد به بانك ها و انتقاد از بانك مركزي 
 همچنين محمدمه��دي زاهدي نماينده كرمان 
و راور در مجل��س با انتقاد از ضع��ف نظارتي بانك 
مركزي تصريح كرد: به واس��طه عملكرد نادرس��ت 
موسس��ه مذكور و ضع��ف نظارتي بان��ك مركزي، 
زندگي سپرده گذاران با مخاطره جدي مواجه شده 
اس��ت كه به جاي نشست ها، مصاحبه ها و مذاكرات 
بي نتيج��ه باي��د اقدام ف��وري و ضربت��ي براي حل 

مشكالت آنان انجام شود. 
اين نماينده مجلس اظهار كرد: برخي اس��ناد و 
مدارك به كميس��يون اقتصادي مجلس ارائه ش��ده 
تا اين كميس��يون براي اعمال ماده ۲3۶ آيين نامه 
داخلي مجل��س و تقديم گزارش به هيات رييس��ه 

هرچه سريعتر اقدام كند. 
رييس كميس��يون آم��وزش و تحقيقات مجلس 
ش��وراي اس��المي از بان��ك مرك��زي خواس��ت تا 
با رس��يدگي ف��وري به حق��وق تضييع ش��ده اين 
س��پرده گذاران، اعتماد عمومي به ش��بكه بانكي را 

حفظ كند. 

 بررسي وضعيت در كميسيون امنيت ملي 
 در همي��ن ح��ال سيدحس��ين نقوي حس��يني 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس نيز گف��ت كه اين كميس��يون هفته آينده 
جلساتي با مس��ووالن اقتصادي، انتظامي و امنيتي 
دولت براي رس��يدگي به موضوع موسس��ات مالي 
و اعتب��اري برگزار خواهد كرد. ب��ا توجه به اهميت 
موضوع موسس��ات مالي و اعتباري و مشكالت حاد 
اجتماعي به وجود آمده اين كميسيون براي بررسي 

موضوع و مش��خص ش��دن راهكار دقيق و اجرايي 
جهت حل مش��كالت اين موسس��ات جلس��ه يي با 

دولت برگزار خواهد كرد. 
به گفته وي اين جلسه سه شنبه آينده با حضور 
مس��ووالن وزارت اقتصاد، بانك مركزي و مسووالن 
نهاده��اي انتظام��ي و امنيت��ي براي رس��يدگي به 
وضعي��ت موسس��ات مال��ي و اعتب��اري همچ��ون 
كاس��پين، ميزان، آرمان، افضل توس، فرشتگان و... 
تشكيل مي ش��ود. قرار اس��ت ۲9 تا 31 تيرماه نيز 
اعضاي كميسيون سفر اس��تاني به آذربايجان غربي 

و شهرستان سلماس داشته باشند. 

 علي الحساب براي سپرده گذاران
 از س��وي ديگر محمدعلي وكيل��ي عضو هيات 
رييس��ه مجلس ش��وراي اس��المي نيز با اش��اره به 
جلس��ه ش��امگاه سه ش��نبه متقاضيان طرح سوال 
از رييس جمه��ور با وزير اقتص��اد، رييس كل بانك 
مركزي، رييس دفتر رييس جمهور، معاون پارلماني 
رييس جمهور و همچني��ن جمعي از اعضاي هيات 
رييس��ه مجلس گفت: در اين جلس��ه راهكارهايي 
براي پرداخت مطالبات س��پرده گذاران فرشتگان و 

كاسپين به تصويب رسيد. 
مبالغ پرداختي به س��پرده گذاران فارغ از اينكه 
چگونه و بر چه مبنا محاس��به مي ش��ود، به صورت 
علي الحس��اب اس��ت و بعد از تس��ويه تا ۵0ميليون 
توم��ان، پرداخت تعه��دات تا 100ميلي��ون تومان 
شروع مي شود و به هر ميزان دارايي شناسايي شود 
به طور طبيعي متعلق به س��پرده گذاران خواهد بود 
و نباي��د رقم��ي به عنوان س��ود و امثالهم از حقوق 

مردم حذف شود. 
وي اف��زود: ترجي��ح متقاضيان طرح س��وال از 
رييس جمهور اين است كه مس��ير را تا اجراي اين 
مصوبات كه به امضاي دكتر سيف رييس كل بانك 
مركزي رسيده ادامه دهند و ان شاءاهلل شاهد حل و 

فصل اين موضوع باشيم. 
وي تاكيد كرد: آنچه در جلسه امروز به تصويب 
رس��يده، فرمولي براي س��پرده گذاران موسس��ات 
فرش��تگان و كاسپين اس��ت و براي بقيه موسسات 
ه��م تمهيدات الزم براي شناس��ايي اموال در حال 

انجام است. 

 تخلفات مديران كاسپين و تعاوني هاي منحله 
ماجراي كاس��پين از اسفندماه 1394 شروع شد 
كه بانك مركزي در اطالعيه يي از تاسيس موسسه 
كاس��پين خب��ر داد و نوش��ت؛ موسس��ه اعتباري 
كاس��پين مي تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود 
و در چارچ��وب قانون پولي و بانكي كش��ور، قانون 
عمليات بانك��ي بدون  ربا، مصوبات ش��وراي پول  و 
اعتب��ار، دس��تورالعمل ها و بخش��نامه هاي ص��ادره 
از س��وي بانك مركزي و س��اير قواني��ن و مقررات 
ذي رب��ط ب��ه عمليات مج��از بانكي مب��ادرت كند. 
اي��ن موسس��ه اعتب��اري در حال حاضر ب��ه عنوان 
پنجمين موسس��ه اعتباري غيربانكي مجاز شناخته 
مي ش��ود، مقرر اس��ت دارايي ه��ا و بدهي هاي قابل 
تجمي��ع ش��ركت هاي تعاوني  اعتبار »فرش��تگان«، 
»الزهراء مشهد«، »حسنات اصفهان«، »دامداران و 
كشاورزان كرمانشاه«، »بدرتوس مشهد«، »پيوند«، 
»اميد جلين گرگان« و »عام كش��اورزان مازندران« 
را كه تا به حال تحت عنوان آرمان ايرانيان فعاليت 
مي كردند طبق روش مش��خص به حساب هاي خود 

انتقال دهد. 
تاس��يس اين موسس��ه عمال نش��ان مي داد كه 
8تعاون��ي اعتباري ك��ه فعاليت خ��ود را آغاز كرده 
بودند با مش��كالتي مواجه هستند كه بانك مركزي 
خواه��ان اعالن رس��مي آن نيس��ت. معض��ل اين 
تعاوني ها عمال 9ماه بعد خود را نشان داد و آن هم 
زماني بود كه دادس��تان تهران از يك واقعيت مهم 

درخصوص تعاوني فرشتگان كه درواقع بزرگ ترين 
تعاوني اعتباري ادغام شده در موسسه كاسپين بود، 

پرده برداشت. 
جعفري دولت آبادي در تاريخ ششم آذر پارسال 
اظهار كرد كه حس��ب اعالم بان��ك مركزي تعاوني 
اعتبار فرش��تگان بي��ش از 8 هزار ميلي��ارد تومان 
س��پرده هاي مردم را جذب ك��رده و در حال حاضر 
4000ميلي��ارد تومان كس��ري و زي��ان دارد و در 
اين گونه پرونده ها، دادستاني با افرادي مواجه است 
ك��ه وجوه خود را با هر هدفي ازجمله جذب س��ود 
بيش��تر به اين تعاوني اعتبار سپرده اند، اما استرداد 
وجوه خود را از دادستاني مطالبه مي كنند. به گفته 
وي با تش��كيل پرونده در دادسراي پولي-بانكي دو 
نفر از مديران اين تعاوني اعتبار دستگير و بازداشت 

شده اند. 
اين اظهارنظر دادس��تان تهران و اس��تناد آن به 
گزارش بانك مركزي مبني بر ورشكستگي موسسه 
فرشتگان آتشي بود كه بر افروخته شد به طوري كه 
باعث گمانه زني هاي مختلفي درخصوص منابع مالي 
خود و به ويژه آينده موسس��ه كاسپين شد. با آنكه 
موسسه كاس��پين اطالعيه مي داد و سپرده گذاران 
فرش��تگان را به آرامش دعوت مي ك��رد اما به نظر 
مي آيد كه اين دعوت به آرامش پشت پرده ديگري 
دارد كه دو ماه بعد بايد مشخص مي شد و آن هم از 
طرف نهاده��اي قضايي و خود بانك مركزي مطرح 

شد. 
در يازدهم بهمن ماه سال 139۵، بانك مركزي 
اطالعيه يي صادر كرد كه موسس��ان كاسپين را به 
نافرمان��ي از ضوابط بانك مرك��زي و تعهدات داده 
ش��ده متهم مي كرد. در اطالعيه بانك مركزي آمده 
بود:  بدين وس��يله به اطالع مي رساند، بانك مركزي 
در راس��تاي تكالي��ف قانوني و قان��ون تنظيم بازار 

غيرمتشكل پولي و آيين نامه اجرايي قانون مذكور و 
مصوبه ارديبهشت 90 شوراي پول و اعتبار اقدامات 
الزم براي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي ازجمله 
تعاوني هاي اعتبار را از س��نوات گذش��ته در دستور 

كار خود قرار داده است.
در اين راس��تا، ش��وراي پول و اعتب��ار با صدور 
مجوز موسسه اعتباري كاسپين مشروط به انحالل 
تعاوني ه��اي اعتبار فرش��تگان، الزه��را، دامداران و 
كش��اورزان كرمانش��اه، عام كش��اورزان مازندران، 
حس��نات، پيوند، بدر توس و امي��د جلين موافقت 
كرد. متعاقبا باتوجه به انحالل تعاوني هاي ياد شده، 
مجوز فعاليت موسس��ه اعتباري كاسپين با سرمايه 

300 ميليارد تومان در اسفند 94 صادر شد. 
بنا ب��ر اطالعيه بان��ك مرك��زي مديرعامل و 
اعضاي هيات مديره كاس��پين موظف شده بودند 
ك��ه در راس��تاي وظاي��ف خ��ود با ط��ي مراحل 
حسابرس��ي،  كارشناس��ي و ارزياب��ي الزم ب��راي 
تعيي��ن ارزش و انتق��ال دارايي ه��ا و بدهي ه��ا و 
همچنين برآورد ميزان مازاد يا كسري هر يك از 

تعاوني هاي منحله 8گانه، اقدام كنند.
در اين راس��تا موسسه نبايد مسووليت كسري 
دارايي هاي اي��ن تعاوني ها را برعه��ده مي گرفت 
زي��را نظر بانك مركزي، »نق��ل و انتقال دارايي ها 
و بدهي ه��ا به معني عدم مس��ووليت تعاوني هاي 
منحله درخصوص كس��ري احتمالي نخواهد بود 
و مس��ووليت پاس��خگويي ب��ه كس��ري احتمالي 
دارايي ه��اي انتق��ال يافته در قبال س��پرده هاي 
ش��هروندان در هر يك از آنها، برعهده سهامداران 
و مدي��ران تعاوني هاي منحله اس��ت و كاس��پين 
مكلف شده نسبت به طرح دعوي عليه سهامداران 
و مدي��ران تعاوني هاي مذكور كه كس��ري دارايي 

دارند، در مرجع قضايي اقدام كند.«

 روند كند ساماندهي 8 تعاوني منحله 
اما به نظر مي آيد كه مديران موسس��ه كاسپين 
تخلفي را مرتكب ش��ده بودند كه از چش��م نظارتي 
بانك مركزي دور مانده بود و نتواسته بودند به موقع 
وارد صحنه ش��وند زيرا بانك مرك��زي در اطالعيه 
خود اضافه كرده بود كه »متاسفانه باوجود تاكيدات 
مكرر و اخذ تعهد نامه هاي الزم مبني بر تس��ريع در 
ارزيابي و انتق��ال دارايي ها و بدهي هاي تعاوني هاي 
منحله، مديرعامل و اعضاي هيات مديره كاسپين در 
انجام تكاليف و ايفاي تعهدات قصور كرده و فرآيند 
س��اماندهي تعاوني هاي 8گانه ياد شده را با كندي 
مواج��ه كرده اند كه برخورد قانون��ي الزم با آنان به 

عمل خواهد آمد.«

 نصب تابلو كاسپين به جاي تعاوني منحله
تخلف ديگر مديران كاسپين اين بود كه آنها 
»به دليل وصول دس��تورات مغاير با رويه تعيين 
شده درخصوص س��اماندهي تعاوني هاي منحله 
8گانه و برخ��الف مفاد نامه ه��اي بانك مركزي 
و تعهدنامه هاي مربوطه و بدون كس��ب نظر اين 
بانك و براس��اس دس��تور مرجع قضايي در يكي 
از استان هاي كشور، مبني بر نصب تابلو كاسپين 
در تمام ش��عب تعاوني ها و تعويض دفترچه هاي 
س��پرده گذاران تعاوني هاي منحل��ه باوجود عدم 
تكميل فرآيند نق��ل و انتقال دارايي ها، بدهي ها 
و تعيي��ن كس��ري يا م��ازاد آنها اق��دام كرده و 
عمال موجب عدم توانايي كاس��پين در مديريت 
تامين نقدينگي و پاس��خگويي به سپرده گذاران 
تعاوني ه��اي مذك��ور و اعتراض س��پرده گذاران 

شده اند.
بر اين اس��اس، پاس��خگويي به سپرده گذاران 
تعاوني  هاي منحله 8گانه از س��وي مديرعامل و 
اعضاي هيات مديره كاسپين پس از انجام فرآيند 
نقل و انتقال دارايي ها و بدهي ها و با مس��ووليت 
مستقيم سهامداران و مديران تعاوني هاي منحله 
درخصوص جبران كس��ري دارايي ها، امكان پذير 
خواهد ب��ود. در اين رابطه هماهنگي هاي الزم با 
دادس��راي جرايم پولي و بانكي ب��ا هدف تقويم 
دارايي ها و رس��يدگي به نحوه چگونگي پرداخت 
س��پرده ها صورت گرفته و متعاقبا اطالع رس��اني 

خواهد شد.«
بانك مركزي با تاكيد بر مسووليت سهامداران 
و هيات مديره تعاوني هاي غيرمجاز منحله 8گانه 
مذكور، به استناد مجوز فعاليت موسسه اعتباري 
كاس��پين، اقدامات الزم را از طريق اين موسسه 
براي صيان��ت از داراي��ي  تعاوني ه��اي موصوف 
و مديري��ت انتق��ال دارايي و بده��ي تعاوني ها و 
مشخص كردن ميزان مازاد يا كسري دارايي هر 
يك از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم 
قضاي��ي اع��الم خواهد ك��رد تا متعاقبا حس��ب 
تصميم مرجع مذكور از محل دارايي هاي تقويم 
ش��ده، نسبت به پرداخت س��پرده  سپرده گذاران 
تعاوني هاي مذكور توسط موسسه كاسپين اقدام 

شود.«
ام��ا همه اي��ن تهديدات و تنويرها نتوانس��ت 
از بحران كاس��پين بكاهد. در ارديبهشت امسال 
كاس��پين مجمع عمومي خود را تش��كيل داد و 
اقدام به بركناري مديرعامل و چند نفر از اعضاي 
هيات مديره كرد. بحران تازه س��ر باز كرده بود و 
اعتراض هاي سپرده گذاران هر روز بيشتر مي شد. 
هر چند كه بانك مركزي در آخرين اطالعيه 
خود نحوه بازپرداخت سپرده ها را اعالم كرده بود 
اما واقعيت آن اس��ت كه 1۲هزار ميليارد تومان 
از دارايي هاي يك تعاوني اعتبار ادغام ش��ده در 
كاسپين معلوم نيست چه شده و خبرها حكايت 
از آن دارد كه دارايي هاي خود كاسپين نيز به نام 

همسران موقت مطرح شده است.

طهماسب مظاهري، رييس كل اسبق بانك مركزي با بيان اينكه 
اظهارات علي طيب نيا درباره كاهش س��ود بانكي منطقي اس��ت و 
بايد محقق ش��ود، گفت: س��ودي كه امروز توسط بانك ها پرداخت 
مي ش��ود منجر به آن شده كه هيچ س��رمايه دار عاقلي پول خود را 
سرمايه گذاري نكرده و به بازار سرمايه نبرد و در عوض پول خود را 
به بانك برده و به قصد دريافت سود باال، پول مردم در بانك ها حبس 

مي شود و اين عامل رونق نگرفتن اقتصاد خواهد بود. 
اين اقتصاددان در گفت وگو با ايس��نا افزود: به طور طبيعي و با 
فرمول هاي اقتصادي و در فضاي اقتصاد سالم، چه سودي كه بانك 
به س��پرده گذار پرداخت مي كند و چه س��ود تسهيالتي كه بانك از 
مش��تريان وصول مي كند بايد رقمي در محدوده نرخ تورم به اضافه 
يا منهاي يك يا دو درصد باش��د و بيش از آن نبايد از تورم فاصله 
پي��دا كند. در هر دوره يي كه تورم و نرخ س��ود بانكي از هم فاصله 
زيادي پيدا مي كنند اين مساله نشانه وجود يك پارامتر غيراقتصادي 

و عوامل مضر براي اقتصاد سالم و رقابتي است. 
وزير اقتصاد دولت اصالحات اظهار كرد: ما در دوران س��ال هاي 
بعد از انقالب بعضا فاصله بين تورم و س��ود بانكي را در دولت هاي 
مختلف داشته ايم هم به صورتي كه مانند اكنون نرخ سود بانكي از 
تورم بس��يار باالتر رفته كه نش��ان دهنده يك مريضي اقتصادي در 
كشور است و هم مثل زماني كه در دولت احمدي نژاد تورم به ۲۵تا 
40درصد رسيده بود و نرخ سود بانكي با تصميمات دستوري دولت، 

هدف رس��يدن به 9درصد را پيگيري مي كرد. هر دو مورد خطاست 
و نشان دهنده بي تدبيري در نظام مديريت پولي است و هر دو شيوه  
به فعاليت هاي اقتصادي س��الم كش��ور لطمه وارد مي كند كه البته 
اينكه چه لطماتي وارد مي كند به صورت مفصل در صحبت هاي وزير 
اقتصاد و معاون اول رييس جمهوري در همايش اخير سياست هاي 

پولي و ارزي مطرح شد. 
مظاهري درباره نرخ سود بانكي در شرايط كنوني كشور توضيح 
داد: امروز با اين وضعيت مواجه هس��تيم كه بانك ها سودي معادل 
۲4تا ۲۵و حتي موسسات غيرمجاز سودهاي باالتري ارائه مي كنند 
و اي��ن موضوع با توجه به نرخ اعالم ش��ده ت��ورم دو ضرر دارد ابتدا 
اينكه بانكي كه چنين سودي پرداخت مي كند، دچار مشكل خواهد 
شد س��پس اينكه نظام اقتصادي و توليدي كشور با مشكل روبه رو 
مي ش��ود.  او درباره ايجاد مشكل سود بانكي باالتر از محدوده تورم 
ب��راي بانكي ك��ه آن را پرداخت مي كند، بيان كرد: در نظر داش��ته 
باشيم، بانكي كه چنين سودهاي بااليي پرداخت مي كند، اين سود را 
از محل تسهيالتي كه بانك به مشتريان مي دهد، نمي تواند پرداخت 
كند چون وقتي اقتصاد كشور تورم 8 درصدي را تجربه مي كند، هيچ 
فعاليت اقتصادي سالمي وجود ندارد كه آنقدر سود به دست دهد كه 
انواع هزينه هاي خود را از اعم از ماليات تامين كرده و سهم خود را 
هم بردارد سپس ۲7درصد سود به بانك ها دهد كه بانك هم بتواند 
ضمن برداشتن سهم خود معادل ۲۵درصد سود به مشتريان دهد. 

فاصله يك تا دو درصدي نرخ سود با نرخ تورم

رييس كل بانك مركزي گفت: دخالت دستگاه هاي غيرمسوول 
مانند وزارت تعاون س��ابق در ش��كل گيري موسس��ات مالي داراي 
مش��كل نقش داشته است.  به گزارش ايرنا، ولي اهلل سيف در پاسخ 
به اين سوال كه مخالفان و منتقدان دولت مي گويند عملكرد دولت 
يازدهم موجب نابساماني در وضعيت موسسات مالي و اعتباري شده 
است، گفت: كس��اني كه اين س��خنان را مطرح مي كنند يا اطالع 
ندارند يا خود را به بي اطالعي زده اند. او با بيان اينكه اين موسسات 

مجموعه هايي هستند كه در دهه 80 ايجاد شده اند، اظهار كرد: هيچ 
كدام از موسس��ات اعتباري كه دچار نابس��اماني و مشكل هستند، 
جديد نيس��تند و در كنار ضعف ها و ضررهاي��ي كه داده اند دخالت 
دستگاه هاي غيرمسوول مانند وزارت تعاون سابق در شكل گيري آنها 
نقش داشته است. وزارت تعاون سابق مجوزهايي را در دهه 80 صادر 
كرد كه مشكالت بسياري را براي مردم عزيز ما به وجود آورد با اين 

حال بانك مركزي با دقت به اين مساله ورود كرده است. 

دبيركل كانون بانك هاي خصوصي و موسس��ات اعتباري 
از جلس��ه روز دوشنبه هفته جاري رييس كل بانك مركزي 
و مديران عامل بانك عامل بانك ها براي نرخ س��ود بانكي و 
مطرح ش��دن اين موضوع در شوراي پول و اعتبار )در آينده 

نزديك( خبر داد. 
به گزارش فارس، محمدرضا جمشيدي با اشاره به جلسه 
بعدازظهر دوشنبه 1۲ تير رييس كل بانك مركزي و مديران 
عام��ل بانك ها در بانك مركزي، اظهار كرد: در اين جلس��ه 
درباره نرخ س��ود بانكي و چگونگي كاهش آن بحث شده اما 

تصميم نهايي اتخاذ نشده است. 
وي افزود: قرار اس��ت اين مباحث در جلسه شوراي پول 
و اعتبار مطرح و درخصوص آن تصميم گيري ش��ود و گفته 

مي شود تشكيل جلسه شورا در اين باره چندان طول نخواهد 
كش��يد. دبيركل كانون بانك هاي خصوصي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا قرار نيست كانون بانك هاي خصوصي و شوراي 
هماهنگ��ي بانك هاي دولتي براي كاهش نرخ س��ود بانكي 
تش��كيل جلس��ه داده و به بانك مركزي پيشنهادها ي شان 
را بدهن��د، گف��ت: خي��ر. دفعه قب��ل اين گونه عمل ش��د و 
پيش��نهادهايي از س��وي بانك ها به بانك مركزي ارائه ش��د 
كه فقط با بخش��ي از اين پيش��نهادها موافقت شد، بنابراين 

بانك ها ديگر چنين كاري نمي كنند. 
ش��وراي پول و اعتبار در تير 9۵ نرخ س��ود سپرده را از 
18 به 1۵درصد و س��ود تس��هيالت را از ۲۲ و ۲1درصد به 

18درصد كاهش داد. 

جلسه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سوددخالت دستگاه هاي غيرمسوول در ايجاد موسسات مشكل دار

برنامه كاهش سود بانكي در دولت
موضوع كاهش نرخ س��ود بانكي اين روزه��ا در حالي مورد 
تاكيد مقامات اقتصادي كش��ور قرار گرفته كه برخي مسووالن 
خبر از تش��كيل س��تادي براي اصالح كاهش نرخ س��ود بانكي 

مي دهند. 
به گزارش تسنيم، اين روزها موضوع كاهش نرخ سود بانكي 
مورد تاكيد مس��ووالن ارش��د اقتصادي كشور قرار گرفته و آنها 
خواستار بازنگري و تشكيل گروه هايي براي اصالح و ساماندهي 
نرخ سود بانكي شده اند و اين درحالي است كه چندي پيش نيز 
ولي اهلل سيف رييس كل بانك مركزي مطرح كرد كه گزارشي را 
به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهيم داد كه براساس آن، ممكن 

است نرخ سود بانكي در سال جاري كاهش يابد. 
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري نيز چند روز 
پي��ش با بيان اينكه انتظار اين اس��ت كه اين نرخ س��ود بانكي 
كاه��ش يابد، گفت: انتظار داش��تيم ش��اهد كاهش نرخ س��ود 
بانك��ي همگام با نرخ تورم ش��ويم، همواره اقتصاددانان ما اعالم 
مي كردند كه سود بانكي از تورم كمتر است و بايد بيشتر باشد 

و ما نخواس��تيم در اين زمينه دستوري عمل كنيم.  جهانگيري 
در عي��ن حال تصريح كرد ك��ه نبايد اين موضوع را عدم توفيق 
توصي��ف كرد و افزود: نرخ س��ود بين بانك��ي در ابتداي دولت 
يازدهم حدود 30درصد بود كه تا 17درصد هم پايين آمد ولي 
اخيرا مق��داري باالتر رفته ولي حتما انتظار اين اس��ت كه اين 

سود كاهش يابد.
وي تصريح كرد كه با چنين نرخ سود بانكي سرمايه گذاري، 
تولي��د و فعاليت هاي اقتصادي بس��يار دش��وار خواهد بود، زيرا 
وقتي به طور جدي مي توانيم انتظار رش��د داشته باشيم كه نرخ 

سود بانكي متناسب با آن كاهش يابد. 
همچني��ن ديروز محمدباقر نوبخت س��خنگوي دولت گفت: 
نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد و دولت بايد ساز و كار كاهش 
آن را فراهم كند. در حال حاضر كه نرخ تورم يك رقمي اس��ت 
بايد نرخ س��ود كم شود، اما اين اقدام به دو طريق اجباري و از 
طريق دولت يا از طريق فراهم آوردن ساز و كارهاي كاهش نرخ 

سود بانكي انجام مي شود. 
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5 بورس و فرابورس
پرداخت سود سهام عدالت 

از 4 ماه ديگر 
بر اس��اس اعالم سازمان خصوصي سازي، از آنجايي 
كه براي پرداخت سود سهام عدالت بايد منتظر برگزاري 
مجامع توسط شركت ها بود، واريز مبالغ به حساب مردم 
به نيمه دوم س��ال موكول ش��ده است. به گزارش مهر، 
س��ازمان خصوصي سازي اعالم كرد: از آنجايي كه براي 
پرداخت سود سهام عدالت بايد منتظر برگزاري مجامع 
و همچنين زمان توزيع آن توس��ط ش��ركت ها باشيم، 
پرداخت آن به نيمه دوم س��ال موكول ش��ده اس��ت. 
مش��موالن براي دريافت اين س��ود بايد شماره حساب 
به سازمان خصوصي س��ازي اعالم كنند؛ در عين حال 
فرآيند پرداخت سود توسط اين سازمان در زمان تعيين 
ش��ده اعالم مي ش��ود ضمن اينكه جزييات آن به نحو 
مطلوبي اطالع رس��اني خواهد شد. براساس قانون سود 
س��هام عدالت سال ۹۵ نه اختصاص به خزانه دارد و نه 
متعلق به دولت است و حق مشموالن محسوب مي شود. 

 ۲۸ميليون مشمول صورت حساب گرفتند 
بر اس��اس اين گزارش همچني��ن از ۴۹ميليون نفر 
مشمول س��هام عدالت حدود ۲ميليون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
هزار نفر متوفي هستند. طبق برنامه ها هم اكنون به وراث 
متوفيان صورت حس��اب سهام عدالت ارائه نمي شود اما 
قرار اس��ت در دوره زماني كه در آينده اعالم مي ش��ود 
پس از انجام انحصار وراثت به آنها صورت حس��اب ارائه 
شود. مشموالن س��هام عدالت تا پايان شهريور امسال 
فرصت دارند صورت حس��اب خود را از س��امانه س��هام 
عدالت دريافت كنند. طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه و 
همزمان با بازگشايي مجدد سامانه سهام عدالت حدود 
۴۰۰هزار نفر صورت حس��اب خود را از سامانه دريافت 

كرده اند. 

عملكرد مثبت بازار سرمايه 
در تامين مالي

مدير س��رمايه گذاري هاي شركت س��رمايه گذاري 
مه��رگان تامين پارس، عملكرد بازار س��رمايه در حوزه 
تامي��ن مالي را مثبت ارزيابي كرد. به گزارش »تعادل« 
شهريار هاشمي در گفت وگو با سنا افزود: بازار سرمايه 
توانس��ته است در يكي، دو س��ال اخير در حوزه تامين 
مالي و همچنين بازار بدهي نقش بسزايي ايفا كند و اين 
تحول مثبتي اس��ت. وي در عين حال با تاكيد بر لزوم 
گسترش مشاركت مردم در اقتصاد و بازار سرمايه افزود: 
در خصوص بازار سرمايه اگر بخواهيم تعارفات معمول را 
كنار بگذاريم، مي شود گفت هنوز جايگاه شايسته خود 
را آنچنان كه بايد بين مردم ايران پيدا نكرده و اطالعات 
عمومي در اين حوزه اندك اس��ت. هاشمي در پاسخ به 
سوالي در خصوص راهكارهاي افزايش سهم بازار سرمايه 
در تامين مالي، فاكتورهاي تاثيرگذار بر بازار سرمايه را 
متع��دد خواند و گفت: بحث توس��عه بازار س��رمايه تا 
ح��دودي پيچيده و متاثر از عوامل مختلف اس��ت. وي 
اف��زود: اگر بخواهيم به داليل اثرگذار بر وضعيت فعلي 
به ترتيب اولويت اشاره كنيم، نخستين آيتم بحث نبود 
نقدينگي نزد حقوقي هاي اصلي بازار است كه اين باعث 
شده حقوقي هايي كه سال ها بخش مهمي از معامالت را 
در طرف خريدار به خودشان اختصاص مي داده اند االن 
به ناچار و بدون اينكه هيچ گزينه تحليلي خاصي داشته 

باشند، براي تامين نقدينگي فروشنده باشند. 
مدير س��رمايه گذاري هاي شركت س��رمايه گذاري 
مهرگان تامين پ��ارس ادامه داد: نكته دوم اين اس��ت 
كه چش��م انداز تحليلي در خيل��ي از صنايع همچنان 
چش��م انداز جذابي نيس��ت؛ هرچند اگر بهانه آن ايجاد 
ش��ود باز در همين ش��رايط هم هر طور باشد باالخره 
پول فراهم مي شود ولي پيدا كردن صنعت يا سهمي كه 
واقعا ارزنده باشد، دشواري هاي خاص خود را دارد. وي 
ادامه داد: نكته آخر اين است كه به هر حال شركت هاي 
بورسي شركت هاي مهم اقتصاد ايران هستند. لذا وقتي 
داستان ركود در كليت صنعت ديده مي شود، چشم انداز 
خيلي واضحي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه هم 

متصور نخواهد بود. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در پايان تصريح كرد: 
درحال حاضر آنچه بايد اتفاق بيفتد، ايجاد اين باور است 
كه اقتصاد آزاد يا حضور بخش خصوصي واقعي مي تواند 
ب��ه كليت اقتصاد كم��ك كند. در حال��ي كه طي اين 
سال ها ما در عمل چنين چيزي را نديده ايم و همچنان 
اقتصاد ايران با درصد بسيار بااليي دولتي است و اصالح 

اين عارضه نياز به يك تحول جدي دارد. 

حل اصلي ترين مشكل 
گندمكاران با تصميم دولت

شاعري، سخنگوي كميس��يون كشاورزي مجلس 
با مثبت خوان��دن عرضه گندم در ب��ورس كاال گفت: 
ازجمل��ه مزاياي عرض��ه گندم براس��اس طرح قيمت 
تضميني، شفافيت قيمت و كيفيت محصول است. به 
گزارش»تع��ادل« به نقل از پايگاه خبري بورس كاالي 
ايران علي شاعري درخصوص مصوبه هيات دولت براي 
اجراي سياس��ت قيمت تضميني گندم ۴ اس��تان در 
بورس كاالي ايران گف��ت: عرضه گندم در بورس كاال 
اقدام مثبت و كارشناسي است؛ چراكه از مزاياي اصلي 
عرضه گندم براس��اس طرح قيمت تضميني، شفافيت 
قيمت و كيفيت محصول است به طوري  كه خريداران 
به واسطه عرضه گندم در بورس از لحاظ كمي و كيفي 
با خيال راحت ت��ري به عرضه هايي كه از طريق بورس 
انجام مي ش��ود، روي مي آورند. س��خنگوي كميسيون 
كش��اورزي، آب و مناب��ع طبيعي مجل��س همچنين 
مش��كالت اصلي گندمكاران را مطالبات معوق دانست 
و اف��زود: به طور يقين با عرضه گن��دم در بورس كاال 
مي توان به رفع مشكالتي كه درحال حاضر در پرداخت 
مطالبات گندمكاران وجود دارد، كمك ش��اياني كرد و 
مطالبات گندمكاران در كوتاه ترين زمان پرداخت شود. 
وي ادام��ه داد: از مزاياي ديگ��ر طرح قيمت تضميني 
مي توان به خارج ش��دن خريد گندم از انحصار دولت و 

حضور گسترده بخش خصوصي اشاره كرد. 
نماينده بهش��هر، نكا و گل��وگاه در مجلس با بيان 
اينكه با ورود بخش خصوصي شاهد يك رقابت سالم و 
شفاف در خريد گندم خواهيم بود، افزود: هر چه بيشتر 
بتوانيم بخش خصوصي، مردم و تعاوني ها را با مكانيسم 
ب��ورس وارد تج��ارت و خري��د و ف��روش محصوالت 
كش��اورزي ازجمله گن��دم كنيم به نفع كش��اورزان و 
صنعت كشاورزي خواهد بود چراكه شفافيت حداكثري 
به معناي جلوگيري از رانت و امكان سياس��ت گذاري 

براي مديران تصميم گير است. 

اخبار بورس

بازار سرمايه عليه خود اقدام مي كند 
و اجازه رشد به بازار نمي دهد. 

شفاف سازي بورس نكته يي پسنديده 
است اما سوال اينجاست كه چرا فقط 

شاخك هاي بورس به رشد قيمت سهام 
حساس است و افت قيمت ها را بررسي 

نمي كند. بورس بايد از برخوردهاي 
چكشي فاصله بگيرد و با برنامه ريزي به 

اصالح قوانين بپردازد

                                                                                                      

»تعادل« از وضعيت بازار سرمايه گزارش مي دهد

خودزني بورس با ابزار شفافيت 
  گروه بورس| علي رمضانيان |

حال اين روزهاي بازار س��رمايه چندان خوب 
نيس��ت. بازدهي، حجم، ارزش و تعداد معامالت 
بورس تهران و فرابورس چنگي به دل فعاالن بازار 
س��رمايه نمي زند. اين رويه در يك سال گذشته 
س��بب رخوت بورس ش��ده و فصل مجامع نيز بر 
اين رخوت افزوده اس��ت. نكته يي كه درخصوص 
وضعيت فعلي بازار مي توان گفت، س��خت گيري 
مسووالن بورسي براي ايجاد شفافيت سبب گريز 
س��رمايه گذاران از بورس در اين برهه خاص شده 
است زيرا هر آن احتمال دارد كه نمادي متوقف 
ش��ده و تا هفته ها توقف آن به طول بينجامد اين 
درحالي اس��ت كه طبق قانون نهايتا تا 7روز نماد 

بايد متوقف بماند. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، ش��فافيت در كن��ار 
نقدشوندگي، مهم ترين عنصر بازار سرمايه است. 
اعمال ش��فافيت در بازه زماني كوتاه، سبب فرار 
س��رمايه گذاران مي ش��ود موضوعي ك��ه مديران 

بورس به آن توجه ندارند.
 بنابراين بايد با برنامه ريزي دقيق و مدت دار به 
اصالح قوانين اقدام كرد. مديران بورس��ي همواره 
تاكيد كرده اند كه بايد قوانين بازار سرمايه اصالح 
شود اما هيچ برنامه مدوني براي اين اقدام درنظر 
نگرفته اند و اين سبب نگراني سرمايه گذاران شده 

است. 
در اين ارتباط، كامران قزل گل در گفت وگو با 
»تعادل« اظهار كرد: نحوه برخورد مديران بورس 
س��بب شد كه در بلندمدت بازار سرمايه متحمل 
زيان ش��ديدي ش��ود. زماني كه نماده��ا فله يي 
متوق��ف مي ش��دند و پول مردم حبس مي ش��د 
كس��ي به فكر تبعات آن در بازار س��رمايه نبود و 
نهايتا اين مساله سبب شد تا در سال جاري بازار 

سرمايه از مجامع گريزان باشد. 
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه گفت: بازار 
س��رمايه عليه خود اقدام مي كند و اجازه رشد به 
بازار نمي دهد. قزل گل افزود: شفاف سازي بورس 
نكته يي پس��نديده است اما س��وال اينجاست كه 
چرا فقط شاخك هاي بورس به رشد قيمت سهام 
حساس است و افت قيمت ها را بررسي نمي كند. 

بورس بايد از برخوردهاي چكشي فاصله بگيرد و 
با برنامه ريزي به اصالح قوانين بپردازد. 

باق��ر خادمي يكي ديگ��ر از تحليلگران بورس 
معتقد اس��ت كه بازار س��رمايه از تحليل تهي و 
تنها س��فته بازي پررنگ شده؛ بر اين اساس عمق 
تحليلي ب��ازار به حدي پايين آم��ده كه بازدهي 
اغلب فعاالن خرد بازار سرمايه به حداقل رسيده 

است. 
اين كارش��ناس در ادامه گف��ت: هفته جاري 
به دلي��ل توقف تعداد زي��ادي از نماده��اي بازار 
س��رمايه وضعيت بورس تعريف چنداني نداشت، 
اما ديروز به عنوان آخرين روز كاري، حجم تقاضا 
بيش��تر از روزهاي قبل بوده و ش��اهد رش��د ۵۰ 
درصدي ارزش معامالت نس��بت به روزهاي قبل 
بوديم. خادمي صنايعي چون پااليش��ي، معدني، 

قندي و فلزي را از جمله صنايع متعادل در هفته 
پيش رو عنوان كرد. 

 رفت و آمد 1۲ نماد در بورس تهران
در پايان معام��الت تاالرهاي بورس اوراق بهادار 
تهران چهارش��نبه م��ورخ 1۴ تير تع��داد 1۲ نماد 
بازگش��ايي و ۵نماد متوقف ش��د. نم��اد معامالتي 
شركت پارس سويچ )س��ويچ(، گروه دارويي بركت 
)بركت(، داروس��ازي فارابي )دف��ارا(، گروه دارويي 
البرز )والبر(، صنايع ش��يميايي فارس )شفارس( و 
قند قزوين )قزوين( پس از برگزاري مجمع عمومي 
عادي س��االنه مبني بر تقسيم س��ود نقدي، سايپا 
آذين )خاذين(، كمك فنر ايندامين سايپا )خكمك( 
پس از برگزاري مجمع عمومي عادي س��االنه بدون 
تقسيم سود نقدي، ارتباطات س��يار ايران )همراه( 
پس از برگ��زاري مجمع عموم��ي فوق العاده مبني 
بر تصويب افزايش س��رمايه، اي��ران مرقام )مرقام( 
باتوجه به تعديل پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال 

مال��ي منتهي به 13۹۶/۰۶/31، س��يمان هرمزگان 
)سهرمز( باتوجه به ارائه صورت جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده منتشر شده در سايت كدال 
و ح��ق تقدم ش��ركت گروه دارويي الب��رز )والبرح( 
جهت عرض��ه ۴8۹ر۶۰8 عدد حق تقدم اس��تفاده 
نشده بازگش��ايي ش��دند. همچنين نماد معامالتي 
شركت هاي گس��ترش صنايع و خدمات كشاورزي 
)تكش��ا(، داروس��ازي كوثر )دكوثر(، سرمايه گذاري 
صنعت نفت )ونفت( و پتروش��يمي جم )جم( جهت 
برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه براي تصويب 
صورت هاي مالي، شركت معدني و صنعتي چادرملو 
)كچاد( جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه 
براي تصويب صورت هاي مالي و تش��كيل جلس��ه 
هيات مديره براي تصميم گيري درخصوص افزايش 

سرمايه متوقف شدند. 

 معامالت درون گروهي
ديروز در بازار ۲ بورس تهران كه به معامالت 
درون گروهي س��هامداران عم��ده اختصاص دارد 
كمتر از ۴۲ميليون س��هم ش��ركت داروپخش به 
ارزش كمت��ر از ۵7ميليارد تومان همزمان با آغاز 
معامالت ۴۲ميليون س��همي اوراق اختيار فروش 
تبعي اين ش��ركت كد به كد ش��د. در بانك ملت 
ام��ا ديروز 3۵ ميليون س��هم به ارزش بيش از 3 
ميليارد تومان كد به كد شد. در گروه پتروشيمي 
س��رمايه گذاري ايرانيان نيز ۲۰ميليون س��هم به 
ارزش ۲.۵ ميليارد تومان كد به كد شد. در عين 
حال ديروز 1۰ ميليون س��هم ف��والد مباركه به 
ارزش كمت��ر از 1.۵ ميلي��ارد تومان و همچنين 
1۰ميليون س��هم پتروش��يمي خراسان به ارزش 
كمتر از ۵ميليارد تومان به كدهاي درون گروهي 

سهامدار عمده انتقال يافت. 
همچني��ن كمتر از 1۰ ميليون س��هم معدني 
و صنعتي گل گهر ب��ه ارزش ۲ ميليارد تومان به 
كدهاي انتقالي س��هامدار عمده جابه جا ش��د. در 
عي��ن حال كمت��ر از 1۰ميليون س��هم معدني و 
صنعتي چادرملو ب��ه ارزش 1.۵ميليارد تومان با 
معامالت انتقالي از س��وي سهامدار عمده مواجه 

بود. 

بي پولي، بالي جان بازار سرمايه 
قائم مق��ام دبي��ركل كانون كارگ��زاران فقدان 
نقدينگي در بازار س��هام را يك��ي از داليل عمده 
ركود در بازار س��رمايه برش��مرد و گفت: بسياري 
از افراد، س��رمايه گذاري در اوراق تضمين ش��ده 
را به س��هام ترجي��ح مي دهند و در بس��ياري از 
س��رمايه گذاران نهادي، بازده مورد انتظار در حد 
سود تضمين ش��ده اين اوراق اس��ت. به گزارش 
»تع��ادل« و ب��ه نق��ل از اقتصادآنالي��ن، عليرضا 
تاج بر به وضعيت رخوت اين روزهاي بازار اش��اره 
ك��رد و گفت: ركود بازار منت��ج از ركود حاكم بر 
تم��ام بخش هاي اقتصادي كش��ور اس��ت و نبايد 

انتظار داش��ت ك��ه وقتي تمام فع��االن اقتصادي 
و توليدكنن��دگان ش��رايط نامطلوب��ي را تجرب��ه 
مي كنند، ش��ركت هاي پذيرفته شده در بورس و 
كليت بازار س��رمايه در ش��رايط رونق باشند. وي 
يكي ديگر از داليل عمده ركود در بازار س��رمايه 
را فقدان نقدينگي در اين بازار برش��مرد و تصريح 
كرد: بس��ياري از افراد، س��رمايه گذاري در اوراق 
تضمين ش��ده را به سهام ترجيح مي دهند و براي 
بس��ياري از س��رمايه گذاران نهادي، ب��ازده مورد 
انتظار در حد س��ود تضمين شده اين اوراق است. 
وي اظه��ار ك��رد: با توجه به ش��رايط اقتصادي و 

وضعيت سياس��ي كش��ور نبايد انتظار تغيير آني 
شرايط بازار سرمايه را داشت. 

ب��ه اعتقاد تاج بر، به تدريج با س��اماندهي بازار 
پول ن��رخ به��ره بانك��ي واقعي تر خواهد ش��د و 
گشايش هايي هر چند اندك در وضع سياسي دور 
از ذهن نيس��ت؛ از طرف ديگ��ر در برخي مجامع 
ش��ركت ها كه در ح��ال برگزاري اس��ت، مديران 
اخبار خوشي براي س��هامداران دارند. جميع اين 
عوامل تغيير تدريجي ش��رايط رك��ودي را به بار 
خواه��د آورد. او در خصوص چش��م انداز نرخ ارز 
براي بازار س��رمايه نيز گفت: ب��ا توجه به دغدغه 
دولت ب��راي ايجاد و تداوم ثبات اقتصادي، انتظار 
جه��ش قيمتي را ب��راي نرخ ارز نبايد داش��ت و 
ممكن اس��ت افزايش نرخ ارز صرفا به اندازه تورم 

باشد. 

وضعيت بحران كنوني بانك ها س��وال ديگري 
ب��ود كه قائم مق��ام دبيركل كان��ون كارگزاران در 
پاسخ آن بيان كرد: اول از همه بايد بين بانك ها، 
موسسات و تعاوني هاي اعتباري تفاوت قائل شد، 
بس��ياري از بانك هاي پذيرفته ش��ده در بورس با 
وجود زي��ان عملياتي كه متحمل ش��ده اند، جزو 
ش��فاف ترين و بهترين شركت هاي بورس هستند 
و اتفاقا در بلندمدت بحران موسسات اعتباري به 
افزاي��ش اعتبار بانك هاي دولتي و اطمينان مردم 
به اين بانك ها منجر خواهد ش��د و سپرده گذاران 
به علت اختالف نرخ س��ودهاي اعطايي بانك ها و 

موسسات اعتباري پي خواهند برد. 
وي معتقد اس��ت، با ش��رايط فعل��ي و رقابت 
منفي كه در صنع��ت بانكداري وجود دارد، ادغام 
بانك ه��ا موثر نبوده و اصالح عمليات، نرخ س��ود 

منطبق ب��ا واقعيت هاي اقتصادي كش��ور، اجراي 
رتبه بندي بانك ها و ف��روش امالك و دارايي هاي 
مازاد، مهم ترين راه��كار برون رفت بانك ها از اين 
ش��رايط اس��ت. تاج بر در خصوص صنعت پيشرو 
ب��ازار در نيمه دوم امس��ال نيز خاطرنش��ان كرد: 
بس��ياري از صنايع بازار همبستگي مثبت با روند 
ش��اخص دارند و اغل��ب صنايع بورس��ي با توجه 
ب��ه اص��الح قيمتي كه در اين س��ه س��ال تجربه 
كرده اند، مس��تعد رشد قيمت است؛ البته با توجه 
به نرخ هاي جهاني مي توان صنعت فلزات اساسي 
را پرپتانس��يل تر دانست، همچنين صنعت خودرو 
ب��ا توجه به تغييرات مثب��ت بنيادي و نيز صنعت 
انفورماتي��ك با توجه به پيش��رفت روزافزوني كه 
در كش��ور دارند، از ديگر صناي��ع پيش روي بازار 

خواهند بود. 

ش��اخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار 
تهران در پايان معامالت سه ش��نبه 13 تير ۹۶ با افزايش 
۶7 واحدي روي رقم 78 هزار و 7۰۰واحد ايستاد. شاخص 
كل هم  وزن اما با افزايش ۲7واحدي عدد 17 هزار و 1۹3 
واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با 

افزايش 3۲واحدي به رقم 8۵هزار و 7۹۹ واحد دست يافت. 
ش��اخص بازار اول اما درحالي با كاهش ۲۹ واحدي به رقم ۵۴ هزار و ۲۲3 واحد دس��ت 
يافت كه ش��اخص بازار دوم با افزايش ۵8۰ واحدي عدد 17۶هزار و ۶۶۲واحد را به نمايش 
گذاش��ت. براس��اس اين گزارش، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي همراه 
اول با ۶۹ واحد، آسان پرداخت پرشين با ۲7واحد و گروه مپنا با 1۹ واحد افزايش بيشترين 
تاثير مثبت را بر محاس��به ش��اخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت 
س��هام در نماد معامالتي شركت هاي پااليش نفت بندرعباس و كشتيراني ج.ا.ا با ۲1 واحد، 
س��رمايه گذاري غدير با 1۰واحد و گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با ۹واحد كاهش 

بيشترين تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند. 
ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران به بيش از ۲18ميليارد تومان نمايش داده ش��د 
كه ناشي از دست به دست شدن بيش از ۵۵۲ ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 
۴۲ ه��زار و ۲۶۶ نوب��ت داد و س��تد بود. نكته جالب توجه اينكه در ب��ازار نقد بورس تهران 
ارزش معامالت ديروز از 17۴ميليارد تومان فراتر نرفت. ديروز در گروه قند و ش��كر ش��اهد 
رشد يك باره تمام نمادها بوديم. به طوري كه در تعدادي از نمادهاي گروه قندي صف خريد 
مشاهده مي شد. اما در گروه محصوالت شيميايي اكثر نمادها مخصوصا آنهايي كه از حجم 

و ارزش باالي معامله برخوردار بودند روند رو به كاهش در قيمت پاياني را تجربه كردند. 
در گروه استخراج كانه هاي فلزي نيز قيمت سهام اكثر شركت ها روند رو به كاهش را طي 
كرد؛ به عنوان مثال در معادن بافق كه ارزش معامالتش به بيش از ۹ميليارد تومان مي رسيد 
و حجم معامالتش رقم 7۴۴ميليون سهم را تجربه مي كرد، قيمت پاياني نزديك به ۲درصد 
افت كرد، اما در گروه فلزات اساسي روند تغيير قيمت ها مقداري متعادل تر بود و نيمي از نماد 

توانستند روند رو به افزايش را در قيمت پاياني تجربه كنند. 
در گروه خودرو نيز س��هام ش��ركت هاي ايران خودرو، پارس خودرو، زامياد، سايپا ديزل، 
قطعات اتومبيل ايران، آهنگري تراكتورس��ازي ايران و تعداد ديگري از س��هم ها روند رو به 
كاهش در قيمت پاياني را تجربه كردند و تعدادي از تك سهم ها نيز با وجود رشد از افزايش 

قيمت چنداني برخوردار نبودند. 

رشد 67 واحدي آيفكس 

ش��اخص كل فراب��ورس ايران آخري��ن روز كاري 
هفته را با سبزپوش��ي پش��ت سر گذاش��ت و تحت 
تاثير مثبت از جانب نماد »ميدكو« با بيش از ۲واحد 
رش��د به مرز كانال ۹۰۰واحدي رسيد. شاخص كل 
فرابورس ايران در آغاز مبادالت ديروز حدود ۴واحد 
افزايش را تجربه كرده و طي فرازوفرودهايي در نهايت اين نماگر بيش از ۲واحد رشد 
كرد تا در ارتفاع 8۹۹ واحدي دادوستدهاي روز گذشته را پشت سر گذارد. در تاريخ 
1۵تيرم��اه 13۹۶ عالوه بر اينكه بيش از ۲۲۶ ميلي��ون ورقه بهادار به ارزش بالغ بر 
118.۵ميليارد تومان در بازارهاي فرابورس ايران نقل وانتقال يافت، ش��اهد گشايش 
نماد، بازگشايي و توقف چندين نماد معامالتي نيز بوديم. به اين ترتيب نماد معامالتي 
حق تقدم خريد س��هام شركت نفت پاس��ارگاد با عنوان »شپاسح« بدون محدوديت 
دامنه نوس��ان قيمت گش��ايش يافت. در ادامه نماد »غصينو« و نماد معامالتي اوراق 
رهني بانك مس��كن در روز گذشته بازگشايي شدند. دو نماد »تابان« و »بپاس« نيز 
براي برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام در روز يك شنبه 18تيرماه 
در پايان مبادالت ديروز متوقف شدند. همچنين دو نماد »باالس« و »شليا« تا سقف 
۵ واحدي بيش��ترين ميزان افزايش قيمتي را به ثبت رساندند در حالي كه نمادهاي 
»بس��اما«، »وگستر« و »تليسه« عنوان بيشترين كاهش قيمت را به دوش كشيدند. 
در روز مياني تيرماه بيش از 1۰3ميليون سهم در بازارهاي اول و دوم دست به دست 
شد كه ارزشي نزديك به ۲۹.۴ميليارد تومان را رقم زد. در اين ميان نماد »ذوب« با 
دادوس��تد افزون بر ۲۵ميليون سهم به ارزش نزديك به 1.8ميليارد تومان بيشترين 
حج��م معامالت��ي را به خود اختص��اص داد. باالترين ارزش مب��ادالت نيز در اختيار 
نماد »باالس« متعلق به ش��ركت مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن با ارزش 3.۹ 
ميليارد تومان بود، قرار گرفت. در همين حال نمادها »لكما« و »كيسون« به ترتيب 
بيش��ترين حجم و ارزش مبادالتي را در س��ه تابلو الف، ب و ج بازار پايه در اختيار 
گرفتند؛ در مجموع س��هامداران ش��اهد مبادله بيش از 11۹ميليون س��هم به ارزش 
افزون بر 1۴.7ميليارد تومان در اين بازار بودند. ديروز در جريان بازار تعداد ۹۵هزار 
و ۴۵۶ ورقه تس��هيالت مسكن بين خريداران و فروشندگان دست به دست شد كه 
اوراق تسه بهمن ۹۵ با بيشترين قيمت و امتياز تسهيالت مسكن دي ۹3 با كمترين 
قيمت دادوس��تد شدند. تسه هاي ماه جاري نيز به لحاظ حجم و ارزش مبادالتي در 

صدر تابلو تسهيالت مسكن ايستادند.

تعطيالت آيفكس با قباي سبز 

 تاالر محصوالت كش��اورزي بورس كاالي ايران، 
روز چهارش��نبه 1۴تيرماه، ميزبان عرضه 7۶هزار و 
۲۰۴تن گن��دم دوروم، گندم خوراك��ي، جو، ذرت، 
شكرس��فيد، روغن خ��ام و 1۵۰ه��زار قطعه جوجه 

يك روزه بود. 
ط��ي اي��ن روز و در تاالر مذكور ۶۵ه��زار تن گندم خوراكي، ۴ه��زار تن گندم 
دوروم، 3هزار و ۶7۵ تن شكرسفيد، ۶هزار و 37۹تن جو در قالب قيمت تضميني، 
1۵۰هزار قطعه جوجه يك روزه گوش��تي و 3۰۰تن روغن خام عرضه شد. همچنين 
۴1ه��زار و 7۰۰تن انواع قير، ۲۴هزار و 7۶۵تن مواد ش��يميايي، 3 هزار تن گوگرد 
كلوخ��ه و 3هزار تن گوگرد گرانوله، ۶ هزار تن لوب كات و ۴7هزار و ۲7۰تن وكيوم 

باتوم نيز در تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي عرضه شد. 
بر اس��اس اين گزارش، 7هزار و 3۹۰ تن قي��ر و 7هزار تن گوگرد كلوخه نيز در 
تاالر صادراتي عرضه ش��د. ت��االر محصوالت صنعتي و معدني ب��ورس كاالي ايران 
هم در اين روز ش��اهد عرضه ۲3كيلوگرم ش��مش طال، ۵هزار تن شمش بلوم فوالد 
خوزس��تان، ۲هزار و ۲۰۰ تن ش��مش آلومينيوم و ۴83 تن س��بد ميلگرد بود. بازار 
فرع��ي ب��ورس كاالي ايران هم در اين روز ش��اهد عرضه ۵1۰ت��ن ضايعات فلزي، 
۵۰تن قند خردش��ده، ۵۰تن قند كله و ۲۵ه��زار ليتر روغن كاركرده لكوموتيو بود. 
وضعي��ت بازار فلزات در ب��ورس كاال در حالي روز گذش��ته پرعرضه بود كه قيمت 
جهاني فلزات روند كاهشي داشتند. طي معامالت روز سه شنبه در بازار فلزات لندن، 
فروش نقدي مس با كاهش رو به رو ش��د و به ۵هزار و 8۴7دالر رسيد. خري�د نقدي 
مس در س��اع�ات معامالتي روز سه ش��نبه در ب�ورس لندن با كاهش همراه و با نرخ 
۵هزار و 8۴۶دالر بر تن معامله ش��د. همچنين س��فارش خريد مس براي سه ماهه 
آينده به مبلغ ۵هزار و 87۴دالر معامله ش��د. اين در حالي اس��ت كه خريد نقدي 
مس در س��اعات معامالتي روز دوش��نبه به هر تن ۵هزار و 8۹3دالر رسيده بود. در 
اي��ن بين خريد و فروش نقدي آلومينيوم با قيمت يك هزار و ۹۰3دالر و يك هزار و 
۹۰3.۵۰دالر معامله شد. قلع هم با نرخ ۲۰هزار و ۲۵۰دالر خريداري شد و به نرخ 
۲۰هزار و 3۰۰دالر در هر تن فروخته ش��د. گزارش ها حاكي از آن اس��ت كه خريد 
و فروش روي با نرخ ۲هزار و 7۶۵.۵۰دالر و ۲هزار و 7۶۶ دالر انجام ش��د. س��رب 
ه��م در رينگ معامالتي با نرخ ۲ه��زار و ۲71دالر خريداري و ۲هزار و ۲7۲دالر به 

فروش رسيد. 

عرضه محصوالت در تاالر كشاورزي

 صورت هاي مالي 1۲ ماهه »خبهمن«
گروه بهمن صورت هاي مالي منتهي به 3۰ اسفند 13۹۵را 
با س��رمايه ۵۰7 ميليارد توماني به صورت حسابرس��ي ش��ده، 

منتشر كرد.
 گروه بهمن در دوره 1۲ماهه منتهي به 3۰ اسفند ۹۵ مبلغ 
13۴ميليارد و ۴۹3ميليون تومان سود خالص كسب كرد و بر 
اين اس��اس به هر س��هم مبلغ ۲۶.۵تومان سود اختصاص داد 
كه نس��بت به دوره مشابه در س��ال مالي ۹۴ معادل 11درصد 

كاهش را نشان مي دهد.
 »خبهمن« س��ود انباش��ته پايان دوره مذكور را مبلغ ۶۶8 
ميلي��ارد و ۲۴1ميلي��ون تومان اع��الم كرده اس��ت. يادآوري 
مي شود اين شركت در دوره مشابه سال ۹۴ مبلغ 1۵۰ميليارد 

و ۵1۹ ميليون تومان س��ود خالص و ۲۹.7تومان سود به ازاي 
هر سهم شناسايي كرده است. 

 فروش ۲ هزار و 900 ميليارد توماني خودروسازها
آمار توليد و فروش محصوالت س��ايپا، زامياد و پارس خودرو 
براي دو دوره يك ماهه و 3ماهه اول س��ال جاري اعالم ش��د. به 
گ��زارش پايگاه خب��ري بورس پرس درحالي نماد س��ايپا بعد از 
توقف 31 ارديبهش��ت همچنان بس��ته اس��ت كه اين شركت به 
همراه دو زيرمجموعه پارس خودرو و زامياد، آمار توليد و فروش 
دو دوره ي��ك ماهه و 3ماهه اول س��ال ج��اري را اعالم كردند. 
براس��اس اين گزارش، س��ايپا طي يك ماه اخير ق��ادر به توليد 
۴3هزار و ۶18 دستگاه و فروش 3۵هزار و ۴۶1دستگاه به ارزش 

83۰ ميليارد تومان شده است. همچنين »خساپا« طي 3ماه اول 
سال هم 88 هزار و ۴8۰دستگاه توليد و قادر به فروش 7۵هزار 
و ۲۵۴دس��تگاه ب��ه ارزش يك هزار و 781ميليارد تومان ش��ده 
است. از ميان كليه محصوالت اين شركت پرايد x1۰۰ با ميزان 
توليد ۲3هزار و ۴۴۲دس��تگاه و فروش ۲۲هزار و ۶۹1 دستگاه 
بيش��ترين ميزان توليد و فروش محصوالت را طي يك ماه اخير 
از آن خود كرده اس��ت. پارس خودرو نيز كه با سرمايه ۲هزار و 
۲7۲ميلي��ارد توماني در بازار معامالت��ي بورس حضور دارد طي 
خرداد اقدام به توليد 1۴هزار و 3۰1دس��تگاه و فروش 1۰هزار و 

۵۵3 دستگاه به ارزش ۴۲۹ميليارد توماني كرده است. 
همچنين»خپارس« در بهار امس��ال ۲8هزار و ۵۶۴ دستگاه 
از ان��واع محص��والت را توليد و ۲۴هزار و ۹دس��تگاه را به ارزش 

۹۹۰ميليارد تومان فروش رسانده است. از ميان كليه محصوالت 
پ��ارس خ��ودرو، محصوالت گروه رنو بيش��ترين حج��م توليد و 

فروش را از آن خود كرده است. 
زامي��اد نيز ط��ي ماه آخر به��ار ۲هزار و 8 دس��تگاه توليد و 
۲هزار و ۶۲۲ دس��تگاه به فروش رس��انده اس��ت. همچنين اين 
ش��ركت ۵ هزار و ۶1۹ دس��تگاه از انواع محص��والت را توليد و 
۵ ه��زار و ۵۰8 دس��تگاه به فروش رس��انده و ارزش فروش اين 
ش��ركت از ابتداي س��ال جاري تاكنون به بيش از 17۵ميليارد 
تومان رسيده اس��ت. در مجموع اين 3شركت خودروسازي طي 
فصل بهار 1۲۲هزار و ۶۶3 دستگاه از انواع محصوالت را توليد و 
1۰۴هزار و 771دس��تگاه را به فروش رسانده اند كه جمع ارزش 

فروش به ۲هزار و ۹۴7ميليارد تومان مي رسد. 

روي كدال نشست
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فرصت هاي پيش روي معدن 
اكن��ون عصر جدي��دي در 
تعامل ايران ب��ا جامعه جهاني 
آغاز شده و در اين عصر، بخش 
خصوصي ايران به دنبال يافتن 
ش��ركايي توانمن��د و مطمئن 
ب��راي اس��تفاده از فرصت هاي 
فراوان پي��ش رو اس��ت. ايران 
باثبات ترين  ب��ه عن��وان  امروز 
ب��ا ظرفيت ه��اي بي ش��مار  و 
بدون ش��ك مهم تري��ن بازيگر و بازي س��از اقتصادي در 
خاورميانه به ش��مار مي رود كه حتي مي توان گفت يكي 
از اقتصادهاي مهم جهان، در س��ال هاي پيش رو خواهد 
بود. بر همين اساس، در سال هاي پيش رو، ايران مي تواند 
براي اقتصادهاي فعال و فرصت جو در جهان، يك شريك 

اقتصادي قابل اعتماد و جذابي باشد. 
چراك��ه ايران مقام اول ذخاير فس��يلي جهان را دارد 
و از حيث منابع معدني در بين 10 كش��ور اول دنياست. 
همچنين جاذبه ه��اي تاريخي و طبيعي فراوان، ظرفيت 
قرار گرفتن در ميان 10 كشور اول دنيا را در گردشگري 
فراهم س��اخته است. بيش از نيمي از جمعيت ايران زير 
32 س��ال هس��تند و بخش قابل توجهي ني��روي جوان 
تحصيلكرده در كش��ور وجود دارد، كه از اين حيث ايران 

جايگاه ممتازي در منطقه دارد.
از سوي ديگر، جمعيت جوان ايران جمعيتي آشنا به 
فناوري، عالقه مند به تعامل با دنيا و مسالمت جو و معتدل 
اس��ت. همچنين هزينه نيروي كار در ايران نسبتا پايين 
است و مي توان گفت مهم ترين منبع براي سرمايه گذاري 
درايران نيروي كار جوان و تحصيلكرده اس��ت. از اين رو، 
در دوران برج��ام يكي از داليلي كه هيات هاي اقتصادي 
خارجي براي انجام س��رمايه گذاري به ايران ورود كردند، 
نگاه به نيروي انس��اني و انرژي ارزان است. از طرفي، در 
پاس��خ به پرس��ش فعاالن اقتصادي درباره نقش بخش 
خصوصي در اقتصاد ايران بايد گفت كه بخش خصوصي 
واقعي در كشور توانمندي هاي بسياري در اختيار دارد و 
مي تواند در پس��ابرجام، بيش از گذشته از اين پتانسيل 
براي توس��عه و ارتقاي وضعيت اقتصادي كشور استفاده 
كند. همچنين قرار گرفتن ايران در منطقه 300 ميليوني 
و وجود كريدور ش��مال و دسترسي به  آب هاي آزاد، در 
حوزه حمل و نقل توس��عه ن��اوگان ريلي و جاده يي براي 
انتقال مسافر و كاالهاي تجاري فرصت هاي بسياري وجود 
دارد. راه ان��دازي بيش از ۶0درص��د پروژه هاي متوقف و 
نيمه تمام معدني معرف حضور و مشاركت سرمايه گذاران 
خارج��ي در بخش معدن و صنايع معدني دارد.  به نظر، 
اكنون زمان مناس��بي براي قضاوت نيست و نمي توانيم 
با قاطعيت بگوييم ش��رايط عادي اس��ت اما آنچه واضح 
است ميزان استقبال سرمايه گذاران خارجي براي حضور 
و مش��اركت در بخش معدن و صنايع معدني، به واسطه 
بهب��ود در روابط ديپلماتيك بس��ياري از ش��ركت هاي 
معتبر بين المللي معدني و صنايع معدني كه س��ال ها به 
اي��ران نمي آمدند، اما در حال حاضر حضور خارجي ها در 
حوزه هاي تجاري، بازرگاني و پژوهش��ي بسيار چشمگير 
بوده است و اين خود نويدي براي بهبود روند شاخص هاي 
اقتصاد و كس��ب و كار براي كشور است. بديهي است به 
دليل قطع روابط شركت هاي خارجي با ايران در يك دوره 
ده س��اله، تعامالت تا ح��دودي به كندي پيش مي رود و 
تاكنون حضور ش��ركت هاي خارجي در حد انتظار نبوده 
اس��ت. البته بايد اي��ن موضوع را ني��ز در نظر گرفت كه 
متاس��فانه در آغاز كار دولت يازدهم تعداد بسياري پروژه 
متوق��ف و نيمه تمام از دولت قبل به ج��ا مانده بود، كه 
خوش��بختانه بيش از ۶0درصد آنها فعال شده و از سال 
گذش��ته تاكنون به  تدريج مورد بهره برداري قرار گرفته 
اس��ت. موضوع ديگر اينكه، سهم بخش خصوصي ايران 
از اقتصاد، يك شش��م س��هم بخش دولتي است. اگرچه 
برنامه خصوصي س��ازي از حدود 10 س��ال گذش��ته در 
ايران آغاز ش��ده است اما اس��تراتژي مشخصي را دنبال 
نكرده و تاكنون نتيجه بخش نبوده اس��ت. در عين حال، 
خصوصي س��ازي همانند حركتي كه در اروپا چهل سال 
پيش آغاز ش��د در ايران نيز در حال شكل گرفتن است. 
همچنين جذب سرمايه گذار غيردولتي و واگذاري امور به 
صورت خصوصي سازي واقعي از ديگر نقاط قوت عملكرد 
بخش معدن و صنايع معدني در 4 سال اخير است. بخش 
خصوصي كه سال ها در حوزه معدن و صنايع معدني فعال 
بوده امروز با كوله باري از تجربه مي تواند همگام با دولت 

معدن ر ا به سوي توسعه پيش برد. 

نبود تقاضا براي كاالهاي 
عرضه شده

رييس اتاق اصناف خرم آباد گفت: اكنون بخشي از 
صنوف استان لرستان با ركود مواجه هستند و نبود 
تقاضا براي خريد موجب بروز مشكالت زيادي براي 
فعاالن بازار شده است. آرش راشدي در گفت وگو با 
پايگاه خبري اتاق اصناف ايران افزود: گردش مالي در 
بازار بسيار پايين و شرايط براي ادامه فعاليت برخي 
اصناف بسيار دشوار است. وي تصريح كرد: براساس 
صنفي  واحدهاي  از  بخشي  گرفته  انجام  برآوردهاي 
حال  در  نبودن،  صرفه  به  مقرون  دليل  به  خرم آباد 
جمع  كردن كسب و كار خود هستند. انتظار مي رود 
در صورتي كه دولت به دنبال اجراي طرح هاي مختلف 
براي خروج از ركود است، شرايط را براي سهيم كردن 
كند.  فراهم  اقتصادي  فعاالن  از  گسترده يي  بخش 
راشدي در ادامه با اشاره به لزوم حمايت از بنگاه هاي 
توليدي خرد و متوسط اظهار كرد: تقويت بنگاه هاي 
اقتصادي خرد، كوچك و متوسط توسط دولت بايد 
در اولويت قرار گيرد. اين بنگاه ها موجب گردش مالي 
براي رونق كسب وكار  را  بازار مي شوند و شرايط  در 

فراهم مي كنند.
توليدي  بخش هاي  رونق  اينكه  بيان  با  راشدي 
مي تواند كمك زيادي به خروج از ركود كند، اظهار 
كرد: جذب سرمايه گذاري هاي خارجي بهترين راهكار 
براي رونق در بخش توليد و اقتصاد است؛ چراكه در 
شرايط كنوني سرمايه گذاران داخلي شرايط مناسبي 
اصناف  اتاق  رييس  ندارند.  سرمايه گذاري  براي 
تقاضا  تحريك  براي  را  شرايط  بايد  افزود:  خرم آباد 
مهيا كرد، كما اينكه در اين مسير وجود چند درصد 
تورم نيز مي تواند چاره ساز باشد و مي توان با حمايت 
از واحدهاي كوچك و متوسط شرايط را براي بهبود 

وضعيت بازار مهيا كرد. 

يادداشت

اصناف

»تعادل« از روند فعاليت كسب و كارهاي نوپا گزارش مي دهد

دوراهكاربراينجاتاستارتآپها
اس�تارت آپ ها با بهره گيري از ايده هاي نو 
و خالقان�ه، روز ب�ه  روز فعاليت هاي خود را در 
عرصه توليد و تجاري س�ازي، گس�ترش داده 
و با جذب س�رمايه توانس�ته اند در اين زمينه 
بس�يار پيش�رفت كنند؛ اين موضوع درحالي 
اس�ت كه به گفت�ه برخي از فع�االن اقتصادي 
اين روزها اس�تارت آپ ها عالوه بر يك سري 
مزاي�ا با مش�كالت زي�ادي در فرآين�د توليد 
مواجه هس�تند. چالش ها و مش�كالت قديمي 
همچون س�ود باالي تس�هيالت بانكي، بيمه، 
ارزش اف�زوده، قواني�ن كار، فيلترينگ ه�اي 
س�ليقه يي، بروكراس�ي هاي عري�ض و طويل 
اداري و... منجربه آن ش�ده تا تنها بخش�ي از 
فع�االن اقتصادي موفق به س�پري كردن اين 
مش�كالت  شوند و مابقي فعاالن درادامه راه يا 

شكست مي خورند يا نااميد مي شوند.
حال باتوجه به مشكالت پيش روي فعاالن 
كس�ب و كار نوپ�ا، عده ي�ي از كارشناس�ان 
راهكارهاي�ي را ب�راي نج�ات آنها پيش�نهاد 
مي دهن�د كه آنها ش�امل؛ 1 - اس�تارت آپ ها 
براي اينكه بازدهي بهتري داش�ته باشند الزم 
است جذب شركت هاي بزرگ شده و با شركت 
درطرح هاي بزرگ به س�ودآوري مالي بزرگي 
دس�ت پيدا كنن�د. 2- فعاالن اس�تارت آپي 
بايد روحيه مطالبه گري از تش�كل ها، دولت و 
مجلس داشته باشند تا به اين شكل مسووالن 
ني�ز قوانين دس�ت و پا گير را م�ورد بازنگري 
اساس�ي ق�رار دهن�د و در اين ب�اره درصدد 

برطرف سازي مشكالت موجود باشند. 
  

 چالش سودهاي بانكي براي استارت آپ ها 
در همي��ن زمين��ه مديرعامل مرك��ز تحقيقات 
صنايع انفورماتيك به »تعادل« گفت: استارت آپ ها 
ب��راي اينك��ه بازدهي بهتري داش��ته باش��ند الزم 
اس��ت جذب ش��ركت هاي بزرگ ش��ده و با شركت 
درطرح هاي بزرگ به سودآوري مالي بزرگي دست 
پيدا كنند، نظير آنچه در اكثر كش��ورهاي توس��عه 
يافته رخ داده است و عده يي از نخبگان با فروختن 
ايده ه��اي خود يا هم��كاري با ش��ركت هاي بزرگ 
منجر به ش��كل گيري توليد و خدمات گس��ترده يي 
درسطح كالن اقتصادي ش��ده اند. ويدا سينا افزود: 
اي��ن روزها اس��تارت آپ ها با مش��كالت زيادي در 
فرآيند توليد مواجه هستند از قبيل مسائل بيمه يي، 
ارزش افزوده، قوانين كار، فيلترينگ هاي سليقه يي، 
بروكراس��ي هاي عريض و طوي��ل اداري و... كه تنها 
بخشي از آنان موفق به سپري كردن اين مشكالت 
مي شوند و بقيه درادامه راه يا شكست مي خورند يا 
نااميد مي شوند كه در اين باره الزم است دراين امر 
مسووالن بازنگري اساس��ي كنند و مشكالت پيش 
روي كارآفرينان را تا جاي ممكن از ميان بردارند. 

اين فعال اقتصادي خاطرنش��ان كرد: عده يي از 
جوانان خوش فكر و صاح��ب ايده با گردهم آمدن 
به تش��كيل شركت هاي اس��تارت آپي اقدام كردند 
كه ش��ركت هاي بزرگ مي توانند از توان فكري آنها 
اس��تفاده كرده و جهت به روز ك��ردن محصوالت و 
اس��تفاده از طرح هاي جديد به��ره ببرند. عضو اتاق 
بازرگان��ي بي��ان ك��رد: از آنجايي كه رون��د هزينه 

باالس��ري توليد درداخل زياد اس��ت و توليدكننده 
باي��د درداخل كش��ور به قيمت م��واد اوليه دركنار 
توليد و هزينه باالس��ري نيز توجه داش��ته باش��د، 
ل��ذا باي��د توليد كننده فقط به فكر توليد باش��د كه 
متاس��فانه اينگونه نيس��ت و اين امر ب��ا دادن وام و 
تس��هيالت نيز قابل حل نخواهد بود بنابراين بايد از 
توليد حمايت بيش��تري شود تا كاالي باكيفيت تر و 

خدمات بهتر ارائه شود. 
او اظه��ار كرد: زماني كه ن��رخ بهره بدون ماليات 
دركش��ور نزديك 20درصد است براي توليد كننده 
انگيزه يي باقي نمي ماند كه چقدر سود كند كه همه 
مشكالت اعم از بهداشت، ماليات و همه چالش هاي 
پي��ش رو را تحمل كن��د كه الزم اس��ت با حمايت 
بيش��تر از س��رمايه گذاران و برطرف ك��ردن موانع 
توليد همچني��ن كاهش نرخ س��ود چرخ دنده هاي 
اقتص��اد را ب��ه گ��ردش درآورد ك��ه از اي��ن حيث 
ش��ركت هاي اس��تارت آپي كمك زيادي به تحرك 
اقتص��ادي مي كنن��د. مديرعامل مرك��ز تحقيقات 
صنايع انفورماتيك معتقد اس��ت: اس��تارت آپ ها با 
ايجاد شغل و بهره وري دراقتصاد توانسته اند نوآوري 
خوب��ي درب��ازار فراهم كنن��د كه نياز ب��ه حمايت 
بيشتر مس��ووالن از نظر قوانين حمايتي و ادغام با 
ش��ركت هاي بزرگ و همچنين ارائه تسهيالت مالي 
مي تواند به توسعه اين ش��ركت ها و تحرك اقتصاد 

بخش خصوصي كمك زيادي كند. 

 هدايت سرمايه هاي مردمي به سمت استارت آپ ها 
از س��وي ديگ��ر، عضو هيات علمي و اس��تاد 
دانش��گاه با اش��اره ب��ه وضعيت اي��ران در حوزه 
استارت آپ ها گفت: شركت هاي استارت آپي در 
اكث��ر نقاط دنيا موفق به كس��ب جايگاه ويژه يي 
در اقتصاد ش��ده اند و ايران نيز در اين مسير، در 
چند سال اخير، توانس��ته اقدامات مثبتي انجام 
دهد. اصغر زارعي در ادامه افزود: اس��تارت آپ ها 

خالقان��ه،  و  ن��و  ايده ه��اي  از  بهره گي��ري  ب��ا 
روزبه  روز فعاليت هاي خ��ود را در عرصه توليد و 
تجاري سازي، گس��ترش داده و با جذب سرمايه 
توانس��ته اند در اين زمينه بسيار پيشرفت كنند. 
وي بيان كرد: با توجه به رش��د اس��تارت آپ ها و 
تح��والت بنيادي��ن اقتصادي توس��ط آنها، الزم 
اس��ت با حمايت دولت و نهادهاي قانوني، زمينه 
فعاليت  توليدي و بازار كس��ب وكار آنها را فراهم 
كني��م؛ چرا ك��ه اس��تارت آپ ها در رونق فضاي 

كسب وكار كشور، نقشي اساسي دارند. 
اين اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به مش��كالت 
پيش روي استارت آپ ها افزود: يكي از مشكالتي 
كه برخي اس��تارت آپ ها با آن مواجه هس��تند، 
اين اس��ت كه در مواردي، هنوز زمينه كاري آنها 
فراه��م نش��ده و اين امر به دليل عدم ش��ناخت 

كافي از حوزه فعاليت اين شركت ها است. 
در مقابل، تعدادي از استارت آپ ها توانسته اند 
ب��ا ورود ب��ه عرص��ه فض��اي مج��ازي و تجارت 

الكترونيك، بازار خوبي براي خود فراهم كنند.
زارعي با اشاره به تش��كيل هاي صندوق هاي 
س��رمايه گذاري گف��ت: اين صندوق ه��ا با هدف 
حمايت از اس��تارت آپ ها تشكيل شده و پشتوانه 
محك��م و قاب��ل اتكاي��ي ب��راي برط��رف كردن 
مش��كالت آنها هستند. از طرفي، اين صندوق ها، 

سرمايه هاي پراكنده و بدون هدفي كه در جامعه 
وج��ود دارد را جذب كرده و از آنها در راس��تاي 

اهداف توليدي و نوآورانه استفاده مي كنند. 
ب��ه گفت��ه اين اس��تاد دانش��گاه؛ ايج��اد بازار 
كسب وكار و توليد، بيشتر نيازمند سرمايه گذاري 
اس��ت و الزم اس��ت س��رمايه هاي اف��راد جامعه، 
جهت توليد و فعاليت كسب وكارهاي نوپا، توسط 
صندوق ها جذب شده و با ارائه تسهيالت مناسب، 
در اختيار كارآفرينان و استارت آپ ها قرار گيرد. 

عضو هيات علمي دانشگاه بيان كرد: متاسفانه 
در كشور ما، به دليل عدم اعتماد به بازار، بسياري 
از سرمايه گذاران به جاي سرمايه گذاري در بازار 
كس��ب وكار، س��رمايه  خود را در بانك ها انباشته 
ك��رده و با گرفتن س��ود بانك��ي، از به كارگيري 
س��رمايه خود در راه اندازي واحدهاي توليدي و 
اس��تارت آپي امتناع مي كنند. ب��ه همين جهت، 
توصيه مي ش��ود صندوق هاي س��رمايه گذاري، با 
ارائه س��ودهاي قابل اطمينان به سرمايه گذاران، 
زمينه را براي س��رمايه گذاري بيشتر آنها فراهم 
كنند تا س��رمايه ها درمس��ير اهداف استارت آپي 

قرار گيرند. 
زارعي با اش��اره به فضاي سنتي كسب و كار 
گف��ت: خوش��بختانه جامعه ما به س��مت علمي 
ش��دن و اس��تارت آپي بودن در حركت اس��ت و 

فضاي س��نتي كسب وكارها به حدي اشباع شده 
كه فراهم شدن كار از سوي دولت، جوابگوي نياز 
فعلي جامعه نيس��ت؛ بنابراين بخش خصوصي و 
خصوص��ا ش��ركت هاي دانش بنيان، الزم اس��ت 
ب��ا توان علم��ي و خالقيت خود، اين ش��كاف را 

پوشش دهند. 

 خودداري از برخوردهاي سليقه اي
همچني��ن عض��و كميس��يون اجتماعي مجلس 
گف��ت: امروزه ش��ركت هاي دانش بني��ان به عنوان 
ثروت ملي درنظر گرفته مي شوند؛ چرا كه درتبديل 
عل��م به ثروت به خوب��ي عمل كرده ان��د كاري كه 
دانش��گاه ها اغل��ب درانج��ام آن تعل��ل كرده اند و 
موف��ق نبودند تا جواناني تربي��ت كنند تا علم را به 
توليد ثروت تبديل كند. حس��ن لطفي افزود: يكي 
از مش��كالت ديگر درحوزه آموزش��ي اين است كه 
دانش��گاه ها بدون توج��ه به نيازجامع��ه به پرورش 
دانشجو مي پردازد و متاسفانه هيچ ارزيابي صحيحي 
از نياز به برخي از رشته ها درجامعه نيست مثال بازار 
يك سري مشاغل بيش از پيش اشباع شده درحالي 
كه برخي رش��ته ها فاقد متخصص است كه اين امر 

نياز به بازنگري دقيق دارد. 
نماينده مردم شهرستان رزن در مجلس شوراي 
اس��المي اظهار كرد: اس��تارت آپ ها و ش��ركت هاي 
دان��ش بنيان با ث��روت اندوزي ازطري��ق دانش به 
خوبي از نيازهاي جامعه و مشاغل مرتبط با رشته ها 
اطالعات كافي دارند به همين دليل با حمايت كردن 
از آنها مي توان بستر مناسبي براي فعاليت هاي آنان 
فراهم س��اخت تا به رش��د اقتصادي مطلوب دست 
يافت. عضو فراكسيون اميد مجلس بيان كرد: براي 
اينكه توليد نيروي متخصص متناس��ب با نيازهاي 
جامعه باش��د الزم اس��ت زيرس��اخت مناس��بي از 
جامعه فراهم شود. اين امر به خوبي درشركت هاي 

دانش بنيان لحاظ شده است. 
لطفي اظهار كرد: الزم اس��ت ذخايرعلمي و فكري 
كش��ور متناس��ب با پتانس��يل هاي موجود دركشور 
برنامه ريزي شوند در غير اين صورت بسياري از معادن 
و ذخاير مهم بدون استفاده بهينه رها شده و نياز است 
كه اين اطالعات تكميل و جمع آوري ش��ود و پس از 
بررس��ي برنامه مدوني براي استفاده از آنها انديشيده 
ش��ود. وي گفت: دولت بايد بانك اطالعاتي جامعي از 
ثروت كشور داشته باشد و پس از آن فرآيند دسترسي 
به اين امكانات را براي شركت هاي دانش بنيان تسهيل 
كند تا رسيدن به رونق اقتصادي ميسر شود و تا زماني 
كه مجلسي ها و دولت زيرس��اخت هاي الزم را فراهم 
نكنن��د اتفاق موث��ري دراين زمين��ه رخ نخواهد داد 
همچنين با حمايت هاي زباني و خشك و خالي دردي 
از مش��كالت پيش روي شركت هاي دانش بنيان حل 

نخواهد شد. 
عض��و كميس��يون اجتماع��ي مجلس با اش��اره 
به وظيف��ه دولت و مجلس گف��ت: وظيفه دولت و 
مجل��س اين اس��ت كه با برخوردهاي س��ليقه يي و 
بروكراس��ي هاي عري��ض و طويل كه دس��ت وپاي 
نخبگان را بس��ته نگه مي دارد، برخ��ورد كنند و با 
ازميان برداش��تن اي��ن موانع و ايج��اد برنامه ريزي 
دقيق و حس��اب ش��ده از به وجود آمدن مشكالت 

اينچنيني جلوگيري كنند.

محمدرضا بهرامن 
رييس خانه معدن ايران

در جريان مذاكرات هيات تجاري و اقتصادي اعزامي اتاق البرز با شركت هاي 
آلماني، دو طرف با تش��كيل دو دفتر مش��ترك اقتصادي در اين اتاق موافقت 
كردند.  رييس اتاق البرز در اين مذاكرات، تاسيس دفاتر مشترك را گامي موثر 
در توس��عه روابط تجاري، اقتصادي و علمي بين دو كشور عنوان كرد و گفت: 
نتاي��ج مذاكرات هيات تجاري و اقتصادي الب��رز در آلمان گامي مثبت جهت 

گسترش مناسبات بازرگاني دو كشور است. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران؛ رحيم بنامواليي افزود: آغاز به كار 
اين دفاتر مش��ترك عالوه بر توسعه فعاليت هاي اقتصادي و تجاري، بستر 
را براي بهره گيري از ايده هاي نو دانشجويان ايراني مقيم آلمان در زمينه 
تولي��د محصوالت جديد و ايجاد تحرك در بخش توليد و صادرات فراهم 
خواهد كرد. وي اظهار كرد: با برنامه ريزي مناس��ب حتي مي توانيم از اين 
دانش��جويان به عنوان ويزيتور ب��راي معرفي و عرضه محصوالت ايران در 
آلمان برخوردار ش��ويم، ضمن آنكه فضاي مناس��ب براي كارآفريني آنان 
بع��د از فارغ التحصيلي فراهم خواهد ش��د. وي گفت: در ميزهاي تجاري 
فعاالن اقتصادي البرز با ش��ركت هاي آلماني در زمينه هاي هتل س��ازي، 
س��رمايه گذاري مش��ترك در توليد ان��واع محصوالت غذاي��ي و دارويي 
ص��ادرات محور و همكاري در س��اخت و صادرات ان��واع قطعات خودرو 
مطرح و مورد بحث و بررسي همه جانبه قرار گرفت. بنامواليي اظهار كرد: 
در اين مذاكرات همچنين براي همكاري مش��ترك در توليد لوازم خانگي 
با شركت هاي آلماني اعالم آمادگي كرديم و قرار شد دوطرف اين مهم را 

مورد بررسي كارشناسي قرار دهند. 
رييس اتاق البرز افزود: در جلسات هيات اقتصادي استان با فعاالن اقتصادي 
آلمان، توانمندي كارخانه هاي نس��اجي ايران نيز مطرح شد و پيشنهاد كرديم 
همانند گذش��ته بستر براي صادرات برخي منس��وجات توليدي ايران ازجمله 
حول��ه و ملحفه به آلمان فراهم ش��ود.   بنامواليي از نظ��م و برنامه ريزي هاي 
اقتصادي و تجاري آلمان به عنوان يك نمونه كم نظير و الگوي مناسب در مسير 
توليد، عرض��ه و صادرات نام برد و گفت: درصورتي كه ما از تجربيات اقتصادي 
آلمان بهره بگيريم و سياست هاي اقتصادي آلمان را الگو قرار دهيم از مشكالت 
فراوان در مسير كسب وكار به ويژه معضل وجود مراكز متعدد تصميم گيري در 
كش��ورمان رهايي خواهيم يافت.  وي از شهر ماينتس پايتخت ايالت راينالند- 
فالتس آلمان به عنوان قلب اقتصاد اروپا و آلمان نام برد و گفت: در اين ايالت 
٧٩ اتاق بازرگاني فعال است و تنها در شهر ماينتس پايتخت اين ايالت 4۶ هزار 

نفر عضو اتاق بازرگاني هستند. 

يك كارش��ناس اقتصادي گفت: ادغام يا تفكيك وزارتخانه ها در شرايط 
فعلي كشور زياد مهم نيست بلكه افرادي كه در راس اين وزارتخانه ها به عنوان 
وزير، معاون و مش��اور قرار مي گيرند بايد اشخاصي آگاه به مسائل اقتصادي 
باش��ند. به گزارش تسنيم، محمدحسين برخوردار در ادامه توضيح داد: نوع 
و تعداد وزارتخانه ها در هر كش��وري به سياست ها، موقعيت جغرافيايي، نوع 

محصوالت و مواردي از اين دست بستگي دارد. 
عض��و اتاق بازرگاني تهران در ادامه ب��ا اعالم اينكه از دير باز در ايران 
مش��كلي بين صنعت و تجارت وجود داشته اس��ت، اظهاركرد: در دولت 
دهم براي رفع اين مشكل به جهت كمك به صنايع داخلي، تجميع آمار 
در ي��ك وزارتخانه و تصميم گيري امور از طريق ي��ك وزير دو وزارتخانه 
»صنعت و معدن« و »بازرگان��ي« با يكديگر ادغام و يك وزارتخانه واحد 

تحت عنوان »صنعت، معدن و تجارت « در كشور ايجاد شد. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تركيب توليد ناخالص 
داخلي س��ال گذشته كشور گفت: سهم گروه كشاورزي، صنعت و معدن، 
مع��دن، صنع��ت، تامين آب، برق و گاز طبيعي، س��اختمان و خدمات به 

ترتيب ٩.51، 2.٩2، 5.5، 5.81، 4.2، 8.2 و 8.45 درصد بوده است.
وي همچنين صدور مجوزه��اي بي رويه را از جمله چالش هاي جدي 
در حوزه صنعت كش��ور دانست و بر لزوم محدوديت در صدور مجوزها و 

همين طور تقويت رقابت پذيري كارخانجات در جامعه تاكيد كرد. 
برخ��وردار با بيان اينكه صدور بي رويه مجوزها تعداد توليد كنندگان را 
در هر رش��ته صنعتي به شدت افزايش داده است، اظهاركرد: متاسفانه به 
دلي��ل كوچك بودن اندازه هاي توليد امكان ايجاد »نوآوري« و »تحقيق و 
توسعه« در اين بنگاه هاي اقتصادي امكان پذير نيست در نتيجه صاحبان 
صنع��ت مجبورن��د در بحث تحقيق و توس��عه و به��ره وري از دانش فني 

خارجي ها استفاده كنند. 
وي اضافه كرد: طبق معمول تكنولوژي و خطوط توليد كه خارجي ها 
با هزينه هاي بس��يار زياد در اختيار صاحبان صنعت كشور قرار مي دهند 

در زمان كوتاهي منسوخ و از رده خارج مي شود. 
عضو اتاق بازرگاني تهران يادآورش��د: اگر از اول انقالب تاكنون نگاهي 
به وضعيت صنعت مملكت داش��ته باش��يد به يقين در خواهيد يافت كه 
براي س��رمايه ثابت كارخانجات داخلي ميلياردها دالر هزينه ش��ده ولي 
در عمل اتفاق خاصي به نس��بت هزينه ه��اي صورت گرفته در اين حوزه 

نيفتاده است. 

جلس��ه تخصصي كميس��يون فن��اوري اطالعات، 
ارتباطات و اقتصاد رس��انه اتاق ايران برگزار شد؛ در 

اين جلسه وضعيت ICT در كشور بررسي شد. 
در ابتداي اين جلس��ه رييس كميس��يون ICT و 
اقتصاد رسانه اتاق ايران گفت: در راستاي ماموريت هاي 
محوله به كميس��يون ICT و اقتصاد رسانه اتاق ايران، 
اقدام به سفارش تهيه يك پژوهش علمي در خصوص 
بررسي وضعيت ICT در كشور كرديم كه نتايج حاصله 
نش��ان مي دهد وضعيت فعلي فاواي كشور در منطقه و 
جهان چندان مناس��ب نيس��ت و نيازمند توجه بيشتر 
دولت به برخي م��وارد ازجمله مقررات زدايي و ارتباط 
بيش��تر با كشورهاي ديگر است. بر اساس اين پژوهش 
ايران در حال حاضر در صنعت فاوا در رتبه 120 در بين 
1٩0 كشور جهان قرار دارد و نيازمند توجه بيشتر دولت 

به اين حوزه است. 
به گ��زارش پايگاه خبري اتاق اي��ران؛ محمدرضا 
طاليي با اش��اره به موضوع ماليات ب��ر ارزش افزوده 
اظهار كرد: در جلس��ات مختلفي كه در كميس��يون 
داش��تيم نظرات خ��ود را درب��اره مالي��ات برارزش 
افزوده ارائ��ه داده ايم و در برخي از موارد اين نظرات 
اعمال ش��د و اميدواري��م كه در مجل��س به تصويب 
برس��د. همچنين در س��ازمان توس��عه تجارت براي 
بحث IT با تغييراتي كه جديدا روي چارت سازماني 
سازمان توسعه تجارت داده شده ميز IT اين سازمان 

شكل گرفته و تاسيس  شده است. 
طاليي با اش��اره به تش��كيل مديريت دفتر توسعه 
ص��ادرات كاال و خدمات دانش بني��ان گفت: مديريت 
دفتر توس��عه صادرات كاال و خدمات دانش بنيان نيز 
در سازمان توسعه تجارت تاسيس شده و زيرمجموعه 
اين مديريت ميزهاي تخصصي به وجود آمده كه يكي 
از آنها ميز صادرات IT اس��ت. قرار است در اين ميز 
تمامي امور نمايشگاه هاي داخلي و خارجي، مسائل و 
موانع و مش��كالتي كه براي ص��ادرات IT وجود دارد 
بررس��ي ش��ود. عالوه بر اين موضوع ها موانع موجود 

مربوط به مشكالت معافيت مالياتي عنوان شد. 
 رييس كميسيون ICT ادامه داد: همچنين براي 
ص��دور پروانه ص��ادرات IT نيز اقداماتي در دس��ت 
 IT انجام اس��ت و بحث موانع و مش��كالت صادرات
نيز قرار اس��ت به ش��وراي عالي صادرات برده ش��ود 
و به آنها رس��يدگي ش��ود. درنهايت قرار بر اين شد 
ك��ه با هماهنگي بيش��تر تش��كل ها و درگير ش��دن 
تش��كل هايي كه عضو كميسيون هستند در جلسات 
سازمان توسعه تجارت بتوانيم بهره برداري بهتري را 

داشته باشيم. 

در ادامه جلس��ه فرزاد حجازي، دبير فدراس��يون 
ICT وابس��ته به اتاق ايران گفت: كميسيون در نظر 
دارد در آبان س��ال جاري همايش��ي با موضوع نقش 
ICT در اقتص��اد را برگزار كن��د كه عمده هدف آن 
دعوت فعاالن كسب وكار و ذينفعان اين حوزه و ارائه 
ظرفيت ه��اي بالقوه در آن اس��ت. وي افزود: يكي از 
نيازهاي ش��ركت هاي ICT ارتقاي سطح دانش فني 
اين حوزه از طريق روابط بين الملل است تا بتوانيم با 
تش��كل هاي بين المللي و با اتاق هاي كشورهاي ديگر 
هم��كاري داش��ته و بتوانيم دانش فني را به كش��ور 
منتقل كنيم. حجازي گفت: هدف ديگري كه در اين 
برنامه ها دنبال مي كنيم آن اس��ت كه از شركت هاي 
كوچك و متوسط و صنايع نوپا حمايت كنيم و قصد 
داريم با تسهيل امور اين شركت ها را به نمايشگاه ها و 
همايش هاي خارجي تشويق كنيم و در همايش هاي 
داخلي نيز آنها را بيشتر درگير كنيم تا آنها نيز رشد 

پيدا كنند. 
همچني��ن در اي��ن جلس��ه اميرحس��ين خالقي 
پژوهش��گر و تحليلگ��ر اقتص��ادي ب��ه ارائ��ه نتايج 
تحقيقاتي كه به س��فارش كميسيون ICT و اقتصاد 
رسانه اتاق ايران انجام شده پرداخت كه بر اساس اين 
تحقي��ق وضعيت فعلي صنعت ICT كش��ور چندان 
مناسب نيس��ت و رقباي منطقه يي در اين سال ها از 
ما به مرات��ب بهتر عمل كرده اند. وي افزود: بر مبناي 
نتايج اين تحقيق همچنين با توجه وجود بحران هاي 
مختلف همچون گردوخاك در خوزس��تان و بيكاري 
و بسياري مش��كالت ديگر پرداختن در سطح كالن 
به ICT يك اولويت اساس��ي براي كش��ور به شمار 
مي رود و بايد به آن توجه ش��ود. ع��الوه بر اين زياد 
بودن تعداد قوانين، مش��كالت زيرس��اخت و پهناي 
بان��د، نبود محي��ط تحقيق و توس��عه و حمايت كم 
دولت از توس��عه صنعت فاوا ازجمل��ه موانع صنعت 

ICT كشور هستند. 
اين پژوهشگر درباره اقدامات كشورهاي همسايه 
درب��اره وضعي��ت ICT گف��ت: نتايج اي��ن تحقيق 
نش��ان مي دهد كه درزمينه تحقيق و توس��عه تركيه 
و عربس��تان باالت��ر از ما قرار دارند و اي��ران در بين 
۶۶ كش��وري كه در اين خصوص س��نجيده شده اند 
رتبه آخر را از آن خودكرده اس��ت. بر اساس يافته ها 
در زمينه آمادگي ش��بكه يي ايران از بين 132 كشور 
رتبه ٩2 را دارد و حتي امارات متحده عربي به لحاظ 
اين ش��اخص از ما پيشي گرفته است. همچنين قطر 
و بحرين نيز توانس��ته اند به خوبي به س��مت اقتصاد 

ديجيتالي حركت كنند. 

ويژگي هاي وزرا در وزارتخانه هاوضعيت صنعت فاواي كشور تشكيل 2 دفتر مشترك اقتصادي 

اصغر زارعي، عضو هيات علمي و استاد دانشگاه: استارت آپ ها با بهره گيري از 
ايده هاي نو و خالقانه، روزبه  روز فعاليت هاي خود را در عرصه توليد و تجاري سازي، 
گسترش داده و با جذب سرمايه توانسته اند در اين زمينه بسيار پيشرفت كنند. با توجه 
به رشد استارت آپ ها و تحوالت بنيادين اقتصادي توسط آنها، الزم است با حمايت 

دولت و نهادهاي قانوني، زمينه فعاليت  توليدي و بازار كسب وكار آنها را فراهم كنيم؛ 
چرا كه استارت آپ ها در رونق فضاي كسب وكار كشور، نقشي اساسي دارند
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7  جهان
اتحاد ژاپن و اروپا عليه امريكا

گروه جه�ان   ژاپن و اروپا تالش زيادي را از مدت ها 
قبل آغاز كرده اند كه بتوانن��د با امضاي يك توافقنامه 
مهم سياس��ي، مناسبات خود را در زمينه هاي مختلف 
به خصوص در عرصه سياسي و اقتصادي تقويت كنند. 
مضمون اين توافق عمدتا تجاري است اما به دليل آنكه 
طرفين به دنبال امضاي جدي آن هستند از آن با عنوان 

»پيمان بزرگ سياسي« دو طرف نيز ياد مي شود. 
به گزارش رويترز، ش��ينزو آبه، نخست وزير ژاپن 
كه به دنبال اجراي سياست اقتصادي»آبه نوميكس« 
ب��راي افزاي��ش قدرت اقتصادي كش��ورش اس��ت از 
چهارشنبه س��فرش را به بروكس��ل آغاز كرده تا در 
همين باره با مس��ووالن اتحاديه اروپا گفت وگو كند. 
نشست سران ژاپن و اتحاديه اروپا بزرگ ترين گام دو 
طرف براي رس��يدن به اين توافق است كه اروپايي ها 
ه��م آن را يك حرك��ت مهم براي گس��ترش روابط 

تجاري طرفين دانسته اند. 
آنها در عين حال اميدوارند نشست پنج شنبه)امروز( 
به نتيجه برس��د تا قبل از نشست اجالس سران »گروه 
20« در هامبورگ آلمان به امريكا اين پيام را بدهند كه 
دنيا و كشورها در مسير جهاني شدن حركت مي كنند و 
خروج امريكا از پيمان هاي روز به نفع اين كشور و جهان 
نيست. دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا مدتي پيش 
اعالم كرد كه كش��ورش از پيمان توافق فرامرزي آسيا 
و پاس��يفيك)TPP( كه ۱2كش��ور ازجمله ژاپن عضو 
آن هس��تند، خارج مي ش��ود. پس از آن بود كه چين، 
كش��ورهاي اروپايي و ژاپن عزم خ��ود را جزم كردند تا 
به  جاي امريكا و توافق با اين كشور، توافقاتي در عرصه 
جهاني با يكديگر امضا كنن��د. حاال اروپا و ژاپن به اين 
توافق كه يك پيمان تجارت آزاد محس��وب مي ش��ود ، 
نزديك شده اند و فوميو كيشيدا، وزير خارجه ژاپن هم 
براي اينكه زمينه س��از امضاي توافق شود در بروكسل 

حاضر خواهد شد. 
البته توافقنامه مش��اركتي اقتص��ادي جامع ژاپن و 
اروپا با موانعي در زمينه تعرفه هاي تجاري روبه رو شده 
و به نظر مي رسد، كيشيدا براي برداشتن همين موانع 
به اروپا س��فر مي كند. ش��ينزو آبه چهارشنبه به ژاپن 
تايمز گفته كه هفته گذشته درباره اين توافق با وزيران 
خارج��ه اتحاديه اروپا گفت وگو كرده و براي امضاي آن 
اميدواري هاي زيادي ايجاد شده است. شينزو آبه البته 
گفته بر اين باور است كه مسائل بسيار حساسي ميان 
طرفي��ن وج��ود دارد اما ژاپن ب��راي تامين منافع خود 

تالش خواهد كرد. 
س��رمايه گذاري، تعرفه روي كاالهاي وارداتي اعم از 
مواد غذايي، خودرو و محصوالت كشاورزي از مهم ترين 
اختالفات ميان طرفين اس��ت. ژاپ��ن و اروپا اگرچه در 
اين بخش ه��ا اختالفاتي دارند ام��ا مقام هاي دو طرف 
مي گويند كه اراده سياس��ي و پيشينه روابط آنها آنقدر 
قوي هست كه بتواند برخي از مشكالت را براي رسيدن 

به يك توافق مهم سياسي و تجاري برطرف كند.  

عربستان  اصلي ترين مروج 
افراط گرايي در بريتانياست

يك موسسه تحقيقاتي در بريتانيا با قاطعيت عربستان 
سعودي را اصلي ترين مروج اسالم گرايي افراطي در اين 
كشور معرفي كرده است. بنابر ادعاي موسسه »هنري 
جكسون« اسالمگرايي افراطي در بريتانيا موتور محركه 
تروريسم در اين كشور است. اين موسسه با استناد به 
تحقيقاتش ادعا كرده كه ميان دريافت كمك هاي مالي 
خارجي به سازمان هاي افراطي، سخنراني هاي نفرت انگيز 
و گروه هاي جهادي مروج خشونت ارتباطي آشكار وجود 
دارد. نتايج تحقيق اخير اين موسسه نشان مي دهد كه 
بريتانيايي هاي پيوسته به گروه هاي جهادي در عراق و 
سوريه مواردي هستند كه توسط نهادهاي تحت حمايت 

مالي خارجي به افراط گرايي كشيده شده اند. 

 فرزندان نوازشريف
در كميته بررسي فساد مالي

پس از حضور نخست وزير پاكستان در كميته تحقيقات 
ويژه بررسي پرونده فساد مالي عليه خانواده وي )پرونده 
اسناد پاناما(، سه فرزند او نيز براي پاسخگويي به سواالتي 
در اين كميته حضور يافتند. به گزارش ايرنا، اعضاي اين 
كميته متشكل از نمايندگان و مقاماتي از دستگاه هاي 
محاسبات،  ديوان  مالي،  نهادهاي  امنيتي،  و  انتظامي 
نهادهاي مالياتي و... است. 3۱ فروردين سال جاري ديوان 
عالي پاكستان دستور تشكيل كميته تحقيقاتي ويژه يي را 
داد كه به طور مفصل و آزادانه اتهامات عنوان شده عليه 
خانواده نخست وزير پاكستان را بررسي كند. يك موسسه 
پانامايي به نام »موساك فونسكا« سال گذشته بيش از 
۱۱ميليون اوراق و اسناد را درباره 2۱4 هزار شركت و 
شخصيت هاي شناخته شده جهان از جمله سه نفر از 
فرزندان نوازشريف افشا كرد كه از دست داشتن اين افراد 
در پولشويي، تخلفات مالياتي و تاسيس شركت هاي مالي 

پنهاني در خارج از كشور حكايت داشت. 

انتقال شبكه الجزيره به لندن
قطر در حال بررسي طرحي براي انتقال شبكه خبري 
الجزيره به لندن است تا در صورت شكست ميانجي گري ها 
در حل بحران قطر با كشورهاي تحريم كننده آن، اين 
به  نشود.  تعطيل  يا  نگرفته  قرار  بمباران  هدف  شبكه 
گزارش راي اليوم از طريق برخي منابع آگاه مطلع شد 
كه مسووالن قطري طرح جايگزيني را تدوين كرده اند 
كه در صورت موفقيت آميز بودن تالش هاي چهار كشور 
تعطيلي  در  و مصر  بحرين  امارات،  عربستان سعودي، 
شبكه خبري الجزيره در قطر يا تغيير حاكميت در دوحه 
آن را به اجرا بگذارند. اين منابع اعالم كردند كه اساس 
اين طرح راه اندازي شبكه الجزيره از شهر لندن و انتقال 
از جمله مجريان، كارگردانان  تمام كاركنان آن  فوري 
كشورهاي  تابعيت  با  خبري  شبكه  اين  گويندگان  و 
اروپايي و بريتانيا به لندن در صورت وقوع هرگونه اتفاق 
خارق العاده  است. پيش تر برخي رهبران كشورهاي عربي 
در سال 2003 و در جريان جنگ عليه عراق از جورج 
ساختمان  خواستند  امريكا  وقت  رييس جمهور  بوش، 

شبكه خبري الجزيره را هدف قرار دهد. 

دريچه

از منطقه

نخستين ديدار پوتين و ترامپ در حاشيه نشست گروه 20

رقابت براي رهبري جهان در هامبورگ

دوستي پكن براي اسالم آباد گران تمام مي شود

چرا چين ناجي پاكستان نيست؟
گروه جهان  طال تسليمي 

كريدور اقتصادي چين و پاكس��تان در ماه هاي 
اخي��ر پاكس��تان را جس��ور، هند را خش��مگين و 
تحليلگ��ران امريكايي را نگران كرده اس��ت. ظاهرا 
اين كريدور اقتصادي از طريق زيرس��اخت گسترده 
جديد انرژي و حمل و نقل، پاكس��تان را به استان 
ش��ين جيانگ واقع در غرب چين متصل مي كند و 
عمال بخشي از برنامه »ابتكار عمل كمربند و جاده« 
چين براي احياي جاده ابريشم محسوب مي شود. 

فارن پالس��ي در گزارش��ي به قلم كريستين فِر 
نوشت، مقامات اسالم آباد و پكن بر اين عقيده اند كه 
كريدور اقتصادي مذكور در حل مش��كل توليد برق 
پاكس��تان موثر خواهد بود، به توسعه شبكه ريلي و 
جاده يي اين كشور منجر مي شود و از طريق ساخت 
مناط��ق اقتصادي ويژه، به پيش��رفت اقتصاد كمك 
مي كن��د. اما احتماال دس��تيابي به هم��ه اين موارد 
امكان پذي��ر نخواهد بود و بيش��تر احتمال دارد كه 
اين پروژه يك بدهي وحش��تناك بر دوش پاكستان 
بگذارد و ش��كاف هايي در امنيت داخلي اين كشور 

ايجاد كند. 
پاكس��تان و چين اغلب از »دوس��تي همه جانبه 
و هميش��گي« خود صحبت مي كنن��د، اما حقيقت 
اين اس��ت كه اين رابطه همواره رابطه يي برمبناي 
منفعت  طلب��ي بوده و پك��ن، اس��الم آباد را اهرمي 
براي مواجهه با نفوذ امريكا و اتحاد ضدكمونيس��تي 

غربي، مي ديده است. از سوي ديگر، چين اگرچه به 
پاكس��تان در رويارويي با هند جس��ارت مي بخشد، 
اما از پيش��برد ش��رايط تا س��طح جنگ خودداري 
مي كند. باوجود حمايت جانانه چين از پاكس��تان، 
در جنگ ه��اي اي��ن كش��ور و هن��د در س��ال هاي 
۱965، ۱97۱ و ۱999، چي��ن تقريب��ا هيچ كاري 
براي نجات مش��تري خود نكرد. در سال ۱97۱ كه 
هند در جنگ داخلي پاكستان مداخله كرد، ريچارد 
نيكس��ون رييس جمه��وري وقت امري��كا، از چين 
خواس��ت با اعزام نيروهاي ارتش به مرزهاي شرقي 
در جه��ت ارعاب هند عمل كند و مانع از شكس��ت 

پاكستان شود. 
ب��ا اين حال، چي��ن حتي از انج��ام چنين اقدام 
بي ضرري خودداري كرد. ش��رق پاكس��تان در سال 
۱97۱ تحت عنوان بنگالدش استقالل يافت و چين 
براي نش��ان دادن احترام خود به پاكستان بنگالدش 
را ت��ا ۱975 به رس��ميت نش��ناخت؛ اما پاكس��تان 
استقالل اين كشور را در سال ۱974 پذيرفته بود. 

با چنين پيش��ينه يي س��خت مي توان باور كرد 
ك��ه چين كريدور اقتص��ادي را تنها با هدف كمك 
به كشور همس��ايه خود پيش مي برد. اين پروژه در 
س��ال 20۱3 معرفي شد و لي كگيانگ نخست وزير 
چين و آص��ف  عل��ي زرداري رييس جمهوري وقت 
پاكستان، بر سر ساخت آن توافق كردند. اين پروژه 
در س��ال 20۱4 و زماني كه ممنون حس��ين و نواز 

ش��ريف رييس جمهوري و نخس��ت وزير پاكستان، 
براي گفت وگوهاي بيش��تر به چين سفر كردند، به 
بازدهي نزديك تر شد. در نوامبر 20۱4 چين اعالم 
كرد كه به عنوان بخشي از پروژه كريدور اقتصادي، 
46 ميليارد دالر در برنامه هاي انرژي و زيرساخت ها 
در پاكس��تان س��رمايه گذاري مي كند. در سپتامبر 
20۱6، چين از توافق بر س��ر وام جديدي به ارزش 
5۱.6 ميلي��ارد دالر به پاكس��تان خبر داد و در ماه 
نوامبر، بخش��ي از كريدور اقتصادي ميان دو كشور 
»عملياتي« شد. چين در ماه آوريل سال جاري نيز 
اعالم كرد كه 62 ميليارد دالر ديگر در اين كش��ور 

همسايه سرمايه گذاري مي كند. 
رهبران مردمي و نظامي اس��الم آباد در اظهاراتي 
مش��ابه اين كريدور اقتصادي را حالل همه مشكالت 
معرف��ي كردن��د ك��ه در عين ح��ال، نق��ش امريكا 
در منطق��ه را ني��ز كمرن��گ مي كند. اي��ن كريدور 
اقتص��ادي همچنين اين حس��ن را دارد كه موجبات 
آزار و اذي��ت هند را فراهم مي آورد، به اين دليل كه 
موضع پاكس��تان را در دو منطقه مورد مناقشه جامو 
و كش��مير تقويت مي كن��د؛ دو منطقه يي كه هند بر 
سر مالكيت آنها با چين و پاكستان درگير است.  اما 
دالي��ل ديگري هم براي ش��ك و ترديد در مورد اين 
كريدور وجود دارد. در ش��رايط كنوني سراس��ر اين 
كريدور منطقه يي سرشار از خشونت و ناآرامي است. 
ش��رايط جغرافيايي و آب و هوايي نيز استفاده از اين 
مس��ير را دشوارتر مي كند. در عين حال، بندر گوادر 
در جنوب پاكستان كه قرار است به عنوان بندر اصلي 
در اين پروژه اس��تفاده ش��ود، با مشكالتي همچون 
خشكسالي ش��ديد مواجه و منطقه يي ناآرام است و 
از آغاز س��اخت و س��ازهاي مربوط به پروژه حمالت 
بس��ياري به نيروه��اي كار چيني و ديگ��ر كارگران 

صورت گرفته اس��ت. از س��وي ديگر مس��اله توانايي 
در رقابت نيز مطرح اس��ت. در ح��ال حاضر كريدور 
ش��مال و جنوب در منطقه فعال اس��ت كه به بندر 
چابهار ايران منتهي مي ش��ود. اگر قرار باشد كريدور 
اقتصادي چين و پاكس��تان عملي ش��ود، گوادر بايد 
مس��يري امن تر و كوتاه تر از چابهار براي ارائه داشته 
باش��د و بدين منظور بايد از كمربندي افغانستان در 
اس��تان قندهار اين كش��ور اس��تفاده كند كه به طور 
م��داوم از س��وي طالبان مورد حمله ق��رار مي گيرد. 
در چنين ش��رايطي اين س��وال مطرح مي ش��ود كه 
اگر كريدور اقتصادي چين و پاكستان نمي تواند يك 
مس��ير قابل اس��تفاده براي تجارت باشد، پس دقيقا 

هدف از ايجاد آن چيست؟ 

ان��درو اس��مال و ش��مار ديگ��ري از تحليلگران 
معتقدن��د كه اين كري��دور اقتص��ادي در واقع يك 
مس��ير عرضه اضافي براي چي��ن در صورت مواجهه 
اين كشور با تحريم در يك درگيري نظامي احتمالي 
اس��ت. همچنين اين احتمال وج��ود دارد كه چين 
به دنبال س��اخت يك پاس��گاه دريايي در بندر گوادر 
باش��د. در هند هم بس��ياري از ناظران همين نظر را 
دارند.پاكس��تان بايد در مورد چگونگي ش��كل گيري 
كريدور اقتصادي با چين نگران باش��د؛ حتي اگر اين 
كريدور كامال اجرا نش��ود، باز هم پاكستان به شدت 
بدهكار مي ش��ود و احتماال چين نيز مانند امريكا از 
اين بدهي به عنوان اهرم فشاري بر پاكستان استفاده 

خواهد كرد. 

گروه جهان 
يك��ي از جنجالي تري��ن نشس��ت هاي گروه 20 
جمعه )فردا( و ش��نبه در هامب��ورگ آلمان برگزار 
مي ش��ود. تجارت، هزينه هاي دفاع��ي، پناهجويان، 
مبارزه با تروريس��م و مهم تر از آن تعهد كشورهاي 
صنعت��ي جهان ب��ه توافق اقليمي پاري��س ازجمله 
موضوعات��ي اس��ت كه قرار اس��ت در اين نشس��ت 

بررسي شود. 
اين نشس��ت دو روزه با حضور رهبران ۸ اقتصاد 
بزرگ جهان و ۱۱ كشور دارنده اقتصادهاي نوظهور 
و در حال توس��عه تش��كيل ش��ده ك��ه در مجموع 
۸5درصد از اقتصاد جهان را دراختيار دارند. از آنجا 
كه هيچ راي گيري رس��مي بر س��ر هيچ مساله يي 
انجام نخواهد شد، ديدارهاي دوجانبه ميان رهبران 
كشورهاي بزرگ مهم تر از ديگر رخدادهاي رسمي 

خواهد بود. 
خبرگ��زاري فرانس��ه نوش��ته، نشس��ت هفتم و 
هش��تم جوالي يكي از توفاني تري��ن اجالس گروه 
20 در س��ال هاي گذشته است، نشستي كه اعضاي 
آن تقريبا بر س��ر تمام مس��ائل از جنگ ها گرفته تا 
تغيي��رات آب و هوايي و تج��ارت جهاني با يكديگر 
اختالف ه��اي بنيادي��ن دارند. در اي��ن ميان برنامه 
هسته يي و موش��كي كره شمالي باتوجه به آزمايش 
اخير موش��ك بالس��تيك اين كش��ور بيش از پيش 
پررنگ خواهد ش��د. موض��وع تغييرات آب و هوايي 
يك��ي ديگ��ر از مس��ائل مهم موردبحث محس��وب 
مي ش��ود به خصوص كه آلمان اين مساله را به يكي 
از اولويت هاي خود در دوره رياست گروه 20 تبديل 
كرده اس��ت. اختالفات تجاري يكي ديگر از مسائل 
مه��م در اجالس گروه 20 در هامبورگ خواهد بود. 
گزارش ها حاكي از آن اس��ت ك��ه امريكا در تدارك 
اعم��ال تعرفه ب��ر واردات ف��والد اس��ت؛ امري كه 
صادركنندگان در گروه 20 خواس��تار جلوگيري از 
آن هس��تند. دي��دار پوتين و ترام��پ در روز جمعه 
هم باتوجه به اتهام هاي مداخله روسيه در انتخابات 
امريكا و اتهام همدس��تي برخ��ي نزديكان ترامپ با 
سفارت روسيه، يكي ديگر از مسائل مهم در اجالس 

هامبورگ است. 
انتظار مي رود كه بيش از 30 تظاهرات اعتراضي 
همزم��ان با اين اجالس در ش��هر هامبورگ برگزار 
ش��ود. نگراني هاي امنيت��ي در اين ب��اره به قدري 
ج��دي اس��ت ك��ه خبرگ��زاري فرانس��ه تظاهرات 
خياباني فعاالن ضدجهاني سازي يا مخالفان رهبران 
جهان ازجمله رجب اردوغان رييس جمهوري تركيه 

و دونال��د ترامپ رييس جمه��وري امريكا را يكي از 
جدي ترين چالش هاي برگزاري اين نشس��ت عنوان 
كرده اس��ت. گفته ش��ده آلمان ب��راي مقابله با اين 
مش��كل 20هزار نيروي پليس از سراس��ر كشور را 
براي حفظ نظم و امنيت در هامبورگ بس��يج كرده 

است. 

 ديدارهاي حاشيه اي گروه 20 
رويت��رز گ��زارش داده ك��ه ش��ي جين پين��گ 
رييس جمه��ور چي��ن قرار اس��ت ب��ا ش��ينزو آبه 
 نخست وزير ژاپن، ديدار كند؛ دو كشوري كه نگران 
برنامه هاي هس��ته يي و موشكي كره شمالي هستند. 
نشس��ت گروه 20 همچنين تحت الشعاع دو جنگ 
خونين يكي در س��وريه و ديگ��ري در اوكراين قرار 
خواه��د داش��ت. بحران قط��ر و رقاب��ت منطقه يي 
عربس��تان ب��ا اي��ران در خاورميان��ه ه��م ازجمله 
موضوعاتي اس��ت كه رهبران جه��ان در ديدارهاي 

خود بدان خواهند پرداخت. 
رج��ب طيب اردوغان رييس جمه��ور تركيه هم 
در حال��ي به اج��الس گروه 20 رفت��ه كه روابطش 

ب��ا آلمان به عن��وان ميزب��ان اين نشس��ت به دليل 
انتقادهاي آلمان از سركوب هاي پساكودتا در تركيه 
و واكنش هاي تند اردوغان متش��نج اس��ت. درست 
سه روز پيش از آغاز اجالس گروه 20 دولت آلمان 
ب��ه اردوغان هش��دار داد كه اج��ازه نخواهد داد در 
جمع شهروندان تركيه يي در آلمان سخنراني كند. 
اما به ج��رات مي توان گفت ك��ه جنجالي ترين 
چهره نشس��ت گروه 20 دونالد ترامپ است؛ كسي 
كه سياس��ت هاي حمايت گرايانه اش متحدان امريكا 
را به ش��دت نگران كرده اس��ت. گفته ش��ده ترامپ 
عالوه بر ديدار با برخي رهبران كش��ورهاي اروپاي 
شرقي، قرار است پنج ش��نبه )امروز( با آنگال مركل 
صدراعظم آلم��ان ديدار كند. ام��ا لحظه يي كه در 
اجالس گروه 20 همه انتظارش را مي كشند لحظه 
دي��دار ترام��پ با والديمي��ر پوتي��ن رييس جمهور 
روسيه است؛ آن هم در شرايطي كه روابط دو كشور 
سرش��ار از اتهام و ابهام اس��ت. مسكو به دخالت در 
انتخابات امريكا متهم شده و دوطرف درباره بحران 
سوريه عميقا اختالف نظر دارند. اين ديدار نخستين 
ديدار رس��مي ترام��پ و پوتين و نخس��تين ديدار 

روس��اي جمهوري روسيه و امريكا از دو سال پيش 
تاكنون خواهد بود. 

رويترز با اش��اره به اختالفات دو كش��ور نوشته، 
رهبران دو كش��ور در ش��رايطي به دي��دار يكديگر 
مي رون��د كه ترامپ در حاش��يه اج��الس گروه 20 
تالش مي كند تا جايي كه امكان دارد مس��كو را از 
فروش گاز به عنوان يكي از عمده ترين منابع تامين 

درآمد ارزي روسيه محروم كند. 
اي��ن خبرگزاري پيش ت��ر هم اعالم ك��رده بود 
كه ترام��پ قصد دارد با ص��ادرات گاز »ال ان جي« 
به كش��ورهاي متحد واش��نگتن كه همجوار روسيه 
هس��تند به آنها كمك كند تا وابس��تگي به مس��كو 
را كاه��ش دهن��د. در اين گ��زارش آم��ده، ترامپ 
قص��د دارد از اع��الم افزايش ص��ادرات گاز طبيعي 
با مشاركت چندين كش��ور كه جهت تامين انرژي 
نيازمن��د روس��يه هس��تند، به عنوان ابزار سياس��ي 

استفاده كند. 
به اعتق��اد برخي ناظران، افزاي��ش صادرات گاز 
امريكا به اروپا مي تواند تاثير روس��يه را در استفاده 
از انرژي به عنوان يك سالح يا ابزار چانه زني كاهش 

دهد. ميچل باركوفس��كي كارشناس سياسي روس 
نيز تاييد كرده كه افزايش صادرات ال ان جي امريكا 
مي تواند تهديدآميزترين سياست واشنگتن در قبال 

روسيه باشد. 
انديشكده شوراي روابط خارجي امريكا با اشاره 
به انس��جام از دس��ت رفته گروه 20 در ماه ها اخير، 
نوش��ته كه يكي از عوامل آن سياس��ت هاي ترامپ 
و تغيير مواضع يا ابهام در سياس��ت خارجي دولت 
جديد امريكاست. آدام اس��ليتر اقتصاددان دانشگاه 
آكس��فورد در اين باره مي گوي��د: »اين خطر وجود 
دارد ك��ه اين اجالس منجر به فض��اي چند قطبي 
ميان امريكا و ديگر كش��ورها بر سر مساله تغييرات 
آب وهواي��ي و مس��ائل ديگ��ر ش��ود. در عين حال 
جنگ هاي تجاري هم قريب الوقوع هس��تند چراكه 
ترامپ از آلمان و چين خواس��ته برتري هاي تجاري 
خ��ود را بر امريكا كاهش دهند و ديگر كش��ورها را 
هم با تدابير مجازاتي در مناقش��ه بر سر فوالد، گاز 
طبيعي و گوشت گاو هورموني تهديد كرده است.«

فايننشال تايمز هم نوشته: پس از جنگ جهاني 
در هي��چ برهه ي��ي رهبري جهان تا اي��ن حد مورد 
رقابت و نامشخص نبوده است. آنچه مشخص است 
اينكه ب��راي آنگال مركل صدراعظ��م آلمان ميزبان 
اج��الس، رييس جمهوري چين يك متحد و ترامپ 
در بسياري از مسائل موجود در دستور كار اجالس 
گروه 20، يك رقيب دردسرس��از به شمار مي رود... 
واقعيت اين اس��ت زماني كه نخستين اجالس گروه 
20 اواخ��ر 200۸ در امري��كا برگزار ش��د، هر چند 
اعتب��ار امريكا به علت جنگ ع��راق تا حدي لطمه 
خ��ورده بود اما بي ش��ك جورج ب��وش رييس وقت 
جمه��وري امريكا مهم ترين رهبر جهاني در س��الن 
كنفرانس بود. االن 9 سال پس از آن زمان اجالس 
گروه 20 در هامبورگ در حالي برگزار مي ش��ود كه 
به علت سياست هاي انزواگرايانه دولت ترامپ ديگر 

اعتمادي به رهبري امريكا در غرب وجود ندارد. 
بلومبرگ هم نوش��ته اس��ت: »در س��ال 2009 
هنگامي كه گروه 20 به لندن آمده بود گردون براون 
توانست به توافقي براي تزريق بيش از يك تريليون 
دالر مح��رك به اقتصاد جهاني كم��ك كند. باراك 
اوباما رييس جمه��ور امريكا هم معموال گروه 20 را 
تحت تاثير اراده خود درباره تغييرات آب وهوايي قرار 
مي داد. اين بار اين به عه��ده آنگال مركل صدراعظم 
آلمان، امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه و شي 
جين پينگ رييس جمهوري چين اس��ت كه اين كار 

را انجام دهند.«

»يونكر«  پارلمان اروپا را »مضحك« خواند راي اعتماد به كابينه فرانسهمانور مشترك امريكا و كره جنوبي
گروه جهان  

در واكنش به آزمايش موشكي اخير كره شمالي، امريكا و كره جنوبي تمرين هاي نظامي 
مش��ترك اجرا كرده اند. به گزارش بي بي س��ي، وزارت دفاع كره جنوب��ي با اعالم برگزاري 
تمرين هاي مشترك نظامي ش��امل واحدهاي موشكي ارتش و نيروهاي امريكايي مستقر 
در اين كشور گفته اجراي اين تمرين ها نشانه عدم تحمل اقدامات تحريك آميز كره شمالي 
است. فرماندهي نيروهاي امريكايي مستقر در كره جنوبي هم گفته هدف از اين تمرين ها 
نشان دادن آمادگي كامل رزمي براي مقابله با اقدامات بي ثبات ساز و غيرقانوني حكومت كره 
شمالي است.  در جريان اين تمرين ها، آمادگي شبكه موشكي تاكتيكي كره جنوبي مورد 
آزمايش عملياتي قرار گرفت و يك فروند موشك هيونمو 2 ساخت اين كشور هم به سوي 
هدف فرضي واقع در آب هاي س��احلي كره جنوبي شليك شد. كره شمالي اعالم كرده يك 
فروند موشك بالستيك قاره پيما را آزمايش كرده است. رسانه هاي كره شمالي كه همگي در 
كنترل دولت قرار دارند، گفتند كه اين موشك قادر به حمل كالهك هسته يي جهت هدف 
قرار دادن خاك اياالت متحده اس��ت. مقامات امريكايي پرتاب موفقيت آميز اين موشك را 
تاييد كرده اند و منابع خبري به نقل از كارشناسان امريكايي گفته اند كه اين موشك مي تواند 
به نقاطي در ايالت آالسكا برسد هرچند بخش عمده خاك امريكا هنوز در تيررس آن قرار 
ندارد.  ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا، آزمايش موشكي كره شمالي را كه در تعارض با 
قطعنامه هاي مصوب شوراي امنيت صورت گرفت، محكوم كرده و خواستار واكنش مشترك 
جهاني نس��بت به آن شده است. شوراي امنيت سازمان ملل كره شمالي را به خاطر ادامه 
برنامه هاي هسته يي و موشكي هدف تحريم بين المللي قرار داده است. دستگاه هاي تبليغاتي 
كره ش��مالي گفته اند كه آزمايش اين موش��ك هديه يي به متج��اوزان امريكايي براي روز 
استقالل اياالت متحده بوده است. اين آزمايش چند روز پس از آن صورت گرفت كه ترامپ 
در ديدار با همتاي كره جنوبي خود هشدار داد كه امريكا شكيبايي خود در برابر كره شمالي 
را به تدريج از دست مي دهد.  به گفته ناظران، آزمايش موشكي كره شمالي دولت امريكا را 
در موقعيت دشواري قرار داده است چرا كه با وجود افزايش خطر كره شمالي، دولت امريكا 

گزينه هاي عملي چنداني براي مقابله موثر با آن در اختيار ندارد. 
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دولت ميانه رو فرانس��ه با وجود وعده هاي نخست وزيري مبني بر كاهش بودجه در پنج 
سال آينده و كنترل بدهي هاي عمومي، به راحتي توانست از پارلمان اين كشور راي اعتماد 
بگيرد.  به گزارش رويترز، پارلمان فرانسه كه اكثريت آن را اعضاي حزب ميانه رو »جمهوري 
به پيش« امانوئل ماكرون رييس جمهوري اين كش��ور، تشكيل مي دهند، با 370راي موافق 
و تنه��ا 67 راي مخال��ف به دولت جديد فرانس��ه تحت نخس��ت وزيري ادوارد فيليپ راي 
اعتماد داد. در اين راي گيري ۱29 راي ممتنع وجود داشت كه اين عدد نشان دهنده عدم 
مخالفت جمهوري خواهان با دولت فعلي فرانس��ه است. در مجموع 566 قانون گذار در اين 
راي گيري ش��ركت كردند.  ادوارد فيليپ نخس��ت وزير فرانسه، ضمن انتقاد از اعتياد مردم 
فرانسه به هزينه هاي دولتي در كشورش وعده داد كه سطح مخارج عمومي را كاهش بدهد 
و كس��ري بودجه را مهار كند. وي در نخس��تين س��خنراني خود در جلسه مجمع ملي در 
دوران رياست جمهوري امانوئل ماكرون، از برنامه هاي دولت در 5 سال آينده پرده برداشت. 
سخنراني فيليپ در مجمع ملي يك روز پس از سخنراني ماكرون در جلسه مشترك سنا 
و مجمع ملي، ايراد ش��د.  اعضاي حزب چپ افراطي جلس��ه سخنراني ماكرون در جلسه 
مش��ترك پارلمان را تحريم كرده بودند به اين دليل كه معتقدند رييس جمهوري به اندازه 
كافي به اقشار كم درآمد توجه نمي كند. با اين حال ماكرون بر اين عقيده است كه حمايت 
از كاركنان بخش خدمات عمومي نبايد آنها را به افرادي ناتوان تبديل كند. فيليپ نيز در 
تاييد سخنان ماكرون گفت: »فرانسوي ها به هزينه هاي دولتي اعتياد دارند و اين هزينه ها 
مشكِل دردي كه وجود دارد را حل نمي كند. براي ترك اين اعتياد به عزم راسخ و شجاعت 
نياز است.« به گفته ادوارد فيليپ، دولت فرانسه ساالنه 42 ميليارد يورو صرف بازپرداخت 
بهره بدهي هاي خود مي كند. وي همچنين وعده داد كه هزينه هاي دولت در سال 20۱۸ 
ميالدي بيشتر از مخارج آن در سال 20۱7 نباشد.  فيليپ همچنين اعالم كرد كه وضعيت 
فوق العاده در فرانس��ه اول ماه نوامبر لغو مي شود و قانون جديدي با هدف تقويت مبارزه با 
تروريسم به اجرا درمي آيد. وضعيت فوق العاده در فرانسه پس از حمله ماه نوامبر سال 20۱5 

در پاريس با ۱3 كشته، به اجرا گذاشته شد.
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 رييس كميس��يون اروپا در جلس��ه پارلمان اروپا در استراسبورگ خشم و اعتراض 
خ��ود را به عملكرد اين نهاد ابراز كرده و پارلم��ان اروپا را نهادي »مضحك« توصيف 
كرده است. ژان كلود يونكر از حضور تنها 30 نماينده در جريان جلسه پارلمان انتقاد 

كرده و اين مساله را نشانه يي دال بر »جدي نبودن« اين نهاد خوانده است. 
به گزارش يورونيوز، يونكر پس از پايان سخنراني جوزف موسكات نخست وزير مالت كه 
كشوري كوچك در اتحاديه اروپا به حساب مي آيد، از عده معدودي از جمعيت 700 نفري 
نمايندگان كه تا پايان اين سخنراني نشستند و به سخنان نخست وزير مالت گوش فرا دادند، 
تشكر و در عين حال از رفتار ساير نمايندگان كه جلسه اين پارلمان را ترك كردند، انتقاد 
ك��رد. وي گفت كه اين اقدام نمايندگان مضحك و خنده دار بوده و نمايندگان كش��ورهاي 
عضو بايد ياد بگيرند كه به نمايندگان كشورهاي كوچك تر اين اتحاديه نيز احترام بگذارند. 
يونكر افزود: »واقعيت اين اس��ت كه تنها حدود 30 نفر از نمايندگان پارلمان در اين بحث 
شركت داشتند كه نشان دهنده اين حقيقت است كه پارلمان جدي نيست. پارلمان اتحاديه 
اروپا مضحك است، خيلي مضحك.« آزردگي خاطر يونكر كه خود اهل لوكزامبورگ است 
در حال مشاهده چگونگي برگزاري جلسه پارلمان اروپا با صندلي هاي تقريبا خالي، در چهره  
وي آشكار بود. يونكر گفت: »اگر به جاي موسكات، آنگال مركل صدراعظم آلمان يا امانوئل 
ماكرون رييس جمهوري فرانسه، سخنراني داشتند همه اعضاي پارلمان در اين جلسه شركت 
مي كردند.« آنتونيو تاجاني رييس پارلمان اروپايي، به سطح اندك حضور قانون گذاران اروپايي 
در اين جلسه اشاره نكرد، اما از يونكر خواست رفتاري محترمانه تر داشته باشد و گفت: »شما 
مي توانيد از پارلمان انتقاد كنيد، بله. اما كميسيون اروپا در پارلمان نفوذي ندارد و در حقيقت 
اين پارلمان است كه مي تواند كميسيون اروپا را تحت نظارت قرار دهد.« اما يونكر از موضع 
خود عقب ننشست و در پايان مشاجرات گفت كه ديگر در جلساتي اينچنيني شركت نخواهد 
كرد.  جوزف موسكات در سخنراني خود درباره چالش هاي مهاجرت صحبت كرد و برگزيت 
را »اتفاق��ي خطرناك« خواند كه همه كش��ورهاي اروپايي مي دانس��تند روزي با آن روبه رو 

مي شوند و با اين حال، در مورد آن اقدامي نكردند.
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پرونده8
چند دليل براي رد 

ورشكستگي بانك ها
اين رويه سبب مي ش��ود ريسك عمليات هر بانك 
براي بانك مركزي روش��ن باشد و نهاد ناظر به تناسب 
آن از مديران بانكي بخواهد با اصالح روش ها، از ريسك 

خود بكاهند. 
سال 1395، نخستين س��الي بود كه بانك ها ملزم 
ش��دند صورت هاي مالي س��ال 1394 خود را منطبق 
با اس��تانداردهاي جديد بنويسند اما اهمال آنها موجب 
شد بانك مركزي پارسال صورت هاي مالي بانك ها را با 
اغماض بپذيرد و مجوز برگزاري مجمع عمومي را به آنها 
بدهد كه در نتيجه آن برخي بانك ها در ترازنامه خود با 
زيان روبه رو شدند و به جاي سود، زيان بين سهامداران 
تقسيم كردند. امس��ال بانك مركزي اعالم كرده است 
در پذيرش صورت هاي مالي منطبق بر اس��تانداردهاي 
جديد هيچ اغماضي را نمي پذيرد و بايد اين صورت هاي 
مالي با رعايت همه نكات و يادداشت هاي ريسك تحويل 

بانك مركزي شود. 
اص��رار بانك مرك��زي در تدوي��ن صورت هاي مالي 
با اس��تانداردهاي جديد عالوه ب��ر مزيت هاي آن براي 
ارتباطات بانكي بين المللي، از تالش براي حفظ حقوق 
سپرده گذاران در برابر سهامداران بانك ها حكايت دارد 
زيرا منابع و درآمدهاي بانكي در حقيقت از سپرده هاي 
مش��تريان بانك ها به دست مي آيد و هرگونه تهديد در 
آينده اين منابع و وصول نش��دن آنه��ا مي تواند آينده 

سپرده هاي مردم را تحت تاثير قرار دهد. 

 كاهش سهم مطالبات معوق بانك ها 
در س��ايه اقدام هاي نظارتي بان��ك مركزي و تالش 
دولت براي رفع موانع توليد، مطالبات معوق نظام بانكي 
كه در آغاز دولت يازدهم 14.7 درصد از كل تس��هيالت 

بود، به حدود 10 درصد كاهش يافته است. 
ب��راي اين كار بانك مركزي 2 اقدام انجام داد؛ يكي 
شناس��ايي اقالم معوق ديگر بانك ها كه در صورت هاي 
مال��ي آنها منعكس نش��ده اس��ت ت��ا به اي��ن ترتيب 
صورت ه��اي مال��ي بانك ها ش��فاف تر ش��ود و ديگري 

پيگيري وصول مطالبات. 
لذا اي��ن عدد به معناي آن نيس��ت كه از مطالبات 
معوق بانك ها 4.7 درصد كاس��ته شد؛ بلكه در كنار آن 
مطالبات معوق ديگري هم شناس��ايي و افزوده ش��ده 
اس��ت. ذكر اين نكته ضروري است كه مطالبات معوق 
در زمان پرداخت تس��هيالت ايجاد نمي ش��ود بلكه اگر 
به بهداش��ت تسهيالت اعم از بررس��ي دقيق مشتري 
و سازوكارهاي وصول توجه نش��ود، در زمان سررسيد 
وصول تسهيالت معوق مي شود؛ براي نمونه تسهيالتي 
كه براي طرح ها پرداخت مي شود بايد سه تا چهار سال 

بعد به بانك بازگردد. 
براساس گفته رييس كل بانك مركزي، آنچه امروز 
در صورت هاي مال��ي بانك ها به عنوان مطالبات معوق 
ديده مي شود مربوط به چهار سال پيش است؛ البته اين 
بدان معني نيست كه اكنون اصال مطالبات معوق وجود 

ندارد بلكه چند سال بعد نتيجه آن معلوم مي شود. 
البت��ه در نظام بانكداري بين المل��ل نيز در بهترين 
شرايط ممكن است بخشي از مطالبات مي تواند وصول 
نشود كه استانداردهاي جهاني 2 تا 3 درصد را براي آن 
قاب��ل قبول مي دانند و از اي��ن رو بانك مركزي و نظام 
بانك��ي بايد تالش كنند 10 درصد كنوني را به محدوده 

نرم هاي جهاني نزديك كنند. 

 افزايش سرمايه بانك هاي دولتي 
يكي از اقدام هاي دولت يازدهم براي بهبود وضعيت 
بانك ه��ا به وي��ژه بانك ه��اي دولتي كه اج��راي بخش 
عمده يي از تعه��دات دولت را برعه��ده دارند، افزايش 

سرمايه بانك هاي دولتي بود. 
در اين برنامه س��رمايه بانك ها از 110 هزار ميليارد 
ريال در سال آغازين دولت يازدهم، به 590هزار ميليارد 
ريال در س��ال 1395 افزايش يافت كه از محل تسعير 
ارز و قانون بودجه كل كشور انجام شد كه ضمن اصالح 
ترازنامه بانك ها و خروج بدهي هاي دولت از آنها، نسبت 

كفايت سرمايه آنها را نيز بهبود مي بخشد. 
در كن��ار آن، بانك مرك��زي به بانك هاي خصوصي 
نيز اجازه داده اس��ت در صورت نياز درخواست افزايش 
س��رمايه خود را به اين بانك ارائه كنند تا با نظر بانك 
مركزي در اين زمينه اقدام شود. نكته قابل توجه اينكه 
در گذش��ته افزايش س��رمايه بانك ه��ا از محل تجديد 
ارزيابي امالك و دارايي هاي بانك ها انجام مي ش��د كه 
هرچند از نظر حسابداري شيوه يي مرسوم است اما هيچ 
س��رمايه يي به دارايي بانك نمي افزايد. بر اين اس��اس، 
بانك مركزي در دولت يازدهم اين رويه را متوقف كرد 
و افزايش س��رمايه بانك هاي غيردولت��ي بايد با جذب 

سرمايه نقد از بازار پول و سرمايه انجام شود. 

 تشكيل صندوق ضمانت سپرده ها
صندوق ضمانت س��پرده ها بر اساس ماده 95 قانون 
برنامه پنجم توسعه به عنوان يكي از نهادهاي مرتبط با 
مساله توقف بانكي در كنار نهاد تنظيم گر و ناظر پولي 

يعني بانك مركزي تشكيل شد. 
در اي��ن ماده قانوني اين مجوز به بانك مركزي داده 
شده است تا با هدف گسترده تر سازي چتر نظارتي خود 
 و براي تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران

بانك ه��ا و س��اير موسس��ه هاي اعتب��اري در صورت 
ورشكستگي نسبت به ايجاد اين صندوق اقدام كند. 

بان��ك مرك��زي در دولت يازدهم ب��ا هدف حفظ و 
صيانت از سپرده هاي سپرده گذاران در كشور، مقررات 
ضمانت سپرده ها را بازنگري و صندوق ضمانت سپرده ها 

را تقويت كرد. 
اي��ن صندوق با دريافت حق عضويت، س��پرده هاي 
مردم را ضمانت مي كند و همه بانك ها و موسس��ه هاي 

اعتباري مجاز مكلفند عضو صندوق شوند. 
صندوق ضمانت س��پرده ها براساس شرايطي كه در 
قانون و اساس��نامه و آيين نامه مربوط پيش بيني شده 
در برابر س��پرده گذاران مش��مول، متعهد اس��ت و آنها 
نبايد راجع به دسترس��ي به سپرده هاي ش��ان نگراني 
داشته باشند. اكنون سپرده سپرده گذاران همه بانك ها 
و موسس��ه هاي اعتباري مجاز تا يك ميليارد ريال زير 
پوش��ش تضمين اين صندوق اس��ت ك��ه 99.5 درصد 
سپرده گذاران نظام بانكي را شامل مي شود. با مشاركت 
فع��ال نظام بانك��ي و پرداخت ح��ق عضويت ها، منابع 
صندوق ضمانت سپرده ها ظرف سه سال گذشته در حد 
مناسب و مطابق استاندارد هاي متعارف دنيا تامين شده 
اس��ت. همچنين بانك ها و موسسه هاي اعتباري مجاز 
كه اس��تانداردها را رعايت مي كنند اگر در كوتاه مدت با 
مشكل نقدينگي روبه رو شوند بانك مركزي در بازار بين 
بانكي مشكل آنها را حل مي كند و بنابراين جاي نگراني 

براي سپرده گذاران وجود ندارد. 

ادامه از صفحه اول

ايران از تنش قطر و عربستان چه سودي مي برد

فرصت ها و تهديدهاي تنش قطر با عربستان براي ايران

ميليون ها دالر خسارت اردن از بحران سعودي عليه قطر
صادركنن��دگان اردن��ي گفتن��د ك��ه بحران 
ديپلماتي��ك مي��ان كش��ورهاي ع��رب حاش��يه 
خليج فارس و قطر از 5 ژوئن )15خرداد( تاكنون 
ميليون ها دالر به بخش صادرات اردن خس��ارت 

وارد كرده است. 
روز  صادركنن��دگان  آناتول��ي،  گ��زارش  ب��ه 
چهارش��نبه افزودند: صادرات زميني اردن به قطر 
از زمان آغاز تحريم قطر كامال متوقف شده است 
به طوري كه موجب بازگشت فوري 40كاميون از 

مرز قطر- عربستان به اردن شد. 
بيش��تر ص��ادرات اردن ب��ه قط��ر محصوالت 
كش��اورزي است كه شامل 11درصد كل صادرات 

اردن اعم از ميوه و سبزيجات به قطر مي شود. 
يك منبع دولتي كه خواست نامش فاش نشود 
به آناتولي گفت كه بخش صادرات اردن بيشترين 

خسارت را به دليل بحران قطر وعربستان متحمل 
شده است. 

عمرابو وش��اح رييس جمعيت صادركنندگان 
اردن گف��ت: صادر كنندگان دو راه پيش رو دارند 
اول ويژه كاالهاي داراي وزن زياد مانند ابزارآالت 
و تجهيزات اس��ت كه از طريق بارگيري دريايي از 
بندرعقب��ه در جنوب اردن به بندر صالله عمان و 
از آن به بن��در حمد در قطر ب��ا هزينه يي تقريبا 
دو براب��ر به عالوه طوالني ش��دن زمان الزم براي 
بارگيري اس��ت. وي افزود: راه ح��ل دوم بارگيري 
كاالهاي كم وزن اس��ت كه از طريق هوايي انجام 
مي شود كه هزينه آن كمتر از حمل و نقل دريايي 
نيست و درصورت تداوم بحران، راهي جز اين دو 

راه وجود ندارد. 
خليل الحاج توفيق ريي��س اتحاديه بازرگانان 

م��واد غذاي��ي اردن گف��ت: چندي��ن كارخان��ه 
موادغذاي��ي با طرف ه��اي قطري ق��رارداد دارند 
و برخ��ي از اي��ن صناي��ع قرارداده��اي خ��ود را 
به دليل تاخير در ارس��ال تولي��دات آنها به قطر 
 وگرفتن پ��ول آن به ويژه در بخش رس��توران ها 

از دست داده اند. 
به گزارش ايرنا در اين زمينه وي افزود: بخش 
كشاورزي نيز خسارت زيادي داده است به طوري 
كه صادرات آن به بازار قطر از 500 تن در روز به 
150 تن كاهش يافته كه آن هم به صورت هوايي 
و با هزينه بس��يار بيشتر از حمل و نقل زميني به 

قطر ارسال مي شود. 
براساس گزارش اداره آمار اردن، ميزان صادرات 
ملي به قطر در س��ه ماهه اول س��ال جاري 40.5 
ميليون دينار معادل 57.1ميليون دالر درمقايسه 

ب��ا 31 ميليون دينار معادل 43.7ميليون دالر در 
مدت مشابه سال گذشته است. 

ام��ا در خص��وص ارزش واردات اردن از قط��ر 
در سه ماهه اول س��ال جاري بالغ بر 8.6ميليون 
دين��ار مع��ادل 12.1 ميليون دالر درمقايس��ه با 
38.7ميلي��ون دينار معادل 54.6 ميليون دالر در 

مدت مشابه سال گذشته است. 
محم��د داوود ريي��س اتحاديه كامي��ون داران 
اردني گفت كه خس��ارت هاي اين بخش از زمان 
بسته ش��دن مرز زميني عربستان سعودي و قطر 
متج��اوز از 6 ميليون دينار مع��ادل 8.5 ميليون 
دالر ب��ر اث��ر توقف كام��ل كار نزدي��ك به 500 
كاميون در خطر قطر است. داوود افزود: همچنين 
راننده ها خس��ارت زيادي به دليل نداشتن رواديد 
متحمل شده اند بطوري كه مجبورهستند هزينه 

 بس��يار بااليي براي كار در خط زميني عربس��تان 
به قطر بپردازند. كاميون هايي كه در خط قطر كار 
مي كنند شامل كاميون هاي يخچال دار مخصوص 
حمل ونقل س��بزيجات وميوه، كاميون هاي حمل 
دام وكاميون هاي حمل خودروهاي كوچك است. 
وي گفت: اين بحران خسارت هاي اين بخش را 
نزديك به 655ميليون دينار معادل 938ميليون 
دالر در 6س��ال گذش��ته به دليل از دست دادن 
بازارهاي سوريه و عراق ناشي از بسته شدن مرز با 
اين كشورها افزايش داده همچنين خسارت هايي 
از جان��ب ديگر بازارها مانند لبن��ان، يمن، ليبي، 
اروپاي ش��رقي ب��ه دليل تش��نج هاي اين مناطق 
متحمل ش��ده است. وي تعداد كاميون هاي اردن 
را 20هزار دانس��ت كه كار حدود 6 هزار كاميون 

آن متوقف شده است. 

سيد رضي عمادي|
دانش آموخته دكتري روابط بين الملل|

شوراي همكاري خليج فارس طي سه سال اخير 
دو بار ش��اهد تن��ش دروني بود كه ي��ك پاي اين 
تنش قطر و پاي ديگر آن س��ه كش��ور عربستان، 
امارات و بحرين بودند. عربس��تان، امارات و بحرين 
در س��ال 2014 در اعتراض به عدم همراهي قطر 
با سياس��ت هاي منطقه يي مورد نظر آنها، سفراي 
خود را از دوحه فراخواندند اما اين س��ه كشور در 
تنش اخير با قطر، روز 5 ژوئن 2017 روابط خود با 
قطر را قطع كرده و اقدامات تنبيهي شديدي عليه 

دولت كوچك قطر انجام دادند. 
به عبارت ديگر، سطح تنش كنوني قابل مقايسه 
با تنش سال 2014 نيس��ت. اين بحران كم سابقه 
نه تنها براي طرفين تنش بلكه براي بازيگران ثالث 
از جمله جمهوري اس��المي ايران نيز پيامد خواهد 
داش��ت. در نوش��تار پيش��رو، ضمن بررسي روابط 
قطر با جمهوري اس��المي ايران، تاثير اين تنش بر 
روابط تهران- دوحه و همچنين تاثير آن بر امنيت 

جمهوري اسالمي ايران بررسي مي شود. 

 بررسي روابط قطر و جمهوري اسالمي 
ايران

يكي از مهم ترين شاخصه هاي سياست خارجي 
قط��ر، ارتباط ب��ا قطب هاي مخال��ف منطقه يي و 
فرامنطقه ي��ي در منطقه خاورميانه ش��امل ايران، 
حم��اس و س��وريه )كه روابط با دمش��ق به خاطر 
مداخل��ه قط��ر در ام��ور داخلي س��وريه از س��ال 
2011 ب��ه بعد قطع ش��ده اس��ت( از يك طرف و 
عربستان س��عودي، رژيم صهيونيستي و امريكا )به 

عنوان بازيگر فرامنطقه يي در خاورميانه( است. 
قطر از دوران ش��يخ حمد ب��ن خليفه آل ثاني 
برخ��الف كش��ورهايي نظي��ر بحري��ن، ام��ارات و 
عربستان سعودي روابط پرفرازونشيبي با جمهوري 
اس��المي ايران نداشته اس��ت. بااين حال، روابط دو 
كش��ور از فاكتورهاي همگ��را و واگرا تاثيرپذيرفته 

است. 
1-1: فاكتورهاي همگرا در روابط ايران و قطر

قط��ر بع��د از عم��ان در ميان اعضاي ش��وراي 
هم��كاري خليج ف��ارس بهترين رواب��ط را با ايران 
داش��ته و برخالف بحرين و امارات از تنش با ايران 
خودداري كرده و مانند روابط با رژيم صهيونيستي 
در رواب��ط با اي��ران نيز »هم��كاري را بر تنش« و 
»تعقيب منافع مطلق را بر منافع نسبي« ارجحيت 
داده اس��ت. در ش��كل گيري اين رواب��ط دوجانبه 
ضمن اينكه تمايل دو طرف براي تاثير نپذيرفتن از 
محيط آنارشيك و پرتنش منطقه خاورميانه تاثير 
داشته اس��ت، فاكتورهاي ديگري نيز موثر بوده اند 

كه مهم ترين آنها عبارتند از: 
1-1-1: مرزهاي مشترك دريايي

ايران يك��ي از قدرت هاي منطقه يي اس��ت كه 
در همس��ايگي قط��ر ق��رار گرفته و با اين كش��ور 
مرز دريايي دارد كه اين مرز دريايي در س��پتامبر 
1969 تعيين و از تاريخ 10 مي 1970 اجرا ش��ده 
اس��ت. دارا بودن مرزهاي مشترك دريايي يكي از 
عللي اس��ت كه سبب ش��د قطر و ايران در مارس 
2010 موافقت نامه امنيتي تحت عنوان »مبارزه با 
تروريسم و ارتقاي همكاري امنيتي« امضا كردند. 
2-1-1: برخورداري از منطقه گازي مشترك

يكي از مهم ترين داليل روابط دوس��تانه ايران 
و قط��ر مربوط به برخورداري از منطقه مش��ترك 
گازي است. قطر با 25 تريليون مترمكعب، سومين 
ذخاير بزرگ اثبات ش��ده در جهان )معادل تقريبا 
14 درص��د ذخاير اثبات ش��ده گازي در جهان( را 
در اختيار دارد. تقريبا هم��ه ذخاير گازي قطر در 
منطقه ش��مالي اين كش��ور قرار گرفته اس��ت كه 
بخشي از بزرگ ترين منطقه گازي جهان را تشكيل 
مي دهد. پارس جنوبي ايران و منطقه شمالي قطر 
روي هم رفت��ه بزرگ ترين منطق��ه گازي در جهان 
را تش��كيل مي دهند. اين منطقه ك��ه در مرز آبي 
ايران و قطر در خليج فارس قرار گرفته اس��ت اين 
حوزه گازي وسعتي نزديك به 9700 كيلومترمربع 
دارد كه 3700 كيلومترمربع آن در بخش آب هاي 
منطقه ي��ي اي��ران و 6000 كيلومترمرب��ع نيز در 

آب هاي منطقه يي قطر قرار دارد. 
3-1-1: حماي�ت ايران و قطر از حماس در 

فلسطين
يك��ي ديگ��ر از فاكتورهاي موج��د همكاري و 
نزديك��ي روابط قطر با ايران، حمايت دو كش��ور از 
حماس در فلس��طين است. قطر، حماس را شاخه 
اخوان المسلمين در فلسطين مي داند و ايران نيز از 
حماس را به دليل اتخاذ رويكرد مقاومت جويانه در 

مقابل رژيم صهيونيستي حمايت مي كند. 
4-1-1: عربستان سعودي

در رواب��ط اي��ران و عربس��تان س��عودي كه به 
هم��راه تركي��ه مهم تري��ن رقيب منطقه ي��ي ايران 
اس��ت، بيش از هر چيز بي اعتمادي و جنگ قدرت 

حكمفرماس��ت. روابط قطر و عربستان نيز هيچ گاه 
مانن��د روابط بحرين- عربس��تان يا حت��ي امارات- 
عربستان در چارچوب شوراي همكاري خليج فارس 
نبوده است. قطر از نگاه »پدرساالرانه« عربستان در 
درون ش��وراي همكاري خليج ف��ارس رضايت ندارد 
و همچني��ن از نگاه »مداخله جويانه« عربس��تان در 
امور داخلي ديگر كش��ورهاي عربي ناراضي است و 
آن را تهديد ب��راي امنيت خود مي داند. با توجه به 
اين ش��رايط، قطر از روابط با ايران به عنوان »وزنه 
تعادل« در مقابل عربستان سعودي استفاده مي كند 
و راهب��رد »گفت وگ��وي س��ازنده« با اي��ران را در 
سياست هاي منطقه يي اتخاذ كرده است. جمهوري 
اسالمي ايران نيز از شكاف در روابط قطر و عربستان 

براي تقويت روابط خود با دوحه بهره مي برد. 
2-1: فاكتورهاي واگرا در روابط ايران و قطر

روابط قطر و جمهوري اس��المي ايران عالوه بر 
فاكتورهاي همگرا متاثر از فاكتورهاي ديگري است 
كه س��بب مي شود همكاري در روابط ايران و قطر 

تقويت نشود. اين فاكتورها عبارتند از: 
1-2-1: تعامل قطر با رژيم صهيونيس�تي و 

امريكا
بدون ش��ك، يكي از مهم ترين علل تاثيرگذار 
بر ش��كل نگرفتن روابط »عميق« ميان جمهوري 
اس��المي ايران و قطر، ن��وع روابط و تعامل قطر با 
امريكا و رژيم صهيونيس��تي اس��ت كه جمهوري 
اس��المي اي��ران آنه��ا را دو تهدي��د اصل��ي خود 
مي داند. وجود بزرگ ترين پايگاه هوايي امريكا در 
قطر يكي از مهم ترين داليلي است كه سبب شد 
ايران و قطر نتوانند ي��ك روابط امنيتي دوجانبه 
كه سبب پيوس��تگي دو كشور به هم شود، ايجاد 
كنن��د. در واقع، قطر به عنوان يك دولت كوچك 
در منطق��ه خاورميان��ه، امنيت خ��ود را تا حدود 
زي��ادي به دول بزرگ ت��ر و فرامنطقه يي گره زده 
و اي��ن اقدام همان طور كه »ب��اري بوزان« معتقد 
است براي قدرت بزرگ منطقه يي )در اينجا يعني 
جمهوري اس��المي ايران( يك تهديد محس��وب 
مي شود. روابط رس��مي قطر با رژيم صهيونيستي 
ك��ه مورد حمايت غرب هم قرار دارد، نيز س��بب 
مي شود كه ايران و قطر نتوانند در راستاي ايجاد 

روابط عميق حركت كنند. 
2-2-1: مداخل�ه عربس�تان س�عودي در 

روابط قطر و ايران
اگرچه عربستان سعودي يك فاكتور تاثيرگذار 
ب��ر ايجاد روابط گرم ميان ايران و قطر اس��ت، اما، 
هوي��ت »برادر بزرگ ت��ري« و هويت »مداخله گر« 
عربس��تان س��عودي اجازه نمي دهد كه كشورهاي 
عضو ش��وراي همكاري خليج ف��ارس روابط خود با 
جمهوري اس��المي ايران را »عمق« ببخشند. يكي 
از علل بروز تنش اخير در روابط قطر با عربس��تان 
سعودي نيز، موضوع جمهوري اسالمي ايران و نگاه 
متفاوت عربستان سعودي و قطر به نقش منطقه يي 

جمهوري اسالمي ايران در خاورميانه است. 

 3-2-1: مداخل�ه قط�ر در بحران س�وريه 
در جهت براندازي نظام بشار اسد

يكي ديگ��ر از فاكتورهايي ك��ه به نوعي زمينه 
تضعي��ف روابط قط��ر و جمهوري اس��المي ايران 
طي س��ال هاي اخير را فراهم كرد، مداخله قطر در 
بحران سوريه با هدف براندازي بشار اسد از قدرت 
است. اين مداخله سبب شد كه جمهوري اسالمي 
اي��ران از س��ال 2011 به بعد همواره ب��ر اين باور 
باشد كه قطر نيز مانند عربستان سعودي، تركيه و 
امريكا حامي گروه هاي تروريستي در سوريه است. 
بااين حال، ش��واهد گوياي اين است كه دولت قطر 
از آغاز سال 2017 همسويي بيشتري با جمهوري 
اسالمي ايران در بحران سوريه داشته كه از جمله 
آن هم��كاري در زمينه ايجاد مناطق كاهش تنش 

در سوريه است. 
با توجه به فاكتورهاي ذكرشده؛ »مهران كامروا« 
درباره روابط ايران و قطر معتقد اس��ت كه: »روابط 
ايران و قطر گرم و صميمي، اما، س��طحي اس��ت و 
عمق ندارد. روابط دو كش��ور بيش از آنكه ش��امل 
همكاري امنيتي و نظامي، پروژه هاي سرمايه گذاري 
مشترك يا حتي س��رمايه گذاري و تجارت معنادار 
باش��د شامل اجالس و اعالميه هاي برادرانه است. « 
»عبداهلل س��هرابي«، سفير سابق جمهوري اسالمي 
اي��ران، در خ��رداد 1391 گفت: »از س��ال 1995 
ت��ا 2012 بي��ش از 45 يادداش��ت تفاهم همكاري 
دوجانبه ميان ايران و قطر امضا شد كه بيش از 85 
درصد آن عملي نش��ده است. « )سفارت جمهوري 

اسالمي ايران - دوحه، 17 خرداد 1391( 

 تاثيرات تنش قطر با عربستان براي 
جمهوري اسالمي ايران

تنش اخير بر روابط قطر با عربس��تان از دو بعد 
براي جمهوري اس��المي ايران حايز اهميت است: 
تاثي��ر اي��ن تنش بر رواب��ط تهران- دوح��ه، تاثير 
منطقه يي اين تنش براي جمهوري اسالمي ايران. 
1-2: تاثير تنش قطر با عربستان بر روابط 

دوجانبه تهران - دوحه
اي��ن تن��ش ب��راي رواب��ط قط��ر و جمهوري 
اس��المي ايران يك »فرصت« است. زيرا اوال سايه 
عربس��تان س��عودي را از عميق نشدن روابط قطر 
و اي��ران حذف مي كند. همان گونه كه گفته ش��د 
نگاه »برادر بزرگ تري و مداخله گرانه« عربس��تان 
سعودي به اعضاي ش��وراي همكاري خليج فارس 
مانع تقويت روابط كش��ورهاي عضو اين ش��ورا با 
جمهوري اسالمي ايران مي شود. تنش اخير ميان 
قطر و عربس��تان ك��ه حمايت دوحه از سياس��ت 
منطقه ي��ي جمهوري اس��المي اي��ران و تاكيد آن 
بر نقش ثبات س��از جمهوري اسالمي ايران كه در 
مقابل تاكيد رياض بر نقش هرج ومرج س��از تهران 
مطرح شد، يكي از مهم ترين علل بروز تنش اخير 
محسوب مي شود. اين تنش اكنون مي تواند هراس 
قطر از عربس��تان براي تقويت و عمق بخشيدن به 

روابط با جمهوري اسالمي را كاهش دهد. از سوي 
ديگر، جمهوري اسالمي ايران نيز در مقابل راهكار 
محاصره قطر توس��ط عربس��تان، امارات و بحرين، 
حمايت از دوحه را در پيش گرفته و خواستار پايان 

دادن به سياست محاصره قطر شده است. 
ثانيا اين تنش مي توان��د منافع اقتصادي براي 
جمهوري اس��المي به دنبال داش��ته باشد. »علي 
طيب ني��ا«، وزير امور اقتصادي و داراي ايران، آبان 
ماه 1393 حجم تجاري ايران و قطر را تنها حدود 
100 ميليون دالر در سال اعالم كرد. )شبكه خبر، 
1 آب��ان 1393( بس��تن مرزهاي زمين��ي، هوايي 
و دريايي با قطر توس��ط س��ه كش��ور عربس��تان، 
ام��ارات و بحرين كه س��بب افزايش قابل مالحظه 
پ��رواز هواپيماهاي قطري در حري��م هوايي ايران 
و همچنين ارس��ال مواد غذاي��ي از ايران به دوحه 
ش��د، و همچني��ن حذف ه��راس آل ثان��ي از آل 
سعود در گسترش روابط با ايران، مي تواند افزايش 
حجم تجاري دو كشور را در پي داشته باشد. قطر 
س��االنه 165 هزار پرواز به بيش از 150 مقصد در 
دنيا دارد ك��ه با تنش اخير اكن��ون تنها راه پرواز 
هواپيماهاي اين كشور از فراز آسمان ايران خواهد 
ب��ود. درعين حال، با توجه ب��ه اينكه قطر به همراه 
ايران و روس��يه بيشترين ذخاير گازي جهان را در 
اختيار دارند، تقويت روابط دوحه – تهران مي تواند 
همس��ويي بيش��تري ميان ايران، قطر و روسيه در 

موضوع گاز ايجاد كند. 
2-2: تاثي�ر منطقه ي�ي اي�ن تن�ش براي 

جمهوري اسالمي ايران
 تداوم تنش در روابط قطر با عربستان سعودي 
در س��طح منطقه يي نيز براي جمهوري اس��المي 
اي��ران پيامدهايي در قالب فرصت و تهديد خواهد 
داش��ت كه البته فرصت هاي آن به مراتب بيشتر از 

تهديدهاست. 
1-2-2: فرصت ها 

فرصت هاي اين تنش براي جمهوري اس��المي 
اي��ران در س��طح منطقه يي به صورت فهرس��ت وار 

عبارتند از: 
- شكس��ت راهبرد عربس��تان س��عودي براي 
ايران هراسي و ايجاد اجماع عليه جمهوري اسالمي 
ايران كه با رقص شمشير ترامپ در اجالس رياض 

شكل گرفت. 
- شكس��ت زعامت، برتري جويي و سلطه طلبي 

عربستان سعودي بر كشورهاي عربي
- درگير شدن عربس��تان سعودي در يك تنش 
جديد كه اين تنش نيز توسط يكي از اعضاي شوراي 
هم��كاري خليج فارس رخ مي دهد، تضعيف هژموني 
عربي عربستان سعودي به عنوان رقيبي كه روابط با 
جمهوري اس��المي ايران را پس از به قدرت رسيدن 
ملك س��لمان در ژانوي��ه 2015 از رقابت به تخاصم 

تنزل داده است را در پي خواهد داشت. 
- تقويت تقس��يم شوراي همكاري خليج فارس 
به دو محور عربس��تان سعودي، امارات و بحرين از 

يك سو و قطر، كويت و عمان از سوي ديگر. 
- با توجه به اينك��ه تركيه نيز مانند جمهوري 
اس��المي ايران در اين تن��ش، جانب قطر را گرفته 
اس��ت، تداوم اين تنش مي تواند سبب شكل گيري 
محور جديد تركيه-قط��ر- ايران كه به نوعي مورد 
حماي��ت عمان و كويت نيز خواه��د بود در مقابل 

محور عربستان، امارات، بحرين و مصر شود. 
- تغيي��ر راهبرد قط��ر از »تقابل« ب��ا ايران در 
س��وريه به »همكاري« با ايران در س��وريه: يكي از 
نش��انه هاي امكان پذير بودن اي��ن تغيير مربوط به 
اظهارات ش��يخ حمد بن جاسم، نخست وزير سابق 
قطر است كه پس از تنش اخير صريحا اذعان كرد 
كه راهبرد قطر در بحران سوريه اشتباه بوده است. 
- خروج قطر از ائتالف س��عودي عليه يمن كه 
طي تنها چند روز پس از اين تنش، نظاميان قطري 

از يمن به دوحه بازگشتند. 
2-2-2: تهديدها

تداوم تنش اخير ميان قطر و عربس��تان سعودي 
مي توان��د تهديدهاي��ي نيز براي جمهوري اس��المي 
ايران ايجاد كند كه برخي از اين تهديدها عبارتند از: 
- درصورتي ك��ه قط��ر در مقاب��ل فش��ارهاي 
عربستان سعودي و متحدانش تسليم شود، به منزله 
هشداري از جانب رياض به ديگر كشورهاي عربي 
به خصوص كويت و عمان است كه از تقويت روابط 
خود با تهران خودداري كنند. امكان تسليم شدن 
قطر در مقابل عربستان سعودي با توجه به تاثيرات 
ژئوپليتيك��ي اين بحران بر قطر نيز وجود دارد زيرا 
40 درص��د نيازهاي غذايي قطر از مرز عربس��تان 
س��عودي وارد مي ش��ود و درعين حال، با توجه به 
اينك��ه قطر ميزب��ان جام جهاني فوتبال در س��ال 
2020 اس��ت، به مرز زميني با عربس��تان سعودي 
ب��راي وارد ك��ردن تجهيزات ساخت وس��از جهت 
تكميل پروژه هاي مربوط به جام جهاني كه به طور 
هفتگي 500 ميلي��ون دالر براي قطر هزينه دارد، 

وابستگي دارد. 
- اگرچ��ه قطر و تركيه پيش ازاي��ن درباره ايجاد 
پايگاه نظامي تركيه در دوحه به توافق رسيده بودند، 
اما، تركيه ب��ا بهره گيري از تنش قطر با عربس��تان 
س��عودي و به بهانه حمايت از قط��ر، حضور نظامي 
خ��ود را در اين كش��ور با فرس��تادن 5 هزار نظامي 
تقويت كرد. اگرچه اين حضور س��بب توقف روند رو 
به رشد روابط عربس��تان و تركيه، مهم ترين رقباي 
منطقه ي��ي جمهوري اس��المي ايران مي ش��ود، اما، 
درعين ح��ال تقويت حضور نظامي تركيه در قطر در 

راستاي منافع جمهوري اسالمي ايران قرار ندارد. 
- بهره ب��رداري امريكا از اين تنش براي تقويت 
حضور در قطر و همچنين براي فروش س��الح هاي 
بيشتر به كش��ورهاي عربي؛ كمااينكه امريكا تنها 
ط��ي 10 روز پس ازاي��ن تنش، هم ي��ك قرارداد 
نظام��ي 12 ميلي��ارد دالري با قط��ر منعقد و هم 
يك رزمايش دريايي مش��ترك با قطر در آب هاي 

خليج فارس در روز 16 ژوئن برگزار كرد. 

 نتيجه گيري
شوراي همكاري خليج فارس طي 36 سالي كه 
از عمر آن ميگذرد همواره از تنش ها و اختالف هاي 
دروني رنج برده كه دولت قطر يكي از اركان اصلي 
اي��ن تنش بود زيرا قطر از جمله كش��ورهاي عضو 
اين ش��ورا است سياس��ت برادر بزرگ تر عربستان 
س��عودي در قالب اين شورا را كه منجر به مداخله 
در ام��ور داخل��ي س��اير اعضا نيز ش��د، به چالش 

كشيده است. 
از جمله اين چالش ها پس از سفر دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا به رياض و برگزاري نشست 
عربي- اسالمي در رياض كه مهم ترين شاخصه آن 
تالش براي ايجاد اجماع عليه جمهوري اس��المي 
ايران بود، بروز كرد زيرا انتقاد امير قطر از رويكرد 
به شدت ضد ايراني اين نشست و تاكيد آن بر نقش 
ثبات ساز جمهوري اسالمي ايران در منطقه سبب 
واكنش عجوالنه عربس��تان سعودي و متحدان آن 
در قط��ع رابطه با دوحه و س��پس اعمال فش��ار و 
تكرار س��ناريويي كه س��ال 2015 عليه ايران اجرا 
كرده بودند، ش��د. اين تنش ع��الوه بر پيامدهايي 
كه بر طرفي��ن دارد براي طرف هاي ثالث از جمله 
جمهوري اس��المي ايران ني��ز پيامدهايي در قالب 
تاثير بر رواب��ط دوجانبه تهران- دوحه و همچنين 
فرصت ها و تهديدها براي جمهوري اسالمي ايران 

در سطح منطقه يي خواهد داشت. 
اگرچ��ه افزايش تن��ش و بي ثبات��ي در محيط 
خاورميان��ه به خص��وص محيط مج��اور جمهوري 
اس��المي ايران تامين كننده منافع آن نيست، اما، 
با توجه به كاهش س��طح روابط تهران – رياض از 
رقابت به تخاصم، تنش اخير ميان قطر و عربستان 
و متح��دان عرب��ي آن مي توان��د ب��راي جمهوري 
اس��المي ايران فرصت هاي براي به چالش كشيدن 

رويكرد ضد ايراني آل سعود ايجاد كند. 
شمس

اگرچه عربستان سعودي يك فاكتور تاثيرگذار بر ايجاد روابط گرم ميان ايران و قطر است، اما، هويت »برادر بزرگ تري« و هويت 
»مداخله گر« عربستان سعودي اجازه نمي دهد كه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس روابط خود با جمهوري اسالمي 

ايران را »عمق« ببخشند. يكي از علل بروز تنش اخير در روابط قطر با عربستان سعودي نيز، موضوع جمهوري اسالمي ايران و نگاه 
متفاوت عربستان سعودي و قطر به نقش منطقه يي جمهوري اسالمي ايران در خاورميانه است

اين تنش براي روابط قطر و جمهوري اسالمي ايران يك »فرصت« است. زيرا سايه عربستان سعودي را از عميق نشدن روابط قطر و 
ايران حذف مي كند. نگاه »برادر بزرگ تري و مداخله گرانه« عربستان سعودي به اعضاي شوراي همكاري خليج فارس مانع تقويت 

روابط كشورهاي عضو اين شورا با جمهوري اسالمي ايران مي شود
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خروج از اتحاديه اروپا سرنوشت بريتانيا را تغيير داد

عواقب ناشنيده برگزيت
گروه جهان| طال تسليمي|

 از زماني كه بريتانيايي ها به خروج كشورشان 
از اتحاديه اروپا راي مثبت دادند، حدود يك سال 
مي گذرد و اگرچه فاصله ميان راي هاي »آري« و 
»خير« بسيار اندك بود، اما به طور قطع بريتانيا 
در حال جدايي از بلوك اروپايي اس�ت: ماده 50 
معاهده ليس�بون كه به معناي آغاز رسمي روند 
خروج اس�ت، اواخر ماه مارس گذش�ته به اجرا 
گذاش�ته ش�د و ديويد ديويس، وزي�ر برگزيت 
بريتانيا، باالخره در اواس�ط ماه ژوئن با ميش�ل 
بارنيه، مذاكره كننده ارش�د اروپايي به گفت وگو 
نشست. اما نكته اينجاست كه هنوز هيچ كسي 
نمي دان�د چهره واقعي برگزي�ت چگونه خواهد 
بود. ب�ه گ�زارش »پوليتيك�و«، پيش بيني ها از 
فروپاشي كامل اقتصاد بريتانيا تا خوش بيني در 
مورد تشكيل يك امپراتوري جديد، متغير است. 
اما نتيجه هرچه كه باشد، برگزيت از همين حاال 
به ش�يوه هايي آزاردهنده خ�ود را نمايان كرده 
اس�ت. بريتانيا هنوز در اتحاديه اروپاس�ت، اما 
تصمي�م به خروج عواقب وخيمي داش�ته كه از 

همين حاال قابل مشاهده است. 

 پادشاهي »متحد« بريتانيا
بوريس جانسون، وزير امور خارجه امريكا، برگزيت 
را به كيكي اش��اره كرد كه مي توان به س��ادگي آن را 
خورد؛ اما تقس��يم اين كيك به طور قطع مش��كالتي 
در پ��ي داش��ت؛ 51.9درصد از ش��ركت كنندگان در 
همه پرس��ي به خ��روج راي  دادن��د و در مقابل، 48.1 
درصد ماندن در اتحاديه اروپا را خواس��تار ش��دند و با 
چنين ش��رايطي بايد گفت كه كيك در حقيقت خود 
بريتانيا بود كه در تفرقه آميزترين همه پرسي اين كشور 
تقس��يم ش��د. برگزيت اين جزيره را تقريبا به دو نيم 
تقس��يم كرد.  محافظت از قرار و مدارهاي بين ايرلند 
شمالي و جمهوري ايرلند تحت توافقنامه جمعه خوب، 
يكي از اولويت هاي اصلي بروكس��ل در مذاكرات است. 
با وجود اينكه اس��كاتلند در لحن استقالل طلبانه خود 
تجديدنظر كرده، اما چشم انداز برگزاري يك همه پرسي 
ديگر نگران كننده اس��ت؛ به هر حال، همه پرسي اول 
نتوانس��ت آن طور ك��ه ديويد كامرون وع��ده داده بود 
موضوع را دس��ت كم طي يك نسل حل كند و از اين 
رو، نگراني از همه پرسي دوم چندان غيرطبيعي نيست. 
رس��يدگي به خواس��ته همه غيرممكن خواهد بود و 
ضربه هاي ساختاري غيرمنتظره به اتحاد بريتانيا ممكن 

است آن قدر عميق باشد كه نتوان درمانشان كرد. 

 دوست يابي
ديدار با شخص مورد نظر و يافتن »عشق حقيقي« 
هيچگاه ساده نبوده است اما برگزيت فاجعه دوست يابي 
را به سرزمين هاي ريچارد كورتيس، فيلم نامه نويس و 
كارگ��ردان فيل��م بريتانيايي »حقيقتا عش��ق بورز«، 
كش��اند. نش��ريه »تالتر« كه براي جامعه سطح باالي 
بريتانيا حكم انجيل را دارد، اخيرا در مقاله يي قوانين 
اين جهان رمانتيك جديد و شجاعانه را ترسيم نمود. 
به گفته اميلي هيل، نويس��نده مقاله »روابط عاشقانه 
بد«، هيچ چيزي بيش��تر از مكان مالقات و »آري« يا 

»خير« گفتن يك نفر در همه پرسي برگزيت اهميت 
ندارد. در يك برنامه جديد دوست يابي به نام »متنفر« 
كه كاربران را بر مبناي چيزهايي كه دوس��ت ندارند 
دس��ته بندي مي كند، حدود 88 درص��د از آنها طبق 
بي ميلي مش��ترك به »ترك« يا »ماندن« در اتحاديه 
اروپا با يكديگر جفت و جور ش��دند. هيل در اين باره 
گف��ت: »مجردها به چنين فناوري ني��از دارند به اين 
دليل كه اين حقيقت بيولوژيكي كه شما فردي هستيد 
كه ماندن را ترجيح مي دهد يا به دنبال رفتن هستيد، 
از ظاهرتان مش��خص نمي ش��ود و حتي در رابطه هم 
نمي توان آن را فهميد. همه افراد شبيه به هم هستند 

و فقط مغز آنهاست كه متفاوت عمل مي كند. «
اگر مقاله نش��ريه مطرح بريتانياي��ي و نتايج يك 
برنامه دوس��ت يابي براي نشان دادن تاثير برگزيت در 
روابط كافي نيس��تند، بايد گفت كه مش��اوران روابط 
خانوادگي هم نظر مش��ابهي دارند: زوج هاي بسياري 
هس��تند كه بر س��ر خروج از اتحاديه اروپا با يكديگر 
مشاجره مي كنند. پس عشق چه مي شود؟ برگزيت آن 

را نابود كرده است. 

 حسن شهرت بريتانيا
تا چندي پيش وقتي ي��ك بريتانيايي در خارج از 
كش��ور به محل تولد خود اش��اره مي كرد، ديگران در 
مورد مس��ائلي همچون چاي، ملكه، تيم هاي فوتبال، 
خواننده ها و مسائل مشابه با وي گفت وگو مي كردند؛ 
اما اكنون بيشترين جمالتي كه بريتانيايي ها در خارج 
از كشور مي شنوند، اينها هس��تند: »چه وحشتناك، 
م��ا هم ترامپ را داريم، مي دانيم چه حس��ي داريد. « 
ي��ا »خب پس از برگزيت چه؟« ي��ا حتي »ياد ديويد 
كام��رون بخير. « روزنامه آلماني »س��ودويچه« اخيرا 
در مقاله يي نوشت: »كشور )بريتانيا( توسط يك ربات 
س��خنگو اداره مي ش��ود كه به ربات مي مشهور است. 
بوريس جانسون هم وزير خارجه است. دقيقا چه باليي 

سر اين كشور آمده؟« پاسخ ساده است: برگزيت!

 پيوستگي زمان و فضا
زمان درست همان طوري كه همه تجربه يي يكسان 
در مورد آن دارند، در مسيري مستقيم پيش مي رود و 
اتفاقات به صورت خطي روي مي دهند. بريتانيا هنوز 
اتحاديه اروپا خارج نشده است و با اين حال، طرفداران 
برگزي��ت هر خبر خوبي را اثباتي بر خوبي ايده خروج 
مي دانن��د. براي نمون��ه مي توان ب��ه پيش بيني هاي 
اقتصادي اش��اره كرد؛ س��ازمان كش��ورهاي توسعه و 
هم��كاري اقتصادي در ماه م��ارس پيش بيني خود از 
رش��د توليد ناخالص داخلي در سال جاري ميالدي را 
1.6درص��د اعالم كرد ك��ه از پيش بيني ماه نوامبر در 
مورد رشد در همين بازه زماني، 0.4 درصد بيشتر بود. 
طرف��داران برگزيت بالفاصله گفتن: »پيش بيني ها به 
سمت رشد بيشتر پيش مي روند؛ هورا!« اما در حقيقت 
اي��ن پيش بيني هم اثباتي بر اين مس��اله اس��ت كه 
برگزيت هنوز رخ نداده و در گزارش سازمان كشورهاي 
توس��عه و همكاري اقتصادي آمده است: »بزرگ ترين 
مخاطره براي اقتصاد بريتانيا، عدم اطمينان مربوط به 
روند خروج از اتحاديه اروپاس��ت. « اما اين تنها مثال 
موجود نيس��ت. ديوي��د ديويس گفت ك��ه مذاكرات 

بروكس��ل به صورت موازي و در طول تابستان انجام 
مي ش��وند؛ اما تنها يك روز پ��س از مذاكرات حقيقي 
مش��خص شد كه گفت وگوها طبق خواسته ديگر 27 
كش��ور عضو اتحاديه اروپا پيش مي روند: اول جدايي 
انجام مي ش��ود و بعد از آن صحب��ت رابطه جديد به 
مي��ان مي آيد. اما ظاهرا طرفداران برگزيت در بريتانيا 
همچنان به توالي زماني اعتقادي ندارند و فكر مي كنند 
اين اتفاقات به طور موازي در حال وقوع است! ديويس 
پس از ديدار در اين باره گفت: »زمان ش��روع اهميتي 

ندارد؛ پايان آن مهم است. «

 تعطيالت تابستانه
ديگر اهميتي ن��دارد كه تا اندكي پيش تعطيالت 
تابس��تانه خود را در آفريقاي جنوبي مي گذرانديد يا 
آلمان؛ پس از برگزيت هر سفري به هر مقصدي براي 
بريتانيايي ها گران تر از پيش خواهد بود. در نخستين 
واكنش به نتايج همه پرس��ي برگزيت، ارزش پوند در 
برابر دالر و ديگر ارزهاي مطرح جهاني به شدت سقوط 
كرد و به كمترين ميزان در 31 سال گذشته رسيد. هر 
قدمي كه بريتانيا به س��مت جدايي از اتحاديه اروپا بر 
مي دارد با كاهش ارزش پوند همراه است. با اين حال، 
پوند هنوز ه��م در برابر فرانك جمهوري دموكراتيك 
كنگو يا س��ومي ازبكس��تان از ارزش بااليي برخوردار 
است؛ پس ش��ايد زمان آن رس��يده كه بريتانيايي ها 
ماجراجويي بيشتري به خرج دهند و مقاصد جديدي 

در جهان را براي تعطيالت خود انتخاب كنند!

 مناظره هاي اينترنتي
وينت كرف، از افراد پيش��رو در صنعت فناوري در 
س��ال 1999 گفت كه اينترنت يكي از قدرتمندترين 
بلندگوهاي اختراع ش��ده در سخنراني هاست و امكان 
ش��كوفايي چندين ديدگاه به طور همزم��ان را فراهم 
مي آورد. وي حق داش��ت، اما اين ابزار قدرتمند نقاط 
ضعفي هم دارد كه زماني نمايان مي شوند كه كاربران 
حق ديگران را ناديده مي گيرند. به طور قطع مناظره ها 
و مباحثه ه��اي اينترنتي مزاي��اي زي��ادي دارند، اما 
وقتي حرف از برگزيت مي ش��ود صحبت ها به سرعت 
به انحطاط كش��يده مي شوند؛ براي نمونه مي توان به 
سوء استفاده از فضاي مجازي و حمالت به جينا ميلر، 

فردي كه برگزيت را در دادگاه عالي به چالش كشيد، 
اش��اره كرد. دولت بريتانيا در ح��ال حاضر 250 هزار 
پوند بودجه در اختيار دانشگاه كارديف گذاشته است 
تا به نظارت بر جرايم كينه ورزانه در ارتباط با برگزيت 
در ش��بكه هاي اجتماعي كمك كن��د. متيو ويليامز، 
محقق ارشد در اين برنامه، گفت: »جرايم كينه ورزانه 
در مقاط��ع زماني خ��اص با افزايش هم��راه بوده و با 
اجراي رس��مي ماده 50 قانون ليسبون كه به معناي 
آغاز برگزيت است، تشديد شده اند. همه پرسي در مورد 
آينده بريتانيا در اتحاديه اروپا س��بب ش��ده است كه 
برخي نظرهاي متعصبانه افرادي در اقليت هاي بيشتر 
نمايان ش��وند و همين مساله به افزايش شديد جرايم 
كينه ورزانه منجر شده است. « وي افزود كه بسياري از 
اين جرايم در شبكه هاي اجتماعي رخ مي دهند. با اين 
اوص��اف بايد گفت كه به لطف برگزيت، ديدگاه وينت 

كرف به كلي لگدمال شد!

 خنثي بودن خانواده سلطنتي
ملكه هر تفكري كه در مورد سياست هاي بريتانيا 
دارد، براي خودش نگه مي دارد. ديدارهاي هفتگي وي 
با 13 قانون گذاران بريتانيايي در زمان چرچيل، ديگر 
اتفاق نمي افتد. اما داستان »ملكه از برگزيت حمايت 
مي كند« طلوعي ديگر براي خانواده س��لطنتي بود و 
اندكي بعد هم بريتانيا شاهد سخنراني ملكه در جلسه 
مشترك پارلمان با لباسي آبي رنگ با طرح زرد بودند 
كه هيچ چي��زي غير از پرچم اتحاديه اروپ��ا را يادآور 
نمي ش��د و هنوز هم معلوم نيست كه كاله او نمادي 
از حمايت خالصانه از اتحاديه اروپا بوده اس��ت يا خير. 
به هر حال بهتر بود پاي ملكه به اين مس��اله كشيده 

نمي شد؛ اما باز هم مشكل از برگزيت است!

 حزب محافظه كار
عضوي��ت در اتحادي��ه اروپ��ا از ديرباز مس��اله يي 
ناراحت كننده براي حزب محافظه كار بوده است؛ جان 
ميجر در س��ال 1993 سه نفر از اعضاي كابينه دولت 
خود را در ارتباط با همين مس��اله »حرام زاده« خواند. 
اما اين ناراحتي در س��ال هاي اخير از »س��نگريزه يي 
در كفش« به »پايي كه توس��ط كوسه خورده شده«، 
تغيير وضعيت داده است. نخستين موضوع عجيب اين 

است كه حزب حامي تجارت آزاد، بريتانيا را به سمت 
خروج از بزرگ ترين توافق تجارت آزاد اين كشور سوق 
مي دهد. ترزا مي  هم انتخابات زودهنگام فاجعه آميزش 
را ب��ه اين منظور برگزار كرد تا در مس��اله برگزيت از 
حماي��ت اكثريت برخوردار ش��ود. محافظ��ه كاران از 
»قدرتمن��د و باثب��ات« به »ضعي��ف و دمدمي مزاج« 
اف��ت كرده اند. چطور مي توان يك ح��زب را با وجود 
افرادي همانند كن كالرك و آنا سوبري كه از حاميان 
سرسخت اتحاديه اروپا هستند و افرادي همانند بيل 
كش و جيكوب ريز ماگ كه طرفدار دوآتشه برگزيت 
محس��وب مي ش��وند، مديريت كرد؟ هرچقدر هم كه 
محافظ��ه كاران براي حفظ ميان��ه تالش كنند، بازهم 
از نظر ناظران فاصله چنداني تا فروپاش��ي حزب باقي 

نمانده است. 

 حزب كارگر
حماي��ت جرمي كوربين از كمپين باقي ماندن در 
اتحاديه اروپا يكي از عجيب ترين اتفاقات بود. 47 نفر 
از قانون گ��ذاران حزب كارگر علي��ه اجراي قانون 50 
ماده ليس��بون راي دادند. ممكن اس��ت اين حزب در 
انتخابات اخير به طور غيرمنتظره يي محبوبيت يافته 
و خوب عمل كرده باش��د، اما هيچ چيزي س��ر جاي 
خودش نيس��ت. ظاهرا اين هم يك��ي ديگر از مزايا يا 

عواقب برگزيت است. 

 بازي مالمت كردن
در تمام چهار دهه گذشته، دولت بريتانيا راهكاري 
س��اده، ارزان و فوري براي شانه خالي كردن از زير بار 
مسووليت ها داشت: براي همه چيز بروكسل را مقصر 
مي دانس��ت. آنها در مورد ه��ر ماده قانوني كه در نهاد 
اروپايي ارائه مي ش��د نظر مي دادن��د و آن را تصويب 
مي كردن��د؛ اما در مقابل ملت بريتانيا همواره اين طور 
تظاهر مي كردند كه اجباري قوانين را پذيرفته اند. حتي 
اگر يك سري قوانين اضافي هم به قوانين اتحاديه اروپا 
مي افزودند، باز هم مي گفتند بروكرات ها در بروكسل 
آنها را مجبور به اي��ن كار كرده اند. اما بعد از برگزيت 
دولت بريتانيا ديگر نمي تواند از يك بز مرده به عنوان 
قرباني استفاده كند. به نظر مي رسد كه بريتانيا مجبور 
است ياد بگيرد كه مسووليت تصميم هايش را بپذيرد. 

»آري« گفتني كه نسلي را گرفتار كرد

بريتانيا 10سال آينده چگونه خواهد بود؟
گروه جهان|

از برگزاري همه پرس�ي جنجال برانگيزي كه 
آغ�از روند خروج بريتاني�ا از اتحاديه اروپا را در 
پي داشت، يك س�ال مي گذرد. دولت اين كشور 
تضعيف شده است و نگراني ها و بي اعتمادي هايي 
در م�ورد آينده پ�س از خ�روج از اتحاديه اروپا 
وجود دارد. نشريه پوليتيكو چشم اندازي از يك 

دهه پيش روي بريتانيا به تصوير كشيده است. 

 سال هاي ناخوشايند
»ماري آن س��يژهارت« در تجسم آينده نه چندان 
خوش��ايند پيش روي بريتانيا نوشت، »دن آچسون« 
وزير امور خارجه امريكا در سال 1962 گفت: »بريتانيا 
يك امپراتوري از دس��ت داد، اما هنوز نتوانس��ته يك 
نقش براي خود بيابد. « بريتانيا در غم موقعيت خود به 
عنوان يك قدرت امپراتوري بزرگ پيشين گريست و 
در ميانه عزاداري ها، با پيوستن به آنچه اتحاديه اروپا نام 
گرفت، نخستين قدم ها را به سمت يافتن نقشي جديد 
برداشت و آن عضويت با وجود دردسرهايش، به بريتانيا 
كمك ك��رد تا يكي از 5 اقتصاد و ق��درت برتر جهان 
باقي بماند. سقوط امپراتوري بعد از جنگ جهاني دوم 
به بريتانيا تحميل ش��د، اما در مورد برگزيت اين طور 
نبود. اين يك اقدام مازوخيستي تماما داوطلبانه بود كه 
سبب مي شود احساسات اوايل دهه 1960 بار ديگر در 
كشور حاكم شود. بريتانيا نه تنها هويت اروپايي خود 
را از دست مي دهد، بلكه بار ديگر بايد در جست وجوي 
نقشي براي خود باشد و بار ديگر همان حس سقوط را 
تجربه خواهد كرد. اقتصاد بريتانيا در نتيجه مشكالت 
در تجارت و كاهش س��رمايه گذاري مستقيم خارجي 
ديگ��ر در زمره 5 اقتصاد برت��ر جهان نخواهد بود. اين 
كشور ممكن است مجبور شود براي حفظ كرسي خود 
در ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد به شدت تالش 
كن��د. ارتش بريتانيا در پي كاهش اجباري هزينه هاي 
عمومي تضعيف مي ش��ود و در نتيجه حفظ رابطه به 
اصطالح ويژه  با امريكا نيز ديگر امكان پذير نخواهد بود، 
چ��را كه بريتانيايي فقير در خارج از اروپا چه به عنوان 
يك متحد نظامي و چه به عنوان يك شريك تجاري، 
چندان كارآمد به نظر نمي رس��د. ارتباط با كشورهاي 
غير اروپايي همانند كشورهاي دوست مشترك المنافع 
نيز بهتر نخواهد ش��د. اقتصادهاي��ي همچون چين و 
هند كه به س��رعت در حال پيشرفت هستند به دليل 
دش��واري اخذ رواديد براي ش��هروندان اين كشورها، 
تمايل چنداني به توافقنامه هاي تجاري سخاوتمندانه 

بريتانيا نشان نخواهند داد و با توجه به تمركز و تاكيد 
دولت بريتانيا بر كاهش مهاجرت، احتماال محدوديت ها 
در اي��ن زمينه كمتر نمي ش��وند. اقدام مازوخيس��تي 
بريتانيا در ترك اتحاديه اروپا س��بب مي شود كه اين 
كش��ور در مورد هويت خود دچار ناامني ش��ود و بازه 
زماني 10س��اله احتماال براي اينكه بريتانيا خودش را 

پيدا كند، كافي نخواهد بود. 

 شيون هاي پايان ناپذير
طب��ق پيش بيني مت كل��ي در 10 س��ال آينده 
خبرهاي بد تمامي نخواهند داش��ت، اما بس��ياري از 
آنها ناديده گرفته مي ش��وند، چرا كه م��ردم ديگر از 
سياس��ت و از بي توجهي آن به ملت خس��ته شده اند. 
هيچ توافق تجاري كه ب��ازي را تغيير دهد، در انتظار 
بريتانيا نيس��ت. پيش بيني نش��ريه اكونوميس��ت در 
مورد اينكه »فاصله بيش��تر مس��اوي است با تجارت 
كمت��ر« به حقيق��ت مي پيون��دد. توافق هاي كوچك 
ب��ا هند، چين و امريكا جاي تجارت از دس��ت رفته با 
كشورهاي همس��ايه را نمي گيرد. خدمات بهداشت و 
درمان مل��ي حتي نمي تواند خ��ودش را درمان كند. 
برنامه خدمات بهداشت و درمان عمومي لغو مي شوند. 
مشكالت حقوق و مزاياي بازنشستگي همچنان وجود 
خواهند داش��ت و هزينه يي براي زيرساخت ها صرف 
نمي شود. ميانه رو ها ظهور نمي كنند. امانوئل ماكرون 
)رييس جمهوري فرانسه( براي كشور رخ نخواهد داد 
ن��ه به اين دلي��ل كه به چنين سياس��تمداري نيازي 
نيس��ت؛ بلكه به اين دليل كه شرايط آنقدر سخت و 
پيچيده اس��ت كه جاي نفوذي ن��دارد و البته به اين 
دليل كه بريتانيا سياستمداري همچون ماكرون ندارد. 
بريتانيايي ها چيزهاي زيادي از دست مي دهند، اما 
از آنجايي كه خس��ارت ها به صدها و شايد هم هزارها 
خانواده بريتانيايي آس��يبي به جي��ب دولت نمي زند، 
اهميت زيادي نخواهد داشت و خبرساز هم نمي شود. 
لندن به زندگي هميشگي خود ادامه مي دهد و همانند 
هميشه قدرتمند به نظر مي رسد و تنها به اين دليل كه 
اوضاع لندن خوب است، دولت و بي بي سي مي گويند 

شرايط بريتانيا خوب است. 
اسكاتلند از بريتانيا جدا نمي شود؛ ولز هم همين طور. 
اما در ايرلند شمالي، بسياري از بريتانيا فاصله خواهند 
گرفت. مواردي از آش��وب و اخت��الل در نظم عمومي 
ديده مي ش��ود، اما آنقدري طول نمي كشد تا مردم به 
شرايط عادت كنند و همه چيز به حالت عادي برگردد. 
بريتانيايي ها با تحول در جامعه ادامه مي دهند، اقتصاد 

رشد مي يابد و شرايط بهتر مي شود. آن زمان است كه 
بريتانيا در مي يابد تثبيت رابطه با اتحاديه اروپا، رابطه 
بريتاني��ا با خودش را تثبيت نمي كن��د و اينكه از اول 
بايد رد پاي مش��كالت را در خانه جست وجو مي كرد. 

اتحاديه اروپا هيچ گاه مشكل بريتانيا نبود!

 غليان احساسات
»اليف ش��فق« معتقد است براي صحبت در مورد 
آين��ده نزديك بريتاني��ا، ابتدا باي��د در مورد حقيقت 
موجود پس از برگزيت، شفاف س��ازي ش��ود. تصميم 
ب��ه ترك اتحادي��ه اروپا نه تنها سياس��ت گذاري هاي 
داخلي بريتانيا و سياس��ت خارجي اين كشور را دچار 
تغيي��ر و تحول كرد، بلكه از ريش��ه بر زبان و ماهيت 

سياست گذاري تاثير گذاشت. 
چندين سال پيش، آرامش و وقار سياست مداران 
بريتانيايي و مردم در مناظرات و مباحثات شگفتانگيز 
بود. اما اندكي پيش از برگزاري همه پرسي برگزيت و 
پس از آن، شرايط شروع به تغيير كرد. مردم در مورد 
سياست با احساسات بيشتري صحبت مي كنند. ممكن 
اس��ت تغييرات كوچك باشند، اما محسوس هستند. 
هرچه كه احساسات بيشتري در مورد سياست وجود 
داشته باشد، نگراني، خشم و آزردگي بيشتري وجود 
خواهد داش��ت. همه اينه��ا ادراك در مورد زندگي در 
جهاني بي ثبات را تشديد مي كنند. عدم اطمينان مردم 
را احساساتي مي كند و اش��تباه خواهد بود اگر نقش 
احساسات در سياست ناديده گرفته شود. احساسات 
ممكن است جوانان را به فعاليت هاي سياسي بكشاند 
كه خوب يا بد بودن آن بس��تگي به نوع فعاليت دارد؛ 
اما به طور قطع گرايش ب��ه ملي گرايي و انزواگرايي را 
تش��ديد مي كند. آينده بريتانيا در 10 س��ال آينده تا 
اندازه زيادي به اين بس��تگي دارد كه امروز چطور در 
مورد چالش ها صحبت مي ش��ود. ارزش هاي مشترك 
در مورد همزيس��تي، احترام به تفاوت ها، دموكراسي، 
آزادي بيان و احساسات بين المللي نبايد تغيير كنند. 

 غريزه زنده ماندن
رزماري رايتر نوش��ت، شعار ساده »باز پس گرفتن 
كنت��رل« كمپين ترك اتحاديه اروپا به دليل حماقت 
راي دهن��دگان بريتانياي��ي نبود كه پيروز ش��د، بلكه 
دليل��ش ناراحتي از مس��ير اتحاديه اروپ��ا و آمادگي 
رهبران بريتانيايي براي پيش��روي در اين مسير بود. 
برگزيت نتيجه منطقي مشكالت پيشين با بروكسل 
بر سر مسائلي همچون وارد نشدن بريتانيا به منطقه 

يورو است. راي دهندگان احساس كردند كه بريتانيا در 
خارج از اتحاديه اروپا مي تواند اهداف خود را آزادانه تر 
دنبال كند. جدايي از بروكسل دشوار و پر هزينه است 
و اگ��ر با متوقف كردن كام��ل مهاجرت نيروهاي كار 
اروپايي همراه ش��ود، يك اش��تباه تم��ام عيار خواهد 
ب��ود. اما در عين حال مي توان��د فرصتي براي بريتانيا 
باشد. بريتانيا در زمينه هايي همچون علوم اقتصادي و 
بيوتكنولوژي دانش قابل توجهي دارد و جوانان آن پويا 
هستند. شايد در يك دوره ده ساله بريتانيا موقعيتي 

مستحكم تر در »ثروت كشورها« بيابد. 

 جزيره اي كوچك تر
روزا پرينس معتقد اس��ت بريتانيا در سال 2026 
كشوري كوچك تر و خسته كننده تر خواهد بود. خروج 
از اتحاديه اروپا تنها ش��روع كار اس��ت. بدون اتحاديه 
اروپا، روابط تجاري بريتانيا آسيب مي بيند و دولت هم 
مجبور خواهد بود بر مشكالت داخلي تمركز كند كه 

اين مساله قدرت جهاني بريتانيا را از بين مي برد. 
آشوبي كه در نتيجه راي گيري برگزيت و انتخابات 
سراسري س��ال 2017 آغاز شد، هيچگاه نبايد اتفاق 
مي افتاد و عواقب آن هم به س��ادگي از بين نمي رود. 
احتمال اينكه احزاب اصلي موجود در ش��كل كنوني 
خود دوام بياورند، بسيار اندك است و همين حاال هم 
مي ت��وان اختالف نظرهاي داخلي را در آنها مش��اهده 
كرد. شايد بتوان فوريت تش��كيل يك حزب ميانه رو 
جدي��د را از معدود مزاياي برگزي��ت و دوران پس از 
آن دانس��ت؛ ام��ا اين اتفاق ش��ايد در ب��ازه زماني ده  
س��اله امكان پذير نباشد. اتحادها و توافق هاي ضروري 
نيز ش��ايد از نظر اقتصادي كمك چنداني به بريتانيا 
نكند؛ دس��ت كم نه در اوايل روند خروج. بس��ياري از 
نهادهاي مالي و ش��ركت هاي بزرگ ب��ه دليل پايين 

آم��دن رتبه بريتانيا از يك ابر قدرت اقتصادي، تمايل 
كمتري به همكاري با اين كش��ور نشان خواهند داد. 
رياض��ت اقتصادي كه ق��رار نبود در مي��ان گزينه ها 
باش��د، در پي كاهش ورود س��رمايه از خارج از كشور 
به يكي از راهكارهاي اساسي براي تامين هزينه هايي 
همچون هزينه خدمات بهداشت و درمان و رسيدگي 
به افزايش تعداد دانشجويان تبديل شده است. از سوي 
ديگر، تا س��ال 2026 ديگر كسي براي كار كردن در 
بيمارستان ها و دانشگاه ها باقي نمي ماند، چرا كه همه 

كاركنان خارجي به كشورهاي خود بازگشته اند. 

 قمارهاي حزب محافظه كار
كريس مولين از دردسري كه بريتانيا در آن افتاده 
نوشته است. رابرت هريس نويسنده اخيرا در توئيتي 
نوش��ت: »محافظه كاران كش��ور را نابود كردند. « اول 
يك همه پرس��ي احمقانه براي خروج از اتحاديه اروپا 
برگ��زار كردند و بعد از آن ه��م انتخابات زودهنگامي 
را خواس��تار ش��دند كه اصال ضروري نبود و كشور را 
در مس��يري پيش ب��رد كه دولتم��داري در آن عمال 
غيرممكن ش��ده اس��ت. در هر دو مورد نيز اين اقدام 
را تنه��ا به يك دليل انجام دادن��د و آنهم اين بود كه 
نمي توانس��تند اختالف نظره��اي داخلي خ��ود را به 
تنهاي��ي حل كنند و ب��دون اهميت ب��ه منافع ملي، 
چنين خرابي به بار آوردند. جرمي كوربين هم اگرچه 
دوست داش��تني به نظر مي رسد، اما »مسيح« نيست 
و حتي اگر نخس��ت وزير مي شد، احتمال اينكه بتواند 
شرايط را درست كند، اندك بود. اگرچه جالب بود كه 
در انتخابات اخير با وعده هر چيزي به هر كسي حزب 
كارگر وي تا چه اندازه پيش��رفت ك��رد، اما در نهايت 
عمل به چنين وعده هايي غيرممكن است و به توهم و 

نااميدي منجر مي شود. 

چالش هاي پيش روي 
انتخابات مالزي

گروه جه�ان| برگ��زاري چهاردهمي��ن دوره 
انتخابات سراس��ري مالزي كه تا پيش از اين گمان 
مي رف��ت به ص��ورت زودهن��گام برگزار ش��ود، به 
دليل بحران هاي پي��ش روي دولت و نياز به زمان 
كاف��ي براي حل آنها ممكن اس��ت در زمان قانوني 
خود برگزار ش��ود. به گزارش ايرن��ا، اين انتخابات 
كه آبس��تن تغيي��رات عمده در معادالت سياس��ي 
اس��ت، بيش از انتخابات گذشته مورد توجه دولت 
و مخالف��ان ق��رار دارد و هر كدام مصمم هس��تند 
در آن ب��ه پيروزي دس��ت يابن��د. مخالفان دولت 
مالزي با پي��روزي احتمالي در اين انتخابات ضمن 
پاي��ان دادن به هفت ده��ه حاكميت مداوم ائتالف 
»باريسان نش��نال« مي توانند مالزي را وارد دوران 
متفآگوس��تي كنند و از سوي ديگر ائتالف حاكم با 
شكست مخالفان مي تواند از يكي از خطرناك ترين 
پيچ هاي تاريخ سياس��ي اين كشور به سالمت عبور 

كند. 
تارنم��اي ف��ري مالزي ت��ودي نوش��ته، جنيري 
امير، تحليلگر سياس��ي دانشگاه س��اراواك مالزي 
پيش بين��ي كرده اس��ت ك��ه چهاردهمي��ن دوره 
انتخابات سراس��ري ماه مارس س��ال آينده و پس 
از س��فر ش��ي جين پينگ، رييس جمه��ور چين به 
اين كش��ور و همچنين اجراي بودجه سال 2018 
برگ��زاري ش��ود. اين تحليلگ��ر معتقد اس��ت كه 
اين انتخابات در ماه آگوس��ت س��ال جاري برگزار 
نمي شود، زيرا اين زمان بسيار نزديك است و توجه 
مردم مالزي به بازي هاي جنوب ش��رق آسيا است 
كه در 10 روز آخر ماه آگوس��ت برگزار مي ش��ود و 

پس از آن نيز روز استقالل مالزي وجود دارد. 
ب��ه اعتقاد وي، در ماه س��پتامبر نيز مالزي روز 
ملي خود را جش��ن مي گيرد و در ماه اكتبر بودجه 
اين كش��ور كه سال آينده تمركز بيشتري بر مردم 
دارد، ارائه مي ش��ود. در همان زمان نيز قرار اس��ت 
رييس جمهور چين از مالزي ديدن كند كه اين امر 
باعث مي ش��ود نجيب رزاق، نخست وزير مالزي به 
دليل فعاليت ها و ديدارهايي كه در اين سفر انجام 

مي شود، بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. 
در ماه دس��امبر سال جاري و ژانويه سال آينده 
نيز ك��ه همزمان با تعطيلي مدارس و جش��ن هاي 
س��ال نو ميالدي اس��ت حس و حال چنداني براي 
انتخاب��ات در بين مردم وجود ن��دارد، از اينرو اين 
دو ماه نيز به اعتقاد اين تحليلگر مس��ائل سياسي 
مال��زي زمان مناس��بي براي انتخابات اين كش��ور 
نيست. ماه فوريه نيز مالزي به دليل تعطيالت سال 
نو چيني باز هم مناس��ب حال و ه��واي انتخابات 
نيس��ت و بهترين گزين��ه برگ��زاري انتخابات ماه 

مارس سال آينده است. 
اين استاد دانشگاه معتقد است كه نجيب رزاق، 
نخس��ت وزير مالزي نيازمند است تا مردم احساس 
خوبي از بودجه يي به دس��ت آورند كه با محوريت 
مردم خواهد بست. به اعتقاد وي، اين انتخابات در 
مقايسه با دو دوره پيش��ين انتخابات سراسري در 
اين كش��ور اصلي ترين انتخاباتي است كه به دليل 
افزايش قدرت روز اف��زون مخالفان دولت مي تواند 
نقش س��ازنده يي در آينده ائتالف باريسان نشنال 
)جبه��ه ملي( ايف��ا كند. در واقع اي��ن انتخابات را 
مي توان تضميني ب��راي بقاي قدرت ائتالف جبهه 
ملي دانس��ت كه از سال 1957 تاكنون بدون وقفه 
حاكمي��ت مال��زي را در اختي��ار داش��ته و مجالي 
براي مخالفان نگذاش��ته است. در سال هاي پس از 
س��يزدهمين دوره انتخابات سراسري مالزي كه در 
ماه مه س��ال 2013 برگزاري شد، تاكنون اتفاقات 
مهم��ي در عرصه سياس��ي مال��زي رخ داده كه تا 
حدودي معادله قدرت را در اين كش��ور تغيير داده 
است. نجيب رزاق كه پس از انتخابات سيزدهم اين 
كش��ور با اتهام فساد مالي مرتبط با شركت توسعه 
مالزي واحد روبرو شد تاكنون نتوانسته پيامدهاي 
آنكه همس��ر وي )روسما منصور( را نيز تحت تاثير 

قرار داده، جمع و جور كند
ع��الوه بر اين اته��ام، برخي اختالف��ات داخلي 
درون حزب��ي نيز باعث جدايي مهره هاي تاثيرگذار 
اي��ن ائتالف از جمل��ه ماهاتير محم��د، پير عرصه 
سياس��ت مال��زي و همچنين محي الدين ياس��ين، 
معاون س��ابق نخس��ت وزير مال��زي از بدنه اصلي 
قدرت ش��ده اس��ت. عالوه بر اين تغييرات عمده، 
نجيب رزاق در ماه هاي گذشته با مشكالت شركت 
س��رمايه گذاري جهان��ي فلدا )اف.ج��ي.وي( روبرو 
شده است. هيات مديره اين شركت به دليل بدهي 
طوالن��ي مدت تصميم گرف��ت رييس و مديرعامل 
خ��ود و همچني��ن مدير مال��ي آن را ب��راي انجام 
تحقيقات به كميته تحقيقات داخلي معرفي كنند. 
بحران مديريت در اين گروه س��رمايه گذاري كه 
بزرگ ترين سهامدار آن ش��ركت دولتي فلدا است 
مي تواند پيامدهاي ناگ��واري براي دولت مالزي به 
وج��ود آورد. اف.ج��ي.وي از نظر جهاني س��ومين 
گروه ب��زرگ فع��ال در بخش كاش��ت روغن پالم 
محسوب مي شود. سرمايه گذاران و زمينداران فلدا 
از اصلي ترين راي دهندگان در 54 حوزه يي هستند 
كه مي تواند سرنوش��ت 54 كرسي از مجموع 222 

كرسي پارلمان مالزي را تعيين كنند. 
نارضايت��ي زمين داراني كه محص��والت آنها به 
دليل بده��ي طوالني مدت فلدا خريداري نش��ده 
يا بدهي هاي پيش��ين آنها پرداخت نشده است در 
كنار كاهش 70 درصدي ارزش سهام پس از مواجه 
ش��دن با بحران مالي به نارضايتي قش��ر مهمي در 
انتخاب��ات مالزي انجاميده اس��ت. ب��ا توجه به اين 
ش��رايط كه نيازمند بازس��ازي موثر آن از س��وي 
نخس��ت وزير مالزي اس��ت، بعيد به نظر مي رسد تا 
پيش از ماه مارس س��ال آينده اق��دام جدي براي 

برگزاري انتخابات اين كشور صورت گيرد. 
براساس قانون فدرال مالزي، انتخابات سراسري 
باي��د پس از انحالل پارلم��ان يا در پايان دوره پنج 
س��اله آن اعالم ش��ود. از آنجايي كه پارلمان فعلي 
فعالي��ت خود را از 24 ژوئن س��ال 2013 ميالدي 
آغاز ك��رده بنابراين بطور خودكار اين پارلمان بايد 

روز 24 ژوئن سال آينده منحل شود. 
پس از انحالل پارلمان، انتخابات بايد در نهايت 
در يك فاصله 2 ماهه برگزار ش��ود كه اين وضعيت 
نش��ان مي دهد 24 آگوس��ت س��ال آينده در واقع 
آخري��ن زماني اس��ت كه نجي��ب رزاق مي تواند با 
كاهش پيام��د بحران هايي كه تاكنون با آن مواجه 

بوده به مصاف با مخالفان خود برود. 

ديدگاه
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دانشوفن10
 مذاكره با ايتاليايي ها براي 

باز پس گيري ماهواره مصباح 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اعالم اينكه مذاكراتي 
براي پس گرفتن ماهواره مصباح با ايتاليايي ها انجام ش��ده، 
تصريح كرد: اين ماهواره به م��وزه نمي رود؛ چراكه موزه يي 

براي ماهواره ها نداريم. 
 محم��ود واعظي وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
در حاش��يه جلس��ه ز هيات دولت به توضيحاتي در رابطه 
ب��ا ماهواره مصب��اح پرداخت و اظهار ك��رد: ماهواره مصباح 
نخس��تين ماهواره سنجش��ي بود ك��ه كار آن ب��ه صورت 
آزمايش��ي از ۱۳س��ال قبل آغاز و ۱۰سال قبل كار آن تمام 
ش��د. در آن زمان ما پرتاب كننده نداش��تيم و دولت قبل بر 
اساس هماهنگي اوليه آن را به ايتاليا فرستاد و براي پرتاب 
با مش��كل مواجه شد و ايتاليايي ها اعالم كردند آن را پرتاب 
نمي كنيم و اين ماهواره آنجا مان��د. وي ادامه داد: بعد از دو 
سال رييس جمهور وقت اعالم كرد اگر آن ماهواره را پرتاب 
نمي كنند خودمان در كشور براي پرتاب ماهواره بعدي گام 
برمي داريم كه همينطور هم شد و ماهواره هايي در دولت قبل 
و اين دولت ساخته شد و به فضا پرتاب شد. وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات با اش��اره به مذاكراتي براي باز پس گيري 
ماهواره مصباح خاطرنشان كرد: آنچه مطرح است، اين است 
كه ما بعد از برجام مذاكراتي براي پس گرفتن ماهواره انجام 
داديم وقتي عمر ماهواره مي گذرد باتري آن هم تمام مي شود 
اين ماهواره ۱۰س��ال از دست ما خارج بوده و نمي دانيم چه 

بر سر آن آمده است. 

آسانسوري كه افقي حركت مي كند
مشبل| يك شركت آلماني قصد دارد آسانسوري بسازد 
ك��ه عالوه بر باال و پايين ب��ه طور افقي نيز حركت مي كند. 

سرعت اين آسانسور ۳۲ فوت در ثانيه محاسبه شده است. 
يك شركت آلماني سعي دارد با استفاده از شناورسازي 
به وسيله مغناطيس و موتورهاي خطي آسانسوري بسازد كه 
به جاي باال و پايين به چپ و راست برود. چنين آسانسوري 
در صورت س��اخت، نخس��تين نمونه در جهان خواهد بود. 
همچنين مهم ترين نقطه عطف صنعت آسانسور س��ازي از 
۱۶۰سال پيش تاكنون به حساب مي آيد. چنين آسانسوري 

با سرعت ۳۲ فوت در ثانيه حركت مي كند. 

 تامين هواي پاك
براي فضانوردان در مريخ 

ايندپندنت| ناس��ا تصميم دارد س��وخت، ه��وا و آب 
پاك مورد نياز فضانوردان در مريخ را به وسيله رآكتورهاي 
كوچ��ك تامين كند. اين رآكتورها گرما را به الكتريس��يته 

تبديل مي كنند. 
ناس��ا مش��غول همكاري با وزارت انرژي امريكاس��ت تا 
رآكتورهاي كوچكي بس��ازد كه به توليد سوخت، هوا و آب 
پاك براي فضانوردان در مريخ كمك مي كند همچنين اين 
رآكتورها ان��رژي الزم براي تجهيزاتي مانن��د مريخ نوردها 
فراهم مي كنند.  اين رآكتورها ح��دود دو متر ارتفاع دارند 
و مي توانند با تبديل گرما به الكتريسيته ۱۰كيلووات انرژي 
توليد كنند. براس��اس تخمين ناس��ا حداقل به 4 رآكتور با 
اي��ن ويژگي ها نياز اس��ت تا بتواند ۸ فضان��ورد را در مريخ 
پشتيباني كند. اين پروژه كه Kilopower ناميده مي شود، 
جديدتري��ن فناوري ب��راي تامين انرژي در فضا به ش��مار 
مي آي��د. درحال حاضر انرژي مريخ نوردهاي موجود در اين 
س��ياره با ژنراتورهاي»ترموالكتريك راديوايزوتوپ« تامين 
مي ش��وند. اين ژنراتورها گرماي زوال عناصر راديواكتيور را 
براي توليد انرژي اس��تفاده مي كنند. اين درحالي است كه 
ناسا در يكي از گزارش هاي خود اعالم كرده بود انرژي مورد 
ني��از ماموريت مريخ به اندازه ان��رژي مصرفي ۸ خانه روي 

زمين است. 

كاهش ارزش سهام گوگل
 اينترنشنال بيزينس تايم| يك مشكل رايانه يي سبب 
ش��د ارزش سهام گوگل با ۸۶ درصد كاهش روبه رو شود. از 

سوي ديگر ارزش سهام مايكروسافت ۸۰ درصد رشد كرد. 
يك مش��كل رايانه يي عجيب سبب ش��د قيمت سهام 
برخي از مهم ترين ش��ركت هاي فناوري از جمله آمازون و 
گوگل به ش��دت كاهش يابد به طوري ك��ه ارزش برخي از 
اين ش��ركت ها ميلياردها دالر كاهش يافت. از سوي ديگر 
برخ��ي ش��ركت ها نيز با افزاي��ش بي س��ابقه ارزش روبه رو 
ش��دند. اين مش��كل سبب شد ارزش س��هام آمازون با ۸۷  
درصد و آلفابت)ش��ركت مادر گ��وگل( با ۸۶  درصد كاهش 
روبه رو شوند. اين مشكل رايانه يي پس از آن اتفاق افتاد كه 
تهيه كنندگان اطالعات مالي به اش��تباه اطالعات آزمايشي 
بورس نزدك را قيمت هاي واقعي تلقي كردند. از سوي ديگر 
سهام ارزش سهام مايكروسافت ۸۰ درصد رشد كرد. به اين 
ترتيب براي مدتي كوتاه ارزش شركت مايكروسافت به هزار 
ميليارد دالر رسيد. البته قيمت واقعي سهام تغييري نكرد 

و هيچ معامله يي در اين قيمت هاي غيرواقعي انجام نشد. 

قدم بزنيد و انرژي توليد كنيد
نيواطلس| پنل هايي در يكي از خيابان هاي لندن نصب 
ش��ده كه انرژي راه رفتن رهگ��ذران را جمع آوري و به برق 
براي روشنايي خيابان تبديل مي كند همچنين نيمكت هايي 

با قابليت پاكسازي هوا در آن نصب شده اند. 
خياباني در يكي از مناطق ش��لوغ و پرتردد لندن اكنون 
ب��ه محلي آرام و حافظ محيط زيس��ت تبديل ش��ده كه با 
اس��تفاده از انرژي گام هاي رهگذران برق مورد نياز خيابان 

تامين مي شود. 
ب��ه عبارت ديگر اي��ن منطقه كه در آن فروش��گاه هاي 
خرده فروش��ي متعددي وجود دارد به »نخس��تين خيابان 
هوش��مند جهان« تبديل شده اس��ت. در اين طرح جديد 
عالوه بر مبارزه با آلودگي نوعي فناوري حافظ محيط زيست 

تركيب شده است.
 اي��ن خياب��ان كه »ب��رد« ن��ام دارد در حوال��ي منطقه 
وست انداست.خيابان هاي اطراف برد شلوغ و پرتردد هستند 
ب��ه همين دلي��ل طراحان خياب��ان برد را ط��وري طراحي 
كرده اند تا روياي آرامش را به عابران تلقين كند. اين خيابان 
با كفپوش هايي از شركت Pavegen فرش شده كه هنگام 

راه رفتن افراد روي آن انرژي توليد مي كند. 
هر يك از پانل ه��اي V3 اين خيابان قطري معادل 
۵۰۰ ميليمت��ر دارد و مي تواند گام هاي افراد را به ۵ وات 
ان��رژي تبديل كند. همچنين خياب��ان برد با جمع آوري 
انرژي جنبش��ي رهگذران آن را به الكتريسيته تبديل و 
براي روش��نايي چراغ هاي خيابان و پخش موسيقي در 
خيابان اس��تفاده مي كند. باقيمانده انرژي نيز براي فعال 
كردن فرستنده هاي بلوتوث به كار مي رود. افرادي كه در 
خيابان قدم مي زنند، مي توانند با كمك تلفن هوش��مند 
خود ببينند گام هاي آنان چه ميزان انرژي توليد مي كند. 

اخبار

ادامه برداشت دولت از جيب مشتركان 

وزير ارتباطات: مجلس دريافت ۱۰ ريال از هر پيامك را تاييد كرد
گروه دانش و فن|

 درحالي كه س��ازمان حماي��ت از مصرف كننده و 
اپراتورهاي تلفن همراه معتقدند كه دريافت ۱۰ريال 
از هر پيامك در س��ال 9۵و 9۶ به صورت غيرقانوني و 
بدون مصوبه صورت گرفته و همچنان اين رويه ادامه 
دارد و رگوالت��وري و وزارت ارتباط��ات نيز آنگونه كه 
بايد و ش��ايد به اين دريافت غيرقانوني دولت اعتراض 
نكرده اند، وزير ارتباطات در تازه ترين اقدام، اين دريافت 

را تاييد كرده است. 
واعظي درخصوص ۱۰ري��ال واريز اضافه دريافتي 
پيامك ها به حس��اب دولت، گفت: اين مبلغ در رديف 
درآمدي تعريف نش��ده اما در رديف هزينه يي تعريف 
شده و ما در اين شرايط و با استعالم از مجلس شوراي 

اسالمي اين مبلغ را اخذ مي كنيم. 
محمود واعظي در پاس��خ به سوال ايسنا مبني بر 
سرنوش��ت اضافه دريافت ۱۰ريال بابت هر پيامك در 
س��ال ۱۳9۵ بيان كرد: دستگاه هاي نظارتي به دليل 
اينكه در مصوبه بودجه سال ۱۳9۶ اين مساله صراحت 
نداشت، ديدگاه واحدي درخصوص دريافت ۱۰ريال از 
هر پيامك از حساب مشتريان تلفن همراه به حساب 

دولت نداشتند. 
وي گفت: يك دستگاه به ما اعالم كرد كه ما حق 
دريافت اين ۱۰ريال را نداش��تيم و دس��تگاه ديگر با 
اس��تناد به يك بند ديگر به ما گفت كه هر چند اين 
مصوبه صراحت قانوني ندارد اما با توجه به پيش��ينه 
اين موضوع و همچنين درآمدهايي كه از اين حوزه به 
دست مي آيد، چون هنوز حذف نشده بنابراين دولت 

محق دريافت اين هزينه بوده است. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: در اين 
وضعيت ما از مجلس شوراي اسالمي استعالم گرفتيم 
و آنها پاسخ دادند كه دولت بايد اين هزينه را دريافت 
كند. واعظي درخص��وص تعريف اين مبلغ در بودجه 
دولت نيز اظه��ار كرد: اين مبل��غ در رديف درآمدي 
تعريف نشده اما در رديف هزينه يي تعريف شده كه ما 
در اين شرايط و با استعالم از مجلس شوراي اسالمي 

اين مبلغ را اخذ مي كنيم. 
شواهد نشان مي داد كه اخذ ۱۰ريال وجوه اضافي 
از كارب��ران به ازاي ه��ر پيامك به دليل بي توجهي به 

مدت قانوني مصوبه س��ال ۱۳94 پي��ش آمده و اين 
هزينه در سال ۱۳9۵ و ماه هاي ابتدايي سال ۱۳9۶ با 
خأل قانوني اين مصوبه از مشتركان دريافت شده است. 
بخش»درآم��د عموم��ي دولت« از س��ال ۱۳94 
ب��ه قبض هاي موبايل افزوده ش��د و ب��ا پيگيري هاي 
انجام ش��ده مشخص ش��د اين بخش به تغيير تعرفه 
پيامك ها مربوط مي شود. همان زمان اعالم شد اسفند 
ماه سال ۱۳9۳ نمايندگان مجلس در جلسه يي علني 
يك بند الحاقي درآم��دي به تبصره ۱9اليحه بودجه 
۱۳94 را بررسي كرده و بدين ترتيب مصوب كردند كه 
اپراتورهاي موبايلي موظفند عالوه بر قيمت هر پيامك 
مبلغ ۱۰ريال از استفاده كنندگان اين خدمت دريافت 
كرده و آن را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري 

كشور واريز كنند. 

اين افزايش قيمت براي هر پيامك در حالي انجام 
شد كه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات همان زمان 
با ابراز عدم تمايل به افزايش تعرفه اظهار كرد: پيشنهاد 
افزايش تعرف��ه پيامك نه از س��وي وزارت ارتباطات 

مطرح ش��د و نه دولت چنين خواس��ته يي داشت اما 
درنهايت اين موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته 
و راي آورد. در گذشته نيز اعالم كرده بوديم كه موافق 
افزايش تعرفه پيامك ها نيس��تيم اما به هر حال آنچه 
مجل��س مصوب كند براي ما الزم االج��را خواهد بود. 
البته بايد توجه داشت درآمد اضافه يي كه از اين حوزه 
حاصل مي شود ارتباطي به وزارت ارتباطات نداشته و 

در جاي ديگري هزينه مي شود. 
در نهايت بر اساس ابالغ مجلس شوراي اسالمي، 
اعمال تعرفه هاي جديد از ابتداي س��ال ۱۳94 براي 
تمام اپراتورهاي ارتباطي كشور الزم االجرا محسوب 
شده و بر اين اساس الزم بود تعرفه هاي جديد براي 
پيامك هاي فارس��ي و التين اپراتورها اعمال ش��ود. 
بدين ترتيب از ابتداي فروردين س��ال ۱۳94 هزينه 

ارس��ال هر پيامك با افزايش��ي ۱۰ريالي مواجه شد 
تا اي��ن هزينه نيز به م��وارد تعيين  ش��ده در قانون 
اختصاص يابد. با توجه به ماده ۳۷ قانون محاس��بات 
عمومي كش��ور كه »ه��ر واريزي به حس��اب درآمد 
عمومي نياز به مجوز قانوني دارد« با پيگيري سازمان 
حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان از طريق 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و ساير 
مراجع ذي ربط، نهايتا سازمان مذكور اعالم كرد: اخذ 
۱۰ريال بابت ارسال هر پيامك از سوي اپراتورها كه 
طي دو سال اخير از مشتركان صورت گرفته است از 
تاريخ ابالغ نامه س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

راديويي در خرداد ماه سال جاري متوقف مي شود. 
درباره اس��ترداد وج��وه اضافي دريافت��ي و واريز 
ش��ده به خزان��ه از حس��اب اپراتورها نيز س��ازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان همچنين 
جهانگير اس��دي -سخنگوي سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي- در گفت وگو با ايس��نا، موضوع 
را به پيگيري هاي بعدي توسط مراجع قانوني موكول 
ك��رده  بودند كه به محض حص��ول نتيجه مراتب به 

اطالع مشتركان خواهد رسيد. 
اس��دي همچني��ن خاطرنش��ان ك��رده ب��ود: 
اپراتوره��اي تلفن همراه اخذ مبل��غ مازاد  ۱۰ ريال 
 بابت  ارس��ال  هر پيامك  را با توجه به قانون س��ال 
۱۳94 در سال  ۱۳9۵ نيز ادامه  دادند. اين موضوع 
توس��ط يك مرجع نظارتي به رگوالتوري اعالم شد 
و با پيگيري هاي صورت گرفته مقرر ش��د اين رقم 
در سال ۱۳9۶ از مشتركان دريافت نشود. بنابراين 
طبق ابالغيه س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوي��ي به اپراتوره��اي موباي��ل، اپراتورها از اول 
خردادماه، نرخ پيامك را مانند قبل از س��ال ۱۳94 

محاسبه خواهند كرد. 
ب��ا اين وجود تاكن��ون وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات واكنش��ي به اي��ن خبر س��ازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان نش��ان نداده ب��ود تا اينك��ه وزير 
ارتباط��ات رس��ما تاكيد ك��رد اين مبل��غ در رديف 
درآمدي تعريف نشده اما در رديف هزينه يي تعريف 
ش��ده و ما در اين ش��رايط و با اس��تعالم از مجلس 

شوراي اسالمي اين مبلغ را اخذ مي كنيم. 

 محققان دانش��گاه كاليفرنيا با ارائه ش��يوه يي نوين از تولي��د غضروف مصنوعي خبر 
داده اند كه شباهت خيره كننده يي به نمونه طبيعي دارد. 

محققان اميدوارند كه اين فناوري جديد بتواند به بيماران مبتال به ورم مفاصل كمك 
كند تا زندگي بهتري نسبت به قبل داشته باشند. 

بررسي هاي صورت گرفته، نشان مي دهد كه مي توان از اين نوآوري براي جايگزين سازي 
بافت غضروفي آسيب ديده در ناحيه ران و زانو استفاده كرد. 

غض��روف بافتي مهم در ح��د فاصل استخوان هاس��ت كه امكان حرك��ت اندام ها در 
جهت هاي مختلف را مي دهد. 

اين فناوري پزشكي درحالي ارائه شده كه تا پيش از اين اكثر تالش ها براي توليد و به 
كارگيري غضروف مصنوعي ناكام بوده اس��ت. علت اصلي اين مشكل، فشار قابل توجهي 
اس��ت كه به طور طبيعي بر مفاصل وارد مي ش��ود و غضروف هاي مصنوعي تاب مقاومت 
در براب��ر آن را ندارند ام��ا گويا اين نقصان در نوآوري محققان دانش��گاه فلوريدا برطرف 
 شده است. آنها در محيط آزمايشگاهي موفق به توليد بافت غضروف جديدي شده اند كه 
تا ۶ بار مس��تحكم تر از بهترين نمونه هاي قبلي اس��ت. ورم مفاص��ل هم اكنون به عنوان 
يكي از بيماري هاي ش��ايع در دنيا به شمار مي آيد تا جايي كه تنها در امريكا ۳۰ميليون 
نفر با آن دس��ت به گريبان هستند. اين غضروف مصنوعي جديد در چند حيوان ازجمله 

خرگوش، موش و گوسفند مورد آزمايش قرار گرفته است. 
 محقق��ان در نظ��ر دارن��د در مراحل بع��دي، غض��روف جديدش��ان را در دوره هاي 
طوالني مدت تري مورد آزمايش قرار دهند تا در نهايت مجوز به كارگيري آن را در انسان 

از سازمان غذا و داروي امريكا دريافت كنند. 

 نيواطلس| محققان سوييس��ي نوعي بانداژ هوشمند ساخته اند كه داراي حسگرهاي 
فلورس��انس است. پزشكان و پرستار بيمار مي توانند با بررس��ي اين حسگر فرآيند بهبود 

زخم را كنترل كنند. 
زخم هاي باز بايد بطور مرتب كنترل شوند و از سوي ديگر پوشش آن نيز بيشتر اوقات 
خط��ر عفونت را افزايش مي دهد. به همين دليل گروهي از محققان سوييس��ي يك بانداژ 

درخشان ساخته اند كه به پرستاران اجازه مي دهد فرآيند بهبود زخم را كنترل كنند. 
بانداژ هوشمند كه Flusitex )بانداژ مجهز به حسگرهاي فلورسنت( نام گرفته توسط 
گروهي از محققان موسس��ه EMPA، موسسه علم و فناوري زوريخ، مركز ميكروتكنيك 

الكترونيك سوييس و بيمارستان دانشگاهي زوريخ ساخته شده است. 
 هنگام��ي كه زخمي به طور معمول فرآيند بهب��ود را طي مي كند، pH مايعات آن به
۸ مي رس��د و پس از آن در ۵ يا ۶ تثبيت مي ش��ود. اين روند ادامه مي يابد و با اين وجود 

pH بين ۷ تا ۸ نوسان مي كند. 
درهرحال بانداژ ش��امل تركيب مولكولي خاصي از كلرايد بنزالكونيوم و پيرانين)نوعي 
تركيب ش��يميايي( است كه باكتري هاي خطرناك ازجمله »استافيلوكوك اورئوس« را در 
 pH بانداژ از بين مي برد. همچنين حسگرهاي فلورسانس هنگامي كه در معرض مايعي با
۷.۵ - قرار مي گيرند، روشن مي شوند. براي آنكه پزشكان بتوانند نور فلورسانس را ببينند 
بايد از نور مافوق بنفش روي بانداژ زخم استفاده كنند. اگر كل اين فرآيند حاكي از روند 
عادي بهبود زخم بود، پزشكان مي توانند بانداژ را تغيير ندهند. دانشمندان اميدوارند روزي 
بتوان با كمك دوربين موبايل و يك اپليكيش��ن س��اده نشانگر فلورسانس را خواند. به اين 

ترتيب بيماران مي توانند خود در خانه اين فرآيند را انجام دهند. 

گيزمگ| تيمي بين المللي از محققان به رهبري دانشمند ايراني نانوماده جديدي توليد 
كرده اند كه از مسافران فضايي در مقابل تشعشعات كيهاني محافظت مي كند. 

نانو ماده جديد محسن رحمانيان و همكارانش در دانشگاه ملي استراليا داراي فيلم نازكي 
اس��ت كه به طور پويا تشعش��عات مضر را منعكس مي كند زيرا تشعشعات خورشيد و منابع 

دوردست ديگر در فضا مي توانند آسيب هاي جدي براي انسان ها به دنبال داشته باشند. 
لباس ه��اي فضايي، فضاپيماها و ابزارهاي فضايي همگي مجهز به س��پر ضخيمي جهت 
محافظت از خدمه و اش��يا در مقابل پرتوهاي ماورابنفش و مادون قرمز مضر هس��تند؛ با اين 
حال، اين مواد اغلب حجم زيادي اش��غال مي كنند و اين موضوع در فضا كه تحرك پذيري و 

وزن حداقل در اولويت هستند، ايده آل نيست. 
نانو ماده جديد با ضخامت بسيار كمتر همان عملكرد سپرهاي فضايي حال حاضر را خواهد 
داش��ت و سطح آن از نانوذراتي تشكيل شده كه مي توانند طول  موج هاي خاص نوري )طول 
موج هاي مادون قرمز و فرابنفش( را در صورت نياز منعكس كنند. همچنين اليه هاي مختلف 
نانوماده جديد امكان عبور يا مانع شدن از عبور اين نور از خالل آن را مي دهد و كاربر مي تواند 
با تغيير دادن دما حين پرواز اين حالت را تغيير دهد. با حرارت دادن و خنك كردن اين ماده، 
نانو ذرات كمابيش به خاطر منبسط شدن يا منقبض شدن شان نور را كمتر مي شكنند. محسن 
رحماني، رهبر ارشد اين مطالعه، گفت: نكته مهم درباره دستاورد جديد اين است كه با تغيير 
دادن دماي نانوذرات، مي توانيم ش��اخص انكس��اري آنها را تغيير دهيم و اين امر به تغيير در 
ويژگي هاي نوري نانو ذرات مي انجامد. وي ادامه داد: اين نانوذرات بايد قادر باشند قبل و پس 
از تغيير دادن ويژگي هاي نوري رفتار متفاوتي داشته باشند بنابراين مي توان چگونگي تعامل 

آنها با نور را كنترل و در صورت نياز طراحي كرد. 

ساخت مقاوم ترين غضروف مصنوعي دنيا  ايمن  كردن لباس هاي فضايي با مواد نانوبهبود زخم با بانداژي كه مي درخشد

رويداد دريچهزاويه

ساينس| همكاري دانشمندان عصب شناس و متخصصان هوش 
مصنوعي منجر به ساخت نخستين نسل از سيناپس هاي مصنوعي دو 

منظوره براي فعاليت در مدل شبكه عصبي الكترونيك شد. 
پردازش اطالعات در شبكه عصبي مصنوعي بايد با نحوه پردازش 
اطالعات در مغز مطابقت داش��ته باش��د. در اين سيس��تم مصنوعي 
نورون هاي ديجيتال و سيناپس هاي مصنوعي در جايگاه نمونه طبيعي 

قرار مي گيرند. 
در اين سيستم پيچيده س��يناپس ها مانند دروازه يي براي انتقال 
س��يگنال هاي حاوي اطالعات از نورون ه��ا عمل مي كنند البته حتي 
تصور نزديك ش��دن ب��ه ظرفيت پ��ردازش اطالعاتي مغ��ز با دانش 
فعلي غيرممكن اس��ت چراكه در مغز انسان بالغ بر ۱۰۰هزارميليارد 

سيناپس وجود دارد. 
با وجود موفقيت هاي به دس��ت آم��ده در زمينه هوش مصنوعي، 
متاس��فانه به دليل پيچيدگي س��يناپس هاي مغزي در پس��تانداران، 
پيشرفت صنعت هوش مصنوعي هنوز با محدوديت هايي همراه است. 
ب��ه عنوان مثال در مغز پس��تانداران دو نوع س��يناپس با كارايي 
متفاوت وجود دارد. گروه اول س��يناپس هاي مهاركننده و گروه دوم 
سيناپس هاي تحريك كننده هس��تند كه به صورت همزمان فعاليت 
مي كنند. س��يناپس هاي مصنوعي س��اخته ش��ده تا قبل از دستاورد 
جدي��د از مواد مورد اس��تفاده در صنعت الكترونيك و در مقياس نانو 
هس��تند كه با محدوديت پردازش تنها يك سيگنال در لحظه مواجه  
بودند. دانش��مندان چيني و امريكايي در آخرين مطالعات خود موفق 
به س��اخت س��يناپس مصنوعي با قابليت پردازش دو نوع س��يگنال 
مش��ابه مغز انس��ان شدند. س��يناپس هاي جديد قادرند با دو ماهيت 

مج��زا در يك قطعه فعاليت كنند. اين قابليت در گذش��ته روي تنها 
يك قطعه جامد س��يناپس ممكن نبود اما ب��ه كمك فناوري جديد 
امكان توليد شبكه عصبي مشابه مغز ميسر شده است. سيناپس هاي 
تحريك كننده در مغز مس��وول تحريك و آگاه ماندن مغز با توجه به 
شرايط هستند در حالي كه سيناپس هاي مهار كننده فعاليت هيجاني 
مغ��ز را كنترل و آرام مي كنند. س��يناپس هاي مصنوعي جديد بطور 
شگفت انگيزي مي توانند اين قابليت حياتي در مغز را براي نخستين بار 
در سيس��تم هاي رايانه يي اجرا كنند. دانش��مندان معتقدند كه براي 
رس��يدن به نس��ل بعدي هوش مصنوعي بايد بط��ور دقيق الگوهاي 
پ��ردازش اطالعات در مغز بررس��ي و به صورت جزئي تقليد ش��ود. 
فعاليت همزمان دو گروه سيناپس عصبي تحريك كننده و مهاركننده 
درست مشابه عملكرد سيستم گاز و ترمز در خودرو است. به عبارت 
ديگر براي عملكرد صحيح و كنترل ش��ده مغز مصنوعي بايد فعاليت 

دو گروه سيناپس به صورت همزمان اجرا شود. 

ايس�نا| كارشناس��ان حوزه فضاي مجازي هش��دار دادند كه 
كارب��ران باي��د فقط برنامه ه��ا و نرم افزاره��اي الزم و كاربردي را 
دريافت و تنها به نمونه هاي رس��مي موجود در سايت هاي معتبر 

اعتماد كنند. 
تلفن هوش��مند امروزه به يك��ي از مهم تري��ن ابزارهاي مورد 
اس��تفاده براي فعاليت هاي روزمره تبديل ش��ده اس��ت، اين امر 
افزايش اپليكيشن هاي فارس��ي و ايراني براي سيستم عامل هاي 
موبايل به ويژه اندرويد و iOS را افزايش داده اس��ت و اس��تفاده 
از گوش��ي هوشمند را در كش��ورمان كاربردي تر كرده و هر روزه 
افراد بيشتري به سمت استفاده از اين ابزار گرايش پيدا مي كنند. 
از س��وي ديگ��ر بايد توجه داش��ت ك��ه افزاي��ش تقاضا براي 
اپليكيش��ن مي تواند بس��تر مناس��بي را براي افراد س��ودجو در 
قالب جاسوس��ي از كاربران از طريق ارائه برنامه هاي رايگان براي 

گوشي هاي هوشمند ايجاد كند. 
برخي اپليكيشن هاي موبايلي موجود در سايت ها و فروشگاه ها 
از كده��اي مخرب اس��تفاده ك��رده و كنترل گوش��ي كاربر را در 
اختيار مي گيرند. متوجه ش��دن اين موضوع بس��يار مشكل است 
زيرا كدهاي اين اپليكيشن ها با تركيب ميليون ها كد مختلف ديگر 
در سيس��تم عامل راه را براي جاسوس��ي از گوشي كاربران هموار 

مي كنند. 
 موارد جاسوسي را مي توان شامل ارسال پيامك هاي دريافتي 
و ارس��الي كاربر بدون آنكه خود متوجه ش��ود، ارس��ال عكس ها، 
كليپ ها و فيلم هاي موجود در حافظه گوش��ي، ارس��ال ليس��ت 
تماس هاي دريافتي و شماره مخاطبان موجود در گوشي ذكر كرد. 

از طرف ديگر تهديدات امنيتي گوش��ي هاي همراه هوش��مند 
بيشتر از لپ تاپ و رايانه هاي خانگي است، چراكه ميزان اطالعات 
شخصي كه كاربران با خود در موبايل هاي هوشمند حمل مي كنند 

به مراتب بيش از نوت بوك و رايانه خانگي است. 
 براس��اس اطالعات س��ايت پليس فتا، س��رهنگ ستاد امين 
يادگارنژاد، رييس پليس فتاي اس��تان كرم��ان در اين باره گفته 
اس��ت: دسترسي س��ارقان يا هكرها به گوش��ي همراه به مراتب 
س��هل تر اس��ت و اخاذي از كاربر با توجه به داشتن اطالعات زياد 
از وي يك��ي از مهم ترين تهديدات اس��ت. لذا دارندگان گوش��ي 
هوش��مند بايد روي گوش��ي خود برنامه ها و نرم افزارهاي امنيتي 
را نص��ب و از دانل��ود بي م��ورد نرم افزاره��ا و كليپپ هاي موجود 
در س��ايت ها خ��ودداري كنند. بنابراين كارب��ران فقط برنامه ها و 
نرم افزارهاي الزم و كاربردي را دريافت و تنها به نمونه هاي رسمي 

موجود در سايت هاي معتبر اعتماد كنند. 

 جاسوسي از تلفن همراه با دانلود رايگان اپليكيشن هانقش سيناپس مصنوعي در تحول هوش مصنوعي

كاربرفراسو

 درحالي كه سازمان حمايت از 
مصرف كننده و اپراتورهاي تلفن همراه 

معتقدند كه دريافت 10ريال از هر پيامك 
در سال 95و 96 به صورت غيرقانوني و 

بدون مصوبه صورت گرفته و همچنان اين 
رويه ادامه دارد، وزير ارتباطات در تازه ترين 

اقدام، اين دريافت را تاييد كرده است
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 گيالن در زمينه اشتغال زايي در روستاها الگوي 
كشور است

رش�ت| سرپرس��ت معاونت دهياري هاي وزارت كشور 
امروز در همايش دهياران استان گفت: روستاها بهترين 
توانمندي براي اشتغال زايي و رفع بيكاري در كشور دارند 
و حت��ي مي توانند اين ظرفيت را به ش��هرها هم س��وق 
دهند كه روستاهاي گيالن در اين زمينه سرآمد هستند. 
س��عيد جندقيان افزود: كاهش آمار بيكاري در گيالن از 
16/2 ده��م درصد به 11درصد اتفاقي نادر اس��ت كه با 
مديريت درست و بهره گيري از توانمندي هاي روستاهاي 
گيالن محقق ش��ده است. او با اش��اره به اينكه دهياران 
بهترين مديران دولت در بحث اش��تغال هستند، گفت: 
براي امنيت شغلي دهياران هم برنامه هايي داريم كه كم 
كردن سوابق دهياري از سن دهياران در زمان استخدام 

در ادارات دولتي ازجمله اين اقدامات است. 

 آغاز ساخت دومين نيروگاه سيكل تركيبي 
انديمشك

اهواز| ساخت دومين نيروگاه سيكل تركيبي انديمشك 
دي��روز در آييني با حض��ور معاون وزير نيرو، اس��تاندار 
خوزس��تان و رييس كميس��يون انرژي مجلس شوراي 
اسالمي آغاز ش��د. اين نيروگاه 500 مگاواتي در زميني 
به مس��احت 50هكتار با اعتبار 13 ه��زار ميليارد ريالي 
از محل صندوق توس��عه ملي س��اخته مي شود. رييس 
كميس��يون انرژي مجل��س دهم در آيين آغ��از احداث 
اين واحد نيروگاهي كه در س��الن اجتماعات سد كرخه 
با حضور هوشنگ فالحتيان معاون وزير نيرو در امور برق 
و انرژي برگزار ش��د، گفت: تحول اقتصادي، اميدواري و 
همدلي و تالش براي توس��عه، پيام اين كلنگ زني است. 
فريدون حس��نوند با بيان اينكه توان و ظرفيت س��اخت 
نيروگاه ه��اي توليد انرژي با هم��ت متخصصان داخلي 
در كش��ور فراهم ش��ده، افزود: اين نيروگاه قدم نخست 

پيشرفت انديمشك و خوزستان است. 

 پرداخت 550 ميليارد تومان طلب گندمكاران
گ�رگان| تاكن��ون 550 ميلي��ارد توم��ان از طلب پول 
گندمكاران گلستاني پرداخت شده است. رييس سازمان 
جهاد كش��اورزي گلس��تان گفت: اين ميزان معادل 45 
درصد طلب گندمكاران اس��تان اس��ت. مختار مهاجر از 
كش��اورزان خواس��ت براي دريافت طلب خ��ود دغدغه 
نداشته باشند زيرا با اختصاص اعتبار به تدريج تمام طلب 
آنان تسويه خواهد شد. او گفت: تاكنون يك ميليون تن 
و 65 هزار كيلوگرم گندم از كشاورزان استان خريداري 
شده و خريد تضميني تا شهريور در گلستان ادامه دارد. 

 180ميليارد تومان خسارت به بخش كشاورزي 
استان لرستان وارد شد

خرم آب�اد| رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي اس��تان 
لرس��تان گفت: 1۸0 ميليارد تومان خسارت در 3 ماهه 
نخست امسال به بخش كش��اورزي استان لرستان وارد 
شد. عبدالرضا بازدار ديروز در جلسه كارگروه مخاطرات 
بخش كش��اورزي استان لرس��تان اظهار كرد: باتوجه به 
تغيير اقليم، اس��تمرار پديده خشكسالي و شدت يافتن 
بروز مخاطرات مختلف در استان براي جبران بخشي از 
خس��ارات وارده به كشاورزان در سال 96 در زمينه بيمه 
محصوالت كش��اورزي اقدام الزم به عمل مي آيد. رييس 
سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان با بيان اينكه در 
3 ماهه نخست امس��ال 1۸0 ميليارد تومان خسارت به 
بخش كش��اورزي اس��تان وارد شده اس��ت، عنوان كرد: 
براس��اس برنامه ريزي و س��از و كار تعريف ش��ده امكان 
پرداخت اعتبارات بالعوض به عنوان جبران خس��ارت به 
بهره برداران آسيب ديده وجود ندارد و تنها بايد از ظرفيت 

حمايتي بيمه كشاورزي استفاده شود. 

 علت حادثه فوالد بويراحمد هنوز به طور دقيق 
مشخص نشده است

ياس�وج| رييس س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تجارت 
كهگيلويه وبويراحمد گفت: علت حادثه فوالد بويراحمد 
هنوز به طور دقيق مش��خص نش��ده و در حال بررس��ي 
اس��ت. داريوش ديودي��ده در جمع خبرن��گاران افزود: 
علت حادثه فوالد بويراحمد هنوز به طور دقيق مشخص 
نش��ده و پرونده يي براي اين حادثه در دس��تگاه قضايي 
تش��كيل ش��ده كه در حال بررسي اس��ت و با مشخص 
شدن بررس��ي ها نتايج آن اعالم و اطالع رساني مي  شود. 
او تصريح كرد: امور تامين اجتماعي و بيمه  يي و درماني 

مصدومان اين حادثه را دنبال كرديم. 
 

 تغييرات زودرس قوانين بخش صنعت را از
پا مي اندازد

بجنورد| استاندار خراسان شمالي گفت: تغييرات زودرس 
و پشت س��ر هم قوانين و مقررات دست و پا گير، بخش 
اقتص��اد و بخش صنع��ت را از پا مي ان��دازد. محمدرضا 
صالحي در همايش بزرگداش��ت سالروز صنعت و معدن 
گفت: صنايع ما نياز به نوسازي دارند و رشد آن با نوسازي 
فراهم خواهد ش��د. او افزود: احياي واحدهاي غيرفعال و 
راكد اين استان مي تواند براي 4 هزار نفر اشتغال زايي كند. 
سهم اشتغال در بخش صنعت در اين استان پايين تر از 
متوسط كشوري است و بايد در اين زمينه تالش كنيم تا 
سهم اشتغال در اين بخش ارتقا يابد. در اين دولت شمار 
واحده��اي صنعتي غيرفعال خراسان ش��مالي 12درصد 
كاهش يافته است. نماينده عالي دولت در استان در ادامه 
خاطرنشان كرد: توليد كنندگان ما بايد با ارتقاي كيفيت 
توليدات خود و كاهش هزينه هاي تمام شده توليد، توان 

رقابت در بازار را افزايش دهند. 

 وضعيت فروچاله هاي ميناب قابل جبران نيست
ميناب| اعضاي انجمن بين المللي علوم خاك از دش��ت 
بحران زده دشت ميناب بازديد  و از نزديك اين وضعيت را 
لمس كردند. عضو انجمن بين المللي علوم خاك، گفت: 
براي مهار فروچاله هاي دش��ت مين��اب راهكار فراگير و 
جامعي وجود ندارد و تنها راهكار جلوگيري از پيشرفت 
و گس��ترش بيشتر فروچاله هاي دشت بحران زده ميناب 
است و اين وضعيت قابل جبران نيست. مجتبي پاك پرور، 
افزود: دشت  ميناب بر اثر برداشت بي رويه و خالي شدن 
س��فره هاي آب زيرزميني و انتق��ال آن به بندرعباس با 

هجوم فرو چاله هاي خطرناك مواجه شده است. 

اخبارشهرستانها

مركزي| مدير شيالت جهاد كشاورزي 
استان مركزي گفت: 1۸1ميليارد ريال 
در  آبزي پروري  س��رمايه گذاري جديد 
دولت تدبير و اميد در اين استان جذب شد. 
حسن اكبري ديروز در گفت وگو با ايرنا افزود: اين سرمايه گذاري 
در قال��ب 52 طرح در بخش هاي مختلف آبزي پروري اس��تان 
مركزي جذب ش��د كه با ج��ذب آن 11ميليون قطعه به توليد 
بچه ماهي، 635 تن به ظرفيت توليد ماهي قزل آال و 5۸0هزار 
قطعه به توليد ماهيان زينتي استان افزوده شد. او ادامه داد: اين 
سرمايه گذاري ها 136 شغل جديد به صورت مستقيم در بخش 

آبزي پروري استان مركزي به همراه داشت. 
مدير شيالت جهاد كشاورزي استان مركزي بيان كرد: همچنين 
در اين مدت 70فقره پروانه تاس��يس با ظرفيت يك هزار و 55 
تن ماهي و 4ميليون قطعه بچه ماهي قزل آال و 450هزار قطعه 
بچه ماهي زينتي براي متقاضيان صادر شد. اكبري ادامه داد: از 
ابتداي سال 92 تا پايان س��ال گذشته 610ميليارد ريال طرح 
آبزي پروري براي دريافت تس��هيالت به بانك هاي عامل معرفي 
 ش��د كه اين رقم نس��بت به مدت مش��ابه پي��ش از آن حدود

2/5 برابر افزايش داش��ته است. او خاطرنشان كرد: در اين مدت 
حدود 20ميليارد ريال اعتبار براي توس��عه فعاليت ها و ساخت 
تاسيسات زيربنايي حوزه آبزي پروري استان مركزي مصوب شده 
اس��ت. مدير شيالت جهاد كشاورزي استان مركزي يادآور شد: 
جذب س��رمايه گذاري ها، حمايت هاي دولت و انجام اقدام هاي 
ترويجي، افزايش توليد 57درصدي آبزي پروري، 20درصدي در 
حوزه ماهيان زينتي و افزايش 6برابري صادرات اين توليدات به 
خارج از كشور را در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 91 

به همراه داشته است. 

سرمايه گذاري 181ميليارد 
ريالي در بخش آبزي پروري

خراس�ان جنوبي|  مديركل راهداري 
و حم��ل و نق��ل جاده ي��ي  خراس��ان 
جنوبي گفت: امس��ال 360ميليارد ريال 
اعتب��ارات ابالغي  ب��راي روكش و عمليات 
حفاظتي راه هاي شرياني و روستايي استان اختصاص يافته است. 
به گزارش تس��نيم، جعفر ش��هامت ديروز در بازديد از طرح هاي 
راهداري استان با بيان اينكه اعتبار ابالغي جهت روكش و عمليات 
حفاظتي راه هاي شرياني و راه هاي روستايي است، اظهار داشت: 
سازمان راهداري متعهد به تامين قير مورد نياز براي پروژه هايي 
است كه به سقف اعتبارات افزوده مي شود. او با بيان اينكه استان 
خراسان جنوبي داراي 17هزار و 149كيلومتر راه است، افزود: از 
اين ميزان 5هزار و ۸55كيلومتر بزرگراه راه اصلي و فرعي و 2هزار 

و 12۸كيلومتر آن جزو راه هاي شرياني كشور است. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده يي استان خراسان جنوبي 
گفت: س��ال گذش��ته در س��طح راه هاي اصل��ي و فرعي حدود 
355كيلومتر روكش آس��فالت، 20 كيلومتر ميكروسرفيسينگ، 
191كيلومتر فوگ س��يل، 50 كيلومتر ماسه آسفالت اجرا شده 
اس��ت. ش��هامت بيان كرد: در سطح راه هاي روس��تايي نيز 77 
كيلومتر از نوع آسفالت گرم و 94 كيلومترآسفالت از نوع آسفالت 

سرد و 35 كيلومتر فوگ سيل انجام شده است. 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده يي استان خراسان جنوبي از 
پياده سازي سيستم مديريت روسازي )PMS( در سطح راه هاي 
ش��رياني كشور خبر داد و گفت: براساس نتايج حاصله از آن 70 
درصد راه هاي ش��رياني استان نياز به روكش دارد. او خاطرنشان 
ك��رد: از ابتداي امس��ال تاكنون 47هزار و 716تن آس��فالت در 
راه هاي اصلي و 9هزارو330 تن نيز در راه هاي فرعي و روس��تايي 

برابر اولويت در شهرستان هاي استان استفاده شده است. 

هزينه 3.6ميليارد توماني 
نوسازي راه هاي  خراسان جنوبي

كهگيلويه و بويراحم�د| مديرعامل 
آب و فاض��الب روس��تايي كهگيلويه و 
بويراحمد گفت: 143روستاي اين استان 
به صورت س��يار با تانكر آبرساني مي شوند. 
فيض اهلل پاس��ره در گفت وگو با ايسنا افزود: 1676 روستا در اين 
استان داريم كه 1470 مورد از آنها داراي شبكه هستند. او بيان 
كرد: مش��كل اصلي اس��تان كهگيلويه و بويراحمد پراكندگي در 
روستاهاست. به طوري كه 900روستاي اين استان زير 20خانوار 
جمعيت دارند. مديرعامل آب و فاضالب روس��تايي كهگيلويه و 
بويراحمد خاطرنش��ان كرد: برخي روستاهاي استان در مناطقي 
واقع شده  اند كه دسترسي به منابع پايدار آب وجود ندارد و عمال 
آبرساني به اين روستاها مقدور نيست كه به صورت سيار آبرساني 
مي شوند. پاس��ره تصريح كرد: درست است كه استان كهگيلويه 
و بويراحمد جزو اس��تان هاي پر آب كش��ور اس��ت ام��ا به دليل 
اينكه در گذش��ته مردم به خوب��ي در زمينه مديريت آب توجيه 
نشده اند، از آب شرب براي مصارف كشاورزي، باغات و فضاي سبز 
استفاده هايي دارند اگر چه اكنون به شدت در اين زمينه در حال 
فرهنگ سازي هستيم. او ادامه داد: در كنار بحث فرهنگ سازي و 
ساير اقدامات در زمينه استفاده صحيح از آب شرب اعمال قانون 
ج��دي هم در اين زمينه صورت مي گيرد كه جا دارد از رياس��ت 
محترم دادگستري استان در برخورد با مشكالت منابع آب نهايت 
تقدير و تشكر را داشته باشيم. مديرعامل آب و فاضالب روستايي 
كهگيلويه و بويراحمد عنوان كرد: برخي ها اين تفكر را دارند كه 
در مناطق گرمسيري بايد مشكالت آب بيشتر باشد اما هم اكنون 
در همه شهرس��تان هاي اس��تان مش��كل آب داريم و از آنجا كه 
بيشتر منابع تامين آب استان از طريق چشمه  ها و قنات هاست و 

با خشك شدن اين منابع، مشكالت آب به وجود مي  آيد. 

آبرساني 143روستاي 
كهگيلويه و بويراحمد با تانكر

اس�ت�ان�دار   | آذرب�ايج�ان ش�رقي 
آذربايجان ش��رقي با بيان اينكه دولت 
با ش��رايط خاص خود قادر به استخدام 
نيست و كارمند به حد نياز در ادارات وجود 
دارد، گفت: وجود كارمند بيش از حد به دليل اينكه اين كارمندان 
اضافه هم بايد نامه ها امضا و اظهارنظر كنند به مانع توليد تبديل 
مي شوند. به گزارش تسنيم، اسماعيل جبارزاده در جشنواره ملي 
اقتصاد مقاومتي، تقويت توليد و اش��تغال و تجليل از كارفرمايان 
نمونه آذربايجان ش��رقي با بيان اينكه بر اساس ارزيابي هاي انجام 
ش��ده، آذربايجان شرقي در 3 شاخص از 4 شاخص ارزيابي ها رتبه 
اول را كس��ب كرد، اظهار كرد: در آيتم��ي كه تكميل پروژه هاي 
نيمه تمام بود، رتبه دوم را كس��ب كرديم كه همه اين دستاوردها 
در س��ايه تالش و همت جامعه كارگري و كارفرمايي اس��ت. او با 
تاكيد بر اينكه در آذربايجان ش��رقي كارفرما و كارگر دو بال توليد 
هستند، افزود: بر اساس آخرين ارزيابي ها، كمترين واحد مشكل دار 
را در اين اس��تان داريم و از ميان واحدهاي بحراني دو، س��ه مورد 
باقي مانده كه حل آن هم خارج از اراده مديران اين استان است. 
استاندار آذربايجان شرقي با اش��اره به اينكه مردم خواستار تداوم 
دولت يازدهم شدند كه اين امر موجب ثبات سياسي و اقتصادي 
خواهد بود، ابراز داشت: اين انتخاب فرصتي براي جامعه توليدي 
ماست. او با اشاره به اينكه به زودي سرمايه گذاري در يك مگاپروژه 
ميليارد يورويي در آذربايجان ش��رقي كلنگ زني مي ش��ود، گفت: 
5هزار مگاوات برق از اين پروژه توليد خواهد ش��د كه س��هم اين 
استان رقم قابل توجهي اس��ت. جبارزاده ادامه داد: وجود كارمند 
بي��ش از حد به دليل اينكه اين كارمن��دان اضافه هم بايد در اين 
ادارات پاي قراردادها و نامه ها امضا و اظهارنظري داش��ته باشند، 

خود به مانع توليد تبديل مي شوند. 

ظرفيت ايجاد 50هزار شغل را 
در آذربايجان شرقي داريم

نايب رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران

راه اندازي 15 هزار واحد صنعتي در دولت يازدهم
گروه بنگاه ها|

نايب رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 
گفت: 15هزار واحد توليدي و صنعتي طي مديريت 

دولت يازدهم در كشور راه اندازي شده است. 
حسن حسيني ديروز در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار كرد: در ابتداي دولت يازدهم تعداد واحدهاي 
صنعتي كشور 70هزار واحد بود كه اين رقم اكنون 

به ۸5 هزار واحد رسيده است. 
او كاهش نرخ سود تسهيالت بانكي را از اقدامات 
حمايتي دولت از بخش توليد عنوان و تصريح كرد: 
اكن��ون نرخ س��ود تس��هيالت بانكي ب��ه 1۸درصد 
رسيده اس��ت. حس��يني افزود: در اين دولت تورم 
حدود 40درصدي تك رقمي شد و اين امر در رونق 

توليد موثر واقع شده است. 
او اظهار كرد: بهره بانكي در س��ال هاي گذش��ته 
ب��ا نرخ 26درص��د و بعض��ا در صندوق ها 40درصد 
بود كه اكنون به 1۸درصد رس��يده اس��ت، البته ما 
معتقد هس��تيم كه اين رقم نيز ب��راي توليد كننده 
صرفه ندارد و بايد كاهش يابد. حسيني تالش براي 
توس��عه ارتباط اقتصادي و تجاري با خارج از كشور 
را از ديگر دس��تاوردهاي دولت عنوان كرد و افزود: 
پس از برجام گشايش هايي انجام شده است و شاهد 

حضور سرمايه گذاران خارجي در كشور هستيم. 
او درباره توس��عه صادرات پ��س از برجام گفت: 
براساس برخي آمارهاي منتشر شده، صادرات ما به 
اتحاديه اروپايي از اول تير ماه سال گذشته تاكنون 

جهش حدود 500 درصد داشته است. 

نايب رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 
افزود: به يقين با فرج��ام برجام مي توانيم بازارهاي 

صادرات را در كشورهاي اروپايي احيا كنيم. 

حس��يني اظهار كرد: قرارداد منعقد ش��ده ميان 
ش��ركت رنو و پژو با ايران خودرو و س��ايپا حاكي از 

بروز اتفاق هاي خوبي در كشور است. 

او تصريح كرد: به افزايش ارتباط تجاري با اروپا 
خوش بين هس��تم و اميد مي رود كه تراز تجاري به 

گذشته برگردد. 

حس��يني درباره مش��كالت بخ��ش توليد در 
كش��ور گفت: بهره بانكي كاه��ش يافته اما هنوز 
ب��راي صنايع مطلوب نيس��ت از طرفي بانك ها به 
تكاليف خود در برابر توليدكننده متعهد نيس��تند 
و بخش��ي از تسهيالت را بلوكه مي كنند و در اين 
ش��رايط نرخ سود تس��هيالت در عمل 21درصد 

تمام مي شود.
 

 اجراي نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده
حس��يني اج��راي نادرس��ت قانون مالي��ات بر 
ارزش اف��زوده را ضد توليد عنوان كرد و گفت: طبق 
قانون، مالي��ات بر ارزش افزوده بايد از مصرف كننده 
دريافت ش��ود ام��ا اين ارقام اكنون ب��دون توجه به 
داش��تن يا نداش��تن درآمد از توليد كننده دريافت 

مي شود. 
او خاطرنشان كرد: اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
در مجلس در دس��ت بررسي اس��ت و اميد مي رود 
امس��ال اين مورد در مجلس ش��وراي اسالمي حل 
شود. او گفت: اين اليحه پيش از اين 2 فوريتي بود 

اما اكنون تبديل به يك فوريتي شده است. 
حس��يني با اش��اره به تصويب 160هزارميليارد 
توم��ان تس��هيالت رونق گف��ت: براس��اس برخي 
اظهارنظرها امسال مرزي براي اعطاي اين تسهيالت 
لحاظ نشده است. نايب رييس خانه صنعت، معدن 
و تجارت ايران تصريح كرد: امسال قرار است يارانه 
در اختيار صنعت گذاشته شود تا به توليد و صنعت 

كمك شود. 

در روزهايي كه موضوع اش��تغال زايي به عنوان يك راهبرد مهم 
در دستور كار مسووالن اجرايي كشور قرار گرفته و برنامه ريزي هاي 
س��اختاري براي افزايش ظرفيت هاي اش��تغال زايي ب��ا جديت از 
مس��ووالن دنبال مي ش��ود، رييس مركز ملي فرش ايران گفت: با 
توليدات صادرات محور، امكان ايجاد 40هزار ش��غل در حوزه فرش 
دس��تباف در كش��ور وجود دارد. حميد كارگر دي��روز در همايش 
بررس��ي وضعيت فرش كاش��مر اظهار كرد: براس��اس ابالغ دولت، 
20هزار ش��غل ب��راي حوزه فرش دس��تباف پيش بيني ش��ده كه 
ب��ا توجه به ظرفيت توليد و عنايت اوژه ب��ه موضوع صادرات براي 
ايجاد 40هزار ش��غل در اين حوزه آمادگي داريم. او گفت: براساس 
تقسيمات استاني هزار و 360 نفر شغل جديد امسال در حوزه فرش 
خراسان رضاو ايجاد مي شود. كارگر از انعقاد تفاهمنامه يي با صندوق 
كارآفريني اميد خبر داد و گفت: براساس اين طرح براي خريد فرش 
تا سقف 100ميليون ريال به شهروندان تسهيالتي با سود 4درصد 
و بازپرداخت 36 ماهه داده مي ش��ود. رييس مركز ملي فرش ايران 
گفت: اين طرح به صورت پايلوت در آذربايجان غربي اجرا شده كه 
اميدواريم در شهريورماه اجراي آن را به طور رسمي در سراسر كشور 
اعالم كنيم كه عملياتي شدن اين طرح موجب رونق فرش دستباف 
خواهد شد. كارگر با بيان اينكه فرش كاشمر صاحب اصالت، پيشينه 
و هويت اس��ت و در س��ال 94 در س��ازمان جهاني مالكيت در ژنو 
ثبت جهاني شده است، گفت: مركز ملي فرش ايران، به فرش اين 
منطقه بي توجه نبوده و نخواهد ب��ود. او با انتقاد از ميدان دادن به 
تابلوفرش هايي كه هيچ ارتباطي به فرش ايراني ندارند، اظهار كرد: 
ب��ا وجود اينكه اكنون اين توليدات داراي بازارفروش هس��تند ولي 
مزيت شاخص ايران نسبت به كشورهاي هند، پاكستان، افغانستان 
و تركيه محسوب نمي شوند لذا اگر آغوش خود را براي اين توليدات 

باز كرده باشيم به اصل اصالت هاي منطقه پشت كرده ايم. 
رييس مركز ملي فرش ايران با ابراز مخالفت نسبت به پرداخت 
مس��تقيم تس��هيالت به قاليبافان و مش��اغل خانگي اظهار كرد: 

پرداخت مستقم نقدينگي به قاليباف موجب خروج از دايره توليد و 
خريدن كاالهايي ديگري مثل يخچال و تلويزيون مي شود، از اين 

رو تسهيالت بايد به تاجر و توليد كننده پرداخت شود. 
او گفت: در حوزه فرش دس��تباف تثبيت اش��تغال و توس��عه 

كارگاه هاي موجود بسيار مورد اهميت است. 
كارگر ايجاد شهرك تخصصي فرش را چاره يي براي رونق اين 
حوزه ندانس��ت و گفت: بنا به شرايط بومي منطقه بايد نسخه هاي 
متفاوتي براي رونق فرش دستباف تجاوز كرد كه توليد غير متمركز 
در منازل با مديريت متمركز نسخه بهتري براي اين عرصه است. 

او با تاكيد براينكه نبايد سراغ كاهش قيمت تمام شده در حوزه 
فرش دس��تباف رفت، اظهار كرد: برخي براي كاهش قيمت تمام 
شده از كيفيت فرش حرف مي زنند كه اين امر موجب شده برند و 
اصالت فرش ايران زير سوال برود. به گفته او هر اندازه قيمت تمام 
شده اين محصول را كاهش دهيم باز هم قيمت فرش ايران سه برابر 
قيمت تمام ش��ده در كشورهايي همچون هند و پاكستان است از 
اين رو امروزه فرش كاش��مر به خاطر همين مشكالت بازار اصلي 

خود را از دست داده است. 

در س��ومين كنفرانس بين المللي كيفيت، همراه اول موفق به 
كس��ب رتب��ه اول تعهد به كيفيت در بخش ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات شد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار 
ايران، سومين كنفرانس بين المللي كيفيت، سه شنبه 13 تيرماه با 
حضور محمود نوابي معاون وزير صنعت و رييس سازمان حمايت 
از حقوق مصرف كننده، س��يد حميد كالنت��ري معاون امور تعاون 
وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي، علي محمدي مديرعامل سازمان 
مديريت صنعتي، حميدرضا فوالدگر رييس كميس��يون اصل 44 
مجلس شوراي اسالمي، رويا طباطبايي يزدي رييس سازمان ملى 
بهره ورى، حميدرضا مس فروش رييس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان تهران، جهانبخش سنجابي معاون ارزيابي كيفيت 
سازمان ملي استاندارد و جمعي از مديران ارشد صنعت كشور در 

مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد. 
انجمن حاميان اس��تاندارد و كيفيت با هدف اجراي برنامه هاي 
مدون جهت افزايش آگاهي جامعه در مصرف محصوالت مرغوب، 
بهب��ود فض��اي كس��ب و كار و توس��عه و تحقق اقتص��اد دانايي 
محور، همچنين در راس��تاي طرح تحول و استقرار رويكرد نوين 
استاندارد سازي اين همايش را برگزار كرد كه همراه اول نخستين 
و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كش��ور موفق به دريافت رتبه اول 
تعهد به كيفيت در ارائه خدمات بخش ارتباطات و فناوري اطالعات 

كشور شد. 
ارتقاي بهره وري و رقابت پذيري محصوالت ايراني، بررسي و ارائه 
راهكارهاي دستيابي به محصول صنعتي درجه يك، بهبود كيفيت 
توليدات و خدمات براي رونق اقتصادي كشور، شناسايي و تجليل از 
توليدكنندگان كاال و خدمات باكيفيت، حمايت از نوسازي و تجهيز 
بنگاه هاي توليدي به دانش فني روز، چالش هاي محصوالت ايراني 
براي حضور در بازارهاي جهاني، تبيين شاخص استاندارد و كيفيت 
در خصوص سازمان هاي خدمات محور از ديگر اهداف برگزاري اين 

كنفرانس عنوان شده بود. 

 اعطاي نشان ارتباطي اقتصاد مقاومتي به همراه اول
از س��وي ديگر ب��ه پاس فعاليت ه��اي شايس��ته در »نوآوري 
و خالقي��ت ارتباطي« نش��ان ارتباط��ي اقتصاد مقاومت��ي و لوح 
س��پاس به روابط عمومي همراه اول اعطا شد. به گزارش اداره كل 
ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، ديروز در سمينار »تبيين 
نق��ش روابط عمومي ها در تحقق اقتصاد مقاومتي« كه در س��الن 
جابرابن حيان دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد، بر اساس بررسي و 
داوري صورت گرفته به دليل فعاليت هاي ارتباطي شايسته در شاخه 
»نوآوري و خالقيت ارتباطي«، روابط عمومي شركت ارتباطات سيار 
ايران )همراه اول( با دريافت »نش��ان ارتباطي اقتصاد مقاومتي« و 
لوح سپاس مورد تقدير قرار گرفت. در اين سمينار كه با همكاري 
»موسسه پژوهشي توسعه اجتماعي ماندگار وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري«، »موسسه فرهنگي روابط عمومي آرمان« و »گروه هاي 
ارتباطات، روابط عمومي و روزنامه نگاري دانشگاه عالمه طباطبايي« 
و با حضور چهره ها و مديران برجس��ته اقتصادي و ارتباطي كشور 
برگزار شد، از روابط عمومي هاي پيشرو در زمينه اقتصاد مقاومتي 

تقدير به عمل آمد. 

رييس مركز ملي فرش ايران خبر داد:

امكان ايجاد 40هزار شغل در حوزه فرش دستباف
در سومين كنفرانس بين المللي كيفيت مطرح شد

همراه اول رتبه اول تعهد به كيفيت در ارائه خدمات 
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اقتصاد اجتماعي12
  تعرفه  خدمات پرستاري 

در منزل، ابالغ شد
ايس�نا| معاون رف��اه اجتماعي وزارت تع��اون، كار و 
رفاه اجتماعي و دبير ش��وراي عالي بيمه خدمات درماني 
از ابالغ تعرفه خدمات پرس��تاري در منزل در س��ال 96 
مصوب هيات وزيران جهت اجرا خبر داد. احمد ميدري با 
اعالم اين خبر گفت: پرس��تاري در منزل بي شك يكي از 
نيازهاي مبرم و حلقه مفقوده نظام س��المت كشور است؛ 
عدم دسترس��ي به مطب پزش��كان در ساعات روز و شب 
و اي��ام تعطيل، معضالت ترافيك ش��هري ي��ا عدم امكان 
جابه جايي بيماران و سالمندان، نياز به استفاده از خدمات 

شبانه روزي و قابل دسترس را دو چندان مي كند. 
او ادامه داد: حدود 6۰ س��ال اس��ت كه مساله پرستاري 
در منزل در دنيا تعريف ش��ده اس��ت و ام��روز به جاي ارائه 
تمامي خدمات پرس��تاري در بيمارستان خيلي از خدمات 
در منازل ارائه مي ش��ود. با عبور جمعيت س��المند از مرز ۸ 
درصدي و اس��تقرار پديده س��المندي در كشور حمايت از 
خدمات پرس��تاري در منزل بيش از گذشته ضرورت يافته 
است تا هم محدوديت هاي بيماران و سالمندان در مراجعه به 
مراكز درماني حل شود و هم هزينه هاي سيستم در خصوص 

اشغال تخت هاي بيمارستاني كاهش يابد. 
ميدري اف��زود: با توجه ب��ه اينكه جهت اس��تفاده از 
خدمات اين پرس��تاران تاكنون هيچ تعرفه مصوبي وجود 
نداش��ت براي نخس��تين بار تعرفه خدمات پرستاري در 
منزل توس��ط ش��وراي عالي بيمه خدمات درماني تعيين 

و توسط هيات وزيران تاييد شد. 

   اعالم شكار ممنوع در نوار
۷ كيلومتري حاشيه مرزها

ايلنا| مديركل دفتر حفاظت و مديريت ش��كار و صيد 
س��ازمان حفاظت محيط زيست گفت: ايجاد مناطق شكار 
ممن��وع، ابزاري براي كمك ب��ه احياي جمعيت گونه هاي 
حيات وحش در يك محدوده زيس��تگاهي طبيعي اس��ت.  
علي تيم��وري با يادآوري اين موض��وع كه در حال حاضر 
۱۸۰ منطقه ش��كار ممنوع در سراسر كش��ور وجود دارد، 
اظهار كرد: بر اس��اس ضوابط ابالغي به استان هاي مرزي، 
نوار ۷ كيلومتري در حاشيه سراسر مرزهاي كشور به عنوان 
مناطق تيراندازي و شكار ممنوع اعالم شده است.  او با بيان 
اينكه در يك سال گذشته و پس از انتقال وظايف مربوط به 
مناطق شكار ممنوع به اداره كل حفاظت و مديريت شكار 
و صيد و تشكيل كميته فني شكار ممنوع، تاكنون 9 جلسه 
كميته ياد ش��ده با هدف بررس��ي پروپوزال هاي ارسالي از 
استان ها تش��كيل شده است، گفت: در اين جلسات جمعا 
6۱ پرونده مطرح و مورد بررس��ي ق��رار گرفت كه از ميان 
آنه��ا با ايجاد مجموعا 6منطقه ش��كار ممن��وع جديد در 
اس��تان هاي ايالم، اصفهان، اردبيل، خوزس��تان، كردستان 
و لرس��تان موافقت شده اس��ت.  مديركل دفتر حفاظت و 
مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست افزود: 
همچنين از ميان 6۱ پرونده مورد بررس��ي با تمديد دوره 
ممنوعيت شكار ۳۳ منطقه در استان هاي آذربايجان غربي، 
اصفهان، گلستان، كرمانشاه، زنجان، كهگيلويه و بويراحمد، 
كرمان، همدان، مركزي، قزوين، بوشهر، خراسان جنوبي و 

تهران نيز موافقت شد. 

 امضاي تفاهمنامه سازمان 
فضايي با مديريت بحران

ايرنا| تفاهمنامه همكاري بين س��ازمان فضايي ايران و 
س��ازمان مديريت بحران كشور با حضور رييس اين سازمان 
و مديرعامل س��ازمان فضاي��ي براي اس��تفاده از تجهيزات 
ماهواره يي امضا ش��د.  اس��ماعيل نجار روز چهارش��نبه در 
مراس��م امضاي اي��ن تفاهمنامه همكاري گف��ت: با امضاي 
اين تفاهمنامه از تمام پتانس��يل ها وظرفيت هاي تجهيزات 
ماهواره يي س��ازمان فضايي ايران ب��راي پايش و رصد باليا 

وحوادث در سطح ملي و بين المللي استفاده خواهد شد. 
او ادامه داد:  سازمان مديريت بحران در مواردي همچون 
پيش بيني و پيشگيري حوادث وحتي مقابله، نياز به اطالعات 
وارتباطات قوي دارد كه بتواند در زمان مناسب براي مقابله 
و كاهش حوادث اقدام كند؛ بنابراين بايد از توان ظرفيت ها 
و پتانس��يل هاي كشور و حتي ظرفيت هاي بين المللي براي 
مقابله با حوادث و باليا اس��تفاده ش��ود.  معاون وزير كشور 
با تاكيد براينكه امكانات فضايي صرفا محدود به سنجش از 
راه دور نمي ش��ود، افزود: سازمان فضايي ايران از اين ويژگي 
برخوردار است كه با دسترسي به ماهواره هاي فضايي بتواند 
در مواقع لزوم، دسترس��ي به امكانات مخابراتي يا پزش��كي 
بهداشتي را فراهم آورد.  معاون وزير كشور گفت:  با استفاده 
از امكان��ات ماهواره اي، ق��ادر خواهيم بود وق��وع انواع باليا 
همچون زلزله، گردوغبار،  فرونشس��ت زمين، سيل و تعداد 
ديگ��ري از حوادث را 24 س��اعته و بط��ور دقيق و بصورت 
نقطه يي پايش و رصد كني��م. از اين امكانات حتي مي توان 
براي تجزيه و تحليل انواع بحران در آينده نيز استفاده كرد. 

 آموزش و پرورش خواستار 
تغيير زمان آزمون استخدامي

ف�ارس| وزير آم��وزش و پ��رورش از س��ازمان اداري و 
استخدامي كش��ور درخواس��ت كرد، زمان برگزاري آزمون 
اس��تخدامي س��ال 96 را تغيي��ر ده��د. فخرالدين احمدي 
دانش آشتياني وزير آموزش و پرورش طي نامه يي به معاون 
رييس جمهور و رييس س��ازمان اداري و استخدامي كشور 
خواس��تار تغيير زمان برگزاري آزمون استخدامي سال 96 

وزارت آموزش و پرورش شد. 
در اين نامه تصريح شده است: بر اساس قانون برنامه ششم 
توس��عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كش��ور و اساسنامه 
دانشگاه فرهنگيان، پذيرفته شدگان آزمون استخدامي دولت 
در حوزه آموزش و پرورش مكلف به گذراندن دوره يك ساله 
مهارت آموزي هس��تند و در صورت قبولي در آزمون جامع، 
به ص��ورت پيماني به كارگرفته خواهند ش��د.  در اين نامه 
آمده است: از آنجا كه با توجه به حجم باالي پذيرفته شدگان 
اولي��ه )دو برابر ظرفيت پذيرش نهايي( فعاليت هاي مرتبط 
با مصاحبه تخصصي، تست سالمت و گزينش نيرو، زمان بر 
خواهد بود و امكان مش��اركت پذيرفته شدگان در دوره يك 
س��اله مهارت آموزي وجود ندارد بنابراين پيشنهاد مي شود 
آزمون مذكور در اوايل مرداد ماه )حداكثر ۱۰ مرداد( برگزار 
شود.  وزير آموزش و پرورش ادامه داد: در صورت عدم امكان 
تغيير زمان آزمون اس��تخدامي، پيش��نهاد مي شود آموزش 
و پ��رورش اين آزمون را به صورت مس��تقل و تحت نظارت 
سازمان سنجش در پايان تيرماه برگزار كند تا فرصت كافي 
براي طي مراحل اس��تخدامي پذيرفته شدگان وجود داشته 
باش��د.  چهارمين آزمون استخدامي دس��تگاه هاي اجرايي 

كشور قرار است شهريور ماه برگزار شود. 

اخبار

وزير بهداشت در مراسم هفته ملي مبارزه با دخانيات:

هرچهماميبافيم،وزارتصنعتپنبهميكند
همان كساني كه مي گويند چرا هزينه درمان زياد است، مردم را بيمار مي كنند

 گروه اقتصاد اجتماعي|
سه ش�نبه س�يزدهم تيرم�اه، ريي�س مركز 
س�المت محيط و كار وزارت بهداش�ت از ارائه 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده س�يگار از سوي 
دولت به مجلس خبر داد و گفت: پيگير تصويب 
اين اليحه هس�تيم. خسرو صادق نيت با اعالم 
اين خبر در هفته ملي ب�دون دخانيات، افزود: 
ايران يكي از كش�ورهايي اس�ت ك�ه كمترين 
مي�زان مالي�ات را از مواددخان�ي در منطق�ه 
خاورميان�ه و جهان دريافت مي كند. اميدواريم 
با تصوي�ب اين اليح�ه بتواني�م گام مهمي در 
جه�ت رس�يدن ب�ه اس�تانداردهاي س�ازمان 
بهداشت جهاني در زمينه كاهش ميزان مصرف 

دخانيات در كشور برداريم. 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي در نشست 
علني روز يك شنبه، 25 دي ماه، و در جريان بررسي 
مواد ارجاعي اليحه برنامه شش��م توس��عه،  بندي را 
تصويب كردند كه طي آن عالوه بر ماليات و عوارض 
موض��وع قانون مالي��ات بر ارزش اف��زوده، توليد هر 
پاكت انواع س��يگار توليد داخل، به ميزان ۱۰ درصد 
قيم��ت درب كارخانه، توليدي مش��ترك 2۰ درصد، 
توليد داخل با نش��ان بين المللي 25 درصد و سيگار 
وارداتي به ميزان 4۰ درصد قيمت كاال، بيمه و كرايه 
تا بندر مقصد، مش��مول ماليات مي شوند؛ تصميمي 
كه نتيجه آن، شكس��ت وزارت بهداش��ت و به گفته 
مس��وول دبيرخانه ستاد كش��وري كنترل دخانيات، 
مرگ نزديك به 6۰هزار نفر در سال و 2۰ تا ۳۰هزار 
ميلي��ارد تومان هزين��ه درمان ناش��ي از مصرف آن 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه سال گذشته اين رقم 
براي س��يگار توليد داخل 2۰ درصد و براي س��يگار 
وارداتي 4۰ درصد بود. آن زمان، نمايندگان مجلس 
و مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين مصوبه 
را گامي ارزش��مند در راه مب��ارزه با قاچاق دخانيات 
دانس��تند، با اين همه، وزارت بهداشت و كميسيون 
بهداش��تي مجلس با س��خن گفتن از ل��زوم دريافت 
ماليات بيش��تر از دخانيات، براي كاس��تن از ميزان 
مص��رف و همچنين براي تامي��ن هزينه هاي درماني 
بيماري ه��اي ناش��ي از آن، تالش هايش��ان را براي 
اص��الح اين مصوبه آغاز كردن��د.  صبح ديروز وزارت 
بهداشت ميزبان مراسم هفته ملي مبارزه با دخانيات 
بود. در اين مراس��م شهرام رفيعي فر، سرپرست دفتر 
آموزش و ارتقاي س��المت وزارت بهداشت، با اشاره 
به مرگ س��االنه 55 تا 65 هزار نفر در ايران به دليل 
استعمال دخانيات، س��يگار را قابل پيش گيري ترين 
عامل مرگ دانس��ت و وزير بهداش��ت، از آناني گفت 
كه ب��ه باور او مانع از تالش هاي وزارتخانه اش در راه 
پيش گيري از مرگ بر اثر استعمال سيگار هستند. او 
با اش��اره به مخالفت برخي گروه ها با افزايش ماليات 
بر دخانيات به بهانه رش��د قاچاق در كش��ور، تاكيد 
ك��رد: چگونه ممكن اس��ت همه ج��اي دنيا افزايش 
ماليات بر دخانيات باعث كاهش مصرف ش��ود و در 
اي��ران برعكس عمل كند، اي��ن يعني يك جاي كار 

ايراد دارد. 
سيدحس��ن قاضي زاده هاش��مي در اين مراسم، 
نخس��ت از ض��رورت تعه��د سياس��ي گف��ت: بدون 
اين تعه��د براي رفع مش��كالت به هي��چ نتيجه يي 
نمي رس��يم. اين تعهد بايد براي همه مشكالت مثل 
از بي��ن ب��ردن فقر، بي��كاري، اعتياد و آس��يب هاي 
اجتماعي باش��د؛ يعني دول��ت، مجلس، قوه قضاييه، 
روحانيت و دستگاه هاي تبليغي مانند صداوسيما در 

اين زمينه فعاليت كنند. سال هاس��ت كه ستادهاي 
مختلفي تش��كيل شده اس��ت، اما چون عزمي وجود 
ندارد به نتيجه نمي رسيم.  او ادامه داد: براي كنترل 
مصرف دخانيات در چهار س��ال گذش��ته تالش هاي 
زيادي انجام ش��ده اس��ت، اما وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت ن��ه تنها در اين چهار س��ال بلكه در هيچ 
دولتي اين حرف ها را قبول ندارد و به دنبال توس��عه 
اين صنعت است چون در آن پول وجود دارد. هر چه 

ما مي بافيم آنها پنبه مي كنند. 
او اف��زود: در ط��ول چهار س��ال گذش��ته تالش 
كردي��م تا در زمينه دخاني��ات تغييراتي ايجاد كنيم 
و اگر مجلس هوش��مندي به خرج ندهد، به عقب باز 
مي گرديم. مردم در مورد دخانيات و اعتياد مش��كل 
دارن��د. طبق آمارهايي كه در زمين��ه اعتياد جوانان 
اعالم ش��ده است، در مجموع با حساب خانواده آنها، 
ح��دود ۱۰ ميليون نفر درگير اين معضل هس��تند. 
همان كس��اني كه مي گويند چ��را هزينه درمان زياد 
اس��ت، مردم را بيمار مي كنند. شما چرا هوا را آلوده 
مي كنيد؟ يا جلوي مصرف س��يگار را نمي گيريد؟ ما 
هم وقتي مي خواهيم جلوي آن را بگيريم مي گويند 

با سيگار و قليان مردم چه كار داريد. 
هاش��مي گفت: س��االنه ۱۰هزار ميلي��ارد تومان 
هزينه س��يگار مي ش��ود كه مي گويند براي به دست 
آوردن آرامش��ي كاذب اس��ت. موارد ديگري فراهم 
كنيد كه نش��اط بيش��تري براي مردم داشته باشد، 

پول شان هدر نرود و زيان نبينند. 
او با اش��اره به اظهارنظر برخ��ي گروه ها مبني بر 
اينك��ه افزايش ماليات ب��ر دخانيات باع��ث افزايش 
قاچاق آن مي ش��ود، ادام��ه داد: برخي مي گويند اگر 
اجازه ندهيد مردم س��يگار و قليان بكش��ند و جلوي 
آن را بگيريم، آنها به سمت شيشه و موادمخدر ديگر 
مي رون��د. اين دروغ اس��ت. همانطور ك��ه مي گويند 
افزايش مالي��ات بر دخانيات، افزاي��ش قاچاق آن را 
در پ��ي دارد. اگر اينطور باش��د ديگر هيچ تضميني 
نبايد بگيريم. چطور ممكن اس��ت در همه جاي دنيا 
افزاي��ش ماليات بر دخانيات باعث كاهش مصرف آن 

ش��ود اما در ايران برعكس عمل كند، اين يعني يك 
ج��اي كار اي��راد دارد.  او افزود: بهداش��ت و درمان، 
فرهن��گ، اقتص��اد، مبارزه ب��ا اعتياد و م��وارد ديگر 
درست نمي ش��ود، مگر اينكه همه مسووالن متعهد 
ش��وند كه مش��كل داريم. اگر اين تعهد سياسي در 
كشور شكل بگيرد، مش��كالت مردم نيز سامان پيدا 
مي كند.  وزير بهداش��ت با اش��اره به آمار س��يگاري 
بودن ۱۱ درصد مردم ايران، گفت: ثابت ش��ده است 
كه اعتياد با س��يگار ش��روع مي ش��ود. اما در هيات 
دولت، مجلس و س��اير دستگاه ها بس��ياري از افراد 
هس��تند كه اين موضوع را قبول ندارند و نتيجه آن 
اين مي ش��ود كه ما با معلول آن يعني بيماران روبرو 
مي شويم. چقدر بايد هزينه دارو، تخت بيمارستان و 
تربيت متخصص شود؟ چرا پولي كه مي تواند هزينه 
پيشرفت كشور شود بايد هزينه درمان شود؟ بخشي 
از اين اتفاق ناش��ي از تصميمات غلطي است كه در 

كشور گرفته مي شود. 

 يك فرصت بزرگ
در ادامه اين مراس��م، علي اكبر س��ياري، معاون 
بهداش��ت وزير بهداش��ت با بيان اينكه ايران در پنج 
اس��تراتژي تعيين ش��ده از سوي س��ازمان بهداشت 
جهاني در زمين��ه كنترل و مبارزه با دخانيات موفق 
بوده اس��ت، گفت: اگر مي خواهيم مصرف دخانيات 
كاه��ش يابد باي��د قيمت آن را نيز ب��اال ببريم و راه 
آن ه��م ماليات بر قيمت خرده فروش��ي اس��ت. هر 
۱۰درص��د افزاي��ش مالي��ات، چهار درص��د مصرف 
كاه��ش را در ميان فقرا، جوانان و نوجوانان به دنبال 
دارد. شركت هاي توليد كننده، قاچاقچيان و تجار به 

دنبال نوجوانان و جوانان هستند. 
او ادامه داد: در س��ال 96 مي توانس��تيم از محل 
مالي��ات بر دخاني��ات 2۰۰۰ميليارد توم��ان درآمد 
داش��ته باش��يم. در برنامه ششم توس��عه ماليات بر 
دخانيات از ۱۱درصد دوباره به 5درصد كاهش يافت. 
چرا كه يكي از نماين��دگان گفته بود ماليات بايد از 
قيمت در كارخانه دريافت ش��ود. اين درحالي است 

كه س��االنه 65هزار نفر در س��ال ب��ه علت دخانيات 
جان مي بازند.  او با اش��اره به تالش وزارت بهداشت 
براي اصالح اليحه ماليات بر ارزش افزوده، افزود: در 
ح��ال حاضر فرصت بزرگي در مجلس به وجود آمده 
اس��ت. پيش تر دولت تصميم گرفت��ه بود كه ماليات 
بر دخانيات 9درصد باش��د و آن را زيرمجموعه ساير 
كااله��ا به حس��اب آورده بود. اما ام��روز اين فرصت 
وج��ود دارد كه ماليات ب��ر دخانيات ب��ه ۳۰درصد 

افزايش پيدا كند. 

 بزرگ ترين اشتباه ما
محمدحسين قرباني، عضو كميسيون بهداشت و 
درمان مجلس، نيز با اشاره به گسترش مصرف مواد 
دخاني در ميان نوجوانان، دانشجويان و دانش آموزان 
گفت: يكي از مهم ترين مولفه هاي استراتژي سازمان 
بهداش��ت جهاني براي مبارزه با دخاني��ات، ماليات 
اس��ت. اين قانون در ايران در سال ۱۳۷5 به تصويب 
رس��يد. برآورد مي شود اگر در كش��ور ما 6۰ درصد 
ماليات بر خرده فروش��ي لحاظ شود بيش از ۱۱هزار 
ميلي��ارد تومان براي حوزه س��المت منفعت خواهد 
داش��ت. امروز يكي از مواردي كه س��د راه پيشرفت 

و توس��عه طرح تحول نظام سالمت شده است، عدم 
تحقق منابع مالي اس��ت كه مجلس دولت را مكلف 
به پرداخت آن كرده است.  او افزود: مجلس تصويب 
كرده است كه از محل ۱۰ درصد هدفمندي يارانه ها 
و ي��ك درص��د ارزش افزوده بايد منابع��ي به وزارت 
بهداشت اختصاص داده شود اما مجموع آن ۱۱هزار 

ميليارد تومان نمي شود. 
قرباني مصرف س��يگار در اي��ران را بيش از 6۰ تا 
65 ميليارد نخ س��يگار و آن آمار توليد آن را ساالنه 
۱2ميليارد نخ اعالم كرد و گفت: باقيمانده حدود 65 
ميليارد نخ س��يگار از طريق قاچاق يا سرمايه گذاري 
شركت هاي خارجي به دست مصرف كننده مي رسد. 
اين شركت ها ساالنه ۸۰۰۰ ميليارد تومان درآمد از 
راه فروش س��يگار در ايران دارند. همچنين از جيب 
مردم س��االنه 2۰هزار ميليارد توم��ان هزينه درمان 

بيماري هاي ناشي از مصرف مواد دخاني مي شود. 
نزديك به پنج سال پيش، با تبصره ۳ ماده ۱۰2 
برنامه پنجم توس��عه و با هدف مب��ارزه با قاچاق، به 
صناي��ع خارجي اجازه داده ش��د محصوالتش��ان را 
در كش��ور توليد كنند. از پي آن ش��ركت هايي چون 
BAT و GTI در اي��ران س��رمايه گذاري كردن��د، 
كارخان��ه زدن��د و تالش كردند با حداق��ل هزينه ها، 
سيگار توليد كنند. قرباني با اشاره به سرمايه گذاري 
اين دو ش��ركت در ايران گفت: آنها امروز در مجموع 
با كمتر از 2۰۰۰ميليارد تومان س��رمايه و اش��تغال 
تنها ۱5۰۰ نفر س��االنه ۸۰۰۰ ميليارد تومان درآمد 
دارن��د.  او افزود: در هيچ كجاي دنيا توليد دخانيات 
بدون نظارت و محدوديت براي سرمايه گذار خارجي 
انجام نمي ش��ود اما ما به بهانه اشتغال اين صنعت را 
در اختيار آنها گذاش��ته ايم و نظ��ارت و دخالتي در 
توليد نداش��تيم. اين كار بزرگ ترين اش��تباه ما بود. 
همانط��ور كه در اصل 44 به بهانه خصوصي س��ازي 
وارد كار خصولتي س��ازي ش��ديم و اينج��ا هم كاله 

بزرگي سر ما رفته است. 

 بدعهدي خارجي ها در ايجاد شغل
جمعي��ت مبارزه با دخانيات نيز با تاكيد بر اينكه 
دخانيات دروازه ورود به اعتياد است، گفت: در شهر 
اش��تهارد ش��ركت بي.اي.تي افتتاح ش��ده و فعاليت 
مي كند. در حالي كه همه چيز تحريم است، اما ورود 
دخانيات براي امريكا و انگليس تحريم نيس��ت. ژاپن 
هم بع��د از برجام، در زمينه تولي��د مواد دخاني در 

زمينه دخانيات سرمايه گذاري كرده است. 
محمدرضا مس��جدي ادامه داد: س��ال گذش��ته 
مالي��ات ب��ر دخانيات افزاي��ش نياف��ت، ولي قيمت 
س��يگار مارلبرو در تهران گران شد. اگر طبق قانون 
از س��ال ۸5 س��االنه ۱۰درصد ماليات ب��ر دخانيات 
افزوده مي ش��د، بايد امس��ال اين رقم به صد در صد 
مي رسيد.  به گزارش ايسنا، دبيركل جمعيت مبارزه 
با دخانيات با انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به دليل حمايت از س��رمايه گذاري خارجي در زمينه 
توليد دخانيات، افزود: يكي از اين شركت ها قرار بود 
۳۰۰۰ شغل ايجاد كند ولي تاكنون فقط 2۱۰ شغل 
ايج��اد كرده اس��ت. هفت نفر از اعضاي دو ش��ركت 
بزرگ توليد كننده س��يگار در ايران اهل كش��ورهاي 
حاش��يه خليج ف��ارس و تنها دو نفر ايراني هس��تند 
و اي��ن درحالي اس��ت ك��ه روزانه در اي��ران حداقل 
۱۰ميليارد تومان هزينه س��يگار و بيش از آن صرف 
قليان مي شود؛ بايد توجه كرد كه قليان امروز وسيله 

تفريح زنان و دختران ما شده است. 

در روزهاي��ي كه تهران ميزبان اجالس جهاني مقابله با گرد و 
غبار است، مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي 
روز گذشته با اشاره به كاهش دما در سواحل درياي خزر، از وقوع 

پديده گرد و غبار در سمنان، اصفهان، قم و مركزي خبر داد. 
احد وظيفه در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: روزهاي پنج شنبه 
و جمع��ه با تقويت جريانات جنوب��ي و انتقال رطوبت در جنوب 
سيس��تان و بلوچس��تان افزايش ابر و در ساعات بعدازظهر رگبار 
پراكن��ده و رع��د و ب��رق و وزش ب��اد دور از انتظار نيس��ت. روز 
پنج ش��نبه با افزايش سرعت وزش باد درمناطق جنوبي سمنان، 
بخش هايي از استان هاي اصفهان، قم و مركزي پديده گرد و غبار 

پيش بيني مي شود. 
او افزود: همچنين طي س��ه روز آينده در نوار ش��رقي كشور 
گاهي وزش باد ش��ديد پيش بيني مي شود كه در برخي نقاط به 
ويژه در زابل با گرد وخاك همراه خواهد بود. با افزايش س��رعت 
وزش باد در بعدازظهر امروز در كش��ور عراق تشكيل توده گرد و 
خ��اك و انتقال آن به بخش هايي از جنوب غرب كش��ور در روز 
پنج ش��نبه دوراز انتظار نيس��ت همچنين مناطق شرقي درياي 

عمان در سه روز آينده مواج خواهد بود. 
مقام ها و نمايندگان 4۳ كش��ور اي��ن روزها در تهران گردهم 
آمده ان��د تا چاره يي براي مقابله با بحراني كه س��المت و اقتصاد 
اس��تان هاي درگير با آن را تهديد مي كند، بينديش��ند. معصومه 
ابتكار در مراسم گشايش اين اجالس تاكيد كرد كه ايران توانايي 
معرف��ي الگوي��ي موفق در حفاظت از محيط زيس��ت و مقابله با 
گرد و غبار را دارد. روز گذش��ته، دبير كميته سياس��ت گذاري و 
علوم س��ازمان ملل، پس از بازدي��د از كانون هاي ريزگرد داخلي 
و تالش ه��اي ايران براي مهار آنها، دبير كميته سياس��ت گذاري 
و عل��وم س��ازمان ملل گفت: كاره��اي صورت گرفت��ه در ايران 
براي مقابله با ريزگردها و توفان هاي بياباني قابل تقدير اس��ت و 
كشورهاي همسايه بايد در زمينه گرد و غبار و مقابله با ريزگردها 
از ايران الگو بگيرند. اميدواريم ايران راهكارهاي خود را در اختيار 
س��ازمان ملل قرار دهد تا براي ديگر كشورهاي بياباني هم مورد 
اس��تفاده قرار گيرد.  »ماريم شوشتار« ادامه داد: نكته جالب در 
شهرهاي بياباني ايران اين است كه ضمن بيابان زدايي به توسعه 
و اقتصاد اين شهرها هم توجه ويژه شده كه در نوع خود يك برند 

و الگو در سطح جهان به شمار مي آيد. 
او افزود: در ش��هرهاي بياباني ايران، ضمن اس��تقبال مردم و 
هم��كاري آنها ب��راي مقابله با گرد و غبار به معيش��ت مردم هم 
كمك ش��ده و اين ش��هرها با وجود كم آبي به كش��اورزي روي 

آورده اند  كه مورد اس��تقبال مردم محلي اين ش��هرها قرار گرفته 
است. 

دبي��ر كميته سياس��ت گذاري و عل��وم س��ازمان ملل گفت: 
به بس��ياري از كش��ورهاي بياباني س��فر كرده ايم تا با روش هاي 
مقابله يي اين كش��ورها آشنا شويم و با اطمينان مي گوييم ايران 
در بين اين كش��ورها الگوي خوبي از مقابل��ه با پديده ريزگردها 
است و به بهترين شكل توانسته حداقل اين پديده را كنترل كند. 
هوليانگ شو، دس��تيار دبيركل سازمان ملل متحد نيز گفت: 
بزرگ تري��ن اقدامات در مبارزه با پديده هايي مانند گرد و غبار و 
ريزگردها در هر جايي اتفاق افتد، تنها با اتحاد و همكاري متقابل 
مس��ووالن و مردم قابل مهار و كنترل اس��ت و اين همان چيزي 
است كه در ايران شاهديم و اين كشور الگو و نمونه بارز همدلي 

و اتحاد در كارهاي بزرگ است. 
او ادام��ه داد: براي مقابله با بالياي طبيع��ي بايد از نيروهاي 
انس��اني همان منطقه كمك بگيريم. در كش��ور ايران نمونه بارز 
آن را در آران و بي��دگل دي��دم و جالب و ش��گفت آور اس��ت كه 
با طرح هاي جنگل دس��ت كاش��ت و مالچ پاش��ي مردم در كنار 

مسووالن به كاهش ريزگردها كمك كرده اند. 
او با اش��اره به برگزاري كنفرانس ها و س��مينارهاي بزرگ در 
س��طح جهاني براي پدي��ده ريزگردها افزود: س��عي ما به عنوان 
نمايندگان كش��ورهاي جهان بر اين اس��ت كه در اين مشكالت 
در كنار آنها باشيم و تبادل اطالعات را انجام دهيم تا اين مشكل 
مرتفع شود چرا كه اين حق همه انسان هاست كه از زندگي خوب 

و طبيعي برخوردار باشند. 

ايران؛ الگوي كشورهاي منطقه در مقابله با ريزگردها
رييس س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان 
اينك��ه ۷.5ميليون هكتار از كانون ه��اي بحراني گرد و غبار در 
ايران تحت كنترل عمليات بيابان زدايي قرار گرفته اند، طرح هاي 
اجرا ش��ده در شهرس��تان آران و بيدگل را يك��ي از موفق ترين 
طرح ه��اي بيابان زدايي دانس��ت و گفت: عملي��ات بيابان زدايي 
در اي��ن منطقه باعث بهبود كش��اورزي و معكوس ش��دن روند 

مهاجرت شده است. 
خداك��رم جالل��ي در جري��ان بازدي��د تع��دادي از وزرا و 
كارشناسان خارجي از پروژه هاي سايت بيابان زدايي شهرستان 
آران و بي��دگل، گفت: ايران ۱64 ميليون هكتار عرصه دارد كه 
۱4.۳ميليون هكتار جنگل و ۸5 ميليون هكتار آن مرتع است. از 
عرصه هاي كلي كشور ۳2 ميليون هكتار عرصه بياباني است كه 
2۰ ميليون هكتار از مناطق بياباني تحت تاثير فرس��ايش بادي 
هس��تند. در كل كش��ور ۷.5ميليون هكتار كانون هاي بحراني 
تحت كنترل ق��رار گرفته و عملي��ات بيابان زدايي در آن انجام 
شده است. از سوي ديگر ميزان بارش كشور 25۰ميلي متر است 
كه يك س��وم ميانگين جهاني است از سوي ديگر ميزان تبخير 
در ايران 2۱۰۰ ميلي متر اس��ت كه سه برابر ميانگين جهاني به 

حساب مي آيد. 
او ادامه داد: ح��دود 2.۳ميليون هكتار عمليات بيابان زدايي 
در قالب ايجاد جنگل هاي بياباني انجام شده است. كليه اقدامات 
بيابان زدايي را با رويكرد جلب مش��اركت مردم و بهبود شرايط 
اقتص��ادي و اجتماعي انجام مي دهيم. در طرح هاي بيابان زدايي 
سه ركن توسعه پايدار شامل توسعه انساني، توسعه اقتصادي و 

توسعه زيست محيطي را مدنظر داريم. 
مع��اون وزير جهاد كش��اورزي با اش��اره به م��وج مهاجرت 
س��اكنان شهرس��تان آران و بيدگل پيش از اج��راي طرح هاي 
جنگل كاري و پروژه هاي بيابان زدايي، گفت: در ش��رايط حاضر 
به خاطر اجراي طرح هاي بيابان زدايي، منطقه به لحاظ اكولوژي 
امن و روند مهاجرت معكوس ش��ده و كش��اورزي مردم بهبود 

يافته است. 
ابوالفضل معيني نژاد، فرماندار آران و بيدگل، نيز با اش��اره به 
نتاي��ج اجتماعي، اقتصادي و زيس��ت محيطي اجراي پروژه هاي 
بيابان زدايي در اين شهرس��تان گفت: افزايش جمعيت، كاهش 
نرخ بي��كاري، افزاي��ش واحدهاي توليدي و حضور چش��مگير 

گردشگران دستاوردهاي اجراي پروژه هاي بيابان زدايي است. 
او ادامه داد: آران و بيدگل 6۰۰ هزار هكتار عرصه بياباني و 
كويري دارد كه ۱۰6 هزار هكتار كانون فرس��ايش بادي و ۱۱۰ 

هزار هكتار نوار ريگ بلند دارد. 
او با اش��اره ب��ه اينكه كاهش بارش و خشكس��الي ش��رايط 
اقليم��ي اين شهرس��تان را تحت تاثير قرار داده اس��ت، افزود: 
با وجود اين ش��رايط سخت و اقليم ش��كننده به همت سازمان 
جنگل ها در چهاردهه گذش��ته با اجراي انواع پروژه هاي مقابله 
با گرد و غبار مثل بذرپاش��ي، نهال كاري و احداث بادش��كن در 

زمينه تثبيت عرصه هاي بياباني اقدام كرده ايم. 
معيني ن��ژاد گفت: ماحصل زحم��ات و تالش ها وجود ۱2۰ 
هزار هكتار تاغزار است كه در برابر انواع بادها و توفان ها منطقه 

را حفظ مي كند. 
او ب��ا بيان اينكه اقدامات اجراي��ي در زمينه بيابان زدايي در 
آران و بيدگل در چند شاخص قابل مشاهده است، ادامه داد: با 
اينكه در برخي نقاط كشور شاهد كوچ اجباري مردم از مناطق 
شهري و روستايي براثر وقوع توفان هاي گرد و غبار هستيم ولي 

جمعيت آران و بيدگل افزايش يافته است. 
او اف��زود: كاه��ش نرخ بي��كاري در آران و بي��دگل يكي از 
نتايج اجراي پروژه هاي بيابان زدايي اس��ت. نرخ بيكاري در اين 
شهرس��تان 4 درصد اس��ت و پايين ترين نرخ بيكاري در استان 
اصفه��ان و كل كش��ور را داري��م همچنين بي��ش از ۱۰ درصد 
واحدهاي توليدي اصفهان در اين شهرس��تان مس��تقر هستند 

كه نشانه اطمينان به سرمايه گذاري در آران و بيدگل است. 
او يادآور ش��د: حضور گردش��گران داخلي و خارجي در 
اين شهرس��تان از ديگ��ر نتايج اجراي پروژه ه��اي مقابله با 

بيابان زايي است. 

كاهش بيكاري، افزايش توليد، مهاجرت معكوس؛ آثار بيابان زدايي

زيستبوم

 طبق آمارهايي كه در زمينه اعتياد 
جوانان اعالم شده است، در مجموع با 
حساب خانواده آنها، حدود 10 ميليون 

نفر درگير اين معضل هستند. همان 
كساني كه مي گويند چرا هزينه درمان 
زياد است، مردم را بيمار مي كنند. شما 

چرا هوا را آلوده مي كنيد؟ يا جلوي 
مصرف سيگار را نمي گيريد؟ ما هم 

وقتي مي خواهيم جلوي آن را بگيريم 
مي گويند با سيگار و قليان مردم چه 

كار داريد
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اعضاي منتخب پنجمين پارلمان شهري پايتخت تصميم خود را عوض كردند

2 تغيير در فرآيند انتخاب شهردار تهران
گروه راه و شهرسازي | آزاده كاري|

 فرآين��د انتخاب ش��هردار آينده تهران از س��وي 
اعضاي منتخب شوراي پنجم ديروز دستخوش تغيير 
ش��د. باوجود اينكه ق��رار بود روز گذش��ته منتخبان 
شوراي پنجم شهر تهران كانديداهاي موردنظر خود را 
اعالم كنند تا درخصوص آنها راي گيري شود، اما اين 
اتفاق نيفتاد و زمان اعالم اسامي كانديداها تغيير كرد. 
اعضاي منتخب ش��وراي شهر تهران همچنين ديروز 

راي به تغيير روند انتخاب شهردار دادند. 
افش��ين حبيب زاده عضو منتخب شوراي پنجم با 
اعالم تغيير در فرآيند انتخاب ش��هردار تهران به ايلنا 
گفت: تهيه ليس��ت اوليه گزينه هاي شهرداري تهران 
دو هفته به تاخير افتاده است. وي دليل اين امر را نياز 
اكثريت اعضاي شورا به زمان بيشتر براي بررسي نامزدها 
دانست. جلسه روز گذشته منتخبان شوراي پنجم در 
دفتر احمد مس��جدجامعي در شوراي شهر تهران و با 
حضور ۲۰نفر از اعضاي ش��وراي پنجم تشكيل شد و 
بخش قابل توجهي از زمان جلس��ه صرف بحث ميان 
مخالفان و موافقان تاخير در زمان اعالم گزينه ها شد و 
 به اين موضوع اختصاص يافت. از سوي ديگر در فرآيند

 به  تصويب رسيده نيز تشكيك وجود داشت و برخي 
برداشت هاي متفاوتي از فرآيند داشتند. 

ب��ه گزارش »تع��ادل«، در روش قبل��ي هر يك از 
اعضاي منتخب بايد سه كانديدا به شوراي شهر معرفي 
مي كرد و در صورتي كه هر يك از كانديداهاي معرفي 
ش��ده، حداقل 5 راي از آراي اعضاي ش��وراي شهر را 
به دس��ت مي آورد، در ليست جديدي قرار مي گرفت و 

به مرحله بعد راه مي يافت. 
اما در جلس��ه روز گذشته اين فرآيند تغيير كرد و 
مقرر شد، هر عضو شورا سه گزينه را پيشنهاد دهد، اما 
هن��گام راي دادن به ۷ نفر راي دهد. درنهايت ۷نفري 
كه بيش��ترين آراي ماخوذه را دارند، وارد مرحله بعد 
فرآيند انتخاب ش��هردار خواهند شد. ۷ گزينه يي كه 
بيش��ترين آرا را اخذ مي كنند، در مرحله بعد، برنامه 
خود را دراختيار اعضاي شورا قرار خواهند داد. در حال 
حاضر بقيه فرآيند انتخاب ش��هردار ثابت بوده و فقط 

اين بخش تغيير كرده است. 
 انتخاب شهردار مناسب براي شهر تهران موضوعي 
اس��ت كه اهميت آن بر هيچ كسي پوشيده نيست و 
تقريبا بعد از اعالم نتايج انتخابات ش��وراي شهر بحث 
انتخاب ش��هردار تهران مورد توجه قرار گرفت و از آن 
زمان تاكنون گزينه هاي مختلفي مطرح ش��ده است. 

همچنين براي نخس��تين بار در ميان اين گزينه ها نام 
زنان نيز ديده مي ش��ود و تاكنون ن��ام ۷ زن به عنوان 
گزينه هاي انتخاب شهردار مطرح شده كه برخي آنها 
ازجمله معصومه ابتكار رييس س��ازمان محيط زيست 
اع��الم كرده كه قصد تصدي صندلي ش��هردار تهران 

را ندارد. 
عده ي��ي معتقدند  مطرح كردن ن��ام زنان به عنوان 
ش��هردار تهران بيشتر بازي سياس��ي است، اما قطعا 
زناني هستند كه براي تكيه بر صندلي خيابان بهشت 

از همه شرايط و توانمندي هاي الزم برخوردارند. 
در بسياري از شهرهاي بزرگ و موفق دنيا نيز زنان 
مديريت شهري را برعهده گرفته اند. اگرچه هيچ گونه 
آماري درباره تعداد ش��هرداران زن در سراس��ر جهان 
موجود نيست، بررسي هاي جهاني حاكي از اين است 
كه در حال حاضر، مسووليت شهرداري 46 شهر مهم 
جهان در قاره هاي اروپا، آسيا، امريكاي شمالي و آفريقا 
به دس��ت زنان سپرده شده است. رم، پاريس، مادريد، 
بارسلون، توكيو، سيدني، بغداد و... از جمله اين شهرها 

هس��تند. سه تا از مهم ترين ش��هرهاي اياالت متحده 
امريكا يعني واش��نگتن، الس وگاس و بالتيمور نيز در 
ميان اين 46 ش��هر مهم ديده مي شوند. اين درحالي 
اس��ت كه براساس منابع رسمي امريكا، تا فوريه سال 
۲۰1۷ و برگزاري كنفرانس ش��هرداران اياالت متحده 
امريكا، از 14۰8 شهردار شهرهاي با جمعيت بيش از 

3۰ هزار نفر، ۲9۲ نفر يا ۲۰.4درصد زن بودند. 
البته پذيرش مسووليت شهرداري توسط زنان در 
اياالت متحده امريكا، س��ابقه طوالني دارد به گونه يي 
كه نخس��تين شهردار زن در جهان نيز متعلق به اين 
كشور است. س��وزانا مادورا سالتر، شهردار آرگونيا در 
ايالت كانزاس در س��ال 188۷ ميالدي به اين سمت 
انتخاب ش��د. از آن پس، زنان ديگر نيز در نقاط ديگر 
جهان و البته اغلب در جهان غرب، به عنوان ش��هردار 
انتخاب شدند. به گزارش »تعادل«، يكي از نكات مهم 
در انتخاب شهردار نحوه انتخاب آن است. در بسياري 
از شهرهاي بزرگ ازجمله، مسكو، برازيليا، نيويورك و 
لندن شهردار مستقيما با راي مردم انتخاب مي شود. 

انتخاب ش��هردار توس��ط مردم دربرگيرنده نكات 
مثبتي است و باعث مي شود، عمر مديريتي شهرداران 
تضمين  ش��ود و ديگر آنها هر لحظ��ه درمعرض انواع 
تهديد و بده بستان هاي مختلف با مراجع مختلف قرار 
نمي گيرند چراكه مشروعيت خود را از مردم گرفته اند. 
حداقل عمر دوره مديريت شهري در اين شهرها همان 
چهار س��ال است و ش��هرداران مي توانند در اين دوره 
زماني برنامه يي براي خود ارائه داده و مطمئن باشند 

كه فرصتي براي اجراي آن دارند. 
البته براس��اس پيش نويس اليحه مديريت شهري 
كه اكنون در مجلس در دست بررسي است، پيش بيني 
ش��ده كه ش��هرداران 5۰ ش��هر باالي ۲۰۰هزار نفر 
جمعيت با راي مستقيم مردم انتخاب شوند. در صورت 
تصويب نهايي اين اليحه كه تاكنون كميس��يون هاي 
تخصصي وزارت كش��ور و كميسيون تخصصي دولت 
آن را تاييد كرده اند، انتخابات ش��هرداران اين شهرها 
همزمان با انتخابات شوراها برگزار مي شود. اين موضوع 
نقطه عطفي در مديريت شهري كالن شهرهاي كشور 

و به خصوص تهران خواهد بود. اين گام بسيار اساسي 
است كه مردم در مديريت شهري دخالت داده شوند. 
در اي��ن زمينه مي توان از تجربه موفق ش��هرهاي 
پيش��رفته و موفق دنيا اس��تفاده كرد. امري��كا داراي 
س��ابقه يي طوالني در انتخاب ش��هردار است. در اين 
كشور از ديرباز اشكال مختلفي از حكومت هاي شهري 
وجود داشت كه در اين بين انتخاب مستقيم اعضاي 
شورا و شهردار، آزمايش خود را به عنوان يكي از انواع 
حكومت هاي ش��هري موفق پس داده است. در حال 
حاض��ر در ۲6 ش��هر اصلي امريكا اي��ن نوع حكومت 
ش��هري حاكم اس��ت كه در آن روابط بين شهردار و 
ش��ورا بدون ابزار خاصي همس��و و هماهنگ مي شود 
ولي به طور كلي ش��وراهاي شهر كه زماني حاكميت 
زيادي داش��ت، با گسترش نقش شهردار قدرت خود 
را از دس��ت دادند. در اين نظام هم اعضاي شورا و هم 
ش��هردار به صورت مس��تقيم با آراي عمومي انتخاب 
مي شوند. انگليس نيز كشوري نوپا در انتخاب مستقيم 
شهردار اس��ت. نخستين ش��هردار در اين كشور كن 
ليوينكس��تون بود كه در سال ۲۰۰۰ با راي مستقيم 
مردم انتخاب شد. در مجموع به نظر مي رسد با توجه 
به شرايط كنوني كالن شهر تهران و مشكالت بسياري 
كه با آن مواجه است و نيز با توجه به استقبال عمومي 
شهروندان از انتخاب مستقيم شهردار توسط راي خود 
آنان، شوراي پنجم بايد در اين زمينه تصميم گيري كند 
و در صورت قانوني شدن اليحه مديريت شهري زمينه  
انتخاب شهردار بعدي توس��ط راي مستقيم مردم را 
فراهم كند. البته مخالفان تغيير نحوه شهردار معتقدند 
بايد بس��ته يي حاوي نوع اختيار و وظايف جديد براي 
پارلمان هاي ش��هري به اليحه مديريت شهري اضافه 
ش��ود؛ در غير اين  ص��ورت، تغيير پروس��ه انتخابات 
شهردار  جز دگرگوني ظاهري، نه تنها تحولي در نظام 
مديريت شهر به وجود نمي آورد كه ممكن است بازوي 
حداقلي شورا براي كنترل مديريت شهري را نيز از كار 
بيندازد. اش��كال ديگري كه به اين كار وارد مي كنند 
اين است كه مي گويند ممكن است انتخاب ها درست 
نباش��د. اما همان طور كه براي انتخاب رييس جمهور 
يك س��ري شروط درنظر گرفته مي شود براي شهردار 
هم مي توان اي��ن كار را انجام داد. خوبي اين كار اين 
است كه شهرداري كه از طرف مردم انتخاب مي شود 
بايد پاسخگو باشد چون در زمان انتخابات، نامزدها با 
مردم حرف مي زنند و به آنها قول مي دهند. با اين كار 

وضعيت كار شهردار هم بهتر مي شود. 

 خريد بليت قطار
با تماس تلفني

ام��كان خري��د و رزرو بلي��ت قطار با اس��تفاده از 
سامانه 1539 فراهم شد. 

به گزارش شركت رجا، طبق هماهنگي هاي انجام 
شده با ش��ركت مخابرات، اين س��امانه هم اكنون به 
صورت كش��وري و فقط تماس با شماره تلفن 1539 
)خط��وط ثابت و تلفن همراه و ام��كان انتظار تا 3۰ 

تماس( امكان پذير است. 
هموطن��ان از طريق اين س��امانه مي توانند عالوه 
بر رزرو و خريد تلفني بليت قطارهاي رجا نس��بت به 
كسب اطالعات س��فر با قطارهاي اين شركت شامل 
تخفيفات و تسهيالت دوره يي، برنامه حركت قطارها، 
به��اي بلي��ت و... اقدام ك��رده يا پيش��نهاد، انتقاد يا 

شكايات خود را مطرح و پيگيري كنند. 

رفع تصرف ۸۳۰ هزار مترمربع 
از اراضي ملي 

فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن 
ب��ا اعالم رفع تصرف 83۰ه��زار مترمربع از اراضي ملي 
در خردادماه 96 گفت: اس��تان تهران باالترين آمار رفع 
تصرف را در ماه گذش��ته با 4۲ مورد به خود اختصاص 

داده است. 
عل��ي عباس نژاد در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي افزود: در خردادماه س��ال جاري، 69 
مورد اجراي حكم داش��تيم همچنين در سراسر كشور 
83۰ ه��زار مترمربع )معادل 54ميلي��ارد تومان( رفع 

تصرف انجام شد. 
فرمان��ده كل يگان حفاظت س��ازمان ملي زمين و 
مسكن، بيشترين رفع تصرفات را مربوط به استان هاي 
فارس، آذربايجان شرقي، البرز، اصفهان و خراسان شمالي 
دانس��ت و افزود: بيشترين رفع تصرف در استان فارس 
بود كه بيش از 19 فقره رفع تصرف در آن استان ثبت 
ش��د. در برخي اس��تان ها هم همچون هم��دان، ايالم، 
بوش��هر در ماه گذشته حكمي وجود نداشت تا به اجرا 
درآيد. وي تعداد ب��ه كارگيري نيرو براي رفع تصرفات 
در خردادماه س��ال جاري را در سراسركشور 1۲31 نفر 
عنوان كرد. به گفته اين مس��وول، اقدامات پيشگيرانه 
قبل از تصرف در برخي شهرها از سوي يگان حفاظت از 

جمله كارهايي بوده كه انجام شده است. 
عباس ن��ژاد گف��ت: گش��ت زني هدفمند از س��وي 
يگان حفاظت از اراضي از ديگر اقدامات مهمي اس��ت 
كه همواره انجام مي ش��ود. يگان حفاظت با گشت زني 
هدفمند خود در ماه گذشته در سطح استان ها از ۲3۷ 

مورد شروع به تصرف جلوگيري كرد. 
فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن 
رفع تصرف آن��ي و لحظه يي يگان حفاظت را كه ۲3۷ 
مورد بود، معادل 16۲هكتار از اراضي عنوان كرد و افزود: 
يگان حفاظت ب��ا رفع تصرف فوري، مان��ع از اقدامات 

خالف در 16۲ هكتار از اراضي شد. 

بي اثري جداسازي وزارت راه 
و شهرسازي بر ركود مسكن 
مديرعامل سابق شركت راه آهن با بيان اينكه زمان 
خوبي براي تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي نيس��ت، 
افزود: مشكل ركود مسكن و حاشيه نشيني با جداسازي 
رفع نمي ش��ود. به گزارش ايلنا، محسن پورسيدآقايي 
گف��ت: برخ��ي كارشناس��ان معتقدند كه حج��م زياد 
فعاليت ها در وزارت راه و شهرسازي، مانع از رسيدگي به 
حوزه شهرسازي شده و مشكل ركود در حوزه مسكن را 
ايجاد كرده اما مشكل ركود تنها با موضوع ادغام مرتبط 
نيست و اين ركود بيشتر به دليل مسائل بانكي، اعمال 

سياست هاي اشتباه در سال هاي گذشته ارتباط دارد. 
وي ادامه داد: ممكن اس��ت جداسازي وزارتخانه به 
تفكيك دو حيطه تخصصي منجر شود اما ارتباط بين 
راه و شهرسازي را قطع مي كند. درحال حاضر ارتباطات 
خوب��ي بين حمل و نقل و شهرس��ازي و شهرنش��يني 
برقرار ش��ده است و مفاهيم يكپارچه بين حمل و نقل 
و شهرسازي به دليل ادغام دو وزارتخانه راه و ترابري و 

مسكن و شهرسازي شكل گرفته است. 
پورسيدآقايي اظهاركرد: پيش از ادغام، برنامه ريزي ها 
و اقدامات در دو حوزه حمل و نقل و شهرس��ازي بدون 
اينك��ه هيچ ارتباطي با يكديگر داش��ته باش��ند، انجام 
مي ش��د و به همين دليل امروز شاهد مشكل جدي در 
شهرهاي حومه يي و مناطق حاش��يه شهرها در حوزه 
حمل و نقل هس��تيم. وي با اشاره به اينكه در راستاي 
رفع مش��كل حمل و نقل شهرهاي جديد و ارتباط آن 
با شهرهاي مادر و مراكز شهرها نبوده ايم، گفت: درحال 
حاضر يك ش��هر حومه يي هم وجود ندارد كه مش��كل 
حمل و نقل نداش��ته باشد و سيستم حمل و نقل روان 

ريلي و جاده يي براي اين شهرها طراحي نشده است. 

اخبار

درحالي كه طي روزهاي گذشته اعالم شد كه پرواز ايرالين هاي 
ايراني به نجف از 1۰تير ماه متوقف ش��ده اس��ت، رييس سازمان 
هواپيمايي كش��وري دي��روز  از ادامه پروازها به ف��رودگاه نجف به 
ص��ورت محدود خب��ر داد و گفت: نتيجه نهاي��ي رايزني با طرف 
عراقي تا هفته آتي مشخص مي شود. در هفته جاري با هدف حل 
مشكل ميان فرودگاه نجف و شركت هاي هواپيمايي ايراني بر سر 
نرخ گذاري غيرمنطقي خدمات فرودگاهي نجف، دو جلس��ه ميان 
نمايندگان طرفين در تهران برگزار ش��د ك��ه نتيجه يي به همراه 
نداش��ت و قرار شد جلس��ه بعدي در عراق برگزار شود تا با انجام 
رايزني ها، تكليف پروازهاي ايراني به نجف مشخص شود اما به نظر 
مي رس��د كه ايرالين هاي ايراني چندان پايبند به برنامه نبوده اند و 
پروازها به صورت محدود انجام مي ش��ود كه اين موضوع مي تواند، 
ق��درت ايران را در چانه زني با طرف عراقي كاهش دهد و زمينه را 
ب��راي افزايش انتظارات عراقي ها فراهم كند. علي عابدزاده، رييس 
س��ازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به آخرين وضعيت پروازهاي 
نجف گفت: درحال حاضر پروازها به صورت محدود درحال انجام 
اس��ت. عابدزاده ادامه داد: همكاري الزم از س��وي فرودگاه نجف با 
ايرالين ه��اي ايراني انجام داده و كاه��ش نرخ عوارض گمركي در 
رايزن��ي دو طرف درحال انجام اس��ت و تا هفته آتي نتيجه نهايي 
مذاكرات با فرودگاه نجف اعالم مي شود. عابدزاده همچنين در پاسخ 
به سوالي مبني بر چرايي رشد تاخيرهاي پروازي گفت: تاخيرهاي 
پروازي نس��بت به گذش��ته كاهش پي��دا كرده اما ب��ا وجود اين، 
ش��ركت ها و ايرالين ها بايد در جهت ارتقاي كيفيت خدمات دهي 
به مسافران تالش كنند درحال حاضر تاخير پرواز به مدت طوالني 
كاهش يافته است. اين مقام مسوول با بيان اينكه رعايت آيين نامه 
حقوق مس��افر بهترين مرجع براي رسيدگي به تاخيرهاي پروازي 
اس��ت، گفت: طبق اين آيين نامه برخورد با ايرالين هاي متخلف از 

حيث تاخيرهاي پروازي انجام مي شود. عابدزاده همچنين در پاسخ 
به اينكه آيا آيين نامه حقوق مسافر رعايت مي شود يا خير افزود: بله 
اين آيين نامه ابالغ شده و مسافران مي توانند در صورت تاخيرهاي 
پ��روازي خواس��تار رعايت اين آيين نامه ش��وند. رييس س��ازمان 
هواپيمايي كشوري يادآور شد: عدم رعايت آيين نامه حقوق مسافر 
از س��وي ايرالين ها هم در اين آيين نامه ديده شده و برخوردهاي 

الزم صورت مي گيرد.
 

 تقسيم برابر پروازهاي حج بين ايران و سعودي
در رويدادي ديگر، مديرعامل ش��ركت هواپيمايي هما از سهم 
5۰ درصدي هما براي پروازهاي حج 96 معادل انتقال 43هزار نفر 
از حجاج خبر داد و گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، انتقال 

حجاج از 9مرداد و در ۲۷ الي ۲9روز كاري انجام مي گيرد. 
فرهاد پرورش افزود: س��ازمان ح��ج و زيارت خبر نهايي درباره 
مقدار سهميه هما و مشاركت ساير خطوط براي مراسم حج امسال 
را اعالم كرد. مانند سنوات گذشته ايران اير وظيفه انتقال 5۰ درصد 
حجاج ايراني را دارد و 5۰ درصد باقي پروازها برعهده شركت هاي 
هواپيمايي س��عودي اس��ت. مديرعامل ش��ركت هواپيمايي ايران 
درباره اس��تفاده از ايرباس هاي برجامي در سفر حجاج گفت: فعال 
از ايرباس هاي مستقر در فرودگاه حضرت امام استفاده مي كنيم و 
در صورت لزوم مي توانيم از ايرباس هاي جديد هم اس��تفاده كنيم 
اما برنامه اين اس��ت كه ايرباس هاي برجامي بيشتر در مسيرهاي 

طوالني اروپايي به كار گرفته شود. 
وي اضافه كرد: در س��نوات گذش��ته در عملي��ات پروازي حج 
از تع��دادي هواپيماي بويين��گ ۷4۷و تعدادي ايرباس اس��تفاده 
مي كرديم و به دليل زمين گير شدن چند فروند از ۷4۷  ها به دليل 

قدمت، امسال از هواپيماهاي ايرباس  استفاده مي كنيم. 

ديروز 65۰ واحد مس��كن مهر واقع در محله مهران فاز 5 شهر 
جديد پرديس با حضور احمد اصغري مهرآبادي قائم مقام وزير راه و 
شهرسازي و محسن نريمان معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل 
شركت عمران شهرهاي جديد در طرح مسكن مهر افتتاح شد. در 
اين برنامه تعداد ۲63 واحد مربوط به واحدهاي مس��كوني شركت 
طرح و ساخت سام، 3۰1 واحد متعلق به شركت توسعه شهرسازي 
ايرانيان و 86 واحد از س��وي ش��ركت پيوند آرمه ساخته و افتتاح 
ش��ده است. به گفته سعيد غفوري مديرعامل شركت عمران شهر 
جديد پرديس تعداد 65۰ واحد در واقع بخش��ي از ۲5۲4 واحدي 
است كه با تكميل زيرساخت ها انجام مي شود و نويد اين را مي دهد 
كه افتتاح هاي بعدي آسان تر و در زمان كمتري انجام شود، زيرا در 
هفته هاي اخير با پيمانكار مربوط به اين محله توافقاتي داشتيم كه 

كارها روي روال خوبي قرار گرفته و پيش مي رود. 

 تمام پروژه هاي پرديس فعال هستند
قائم مقام وزير راه و شهرس��ازي در حاش��يه افتتاح اين واحدها 
اعالم كرد: در حال حاضر مس��اله فروش اقس��اطي را با بانك هاي 
عامل به بحث گذاشته ايم و موضوع را به شدت پيگير هستيم. احمد 
اصغري مهرآبادي، قائم مقام وزير راه و شهرس��ازي در طرح مسكن 
مهر در حاشيه مراسم افتتاح 65۰ واحد مسكن مهر محله مهران 
واقع در فاز 5 ش��هر جديد پرديس در جمع خبرنگاران گفت: در 
حال حاضر مس��اله فروش اقس��اطي را با بانك هاي عامل به بحث 
گذاشته ايم و موضوع را به شدت پيگير هستيم. با توجه به مذاكرات 
انجام ش��ده اگ��ر در روزهاي اخير حتي به نتيج��ه خوبي در اين 
خصوص نرسيم، قصد داريم هرچه زودتر واحدها را تحويل دهيم 
چراكه اين اقدام هم به نفع بانك خواهد بود و هم به نفع متقاضيان. 
مهرآبادي با اش��اره به فعال ش��دن پروژه هاي مس��كن مهر در 

فازهاي گوناگون شهر جديد پرديس گفت: خوشبختانه از اسفند 
تا به امروز ش��اهد 4 مرحله افتتاح بوديم و تالش داريم بنا به قول 
داده ش��ده هرماه افتتاحي در اين منطقه داشته باشيم. وي اضافه 
كرد: در حال حاضر مسكن مهر با توجه به افزايش تسهيالت از 3۰ 
به 4۰ ميليون تومان از س��وي دولت از نظر ساخت مشكلي ندارد. 
همچنين مي توانيم، بگوييم كه مشكالت آماده سازي سايت ها نيز با 
توجه به كمك هاي شركت عمران شهرهاي جديد از محل اراضي 
كه بيش��ترين هزينه را تا به امروز در اين منطقه داشته است را تا 

حد زيادي برطرف كرده ايم. 

 رفع مشكالت تامين زيرساخت ها در پرديس
محسن نريمان معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت 
عمران ش��هرهاي جديد نيز در حاش��يه مراسم افتتاح 65۰ واحد 
مسكوني مسكن مهر محله مهران واقع در فاز 5 شهر جديد پرديس 
در جمع خبرنگاران گفت: خوش��بختانه طي 4 ماه اخير موفق به 
تحويل بيش از 5هزار و ۷۰۰ واحد به متقاضيان ش��ديم. به بياني 
ديگر مي توانيم، بگوييم كه در اين مدت براي بيش از ۲۰ هزار نفر 
سرپناه ايجاد كرديم، اين مساله نشان مي دهد كه ما موفق شديم، 
مهم ترين مشكل اين پروژه ها در احداث زيرساخت را رفع كرده و 
طرح هاي روبنايي را تا حد زيادي پيش ببريم. مواردي كه قطعا از 
حقوق شهروندي ساكنان اين مناطق به شمار مي رود. مديرعامل 
شركت عمران شهرهاي جديد از برگزاري مراسم افتتاح و واگذاري 
واحدها در ماه هاي آتي در اين منطقه خبر داد و گفت: بدون شك 
اين مراسم ها به صورت نمايشي نخواهد بود، همكاران ما در شركت 
عمران پس از انجام پروژه هاي عظيم و دش��وار در جهت س��اخت 
ديوارهاي حائل و س��اير خدمات زيربنايي و روبنايي اين شرايط را 

براي تحويل واحدها فراهم كرده اند.

مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كردستان 
موضوع مناقصه: امورات جايگاه هاي مرزي باشماق و سيرانبند بانه

الف( نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه:
مبلغ سپرده: 556.۰۰۰،۰۰۰ ريال

نوع سپرده: مناقصه گران پذيرفته شده در مناقصه، مي بايست مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به يكي از صورت هاي مندرج در شرايط مناقصه تهيه و ارائه نمايند.
ب( تاريخ ، مهلت و نشاني محل دريافت و تحويل اسناد :

 Kordestan.niopdc.irو http://Iets.mporg.ir 1- از تاريخ 96/۰4/15 لغايت 96/۰4/۲4 دريافت اسناد ارزيابي از سايت
۲- تاريخ تحويل اسناد ارزيابي به دبيرخانه اين شركت تا ساعت 16 روز شنبه بتاريخ 96/۰4/۲4 

3- تاريخ ارزيابي و اعالم شركت هاي مجاز به دريافت اسناد مناقصه روز سه شنبه بتاريخ 96/۰4/۲۷ 
4- تاريخ دريافت و تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه اين شركت از ساعت 1۰ صبح روز چهارشنبه بتاريخ 96/۰4/۲8 لغايت ساعت 16 روز شنبه بتاريخ 96/۰5/۰۷ 

5- تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه روز يكشنبه بتاريخ 96/۰5/۰8 راس ساعت 1۰صبح سالن جلسات ستاد شركت
ج( شرايط عمومي متقاضي: 

1- داشتن صالحيت كار از اداره كار و امور اجتماعي در سال 96
۲- رعايت الزامات بهداشتي ، ايمني و زيست محيطي

3- پس از ارزيابي كيفي توسط كميته فني بازرگاني، اسناد مناقصه به مناقصه گران منتخب تحويل خواهد شد.
د( مدارك الزم ارسالي:

1- تكميل فرم هاي ارزيابي با مهر و امضاء مدير عامل يا اعضاء هيئت مديره
۲- ارائه كليه مفاصاحساب قراردادهاي مندرج شده در فرم هاي ارزيابي
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صنعت، معدن و جتارت14
  افزايش صادرات به عمان 

 معاون دفتر عربي - آفريقايي س��ازمان توسعه تجارت ايران 
از افزايش صادرات به كش��ور عمان طي س��ال 1395 - 1394 
خبر دارد. به گزارش روابط  عمومي سازمان توسعه تجارت ايران، 
مهرداد فالح معاون دفتر عربي-آفريقايي گفت: براس��اس آمار، 
صادرات ايران طي سال 1395 نسبت به سال 1394، 42درصد 
رش��د داشته اس��ت. وي افزود: صادرات ايران به عمان طي سال 
1394، معادل 376 ميليون دالر بود كه با افزايش 157ميليون 
دالري، به 533 ميليون دالر طي س��ال 1395 رس��يده اس��ت. 
عمده ترين كاالهاي صادراتي ايران به عمان، طي س��ال 1395، 
شامل حيوانات زنده، محصوالت آهن، فوالد، مس، قير و مصالح 
ساختماني بوده و همچنين افزايش صادرات به كشور عمان طي 
مدت مذكور، ناش��ي از افزايش صادرات كاالهايي مانند سيمان 
س��فيد، محصوالت آه��ن و فوالد و دام زنده ي��ا صادرات جديد 
كاالهايي مانند هادي هاي برقي، فرو سيليوم و كلينگر بوده است. 

  كمبود شمش فوالد در بازار   
وجود ندارد

شاتا   مديركل دفتر صنايع معدني فلزي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: كمبود شمش فوالد در بازار وجود ندارد و مشكل 
اصلي واحدهاي نوردي كمبود تقاضا براي خريد ميلگرد است كه 
حاشيه سود را به حداقل برده است. ميكاييل عظيمي افزود: كمي 
تقاضا براي خريد ميلگرد در بازار افت كرده بود كه البته اخيرا در 
بازار سيگنال هايي مبني بر رونق مصرف ميلگرد ديده مي شود كه 
در روزهاي آينده ش��اهد افزايش براي خريد محصوالت فوالدي 
خواهيم بود. وي يادآور شد: اين دفتر تعامالت سازنده يي با انجمن 
توليد كنن��دگان فوالد دارد و در تم��ام امور از نظرات اعضاي اين 
انجمن بهره مند مي ش��ود و در اين خص��وص نيز طي اين مدت 

جلسات متعددي برگزار كرده است. 

  مخالفت با گراني روغن
تس�نيم  معاون شركت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينكه 
موافق افزايش قيمت روغن نيس��تم، گف��ت: اين محصول در 
بازاره��اي جهان��ي افزايش قيمتي را تجربه نكرده اس��ت و در 
صورت باال رفتن قيمت، ما تغييري در نرخ هاي خود نخواهيم 
داد. عباس معروفان، در واكنش به درخواست انجمن روغن براي 
افزايش 20درصدي روغن نباتي اظهار كرد: قرار نيس��ت روغن 
گران ش��ود و گران نيز نخواهد شد، زيرا در قيمت جهاني اين 
محصول افزايش نرخي نداشته ايم. وي افزود: در موضوع افزايش 
قيم��ت روغن، تنها هزينه ه��اي خدمات آن در داخل كش��ور 
به دليل تورم موجود باال رفته اس��ت. معاون ش��ركت بازرگاني 
دولتي ايران گفت: ما موافق افزايش قيمت اين محصول در بازار 
مصرف نيستيم و در صورتي كه با افزايش قيمت ها نيز موافقت 
شود، قيمت محصوالت ش��ركت بازرگاني دولتي ايران )ذخاير 

استراتژيك دولتي( تغيير نخواهد كرد. 

  تحويل پژو 2008 با قيمت 
98ميليون و 900هزار تومان

 مديرعام��ل گروه صنعتي ايران خودرو گفت: در صورتي كه 
عوامل موثر بر قيمت تمام شده به ويژه نرخ ارز نسبت به شرايط 
كنون��ي ثابت بماند و تغيير نكند، در آغاز تحويل، پژو 2008 با 

98ميليون و 900هزار تومان به دست مصرف كننده مي رسد. 
به گ��زارش »تعادل« به نقل از ايكو پرس، هاش��م يكه زارع 
درخص��وص اع��الم قيمت و ش��رايط پيش فروش پ��ژو 2008 
محصول جديد شركت ايران خودرو گفت: بعد از انعقاد قرارداد با 
پژو، نخستين محصول مشترك شركت ايكاپ در فاصله يي كم 
به مرحله توليد رسيد و پيش فروش آن نيز انجام شد.  او با اشاره 
به حجم باالي در خواس��ت براي ثبت ن��ام در طرح پيش فروش 
اين محصول اضافه كرد: بروز برخي مشكالت در زمان ثبت نام، 
به دليل حجم باالي تقاضا و ترافيك در اينترنت و درگاه بانك ها 
در زمان ثبت نام برمي گردد. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو 
با اشاره به رقباي اين محصول در بازار ايران بيان كرد: محصوالت 
مش��ابه اين محصول در ب��ازار ايران با قدرت موت��ور به مراتب 
ضعيف تر با قيمت باالي 130ميليون تومان به فروش مي رسد. 

 

   بازگشت دوباره
»فولكس  واگن« به ايران 

تسنيم    شركت »فولكس واگن« آلمان و شركت خودروسازي 
ايراني »ماموت« براي صادرات دو مدل از خودروهاي اين شركت 
به ايران قرارداد امضا كرده اند. بر طبق قراردادي كه در ميان اين 
دو شركت خودروس��ازي در ايران و آلمان بسته شده است، ماه 
آينده به واس��طه 8 نمايندگي شركت »فولكس واگن« دو سري 
از خودروهاي توليدي اين شركت از جمله »تيگوان و پاسات« به 
ايران صادر خواهد شد و بنابر گزارش هاي رسيده بيشترين عرضه 

را در بازارهاي پايتخت خواهند داشت.

روي خط خبر

اخبار خودرو

»تعادل« از روند جذب سرمايه گذاري صنعتي در سال 95 گزارش مي دهد

استان هاي پيشتاز در جذب سرمايه خارجي
5 صدرنشين ورود سرمايه به ايران معرفي شدند

تعادل   
تمرك��ز س��رمايه گذاران خارج��ي در طرح هاي 
صنعتي، معدني و تجاري ايران تا پايان سال 1395 
از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. 
مطابق آمار اعالم شده در مدت ياد شده، در مجموع 
71 طرح با س��رمايه خارجي بيش از 5ميليارد دالر 
در هي��ات س��رمايه گذاري خارج��ي تصويب ش��ده 
است. فهرس��ت طرح هاي مصوب نشان مي دهد كه 
كشورهاي »افغانستان، تركيه، امارات متحده عربي، 
چين و آلم��ان« متقاضيان اول س��رمايه گذاري در 
ايران هستند. آمارها نشان مي دهد كه سرمايه گذاران 
خارجي بيشتر خواهان سرمايه گذاري در سه استان 
»خراس��ان رضوي، آذربايجان غربي و البرز« بودند. 
از س��وي ديگر، تحليل ها نشانگر اين است كه روند 
ورود س��رمايه گذار خارجي به كش��ور در سال هاي 
اخي��ر و پس از برج��ام معقول بوده اس��ت. اين امر 
نش��ان مي دهد، خارجي ها به دليل احساس امنيت 
در ب��ازار اي��ران، خواهان س��رمايه گذاري مجدد در 

ايران هستند.
در مقاب��ل، تحليل ه��اي بين المللي در خصوص 
رون��د جذب س��رمايه در ايران حاكي از اين اس��ت 
كه س��رمايه گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران 
همچنان با دو معضل مهم »تحريم هاي امريكا عليه 
ايران« و »وضعيت آشفته اقتصادي ايران در داخل« 
مواجه هستند؛ چراكه مواضع دوگانه امريكا در قبال 
ايران، بس��ياري از ش��ركت هاي بين المللي را براي 
ورود به بازار ايران نگران كرده است. البته معضالتي 
ديگري چون »فس��اد اداري، مقررات دست و پاگير و 
نظام بانك��ي ناكارآمد« تصويري پرريس��ك را براي 
س��رمايه گذاران خارجي ترس��يم مي كند كه آنها را 
براي ورود به بازارهاي ايران دچار ترديد كرده است. 
از سوي ديگر، بانك ها نيز براي تامين مالي قراردادهاي 
بلندم��دت با اي��ران حاضر به تامين مالي نيس��تند. بر 
همين اساس، دولتمردان و سياستمداران بايد درصدد 
ترس��يم يك چهره ام��ن از ايران براي س��رمايه گذاران 
در فضاي بين المللي باش��ند. همچنين از سوي ديگر، 
سياس��ت گذاران و تصميم س��ازان اقتصادي كشور نيز 
بايد در رفع موانع گام برداش��ته تا مسير ورود پول هاي 

خارجي به كشور تسريع شود. 

 فهرست متقاضيان سرمايه گذاري در ايران 
فهرس��ت طرح هاي صنعتي، معدن��ي و تجاري 
مص��وب در س��ال 1395، از تصوي��ب 71 طرح در 
32اس��تان كشور از س��وي هيات س��رمايه گذاري 
خارج��ي حكايت دارد. آمار اعالم ش��ده از س��وي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نش��ان مي دهد، در 
دوازده م��اه منتهي به اس��فند 1395، از 20 طرح 

مصوب از س��وي هي��ات س��رمايه گذاري خارجي، 
»افغانس��تان« با 18 قرارداد مستقل و يك قرارداد 
مشترك با عراق و يك قرارداد مشترك با پاكستان 
بيش��ترين تعداد قرارداد را ب��ه خود اختصاص داده 
اس��ت. از ديگر متقاضيان س��رمايه گذاري در ايران، 
كش��ور »تركيه« با 9 قرارداد مس��تقل است كه در 

جايگاه دوم قرار گرفته  است.
همچني��ن مطابق با آمارها، »چين« با 7 قرارداد 
مستقل و »آلمان« با 6 قرارداد مستقل و يك قراداد 
مش��ترك با ايتاليا در جايگاه س��وم سرمايه گذاري 
خارجي در ايران قرار دارند. آمارهاي وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت بيانگ��ر س��رمايه گذاري »امارات 
متحده عربي« در 5 قرارداد مستقل صنعتي، معدني 
و تجاري و يك قرارداد مش��ترك با هندوس��تان در 
ايران است. از ديگر كشورهاي اروپايي كه متقاضي 
س��رمايه گذاري در اي��ران در س��ال 1395 بودند، 
مي توان »فرانسه« را نام برد كه در اين مدت موفق 

به عقد 5 قرارداد در داخل كش��ور ش��ده است. در 
عين حال »جمه��وري آذربايجان« با س��ه قرارداد 
در جاي��گاه بعدي ق��رار دارد. »ع��راق« كه از يكي 
از كش��ورهاي پرتنش به لح��اظ جنگ هاي داخلي 
در منطقه خاورميانه به ش��مار مي رود، توانسته در 
فهرست س��رمايه گذاران متقاضي سرمايه گذاري در 
ايران قرار گيرد. به طوري كه تا پايان س��ال 1395، 
س��ه قرارداد صنعتي، معدني و تج��اري را در ايران 
منعق��د كرده كه از مجم��وع طرح هاي مذكور يك 
طرح به صورت مش��ترك با افغانس��تان بوده است. 
همچنين مطابق آمار ارائه ش��ده، »هندوستان« نيز 
در همي��ن مدت توانس��ته در مجموع موفق به عقد 
2 قرارداد با ش��ركت هاي داخلي ش��ده كه يكي از 
اين قراردادها به صورت مشترك با »امارات متحده 

عربي« بوده است.
در نهاي��ت آمار وزارت صنع��ت، معدن وتجارت 
بيانگر اين اس��ت كه كش��ورهاي »ايتالي��ا، مالزي، 

هلن��د، اوكراين، كانادا، كويت، اتريش، انگلس��تان، 
اس��پانيا، گرجستان، پاكستان، روسيه و فنالند« نيز 
در زمان مورد بررس��ي موفق به عقد يك قرارداد با 

شركت هاي داخلي شده اند. 

 پيشتازان جذب سرمايه
از س��وي ديگر آمار منتشر شده از سوي وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت حاكي از اين اس��ت كه 
»خراس��ان رض��وي« در مجم��وع با 13 ق��رارداد 
عنوان موفق ترين اس��تان در جذب سرمايه خارجي 
نام گرفته اس��ت. برخ��ي طرح هاي م��ورد نظر در 
اين اس��تان ش��امل »توليد انواع رنگ و محصوالت 
وابس��ته«، »توليد كاغذ و مقواي الينر يك رو سفيد 
و كاغ��ذ و مق��واي گرافت الينر قهوه ي��ي«، »توليد 
اس��پري توليدكننده ضدعفوني كننده، شيشه شوي 
و بس��ته بندي ش��امپو، متيل اس��تات«، »بررس��ي 
درخواس��ت افزايش مجوز س��رمايه گذاري شركت 

Hexing Electrical Co Ltd « است. 
از س��وي ديگ��ر »آذربايج��ان غربي« ني��ز با پنج 
سرمايه گذاري مستقل و سه سرمايه گذاري مشترك 
در زمان مورد بررسي جايگاه دوم را در جذب سرمايه 
خارجي به خود اختصاص داده است. طرح هاي مصوب 
ش��ده در اين استان »ايجاد پارك صنعتي« به صورت 
مش��ترك در منطقه ويژه اقتصادي سلماس، »توليد 
سيليس دانه بندي شده و پودر ميكرو سيليكا«، »توليد 
انواع بست و اتصال فلزي غير خودرويي جز فلنج فلزي 
و نردبان ثابت«، »توليد و مونتاژ خودروهاي MG در 
كالس س��واري«، »طرح توليد كربنات كلسيم و پودر 
و كربنات كلس��يم« به صورت مشترك با منطقه آزاد 
تجاري ماكو، »توليد انواع بخاري برقي و انواع فرهاي 
خوراك پزي« به صورت مشترك با منطقه آزاد ماكو، 
»مش��اركت از طريق 30 درصد س��هام شركت روان 

خودرو« و »توليد يو پي وي سي« است. 
از ديگ��ر اس��تان هايي ك��ه توانس��ته اس��ت در 
س��ال گذشته در ليست اس��تان هاي برتر در جذب 
پول ه��اي خارجي ق��رار گيرد، مي توان به اس��تان 
»البرز« اشاره كرد. به طوري كه اين استان تا پايان 
1395، تعداد 6 قرارداد با س��رمايه گذاران خارجي 
منعقد كرده كه برخي از آنها شامل »توليد قطعات 
پالستيك )تك رش��ته ها از پلي اتيلن، پلي پروپيلن، 
پي وي س��ي(«،  پلي اس��تايرن،  ترفتاالت،  پلي اتيلن 
»تولي��د ان��واع رنگ ه��اي س��اختماني«، »تولي��د 
ش��يرين بيان و عصاره شيرين بيان«، »طرح توليد 
ساندويچ ساز برقي خانگي، مخلوط كن، آبميوه گيري 
برقي خانگي، چاي ساز برقي، جاروبرقي خشك و تر 
و تلويزيون هاي رنگي LED  و  LCD« مي شود. 

همچني��ن مطابق آم��ار ارائه ش��ده، طرح هاي 

مصوب براي »اس��تان مرك��زي« نيز 5 طرح عنوان 
ش��ده كه سبب شده اين اس��تان مقام چهارم را در 
جذب سرمايه گذاران خارجي كسب كند. طرح هاي 
مصوب ش��ده در اين اس��تان تا پايان سال 1395، 
ش��امل »طرح خريد حدود 61 درصد سهام شركت 
تولي��د تجهيزات س��نگين هپك��و«، »تولي��د انواع 
ج��وراب«، »توليد ان��واع كاغذ از ضايع��ات كاغذ و 
مقوا«، »توليد مواد افزودني مورد استفاده در صنايع 
فوالد، س��اختمان و ريخته گ��ري«، »افزايش درصد 
سهام و مبلغ سرمايه گذاري در شركت مشترك« و 

»توليد انواع مواد شوينده« عنوان شده است. 
از سوي ديگر 4 استان »تهران، اصفهان، زنجان و 
قزوين« نيز در زمان مورد بررسي هر يك قادر به جذب 
س��رمايه در 4 طرح ش��دند. برخي طرح هاي صورت 
گرفته در اس��تان تهران ش��امل »چاپ و توليد انواع 
جعبه و مقوا )افزايش س��رمايه گذاري(«، »توليد گچ 
)افزايش س��رمايه گذاري(« و »تاسيس واحد خدمات 
فني و مهندس��ي« اس��ت. همچنين س��رمايه گذاري 
خارجي جذب شده در اس��تان اصفهان تا پايان سال 
1395، چهار طرح »تاس��يس واح��د خدمات فني و 
مهندس��ي«، »طرح توليد خودرو سيتروئن«، »تولي 
پارچه پلي استر و ويسكوز« و »توليد رنگ هاي صنعتي 

و ساختماني و تينر« ذكر شده است.
اس��تان زنج��ان ني��ز در زمان مذك��ور موفق به 
س��رمايه گذاري در طرح هاي »توليد كنسانتره مس 
س��ولفيدي«، »توليد ميله و ميلگ��رد از كامپوزيت 
زمينه پليمري« و »توليد انواع ش��مش فوالد ساده 
كربني و كم آلياژ« و »توليد انواع بطري شيشه يي« 
شده است. س��رمايه خارجي جذب شده در استان 
قزوين نيز در چهار طرح »خريد كارخانه ها، خطوط 
تولي��د و عالئم و نام هاي ش��ركت بهداد ش��يمي«، 
»روغن موت��ور تصفيه مجدد«، »توليد انواع ش��ير 
اس��تريليزه و انواع پني��ر )افزايش درصد س��هام و 
مبلغ سرمايه گذاري در شركت مشترك(« و »توليد 
محص��والت پلي اورتان )افزايش س��رمايه گذاري(« 

ثبت شده است.
همچني��ن در زمان مورد بررس��ي، اس��تان هاي 
آذربايجان ش��رقي و مازندران ني��ز هر يك موفق به 
جذب س��رمايه در سه طرح ش��ده اند كه طرح هاي 
مصوب در اس��تان آذربايجان ش��رقي شامل »طرح 
ارائه خدمات مهندس��ي زمين شناس��ي و اكتشاف 
معدن��ي«، »توليد نوار از پي وي س��ي و پلي آميد« و 

»توليد پارچه رومبلي و روپشتي« مي شود.
همچنين طرح هاي مصوب در اس��تان مازندران 
ني��ز به »توليد گالب، عرقي��ات و گياهان دارويي«، 
»آب معدني،افزاي��ش س��رمايه گذاري« و »احداث 

فروشگاه چندمنظوره« اختصاص داشته است. 

رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور پيرامون 
علت مطرح ش��دن ط��رح لغو انحصار دخاني��ات اظهار كرد كه 
در س��ال هاي گذش��ته چند بار موضوع لغو انحصار دخانيات در 
مجلس شوراي اسالمي مطرح شده و مورد بحث و بررسي قرار 
گرفته كه در نهايت مجلس��ي ها با لغو انحصار دخانيات موافقت 

نكردند. 
علي اصغر رم��زي با بيان علت مخالفت با لغو انحصار دخانيات 
به »شاتا« گفت: سيگار كااليي مضر تلقي مي شود و حكومت ها و 
دولت ها سعي دارند تا با ابزارهاي مختلف از افزايش مصرف آن و رها 
ش��دن توليد، واردات، توزيع و مصرف آن جلوگيري كنند و تجربه 
ساير كشورها نيز در سال هاي گذشته كه قانون انحصار دخانيات را 
در كشورشان لغو كرده اند، نشانگر آن است كه لغو انحصار دخانيات 
موجب افزايش ش��ديد مصرف س��يگار در آن كش��ورها شده و به 

سالمت جامعه خود لطمات شديدي وارد كرده است. 
رمزي با اش��اره به اينكه طرح جديد مطرح شده در مجلس 
شوراي اسالمي هنوز به دست ما نرسيده است تا بتوان با توجه 
به متن آن نظر كارشناس��ي ارائه ك��رد، بيان كرد: اما در كل با 
اس��تفاده از اين قانون و تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم 
توسعه اقدامات مهمي در جهت كاهش واردات و قاچاق سيگار 
و جايگزيني توليد داخ��ل با واردات صورت گرفته كه آمارهاي 

آن منتش��ر شده و موفقيت هاي به دس��ت آمده در اين صنعت 
ناش��ي از اس��تفاده از ابزارهاي حاكميتي موجود در اين قانون 
ب��وده و واردكنندگان و قاچاقچيان لطمات ش��ديدي بابت اين 

اقدامات و تغييرات در چند سال اخير ديده اند. 
وي به اس��تفاده از توان وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش 
پزشكي در راستاي اجراي قانون جامع كنترل و مبارزه با مصرف 
دخاني��ات و هماهنگي خوبي كه براي اس��تفاده از ظرفيت هاي 
قانوني موجود ازجمله قانون انحصار دخانيات در جهت روش هاي 
توزيع محصوالت دخاني و ش��رايطي كه بتوان مصرف را كاهش 
داد، اش��اره كرد و گفت: اقدامات خوبي كه طي 2س��ال اخير با 
هماهنگي وزارت بهداش��ت در بحث توزي��ع محصوالت دخاني 
ش��روع ش��ده را مي توان از مزاياي وجود قانون انحصار دخانيات 
اعالم كرد. به گفته رمزي، قاعدتا وزارت بهداشت نيز با لغو قانون 
انحصار دخانيات به دليل تجربه س��اير كشورها و افزايش شديد 
مصرف در اثر لغو آن با طرح ياد ش��ده، مخالفت خواهد داش��ت. 
او همچنين پيش بيني كرد كه كميس��يون هاي بهداشت، صنايع 
و اجتماعي مجلس شوراي اسالمي همانند سال هاي گذشته كه 
طرح هاي مش��ابه به دست آنها رسيده بود، واكنش شديد به اين 
طرح نشان خواهند داد و با آن مخالفت خواهند كرد و در مجلس 

شوراي اسالمي با آن موافقت نخواهد شد. 

قائ��م مقام وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
گفت ب��ا بيان اينك��ه 17ه��زار و 700ميليون 
توم��ان تس��هيالت رون��ق توليد ب��راي احياي 
واحدهاي صنعتي كوچك و متوس��ط در نقاط 
مختلف كش��ور هدف گذاري شده است، گفت: 
از سوي ديگر 20هزارميليارد تومان تسهيالت 
نيز براي نوسازي و بازسازي عوامل و تجهيزات 
توليد نيز در نظر گرفته شده كه تا پايان امسال 

پرداخت مي شود. 
به گزارش شاتا، رضا رحماني در آيين تجليل از صنعتگران 
برتر استان مركزي در محل كوه نور اراك افزود: پرداخت اين 
ميزان تس��هيالت بدون هيچ محدوديتي ب��راي صنايعي كه 
توان توليد و فروش محصوالتشان را دارند در نظر گرفته شده 
اس��ت. وي گفت: صنايعي كه ظرفيت ف��روش توليدات خود 
را ندارند نبايد اين تس��هيالت را تقاض��ا كنند چراكه نه تنها 
مشكالتشان با اين تسهيالت حل نمي شود بلكه با تنگناهاي 

جديد نيز رو به رو مي شوند. 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد بيان 
كرد: پرداخت تس��هيالت رونق توليد به عنوان بسته حمايتي 
دول��ت براي راه اندازي و احياي صنايع تعطيل و نيمه تعطيل 

در نظر گرفته ش��ده و از مس��ووالن استاني و 
فرمان��داران انتظار م��ي رود، نهايت همكاري را 
با متقاضيان اين تس��هيالت داشته باشند. وي 
بيان كرد: 200هزارميليارد ريال تسهيالت نيز 
براي نوس��ازي و بازس��ازي عوامل و تجهيزات 
توليد امسال پرداخت مي ش��ود كه متقاضيان 
مي توانن��د با نام نويس��ي در س��امانه بهين ياب 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت از آن بهره مند 
ش��وند. رحماني ادام��ه داد: با توجه به اينك��ه رونق توليد و 
توس��عه صناي��ع تنها راه ايجاد اش��تغال و رف��ع دغدغه هاي 
رهبر معظم انقالب درخصوص بيكاري جوانان اس��ت بايد از 
تمام ظرفيت هاي دس��تگاه هاي مختلف اجرايي در اين راستا 

استفاده شود. 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينكه 44طرح اقتصادي مختلف براي حل مش��كل بيكاري و 
توسعه صنايع در اين وزارتخانه تدوين شده است، بيان كرد: 
يكي از برنامه هاي اين وزارتخانه راه اندازي واحدهاي توليدي 
و صنعتي نيمه تمام با پيش��رفت فيزيك��ي باالي 60 درصد 
اس��ت كه رايزني هاي الزم براي پرداخت تسهيالت مورد نياز 

با بانك هاي عامل انجام شده است. 

تعادل    
س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز در پي 
اظهارات دادس��تان كل كشور در همايش روساي 

پليس آگاهي كشور جوابيه يي صادر كرد. 
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، مت��ن جوابيه س��تاد مرك��زي مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز به شرح ذيل است:
»پي��رو اظه��ارات جنابعالي در جمع روس��اي 
پليس آگاهي كشور در تاريخ96/4/14 منتشره از 
بخش هاي مختلف خبر صدا و سيما همان گونه كه 
به درستي بيان داش��ته ايد، اگر فرد بي گناه در اثر 
تحقيقات و بازجويي ما به دس��ت مجازات سپرده 
ش��ود، خطرناك است و براي ما كشنده است. اگر 
به س��نگيني بار خود توجه نكنيم ممكن است اين 

بيماري ما را گرفتار كند. 
متاس��فانه قائ��ل كالم مذكور ب��دون توجه به 
مدلول كالم و بي اطالع به دور از انصاف و غيرقابل 
انتظ��ار به قضاوت درباره عملك��رد نهاد حاكميتي 
س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز پرداخته 
و اي��ن نه��اد متش��كل از 3 قوه مجري��ه، مقننه و 
قضاييه را متهم به ناكارآمدي نموده كه نتيجه يي 
ج��ز الق��اي ناكارآمدي نظ��ام ندارد. اگ��ر قائل به 
درس��تي نكات پيش گفته خود باشيد، درمي يابيد 
كه قضاوت نادرست درباره عملكرد يك فرد گرچه 

خطرناك اس��ت اما خطرناك تر، قضاوت نادرس��ت 
درباره نظام و يك نهاد حاكميتي است كه قطعا از 

جانب آن جناب خطايي بزرگ است!« 
در ادام��ه ني��ز آورده ش��ده كه »اگ��ر كاهش 
50درص��دي حجم قاچاق ظرف3 س��ال كارآمدي 
نيست، پس چيس��ت؟! آيا افزايش كشفيات نشانه 
ناكارآمدي است؟! آيا توفيقات متعدد دستگاه هاي 
عضو س��تاد كه در گزارشات ارسالي به قوه قضاييه 
آم��ده و ظاه��را جنابعال��ي فرصت مطالع��ه آن را 
نداش��ته ايد، ناكارآمدي  اس��ت؟! اتهام ناكارآمدي 
به س��تاد مرك��زي مبارزه ب��ا قاچ��اق كاال و ارز و 
بي اطالعي دادستان محترم از فعاليت ها و اقدامات 

س��ال هاي اخير مصداق بارز»والتقف ما ليس لك 
به علم« است كه بر واعظان، عمل به آن واجب تر! 
آمار اعالم شده توسط آن جناب مخدوش و نشان 
از بي توجهي آن مقام ب��ه گزارش هاي متعدد اين 

ستاد به قوه قضاييه است.
در انته��اي اي��ن پي��ام نيز آمده اس��ت:»كاش 
دادس��تان محترم قبل از اظهارنظر و ايراد س��خن 
درب��اره موضوع��ي كه اط��الع ندارن��د حداقل از 
نمايندگ��ي قوه قضاييه در س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز از وضعي��ت مب��ارزه با قاچاق استفس��ار 
مي كردند تا در قضاوت به اشتباه نيفتند كه اشتباه 

دادستان بسي خطرناك است.«

رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور خبر داد

مخالفت با لغو قانون انحصار دخانيات
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد تشريح كرد

تسهيالت جديد براي نوسازي صنايع

واكنش ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز به اظهارات دادستان كل كشور:

زود قضاوت نكنيد
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15 نفت و انرژي
صنعت آب و برق شرايط 

مطلوبي دارد
ايلنا  حميد چيت چيان، وزير نيرو در حاشيه نشست 
هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره مصوبه ۹فروردين 
هي��ات وزيران براي حل مش��كل كم آبي در خوزس��تان 
گفت: اين مصوبه براي رفع مش��كل كم آبي نبود بلكه در 
اصل براي حل مش��كل ريزگردها بوده است. او ادامه داد: 
تصميماتي درباره آب و برق هم گرفته ش��د كه آن بخش 
مربوط به توسعه آبياري و زه كشي ۵۵۰ هزار هكتار بود و 
وزارت نيرو كارهايي كه بايد انجام مي داد، پيگيري كرده 
همچنين وزارت جهاد كش��اورزي در س��طح وسيع كار 
احداث ش��بكه هاي برقي را انج��ام مي دهد.  وزير نيرو در 
ادامه بيان كرد: بخشي مربوط به اين بود منابع مالي جديد 
فراهم شود كه براي اجراي آن سازمان برنامه مقدمات آن 
را اجرا كرده اس��ت همچنين در بخش برق هم اقداماتي 
صورت مي گيرد كه بخش��ي انجام شده و بخشي ديگر با 
تامين منابع انجام خواهد شد و همه كارها طبق برنامه و 
زمان بندي درحال جلو رفتن اس��ت.  او در پاسخ به اينكه 
ب��ا توجه به گرماي هوا و افزاي��ش مصرف برق و آب، چه 
تدابيري براي كم آبي انديش��يده ايد، گف��ت: در بعضي از 
رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي اطالعات اشتباهي نسبت 
به اين موضوع منتش��ر ش��ده كه بايد گفت در خوزستان 
هيچگاه نوبت بندي آب و قطع برق دو ساعت به دو ساعت 
نداشته ايم. چيت چيان بيان كرد: اكنون صنعت آب و برق 
با شرايط مطلوب درحال ارائه خدمات است اما با دو مساله 
گرما و افزايش مصرف برق مواجه شديم كه در سال هاي 
قب��ل ۵  درصد افزايش پيش بيني ش��ده بود كه اكنون به 
۷ درصد مصرف افزايش يافت. وزير نيرو از مردم درخواست 
كرد كه در اين يك ماه آينده به صنعت آب و برق كشور 
كم��ك كنند و افزود: اگر مقداري مصرف را كاهش دهيم 
و بي��ن ۵ تا ۱۰ درصد صرفه جوي��ي در مصرف آب و برق 
داشته باش��يم در كش��ور دچار قطع آب و برق نخواهيم 
ش��د. او در ادامه اظهار كرد: البت��ه حوادثي پيش مي آيد 
كه بر اثر گرماي هوا پس��ت برق دچار مشكل مي شود كه 
البته بعد از دو س��اعت رفع خواهد ش��د اما قطع برق به 
معناي اينكه مشكل و كمبود داشته باشيم تاكنون پيش 
نيامده است.  چيت چيان درباره وضعيت آب گفت: نيازمند 
آن هس��تيم كه مردم صرفه جويي كنند اما درحال حاضر 

مشكلي وجود ندارد.

اتصال شبكه برق ايران به اروپا
ايسنا  مديركل دفتر راهبردي و نظارت بر توليد برق 
وزارت نيرو از اتصال شبكه برق ايران به اروپا خبر داد و 
گفت: زيرساخت هاي اين موضوع فراهم شده و ايران از 
طريق كشورهاي آذربايجان، كردستان عراق و روسيه به 
شبكه برق اروپا وصل مي شود.  محمدعلي فرحناكيان 
در نخستين همايش ملي تخصصي كمپرسورها با اشاره 
به آم��ار دپارتمان انرژي امريكا در س��ال ۲۰۱۶ گفت: 
براس��اس آماري كه از سوي دپارتمان انرژي امريكا در 
سال ۲۰۱۶ ارائه شد، صنعت برق ايران از نظر تاسيسات 
رتبه ۱۴ در كل دنيا و رتبه نخس��ت را در غرب آسيا و 
خاورميان��ه دارد.  مديركل دفت��ر راهبردي و نظارت بر 
توليد برق وزارت نيرو افزود: ايران تنها س��ازنده توربين 
كالس E و اخيرا كالس F در منطقه است. مصرف برق 
ايران در سبد انرژي تقريبا متوسط دنياست اما اين روند 
مصرفي كامال افزايشي اس��ت زيرا ايران به عنوان يك 
كشور درحال توسعه روز به روز بيشتر به مصرف انرژي 
ني��از دارد. به همين دليل مصرف برق هر س��ال روند 
افزايشي داشته و ميزان مصرف برق نسبت به متوسط 

۲۵سال گذشته ۵.۵ تا ۶  درصد افزايش داشته است. 

 بهره برداري از 23 سد
در دولت يازدهم

ايرن�ا   ظرفيت حج��م آب قابل تنظيم اين ۲3س��د 
ساالنه 3ميليارد و 338ميليون مترمكعب و حجم مخزن 
آنه��ا ۴ميليارد و 3۲۹ميليون متر مكعب اس��ت.  در اين 
دوره زماني ۷س��د در ۶ اس��تان با حجم آب قابل تنظيم 
ساالنه ۱۶۱ميليون مترمكعب و حجم مخزن 3۷۱ميليون 
متر مكعب آبگيري ش��د.  به اين ترتيب، حجم س��دهاي 
بهره برداري و آبگيري شده در دولت يازدهم ۲3برابر حجم 
مخزن س��د كرج)اميركبير( اس��ت.  با ساخت اين سدها 
حدود ۴۱۷ميليون متر مكعب آب ش��رب براي ۲3شهر 
و روس��تاي اطراف اين سدها فراهم شده است؛ همچنين 
۶۲ ميلي��ون متر مكعب ب��راي صنايع و ي��ك ميليارد و 
۴۴3ميلي��ون متر مكعب آب نيز براي بخش كش��اورزي 
تامين ش��ده اس��ت. براس��اس اين گزارش، آبگيري از دو 
سد»سردشت« در استان آذربايجان غربي و »گلورد نكا« 
در استان مازندران در هفته هاي اخير انجام شده و تا مرداد 
ماه امسال 3سد ديگر»جاميش��ان« در استان كرمانشاه، 
»قزل داش« در استان خراسان شمالي و »بهمنشير« در 
استان خوزستان بهره برداري يا آبگيري مي شود كه حجم 
آب قابل تنظيم اين ۵ سد ساالنه ۹۰۲ميليون متر مكعب 

و حجم مخزن آنها ۵۶۶ ميليون مترمكعب است. 

تصميم ايران براي رودخانه 
زاب كوچك كردستان عراق

تسنيم  وزير كشاورزي اقليم كردستان عراق گفت، 
مقامات ايراني تصميم گرفته اند آبراه مشترك منتهي به 
اقليم كه اوايل هفته از طريق احداث يك سد بسته بودند 
را مجددا باز كنند.  عبدالس��تار مجيد، وزير كشاورزي و 
منابع آبي اقليم كردس��تان گفت، اي��ران تصميم گرفته 
اجازه دهد يك بار ديگر آب از طريق رودخانه زاب كوچك 
در اقليم كردستان جريان پيدا كند.  مجيد افزود:»مقامات 
ايراني به ما ق��ول داده اند كه جريان آب به رودخانه زاب 
كوچك را روز دوشنبه مجددا برقرار كنند.« رودخانه زاب 
كوچك در ش��هر كاالدزه استان سليمانيه عراق اخيرا با 
كمبود قابل توجه آب مواجه شده است.  به گفته مقامات 
محلي، اي��ن رودخانه منبع اصلي آب آش��اميدني مردم 
محلي و آبياري مزارعي اس��ت ك��ه 8۰ درصد نياز مردم 
منطقه را تامين مي كند. قبال مجيد به رس��انه ها مدعي 
ش��ده بود، كاهش آب اين رودخانه به دليل احداث س��د 
توسط دولت ايران در شهر كردنشين سردشت است. وزير 
كشاورزي اقليم كردستان همچنين گفته بود، كاهش آب 
در اقليم بر سطح توزيع آب در بقيه مناطق عراق نيز تاثير 
خواهد گذاشت زيرا آب ساير مناطق از سد دوكان كه در 

اقليم كردستان واقع شده، تامين مي شود.

تريبون وزير

روي خط نيرو

»تعادل« با بررسي متن شرايط عمومي قراردادهاي باالدستي نفت و گاز گزارش مي دهد

كالبدشكافيدرآمدفاز11پارسجنوبي
گروه انرژي  حميد مظفر 

در دو روز اخي��ر و پ��س از امض��اي ق��رارداد 
توس��عه بخش فراس��احل ف��از ۱۱پارس جنوبي، 
نحوه بازپرداخت به كنسرسيوم به رهبري توتال 
حاشيه س��از شده و مخالفان دولت با سوءاستفاده 
از عدم آگاهي افكار عمومي، اقدام به زير س��وال 
بردن آن مي كنند. نخستين واكنش شديد منفي 
را عليرضا زاكاني، نماينده پيشين مجلس شوراي 
اس��المي روز دوشنبه و س��اعاتي پيش از امضاي 

اين قرارداد نشان داد.
زاكاني در همين هفته پيش��نهاد »آتش  بس« 
در كشور را مطرح كرده  بود كه با استقبال عده يي 
از اصولگرايان ازجمله احمد توكلي مواجه ش��د. 
اما اين چهره نزديك به جبهه پايداري نتوانس��ت 
بيش از ۷۲س��اعت بر موضع خ��ود باقي بماند و 
در يادداش��تي كه در وب سايت و كانال تلگرامي 
خود منتش��ر كرد »آتش بس« پيشنهادي خود را 
نقض كرد و نوش��ت:»اينجا موضوعي اصلي است 
نه فرعي. وقت آتش  به اختيار، فرياد كش��يدن و 
اقدام مناسب است. اكنون آتش بس هر چند يك 

طرفه جايز نيست، پس بسم اهلل.«
ادبيات اين چه��ره مخالف دولت آن هم در 
روز امض��اي قرارداد و حض��ور مقامات بلندپايه 
دو ش��ركت معتبر بين المللي از فرانسه و چين 
در تهران ش��گفتي بسياري را به همراه داشت. 
ب��ه گونه يي ك��ه انتظ��ار مي رف��ت در پي اين 
بياني��ه، عده يي از مخالفان دول��ت قصد تجمع 
و اغتش��اش در محل امضاي قرارداد را داش��ته 
 باش��ند و همين امر سبب شده  بود كه محوطه 
كوش��ك وزارت نفت در خيابان شريعتي مملو 

از حضور نيروهاي انتظامي باش��د. 
روز سه ش��نبه نيز امام جمعه مشهد به شدت 
از اين قرارداد انتقاد كرد و در ديدار با مديران 
رادي��و و تلويزيون  اعالم كرد كه دولت حس��ن 
روحان��ي مي خواه��د ۷۵درصد ث��روت ملي را 
مجاني به فرانس��وي ها بده��د. علم الهدي حتي 
عن��وان كرد كه طرح موضوع ع��دم نگارش نام 
همس��ر مرحومه وي روي س��نگ قب��ر به اين 
خاط��ر ب��وده تا حواس م��ردم از اي��ن قرارداد 

اس��تعماري و اس��تثماري دور ش��ود. 
در واكن��ش ب��ه اي��ن صحبت ها روز گذش��ته 
بي��ژن زنگن��ه در حاش��يه جلس��ه هي��ات دولت 
گفت:»بعضي ه��ا گفته ان��د ۵۰ درص��د و بعضي ها 
گفته اند ۷۵درص��د كل درآمد مي��دان نفتي مان 
را ب��ه خارجي مي دهيم، اين حرف غلط اس��ت«. 
زنگن��ه پيش بيني خود از درآمد اين قرارداد را در 
طول ۲۰س��ال حدود 8۴ ميليارد دالر دانس��ت و 
گفت: ما گفته ايم درآمد ما از اين ميدان در طول 
عم��رش با نفت ۵۰ دالر ح��دود 8۴ ميليارد دالر 
خواهد ش��د ول��ي آنچه كه توت��ال و مجموعه اش 
طي ۲۰س��ال طبق آنچه كه به تصويب ش��وراي 
اقتصاد هم رس��يده حدود ۱۲ميليارد دالر خواهد 
ب��ود يعني چيزي حدود كمتر از ۱۵درصد درآمد 

كل ميدان در طول عمر مي��دان خواه��د ب��ود«. 
البت��ه وزارت نف��ت در روز امض��اي ق��رارداد، 
جزوه ي��ي را ميان حاض��ران توزيع كرد كه در آن 
عنوان ش��ده اس��ت كه با ف��رض قيمت ۵۰ دالر، 

ارزش محصوالت اين طرح در طول دوره قرارداد 
براب��ر ب��ا ۵۴ ميلي��ارد دالر امريكاس��ت و برآورد 
مي ش��ود كه پس از پايان دوره ۲۰ساله قرارداد، 
ارزش تولي��دات اين ميدان نيز معادل 3۰ميليارد 
دالر باش��د كه درآمد كشور از اجراي اين طرح را 

به 8۴ميليارد دالر مي رس��اند. 

 رقم سرمايه گذاري واقعي 6 ميليارد دالر است
زنگنه در تشريح بيشتر اين قرارداد به نكته يي 
اش��اره كرد كه پيش از اين كمتر به آن پرداخته 
شده  بود و آن »هزينه هاي غيرمستقيم« است. به 
گزارش »تعادل« پيمانكاران ازجمله كنسرسيوم 
به رهب��ري توتال عالوه بر هزينه هاي مس��تقيم 
س��رمايه يي متحمل هزينه هاي ديگري ازجمله 
پرداخت ب��ه دول��ت، وزارتخانه ها و موسس��ات 
عموم��ي ازجمل��ه ش��هرداري ها در قال��ب انواع 
ماليت، عوارض گم��رك و بيمه تامين اجتماعي 
مي ش��وند. هر چند اين مبلغ براس��اس ش��رايط 
عموم��ي قراردادهاي جدي��د در وجه طرف دوم 

قرارداد بازپرداخت خواهد شد. 
دي��روز زنگنه ب��راي نخس��تين  ب��ار از مبلغ 
هزينه هاي غيرمس��تقيم در اين قرارداد س��خن 
گف��ت. مبلغي كه ميزان كل س��رمايه گذاري در 
اين پروژه را به ۶ ميليارد دالر نزديك مي كند. 

وزير نف��ت در اين باره گف��ت: »پيش از اين 
توضيح��ات الزم را ارائه كرده بودم و باز هم االن 
مي گويم كه ارزش خالص آنچه كه سرمايه گذاري 
كردي��م حدود ۵ ميليارد دالر اس��ت البته توتال 
بي��ش از اين و نزدي��ك ۶ ميلي��ارد دالر ارزش 
خواهد آورد. برآورد ما اين است كه يك ميليارد 
آن صرف ماليات و عوارض به دستگاه هاي دولتي 

خواهد شد.« 
وي ادام��ه داد:»همانطور كه پيش از اين هم 
گفته بوديم ۵۰.۱ درصد اين قرارداد سهم توتال 

و 3۰درصد سهم شركت ملي نفت چين است و 
۱۹.۹درصد هم س��هم شركت ايراني پترو پارس 
اس��ت. اصل پول و س��ود آن حداكثر ۵۰ درصد 

توليد ميداني است.«
از س��وي ديگ��ر ۱۲ميلي��ارد دالري كه وزير 
نفت از آن به عنوان س��هم پيمان��كار نام مي برد 
تقريبا دو برابر مبلغ س��رمايه گذاري كنسرسيوم 
به رهبري توتال اس��ت. نسبتي كه از نگاه زنگنه 
طبيعي اس��ت. وي در اين ب��اره گفت:»وقتي كه 
دوره بازپرداخت طوالني مي ش��ود طبيعتا مبلغ 
هم بيشتر مي ش��ود. در قراردادهاي بيع متقابل 
هم كه داش��تيم همين مق��دار دو برابر را تجربه 

مي كرديم. 
اين كاري اس��ت ك��ه نوعي س��رمايه گذاري 
خارجي تلقي مي شود و در شرايطي كه بعضي ها 
ازجمله دش��منان ما در آن ط��رف اقيانوس ها و 
چه دشمنان ما در منطقه مي خواستند تحريم ها 
ادامه پيدا كند و هر گونه سرمايه گذاري خارجي 
در ايران ش��كل نگيرد ما اي��ن حركت بزرگ را 
توسط دو ش��ركت بزرگ معتبر نفتي دنيا انجام 
داده ايم. اميدواريم كه اين كار براي بخش نفت و 

ساير بخش ها راهگشا باشد.« 

 واقعيت بازپرداخت هزينه ها و درآمد توتال 
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با توجه به محرمانه بودن قرارداد امضا ش��ده 
در روز دوش��نبه ب��راي درك بهتر چون و چراي 
بازپرداخ��ت درآمدها به ش��ركت هاي دخيل در 
توس��عه فاز ۱۱ بايد نگاهي به ش��رايط عمومي، 
س��اختار و الگوي قراردادهاي باالدس��تي نفت  و 
گاز كه در تابس��تان س��ال گذش��ته منتشر شد، 

اكتفا كرد. 
ماده)۶( اين تصويب نام��ه، محور اصلي نحوه 
محاس��به بازپرداخت  انواع هزينه ها و دستمزدها 

ب��ه پيمانكاران اس��ت. در اين ماده عنوان ش��ده 
است:»دس��تمزد براي توليد هر بش��كه نفت هر 
ه��زار فوت مكع��ب اس��تاندارد گاز طبيعي و هر 
بش��كه ميعانات گازي همراه با بازپرداخت انواع 
هزينه ه��ا از مح��ل حداكثر۵۰ درص��د از توليد 
نفت خام ي��ا ميعانات گازي اضافي و تا ۷۵درصد 
از توليد گاز طبيعي اضافي و ديگر محصوالت يا 
عوايد آنها بر پايه قيمت روز فروش محصول پس 

از رسيدن به توليد اوليه انجام مي شود.«
ام��ا منظ��ور از»توليد اضاف��ي« در قراردادي 
همچون توسعه بخش فراس��احلي فاز ۱۱پارس 
جنوبي چيس��ت؟ براي درك اين مفهوم به ماده 
اول مصوبه دولت مراجعه مي كنيم كه مربوط به 

تعريف مفاهم است. 
بررس��ي بند »ف« ماده )۱( نشان دهنده اين 
اس��ت كه تعريف مفهوم »توليد اضافي« بستگي 
به نوع مي��دان قرارداد دارد. اگر ميدان يا مخزن 
تازه كشف  شده يا Green Field  باشد و هنوز 
توليدي از آن صورت نگرفته  باش��د)همچون فاز 
۱۱پارس جنوب��ي( نف��ت، گاز ي��ا ميعانات گازي 
توليد ش��ده از آن اضافي محس��وب مي شود. اما 
اگ��ر ميدان درحال توليد باش��د ي��ا به اصطالح 
Brown Field محسوب شود، توليد نفت، گاز 
ي��ا ميعانات گازي توليد ش��ده مازاد بر خط پايه 

توليد »اضافي« محسوب مي شود. 
بنابراي��ن قرارداد توس��عه بخش فراس��احلي 
ف��از ۱۱ در زم��ره دس��ته اول ق��رار مي گيرد و 
ب��ا ش��روع عمليات بهره ب��رداري، تولي��د آن در 
زم��ره توليد اضافي قرار مي گي��رد.  توليدات فاز 
۱۱پارس جنوب��ي ني��ز از دو حالت گاز طبيعي و 

ميعانات گازي خارج نيست.
بنابراين در عمل ش��ركت ملي نفت به عنوان 
كارفرم��ا، حداق��ل۵۰ درصد از تولي��د ميعانات 
گازي توليدي و ۲۵درص��د از توليد گاز طبيعي 

اين ف��از را به خود اختصاص مي دهد. از س��وي 
ديگر حداكث��ر ۵۰ درصد ديگ��ر توليد ميعانات 
گازي و ۷۵درص��د توليد گاز طبيعي اين ميدان 
ني��ز طرف دوم اي��ن قرارداد يعني كنسرس��يوم 
توتال، سي ان پي سي و پتروپارس)نه فقط توتال( 
مي رس��د. س��هم توتال در اين كنسرس��يوم نيز  

۵۰.۱درصد است. 

 عايدي واقعي ايران چقدر است؟
ايران عالوه بر عايدي اي كه به ش��ركت ملي 
نفت به عنوان كارفرما مي رسد در جانب پيمانكار 
نيز از اي��ن قرارداد متنفع مي ش��ود. بدين گونه 
ك��ه در بخش تولي��د گاز طبيعي، س��هم ايران 
حدود ۴۰درصد خواهد بود كه ش��امل ۲۵درصد 
س��هم كارفرما)ش��ركت مل��ي نفت( براس��اس 
ق��رارداد و ۱۵درصد س��هم پتروپارس)پيمانكار( 
براس��اس تقس��يم بندي وزني كنسرسيوم است. 
در ميعان��ات گازي نيز س��هم اي��ران حدود ۶۰ 
درصد است. بدين گونه كه سهم كارفرما)شركت 
مل��ي نف��ت( ۵۰ درص��د و ۱۰درصد نيز س��هم 

پتروپارس)پيمانكار( است. 
وي در ارتباط با حضور شركت توتال در حوزه 
پتروشيمي نيز گفت: بحث ايجاد سرمايه گذاري 
زنجيره يي توس��ط ش��ركت توتال انجام شده كه 
در دس��ت مذاكره جدي اس��ت. يادداشت تفاهم 
آن براي نهايي شدن مذاكره مي شود. بحث ها را 
تا نهايي نشدند خيلي اعالم نمي كنيم، وقتي كه 

نهايي شد ان شاء اهلل آن را اعالم مي كنيم. 
زنگن��ه در ادامه اين گفت وگ��و تصريح كرد: 
ما اولويت هايمان را در جلس��ه ق��رارداد با توتال 
اعالم كرده ايم و گفته ايم كه ميدان هاي مشترك 
اولويت ما هستند. ميدان آزادگان، ميدان ياران، 
مي��دان ي��ادآوران، ميدان هاي پ��ارس جنوبي و 
ميادين مش��تركي كه در ايالم داريم و همچنين 
ميدان هاي��ي ب��راي افزاي��ش بازياف��ت نيز جزو 

اولويت هاي ما هستند. 
وزي��ر نفت در ارتب��اط با ش��ركت هاي مورد 
مذاك��ره قرار گرفته ش��ده، خاطرنش��ان كرد: با 
ش��ركت هاي مختلفي مذاكره شده است و اصال 
ما فرآيند مناقصه را هم ش��روع كرده ايم. از يك 
س��ري از ش��ركت هايي كه تش��خيص صالحيت 
داده ش��ده اند، دعوت كرديم كه بيايند اطالعات 

را بگيرند و پيشنهادهايشان را ارائه دهند. 
وي در ادامه خاطرنش��ان كرد: توتال هيچگاه 
ق��رارداد خود با ايران را لغو نكرد، هيچ قراردادي 
نداشته اند با ما كه براي توسعه صنايع باال دستي 
حضور داش��ته باش��ند و آن را لغو كرده باشند. 
تضمين هاي الزم براي قراردادهاي صورت گرفته 
هم ديده شده است. اگر زماني به هر دليلي آنها 
نتوانند كار را انجام دهند، تمام س��رمايه گذاري 
كه كردند همينطور باقي مي ماند و بازپرداخت ها 

روزي انجام مي شود كه ميدان به توليد برسد. 
زنگن��ه در پاي��ان گفت: اي��ران صرفا از محل 
بخش��ي از ميدان پرداخت را انجام مي دهد. اين 
كار مهم ترين ضمانت براي اين است طرف هايي 
كه سرمايه گذاري مي كنند مانع هر گونه اقدامي 
 شوند كه سرمايه گذاري آنها را به خطر بيندازد. 

»تعادل« وضعيت بازار نفت را بررسي مي كند
كاهش  قيمت طالي سياه در پي مخالفت روسيه با كاهش توليد

ورود توتال درها را به روي ديگر شركت هاي جهان باز مي كند

گروه انرژي  
در حالي كه كمتر از ۲۰روز ديگر تا نشس��ت 
۲۴ ج��والي اوپ��ك در س��نت پترزبورگ باق��ي 
مانده، سيگنال هاي متفاوتي از سوي كشورهاي 
شركت كننده در نشس��ت در حال مخابره است. 
اوپك كه به ش��دت تالش دارد ب��ا تنظيم ميزان 
عرض��ه و تقاضا ب��ازار نف��ت را در حالت تعادل 
نگهدارد، تاكنون به داليل متعدد توفيق چنداني 
در اين عرصه نيافته اس��ت. در اين مدت افزايش 
بي رويه نفت ش��يل امريكا از يك س��و و معافيت 
ليبي و نيجريه از سياست كاهش توليد اوپك از 
سوي ديگر مانع دستيابي اوپك به هدف خود در 

رابطه با افزايش قيمت شد. 
از آخرين نشست اوپك در ۲۵ مه سال جاري 
ك��ه تصيميم كاه��ش توليد براي ۹م��اه تمديد 
ش��د، بازار نفت سقوط بي سابقه يي را تجربه كرد 
و قيم��ت به پايين ترين س��طح در ۱۰ ماه اخير 

رسيد.
بس��ياري از تحليلگ��ران بازار نف��ت معتقدند 
كاهش توليدهاي اوپ��ك و ديگر توليد كنندگان 
تاثير قابل توجهي بر كاهش س��طح ذخاير نفت 
جهان نداش��ته و به نظر مي رس��د ب��ازار بيش از 
ميزان��ي كه برخ��ي پيش بين��ي مي كردن��د، از 

وضعيت متوازن فاصله گرفته است. 
ب��ا توجه به اين ش��رايط تا هفته ه��اي اخير 
گم��ان مي رفت يكي از مس��ائل اصلي نشس��ت 
آتي اوپك برداش��تن معافيت كاهش توليد ليبي 

و نيجريه باش��د، چراكه معافيت اين دو كش��ور 
تاكنون از علل نس��بي ناكام��ي اوپك در كنترل 
قيمت ها بوده است. پيش تر وزير انرژي عربستان 
نيز اظهار كرده  بود كه فش��ار به ليبي براي كند 
كردن س��رعت ريكاوري توليد اين كشور حركت 

درستي نيست. 
در اي��ن رابط��ه پي��ش از اين يك��ي ديگر از 
نماين��دگان اوپك در گفت وگو ب��ا رويترز گفته 
 بود: »بي ش��ك كاهش بيشتر توليد مي تواند يك 
گزينه باشد. از سوي ديگر گام هاي بيشتر اوپك 
)براي ايجاد تعادل در بازار( لزوما درخواس��ت از 
نيجريه و ليبي براي كاهش در توليد و بازگشت 
به عقب نيس��ت. بلكه مي تواند به شكل محدود 

كردن رشد توليدشان باشد.« 
يك��ي ديگ��ر از منابع آگاه در اي��ن زمينه نيز 
مي گوي��د: »كاهش بيش��تر تولي��د، پيش تر يك 
گزين��ه بود ام��ا به ص��ورت جدي م��ورد توجه 
قرار نگرف��ت. مطرح كردن مج��دد اين موضوع 
امكان پذير اس��ت اما در حال حاضر گفت وگوي 
جدي در اين زمينه ش��كل نگرفته اس��ت.« وي 
اظهار مي كند كه مس��تثنا شدن نيجريه و ليبي، 
مانع اصلي توافق محدوديت عرضه فعلي است. 

همچنين پي��ش از اين اعالم كرده  بود؛ ايران 
اع��الم كرد كه اوپك كاهش بيش��تر توليد را در 
نظر داشته اس��ت اما فعال بايد به انتظار نشست 
تا آثار توافق فعلي كاهش توليد مشخص شود. 

ب��ا آنكه روس ها نيز پيش تر اعالم كرده  بودند 

كه نيازي ب��ه بازبيني مجدد توافق نيس��ت، اما 
روز گذش��ته احتمال مخالفت روس ها با كاهش 
بيش��تر توليد قوت گرفت. به گزارش »تعادل« و 
به نقل از بلومبرگ، ۴ مقام روسي كه نخواستند 
نامشان فاش ش��ود، مي گويند روسيه مي خواهد 
ق��رارداد فعلي خود را با اوپ��ك نگهدارد و با هر 
پيشنهادي مبني بر كاهش توليد در نشست آتي 
سران اوپك مخالفت خواهد كرد. يكي از مقامات 
روس��ي در اين باره گفته است كه در اين فاصله 
كم از قرارداد اخير، هرگونه كاهش بيشتر عرضه، 
پيام اشتباهي را به بازار نفت مخابره خواهد كرد. 
همچنين روسيه و همراهانش نگران هستند كه 
توافق آنها براي كاهش روزانه ۱.8ميليون بشكه 
از تولي��د نفت تا م��ارس ۲۰۱8، ب��راي تقويت 

قيمت ها كافي نباشد. 
همچني��ن ي��ك منبع ديگ��ر روس مي گويد؛ 
بخشي از دولت روسيه هم با كاهش بيشتر و هم 
تمديد مجدد توافق كاهش توليد مخالف اس��ت. 
وي افزود: هر چه توافق بيش��تر تمديد شود، در 
هنگام اتم��ام توافق توليد كنندگان با نوس��انات 

بيشتري در قيمت ها مواجه خواهند شد.
اين در حالي اس��ت كه شركت هاي دولتي و 
خصوص��ي توليد كننده نفت روس��يه توليد نفت 
خود را نس��بت به ماه اكتب��ر به ميزان 3۰۰هزار 
بش��كه در روز كاهش داده اند. الكس��اندر نواك، 
وزير انرژي روسيه نيز در ماه مه  با تمديد ۹ماهه 

توافق كاهش توليد موافقت كرده  بود. 

در نشس��ت آتي اوپ��ك كه روس��يه ميزبان 
كش��ورهاي عضو اوپك و كش��ورهاي غير عضو 
توليدكنن��ده نفت خواهد بود، ش��ركت كنندگان 
در رابطه با حركت به س��وي محدود كردن مازاد 
عرضه جهاني گفت وگو خواهند كرد. با اين حال 
اي��ن ترديد به طور جدي مطرح مي ش��ود كه آيا 
كاهش توليد اوپ��ك با وجود افزايش توليد نفت 
ش��يل امريكا در برقرار كردن ت��وازن بازار موفق 

خواهد بود يا خير؟
اين در حالي اس��ت كه قيمت نفت خام برنت 
از ۷ماه گذشته تاكنون در روز هاي اخير با بهبود 
قيمت رو به رو بوده است. اما تحليلگران از جمله 
معتقدند  گلدمن س��اكس  موسسه  كارشناس��ان 
كه بايد كاهش توليد بيش��تري در دس��تور كار 

توليد كنندگان نفت قرار گيرد. 
به گزارش »تعادل« و ب��ه نقل از ماركت واچ، 
قيمت نفت خام در روز چهارش��نبه در واكنش به 
رد هرگونه پيش��نهاد براي كاهش بيش��تر توليد 
از س��وي اوپك با افت مواجه ش��د. اين در حالي 
است كه بازار نفت براي 8روز متوالي شاهد رشد 
قيمت بود و طوالني ترين روند افزايش��ي قيمت 

نفت خام پس از سال ۲۰۱۰ را به ثبت رساند. 
روز گذش��ته قيمت هر بش��كه نف��ت برنت با 
۱.۹درصد كاهش ۶۱س��نت س��قوط ك��رد و با 
كاه��ش ۷درصدي نس��بت به روز سه ش��نبه به 
بش��كه يي ۴۹دالر رس��يد. همچنين قيمت نفت 
وس��ت تگزاس اينترمدييت امريكا هم با ۷۶سنت 

سقوط به بشكه يي ۴۶.3۱دالر رسيد.

ايسنا  
س��فير كش��ورمان در فرانس��ه ق��رارداد ايران با 
شركت فرانس��وي توتال را داراي سه شاخصه مهم 
ارزيابي ك��رد و گفت: ورود توت��ال درها را به  روي 
ديگ��ر ش��ركت هاي جهان ب��از خواهد ك��رد و اين 
ق��رارداد ترس بس��ياري از ش��ركت هاي اروپايي و 
غيراروپايي از امريكا براي س��رمايه گذاري در ايران 
را ريخت.  علي آهني، سفير ايران در فرانسه در پي 
انعقاد قرارداد مهم ايران با ش��ركت نفتي فرانسوي 
توت��ال ب��راي بهره ب��رداري گاز در پ��ارس جنوبي 

گفت وگويي با بخش فارسي شبكه خبري يورونيوز 
انجام داده است. 

آهن��ي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه تاثير اين 
ق��رارداد بر اقتصاد اي��ران چه خواهد ب��ود؟ گفت: 
اي��ن ي��ك قرارداد مش��ترك بي��ن اي��ران، چين و 
فرانسه اس��ت. قراردادي مهم كه سه شاخصه مهم 
دارد. اول از هم��ه نگاه پيش��روانه و آينده نگر توتال 
ب��ه س��رمايه گذاري در زمينه ان��رژي و انرژي هاي 
فس��يلي در ايران اس��ت. ورود توتال درها را به روي 
ديگر شركت هاي جهان نيز باز خواهد كرد. نزديك 

ب��ه ۲۰۰ ميلي��ارد دالر قرار اس��ت در زمينه انرژي 
در دولت جديد س��رمايه گذاري شود. از اين رو اين 

موضوع اهميت زيادي دارد. 
وي در ادامه دومين شاخصه مهم اين قرارداد را 
شكست تابوي ممنوع بودن فعاليت و سرمايه گذاري 
ش��ركت هاي غربي، اروپايي و غيراروپايي در بخش 
انرژي ي��ا حتي به صورت كلي در ايران دانس��ت و 
گف��ت: اين قرارداد ترس بس��ياري از ش��ركت هاي 
اروپايي و غيراروپايي براي س��رمايه گذاري در ايران 
را ريخت. آنها هميشه به دليل تحريم هايي كه پس 

از سرمايه گذاري دچارش مي شدند، نگران بودند. 
اي��ن ديپلم��ات ايراني س��ومين پي��ام مهم اين 
قرارداد را پاسخ منفي به تمامي تالش هايي دانست 
كه عليه ايران و ايراني در جهان انجام مي ش��ود. به 
خصوص عليه آن چه مي ت��وان آن را افزايش روابط 
تجاري و اقتصادي و فرهنگي ميان ايران و فرانس��ه 
خواند؛ پيامدي كه مي تواند براي دو كش��ور بس��يار 
موثر باش��د و مي تواند به چشم انداز آينده يي روشن 

براي دو كشور كمك زيادي كند.
وي همچنين در پاس��خ به اين سوال كه اكنون 
اروپايي ها راه شان را از متحد اصلي خود، امريكا جدا 
كرده ان��د؟ اظهار كرد: پس از برجام، محدوديت ها و 

تحريم ها عليه ايران اندك اندك رفع شدند. 

ب��ه اين ترتي��ب ديگر مانعي براي ش��ركت هاي 
اروپاي��ي و ديگ��ر ش��ركت هاي چندمليت��ي درباره 
همكاري و س��رمايه گذاري در اي��ران وجود نخواهد 
داشت. متاس��فانه دولت امريكا همواره سعي كرده 
است ش��ركت هايي را كه در ايران س��رمايه گذاري 
مي كنن��د، تح��ت فش��ار ق��رار دهد، ب��ه خصوص 
ش��ركت هاي فرانس��وي. آنها ش��ركت هاي اروپايي 
را تهدي��د مي كنند و مي ترس��انند تا ب��راي كار به 
اي��ران نروند. كاري كه امريكايي ه��ا مي كنند، پس 
از برج��ام به هيچ عن��وان قانوني نيس��ت و تمامي 
قواني��ن بين المللي را نيز زيرس��وال مي برد، چراكه 
س��رمايه گذاري در چنين پروژه هايي به هيچ عنوان 

ممنوع و غيرقانوني نيست. 
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ماباملتآذربايجانهيچمرزينداريم
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: ما با آذربايجان ۷۵۶كیلومتر مرز فیزيكي داريم اما با ملت بزرگ آذربايجان هیچ مرزي 
نداريم. فرهنگ و تمدن آذربايجان در منطقه و جهان مي درخشد و ريشه هاي آن يكي از تمدن هاي كهن اين جغرافیاست. 
به گزارش ايس��نا، سیدرضا صالحي امیري در مراس��م افتتاح هفته فرهنگي آذربايجان در ايران تصريح كرد: اساسا مردم 
آذربايجان و ايران نجیب هس��تند. از اين منظر نگاه ما به مهمانان در اين س��رزمین مقدس ويژه اس��ت به همین دلیل در 3 
نقطه تهران و شهر اصفهان، فرهنگ آذربايجان را معرفي مي كنیم. زبان فرهنگ، زبان انسانیت، معرفت، اخالق و نوع دوستي 
است لذا انسان هاي فرهنگي هیچگاه با يكديگر اختالف پیدا نمي كنند. او افزود: جامعه بزرگ آذري ها در ايران نماد اخالق 
و فضیلت هس��تند. زبان آذري زبان فاخر و ش��یرين و اصیل اس��ت و زماني كه از آذربايجان صحبت مي كنیم از خانواده و 

انسان هاي بزرگ با زبان مشترك در آن طرف و اين سوي مرز صحبت مي كنیم.

چهرهروز

كدامكشورهابيشترينهزينهرابرايتحصيالتفرزندانخودصرفميكنند؟

تحصيالتعالي؛رويايوالدينهنگكنگي
گروهگوناگون|

 نتايج تحقیقات به دست آمده نشان 
مي دهد، پیشرفت در يادگیري و رسیدن 
به مدارج تحصیل��ي، بهترين راه براي به 
دست آوردن شغل مناسب در هنگ كنگ است. شايد 
به اين دلیل باشد كه والدين در هنگ كنگ بیشترين 
هزينه را به تحصیل فرزندان خود اختصاص مي دهند. 
طبق گزارش هاي به دست آمده، حدود 8۷درصد 
از والدي��ن در سراس��ر جه��ان ت��الش مي كنن��د تا 
هزينه ه��اي آموزش فرزندان خود را تامین كنند. اين 
هزينه ها، ش��امل ش��هريه هاي تحصیل در مدارس يا 
دانش��گاه، هزينه هاي حمل ونقل، مسكن و كتاب هاي 

آموزشي در زمان تحصیالت است. 
جهان��ي،  كار  ب��ازار  ب��ه  ورود  ب��راي  ام��روزه 
آموزش وپرورش گزينه مهمي براي جوانان به ش��مار 
م��ي رود. بر اين اس��اس بس��یاري از والدين زمان و 
هزين��ه خود را براي كمك ب��ه آموزش و تحصیالت 
فرزن��دان خ��ود ص��رف مي كنن��د. آنها ب��ا كاهش 
هزينه هاي تفري��ح و زندگي خود تالش مي كنند تا 

فرزندانشان موفق شوند. 
طب��ق آخري��ن گزارش هاي به دس��ت آمده، در 
میان كش��ورهاي مورد بررسي، والدين هنگ كنگي 
بیش��ترين هزين��ه را ب��راي آموزش فرزن��دان خود 
اختص��اص مي دهند. اين هزينه ها از دوره دبس��تان 
تا كارشناس��ي محاس��به شده اس��ت. طبق آمار به 
دس��ت آمده، والدين در هنگ كنگ حدود 132هزار 
و 1۶1دالر ب��راي تحصیالت و آم��وزش كودكان از 
دوره دبس��تان تا كارشناسي هزينه مي كنند. بر اين 
اس��اس هنگ كنگ در میان ساير كشورهاي بررسي 
شده، باالترين رتبه را در خصوص صرف هزينه براي 

آموزش فرزندان به خود اختصاص داده است. 
امارات دومین كشوري است كه والدين هزينه هاي 
بس��یاري را براي آموزش فرزن��دان خود اختصاص 
مي دهند. آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها آمده، 
تحصیل كردن در امارات بس��یار حايز اهمیت است، 
چرا كه دانشگاه هاي اين كشور راه  ورودي براي ادامه 
تحصیل در دانشگاه هاي معتبر جهان هستند. به نظر 
مي رس��د، آينده يي كه براي تحصیالت در امارات به 
تصوير كش��یده ش��ده، والدين را ترغیب مي كند كه 
هزينه هاي بس��یاري را براي آم��وزش فرزندان خود 
اختص��اص دهند. طبق آمار به دس��ت آمده، در اين 
كش��ور از دوره دبس��تان تا كارشناس��ي نزديك به 
99 ه��زار و 3۷8 دالر توس��ط والدين براي آموزش 

فرزندان هزينه مي شود. 

س��نگاپور نی��ز از ديگر كش��ورهايي اس��ت كه در 
س��ال هاي اخیر پیش��رفت قابل توجهي در زمینه هاي 
علمي داشته كه به عقیده كارشناسان اين پیشرفت ها 
در س��ايه سیاست هاي آموزشي اين كشور بوده است. 
به نظر مي رسد عالوه بر نظام  آموزشي مناسب در اين 
كشور، حمايت والدين سنگاپوري نیز عامل موثري در 
پیش��رفت هاي علمي دانش آموزان و دانشجويان اين 
كش��ور بوده اس��ت. آن طور كه در اين گزارش آمده، 
والدين در س��نگاپور به طور متوس��ط ۷0هزار و 939 
دالر براي آموزش فرزندان خود از مقطع دبس��تان تا 

كارشناسي هزينه مي كنند. 
در میان كشورهاي مورد بررسي، امريكا چهارمین 
كش��وري اس��ت كه والدين بیش��ترين هزينه را براي 
آم��وزش فرزن��دان خود ص��رف مي كنند. ب��ه گفته 
بسیاري از دانش��جويان دانشگاه هاي امريكا، تحصیل 
در اين كشور ارزان نبوده و بدون كمك هزينه تقريبا 
غیرممكن اس��ت. طبق آمار به دست آمده، هزينه يي 
كه والدين امريكايي براي آموزش و تحصیل فرزندان 
خ��ود از مقطع دبس��تان ت��ا كارشناس��ي اختصاص 
مي دهند نزديك به ۶0هزار دالر برآورد ش��ده اس��ت. 
والدين تايواني نیز هزينه يي مش��ابه امريكايي ها براي 
آموزش فرزندان خ��ود اختصاص مي دهند. طبق اين 
گ��زارش، والدين در چین و اس��ترالیا نیز هزينه هاي 
بسیاري را براي آموزش فرزندان خود صرف مي كنند. 
آن طور كه در ساير گزارش ها به دست آمده، تحصیل 
در چین تاثی��ر قابل توجهي براي آين��ده فرزندان در 

بازارهاي تجارت جهاني دارد. 

مالزي، بريتانیا، مكزيك و كانادا از ديگر كشورهايي 
هستند كه والدين هزينه هاي بسیاري را براي حمايت 
تحصیلي و آموزشي از فرزندان خود اختصاص داده اند. 
میانگین هزينه هايي كه والدين در اين كش��ورها براي 
آموزش فرزندان خود از دبستان تا كارشناسي اختصاص 

مي دهند، حدود 23هزار دالر برآورد شده است. 
هند، اندونزي، مصر و فرانس��ه آخرين كشورهايي 
هس��تند كه در اين گزارش  به آنها اش��اره شده است. 
در اين كش��ورها میانگین هزينه ي��ي كه والدين براي 
آموزش فرزندان خود از دوره دبس��تان تا كارشناسي 
اختصاص مي دهند، حدود 1۶ تا 18هزار دالر گزارش 
شده اس��ت. البته بايد به اين نكته نیز توجه شود كه 
هزينه تحصیل در برخي كش��ورها مانند هند بس��یار 
پايین بوده و در بسیاري ديگر از كشورها دانش آموزان 

و دانشجويان تحت حمايت هاي دولتي هستند. 
اين گزارش بر پايه میانگین هزينه هاي آموزش��ي 
اختص��اص يافته  ب��ه فرزن��دان از مقطع دبس��تان تا 
كارشناس��ي ب��ه دس��ت آمده اس��ت. در اي��ن میان 
گفته ش��ده كه 91درصد از والدي��ن تمايل دارند كه 
فرزندانشان تا بیشتر از مقطع كارشناسي به تحصیالت 
خ��ود ادامه دهند و از اين تع��داد ۷۶درصد آنها اعالم 
كرده اند كه براي تحصیالت تكمیلي فرزندانش��ان نیز 
حمايت مال��ي خواهند كرد. به طور مث��ال طبق آمار 
به دس��ت آمده، اهمیت مدرك كارشناسي ارشد براي 
دس��تیابي به فرصت هاي شغلي بهتر در میان والدين 
چیني و اندونزي 91درصد و در میان والدين مكزيكي 

90درصد اعالم شده است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

بازسازيچهرهفرمانرواي1700ساله
كارشناس��ان در پرو توانس��ته اند چهره 
زني را كه هفده قرن پیش بر بخشي از اين 
سرزمین فرمانروايي داشت، بازسازي كنند. 

به نقل از بي بي  س��ي، جس��د مومیايي 
شده زني كه به اعتقاد باستان شناسان حدود 
يك هزار و هفتصد س��ال پیش بر بخشي از 

كشور كنوني پرو حكومت مي كرد در سال 200۵ در يك گور باستاني كشف شد. 
اين جسد به شكلي هنرمندانه خالكوبي شده و همراه با مقداري اسلحه و زيورآالتي 
از طال دفن شده بود. باستان شناسان به او »بانوي كائو« نام دادند و براساس شواهد 
به دست آمده، معتقدند كه از كاهنه ها يا روحانیون آيین رايج در جامعه موچه بود 

كه مطابق رسم آن زمان منصب فرمانروايي را در اختیار داشت. 
براي بازس��ازي اين چهره از برنامه تصويرپردازي س��ه بعدي همراه با يافته هاي 

متخصصان باستان شناسي و انسان شناسي استفاده شده است. 
به گزارش ايسنا، بانوي كائو به علت دشواري حین زايمان در جواني درگذشت. تا 
پیش از مرگ، او از سالمت جسمي كامل برخوردار بود. كشف اين جسد در منطقه 
ال بروجو باعث شد تا اين نظر كه تمدن موچه براساس فرهنگ مردساالرانه شكل 

گرفته بود و اداره مي شد، اعتبار خود را از دست بدهد. 
بازو و پاهاي اين جس��د با تصاوي��ري از مار، رتیل و طرح هاي تخیلي با مهارت 
خالكوبي شده و در گور او، عالوه بر مقاديري اسلحه، جواهرات و يك تاج طال، جسد 
يك دختربچه خردسال نیز يافت شده است. اين دختربچه احتماال به عنوان قرباني 

خفه و به درگاه خدايان آن زمان هديه شده بود. 
كشف جس��د بانوي كائو حاكي از اين واقعیت اس��ت كه مدت ها قبل از ظهور 
امپراتوري اينكا در پرو، يعني همان تمدني كه به دست مهاجران اروپايي نابود شد، 

جامعه يي با تمدن و فرهنگ بسیار پیچیده در اين سرزمین وجود داشت. 

منشوركوروشدرجشنهايروزاستقاللدرامريكا
گروهي از ايراني ه��اي مقیم امريكا يك 
مجسمه الهام  گرفته از منشور كوروش را به 
مناسبت جشن هاي روز استقالل در امريكا 

به شهر لس آنجلس هديه كردند. 
به گزارش ايسنا به نقل از لس آنجلس تايمز 
اين مجسمه كه توسط بنیاد ايراني-امريكايي 

فرهنگ و با كمك بالغ بر 2.۵میلیون دالر بیش از يك میلیون نفر از كش��ورهاي 
مختلف ساخته شده با نام »مجس��مه آزادي« در بلوار سانتامونیكا در لس آنجلس 

رونمايي شد. 
اين مجس��مه با وزن حدود 10تن از سنگ تراورتن و توسط يك هنرمند طراح 
بريتانیايي- سريالنكايي به نام »سیسیل بالموند« طراحي و ساخته شده كه طرح 

وي از میان 300طرح ديگر انتخاب شده است. 
به گزارش ايسنا، اين مجسمه 2.2میلیون دالري درحالي با همت ايرانیان مقیم 
امريكا س��اخته ش��ده كه دولت اياالت متحده امريكا تاكنون دو بار با وضع قوانین 
مهاجرتي، صدور ويزا براي اتباع چند كش��ور اسالمي ازجمله ايران را متوقف كرده 
اس��ت. اس��توانه كوروش بزرگ يا منشور حقوق بش��ِر كوروش، لوحي از گل پخته 
است كه در سال ۵38 پیش از میالد به  فرمان كوروش بزرگ هخامنشي پادشاه و 
بنیانگذار شاهنشاهي هخامنشي نگاشته شده است. به تازگي بخش هايي از نسخه 
ديگ��ري از متن اس��توانه روي دو قطعه لوح گلي در مجموع��ه بابلي موزه بريتانیا 
ش��ناخته شده كه بازمانده نسخه بايگاني ش��ده همین استوانه است. متن استوانه 
كوروش در وب سايت ها و وبالگ ها و برخي كتب به نحوهاي مختلفي بازتاب داده 
ش��ده اس��ت. برخي از ترجمه ها ارتباطي با متن اصلي ندارند و حاصل انديشه هاي 
برخي نويسندگان معاصر هستند. اين استوانه تاكنون توسط 3پژوهشگر ايراني به 

صورت مستقیم از روي متن بابلي به زبان فارسي ترجمه شده است. 

جامعه
فرمانده انتظامي شهرس��تان بهارستان از توقیف يك  �

دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق و كشف 30هزار 
لیتر گازويیل خبر داد|ايسنا|

دبیركل س��تاد مبارزه با مواد مخ��در از اجراي 8880  �
عملی��ات و درگی��ري مس��لحانه با قاچاقچی��ان مواد 
مخدر طي ۴س��ال گذش��ته خبر داد و گفت: 11هزار 
بان��د قاچاقچ��ي مواد مخ��در طي اين م��دت منهدم 

شده اند|تسنيم|
مع��اون پیش��گیري هاي وضع��ي معاون��ت اجتماع��ي و  �

پیشگیري از وقوع جرم قوه  قضايیه مي گويد پرايد، سمند، 
پژو، نیس��ان و پیكان ۵ خودرويي هس��تند كه 9۵درصد 

سرقت ها را به خود اختصاص داده اند|تسنيم|
فرمانده انتظامي استان فارس اعالم كرد:  سارق مسلح  �

بانك هاي شیراز و اصفهان با 12فقره سرقت كه عامل 
ش��هادت مامور نی��روي انتظامي اس��تان اصفهان نیز 
هس��ت در دام پلیس فارس افتاد و در شیراز دستگیر 

شد|ايسكانيوز|
ريیس پلیس آگاهي ناجا كاهش سرقت را از توفیقاتي  �

دانس��ت كه پس از تشكیل قرارگاه مبارزه با سرقت به 
دست آمد|برنا|

فرمان��ده انتظامي شهرس��تان رس��تم از توقیف يك  �
كامیون كش��نده حامل يك دس��تگاه بی��ل مكانیكي 
قاچاق به ارزش ۶ میلی��ارد و ۵00 میلیون ريال خبر 

داد|ميزان|

هنر
زف چون��ي، قائم مقام وزارت فرهن��گ آلباني و هیات  �

هم��راه او ضم��ن بازدي��د از موزه هنره��اي معاصر با 
سرپرست اين موزه نیز گفت وگو كردند|ايسنا|

نمايش��گاه عكس و چیدمان س��ارا ساس��اني با عنوان  �
»ويراني« از روز جمعه 1۶تی��ر در گالري آرته افتتاح 

مي شود|هنرآنالين|
»شب فیلم ژاپن« در تهران 29تیر ماه با همكاري امور  �

بین الملل انجمن سینماي جوانان ايران و سفارت ژاپن 
برگزار خواهد شد|برنا|

س��یدامیر كطايیان)تهیه كننده پیشكسوت راديو( كه  �
چندي در بس��تر بیماري به س��ر ب��رده و از ناراحتي 
 قلبي رنج مي برد، ساعاتي پیش به دلیل عارضه قلبي 

دار فاني را وداع گفت|ايلنا|
نمايش��گاه گروهي آثار نگار گري و تذهیب هنرمندان  �

كاشان جمعه 1۶تیر در گالري شماره 2 فرهنگسراي 
نیاوران ساعت 1۷ گشايش مي يابد|ايلنا|

نمايش»هف��ت عصر هفت��م پايیز« به نويس��ندگی و  �
كارگردانی ايوب آقاخانی نیمه دوم ش��هريور ماه سال 
جاري در س��الن چهارس��و مجموعه تئاتر ش��هر روي 

صحنه مي رود|تسنيم|
نمايش��گاه خوشنويس��ي خط شكس��ته  نس��تعلیق و  �

نستعلیق با عنوان »دولت عشق« از تاريخ 1۶تا 2۶تیر 
م��اه در نگارخانه پرديس ب��اغ موزه هن��ر ايراني برپا 

مي شود|ايسكانيوز|

جهان
»آدرين برودي« بازيگر برنده اس��كار امريكايي جايزه  �

افتخاري جش��نواره لوكارنو در سال 201۷ را دريافت 
مي كند|ايسنا|

پلیس اس��پانیا از نجات يافت��ن 13زن گرفتار در باند  �
تبه��كاران خبر داد كه مورد سوءاس��تفاده قرار گرفته 

بودند|ايسنا|
بر اثر وقوع دومین انفجار در يكي از خطوط لوله انتقال  �

گاز در چی��ن ظرف يك هفته ۵ نفر ج��ان خود را از 
دست دادند و 89 نفر نیز زخمي شدند|برنا|

فیل��م سینمايي»كش��تن گ��وزن مقدس« س��اخته  �
»يورگ��وس النت��ي م��وس« 3نوامب��ر 201۷ اكران 
بین المللي خود را در امريكاي شمالي آغار خواهد كرد. 
اين فیلم پیش از اكران اصلي در جش��نواره فیلم كن 

افتتاح مي شود|ميزان|
فیلم مستند»يك عاقبت ناخوش��ايند« به كارگرداني  �

مشترك »بوني كوهن« و »جان شنك« از 28جوالي 
201۷ اكران بین المللي خود را از امريكاي شمالي آغاز 

خواهد كرد|ميزان|
الكازت، مهاج��م بی��ون فرانس��ه كه در ي��ك قدمي  �

پیوستن به آرسنال قرار دارد به صدر جدول رده بندي 
آمد|ايسنا|

يك رسانه غربي از فرار نیروي پلیس میانمار از صحنه  �
قتل يكي از مس��لمانان اين كش��ور به دست بودايیان 

افراطي خبر داد|مهر|

كافهخبر

بازارهنر

»كيارستمي«عاشقايندرختبود
در سالروز كوچ و همزمان با نمايش 
فیل��م »۷۶ دقیق��ه و 1۵ ثانی��ه« در 
جشنواره  كارلووي واري، درختي به نام 
»عباس كیارس��تمي« در اي��ن رويداد 

نامگذاري شد. 
س��یف اهلل  ايس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
صمديان رفیق و همكار قديمي عباس 
كیارس��تمي همزمان با 1۴ تیر، سالروز 
اين كارگردان سرش��ناس  درگذش��ت 
سینماي ايران گفت: »يك سال گذشت! 

ولي ش��ايد باورت��ان نش��ود، من يك فك��ر ظاهرا 
روياگونه ي��ي دارم كه ب��دم نمي آيد، همین جا آن را 
مطرح كنم. با ش��ناختي كه در طول اين سال ها از 
عباس كیارستمي داشتم و شیطنت ها و شوخي هاي 
ك��ه او داش��ت، از او بعید نمي دانم ك��ه وقتي براي 
س��پري كردن مراحل درمان به پاريس اعزام شده 
اس��ت، قصد كرده باش��د تا يك فیلم جديد بسازد، 
فیلم��ي كه فعال پی��ش تولید آن يك س��ال طول 
كش��یده است. هر قدر هم بخواهم غیرواقع بینانه به 
قضیه نگاه كنم، اين احتمال را حتي يك درصد هم 
مي دهم كه كیارس��تمي يك جسد بي نام و نشان را 
از بیمارستان گرفته و با نظارت خودش داده شبیه 
خودش گريم كردند و به ما تحويل دادند و خودش 
آنجا مانده تا دوره نقاهت را س��پري كند و مطمئنا 
كارهايش را انجام مي دهد و يك روزي مي آيد. شايد 
همه اين هايي ك��ه گفتم به نظر يك روياي بچگانه 
و از س��ر رفاقت به نظر بیايد و حتي به هندي بازي 
تعبیر شود ولي واقعیتي كه در پس ذهنم هست را 
گفتم. من هنوز پس از يك سال به دوستان نزديك 
و خانواده ام هم مي گويم كه يك چنین حسي دارم 
كه كیارستمي دارد با ما يك بازي اي مي كند چون 
با شناختي كه از روحیه  و عطش كاري اش داشتم، 

اين آدم رفتني نبود و نیست.«
س��یف اهلل صمدي��ان در ادام��ه ب��ا 
اش��اره به جش��نواره  »كارلووي واري« 
جمهوري چك كه اي��ن روزها در آنجا 
حضور دارد، گف��ت: »روز اول ورودمان 
ب��ه كارل��ووي واري، محم��د اطباي��ي 
)پخش كننده بین المللي( كه از دوستان 
قديمي و از دوستداران دلي كیارستمي 
بوده و هست، كنار يك درختي نشست 
و گفت »صمد« مي داني اين درخت چه 
معنايي دارد؟ گفتم »نه نمي دانم.« گفتند كه »اين 
درخت يعني كیارس��تمي.« گفتم »يعني چي؟« و 

گفتند »كیارستمي عاشق اين درخت بود.«
اين درخت، يك درخت بس��یار بلند در وس��ط 
پارك��ي، نزديك كاخ جش��نواره اس��ت. داخل اين 
درخت سبز اس��ت و از بیرون رنگش بنفش تیره و 
بسیار باالبلند است. اطبايي مي گفت: »كیارستمي 
اكثرا وقتي كارل��ووي واري مي آمد، زير اين درخت 
مي نشس��ت و از قامت و زيبايي اي��ن درخت لذت 

مي برد. 
اگر صحنه يي از فیل��م» ۷۶ دقیقه و 1۵ ثانیه« 
با كیارس��تمي را به ياد بیاوريد، يك جايي كه براي 
لوكیش��ن يابي  فیلم »ايس��تگاه مت��روك« علیرضا 
ريیسیان كه كیارستمي فیلمنامه اش را نوشته بود، 
رفته بوديم و در فیلم هم هس��ت، كیارستمي وسط 
اون خرابه درختي را گیر مي آورد و شروع به عكاسي 
مي كند كه من آنجا به كیارس��تمي گفتم؛ »عباس 
آقا« مثل اينكه از ش��انس شما هر جا مي رويد يك 
درخت هم هست! بله همان درختي كه آخر سر به 

اون شكل رفت روي سنگ مزارش. 
البته من مدنظرم هر درختي اس��ت كه سمبل 

كیارستمي و عشق اش به طبیعت است.«

»نوستالژي«درحمايتازهنرمندساكناتريش
نمايشگاه چیدمان و مجسمه هاي سه 
هنرمن��د ايراني، قدر اهلل عاقل��ي، كامبیز 
صبري و بهروز حش��مت اي��ن روزها در 
گالري فرمانفرما برپاست. نمايشگاهي كه 
با نگاهي به مساله خانه و وطن در وجهي 
نوستالژيك ش��كل گرفته است و در آن 
آثاري از اين س��ه هنرمند با رويكردهايي 
متنوع و وابس��ته به جهان هنري هر يك 

از اين افراد ارائه شده است. 
به گ��زارش هنرآنالي��ن، اگرچه آثار 

بهروز حش��مت نخس��تین بار اس��ت ك��ه در ايران به 
نماي��ش در مي آي��د اما آثار كامبیز صب��ري و قدر اهلل 
عاقلي كه از لحاظ مفهومي با يكديگر همخواني دارند 
آثار متاخر اين هنرمندان اس��ت تا جايي كه چیدمان 
كامبیز صبري تازه ترين اثر اين هنرمند اس��ت كه در 

نمايشگاهي ارائه مي شود. 
كامبیز صب��ري يكي از هنرمندان اين نمايش��گاه 
درباره نحوه ش��كل گیري اين نمايش��گاه گفت: بهروز 
حشمت آرتیست ايراني س��اكن اتريش است كه من 
در زمان تحصیل در اين كش��ور با او آشنا شدم. آقاي 
عاقلي هم آشنايي با اين هنرمند داشت و بعد از مدتي 
با پیش��نهاد ايشان تصمیم گرفتیم، نمايشگاهي براي 

معرفي بهروز حشمت در ايران بگذاريم. 
او ادام��ه داد: م��ا در جس��ت وجوهايمان، گال��ري 
فرمانفرم��ا را براي برگ��زاري اين نمايش��گاه انتخاب 
كردي��م و موضوعیت آن حول محور »خانه« با نگاهي 
نوستالژيك و به عنوان سمبلي از وطن شكل گرفت. 

اي��ن هنرمن��د مجسمه س��از گفت: ما ب��راي اين 
نمايشگاه مش��ترك از میان آثارمان دست به انتخاب 
زديم و من با س��ه مجس��مه و يك چیدم��ان در اين 
نمايشگاه ش��ركت كردم كه مجسمه ها جزو تازه ترين 
آث��ار م��ن بودند و ب��ا تغییرات اندكي ك��ه در آن رخ 
داده س��یر تكاملي خود را ادام��ه مي دهد و چیدماني 
ك��ه انجام دادم به واقع آخرين كاري اس��ت كه خلق 

كرده ام. 
صب��ري گفت: اي��ن چیدمان كه در ابع��اد 3 متر 
ارتفاع در 12متر و با 30س��انت برجستگي روي يك 
ديوار 12متري اجرا ش��ده است »شهر من گمشده« 
نام دارد و راجع به ش��هر كاشان است. به عقیده خود 

من، مشابه اين اثر تا به حال خلق نشده و 
اورجینالیتي در ايده و اجرا يكي از نكاتي 
اس��ت كه در اين اث��ر مي توانم درباره آن 

مدعي باشم. 
هنرمن��د  ديگ��ر  عاقل��ي  ق��دراهلل 
مجسمه س��از نیز درباره اين نمايش��گاه 
گف��ت: م��ن و آق��اي صب��ري دوس��ت 
مشتركي داش��تیم و مي خواستیم كه به 
واس��طه حضور ما آثار اين هنرمند بهتر 
ديده ش��ود. البته اين مس��اله از اهمیت 
هنري كار آقاي حش��مت كم نمي كند و اين حمايت 
بیش��تر جنبه دلگرمي داش��ت چرا ك��ه اين هنرمند 
سال هاس��ت كه در خارج از اي��ران زندگي مي كند و 
با وجود كیفیت هنري آثارش در داخل ايران چندان 

شناخته شده نیست. 
او ادامه داد: آقاي صبري در سري آثار متاخر خود، 
آث��اري را با موضوع خانه با نگاهي نوس��تالژيك خلق 
كرده بودند كه احس��اس كرديم، مي توانیم بر مبناي 
آن و ويديوآرت��ي از آقاي حش��مت كه با اين موضوع 

همخواني دارد، نمايشگاهي را برگزار كنیم. 
عاقل��ي گفت: ما به مدت يك س��ال ب��ود كه روي 
مجموعه فرش هاي��ي كار كرده بوديم و به اين نتیجه 
رسیديم كه اين مجموعه را نیز به نمايش در بیاوريم. 
بر خالف آثار آقاي صبري و حشمت كه نگاه به داخل 
خانه از بیرون بود، آثار من وجوهي را در بر مي گرفت 
كه نگاهي از داخل به بیرون از خانه را تداعي مي كرد. 
در واقع من به درون خانه توجه داشتم و آنچه در آن 

شكل مي گیرد. 
او اظهار داش��ت: تاكید م��ا روي فرش به نوعي به 
عن��وان نمادي از فرهنگ ايراني بود كه در حقیقت رو 
به تخريب نهاده اس��ت. برخي از ديگر آثار من نیز كه 
در اين نمايش��گاه هس��تند مربوط به چند سال اخیر 
اس��ت كه به نوعي تداعي اين مفاهیم را در خود جاي 

داده است. 
نمايشگاه مجسمه  و چیدمان كه »نوستالژي« نام 
دارد ب��ا ارائه آثاري از بهروز حش��مت، كامبیز صبري 
و ق��دراهلل عاقلي ت��ا 30 تیرماه در گال��ري فرمانفرما 
برپاست. س��اعات بازديد از نمايشگاه از 11 تا 19 هر 

روز هفته جز دوشنبه هاست. 

كرهشمالي،صبرامريكاييها
راآزمايشميكند

والاستريتژورنال:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
واكن��ش امريكايي ه��ا به 
تهديد موشكي كره شمالي 
اس��ت.  ك��رده  منتش��ر 
كره شمالي سه شنبه براي 
فروند  يك  نخس��تین بار 
موشك قاره پیما با توانايي 
حمل كالهك هس��ته يي 

را آزمايش كرد. رهبر كره شمالي در اظهاراتي تند 
گفته كه اين موشك هديه يي به امريكايي ها بوده 
اس��ت! در پي اين آزمايش »ركس تیلرسون« وزير 
امور خارجه امريكا ضمن تايید انجام اين آزمايش 
اع��الم كرد ك��ه اين اقدام كره ش��مالي »تش��ديد 
تهديدات علیه جهان اس��ت«. وزارت دفاع امريكا 
نیز در واكنش��ي به اين اتفاق از آمادگي پنتاگون 
ب��راي دفاع از خاك امريكا و متحدان اين كش��ور 
براي رفع تهديد پیونگ يانگ خبر داد. اين در حالي 
است كه با توجه به شمار باالي نظامیان امريكايي 
مس��تقر در كره جنوب��ي و احتم��ال حمله تالفي 
جويانه پیونگ يانگ احتمال بس��ته بودن دس��ت 
دولت واشنگتن براي توسل به گزينه نظامي مطرح 
است. بسیاري از كارشناسان با توجه به توانمندي  
احتمالي موش��ك تازه آزمايش ش��ده گفته اند كه 

اقدامات كره شمالي از حد گذشته است. 

فايننشالتايمز:
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود با انتش��ار عكسي 
پوتین  از مالقات والديمیر 
چین،  ريیس جمه��وري  و 
گزارش��ي از دي��دار اين دو 
رهبر منتش��ر ك��رد. طبق 
روزنام��ه  اي��ن  گ��زارش  
والديمیر پوتی��ن در ديدار 
ب��ا همتاي چین��ي خود به 

توافق رس��ید ت��ا از اين كش��ور وام 11میلیارد دالري 
دريافت كند. از آنجا كه ش��ركت هاي روس��ي به دلیل 
بحران اوكراين و الحاق كريمه به روسیه تحت تحريم  
كش��ورهاي غربي هس��تند، كمك هاي مالي چین به 
روس ها مي تواند عاملي براي رش��د اين كش��ور باشد. 
»ش��ي  جین پینگ« ه��دف از ديدار خ��ود را تحكیم 
مناسبات دو كشور اعالم كرد؛ اين ديدار در حالي بوده 
كه روابط پكن با واش��نگتن با مشكالتي روبه رو شده 
و روس��یه و امريكا نیز اختالف هاي فراواني با يكديگر 
دارند. اين ديدار، بهترين فرصت را براي آنها ايجاد كرده 
اس��ت تا بار ديگر همبستگي در روابط را به واشنگتن 

گوشزد كنند. 

گاردين:
صفحه  روزنام��ه  اي��ن 
اول خود را به گزارش��ي از 
وضعیت مالي دانش��جويان 
بريتانیاي��ي اختصاص داده 
اس��ت. به گزارش گاردين، 
قطع كمك هزين��ه دولت 
براي تحصیل در دانش��گاه، 
دانش��جويان اين كش��ور را 
كه در ش��رايط نامناسب و 

بدهي اي نزديك به ۵۷هزار پوند بودند، مواجه خواهد 
كرد. پیش از اين نیز اخبار بس��یاري پیرامون اعتراض  
دانش��جويان بريتانیايي اعالم ش��ده بود. دانشجويان 
معت��رض خواهان فرصت تحصی��ل رايگانند و معتقد 
هستند هزينه هاي باالي دانشگاه، عده يي را از تحصیل 
مح��روم مي كند. اي��ن اعتراضات پس از پولي ش��دن 
تحصیل در دوران نخست وزيري ديويد كامرون شعله ور 
شدند. از ديگر سو، بسیاري از كارشناسان، موج خشم 
دانشجويان انگلیسي را يكي از داليل افزايش محبوبیت 
جرم��ي كوربین و موفقی��ت حزب كارگ��ر در دوران 
رهبري او مي دانند. كوربین گفته بود خواس��تار كوتاه 
كردن دست سرمايه داران بخش خصوصي از بهداشت 
و درمان و برقراري دوباره و كامل تحصیل رايگان است. 

كيوسك
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