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رياض در مسير تندباد
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در س��ال هاي پاياني جنگ جهاني اول و در افول 
امپراتوري عثماني دو ش��خصيت سياسي و نظامي از 
س��وي دولت بريتانيا و فرانس��ه مامور شدند تا نقشه 
جديد خاورميانه را تدوين كنند. سر پرسي سايكس، 
مامور بريتانيا و فرانسيس جورج پيكو، مامور فرانسه 
بود. هر دو ديپلمات و گرگ هاي باالن ديده يي بودند 
كه مي دانس��تند چه مي خواهند اما نمي دانستند كه 
تبع��ات آن چه خواهد ب��ود. جنگ جهان��ي اول در 
واقع 3 امپراتوري را متالش��ي كرد. امپراتوري روسيه 
در اواخ��ر جنگ با انقالب بلش��ويكي- كه از قضا در 
صدمين س��الگرد آن هس��تيم-  از هم پاشيده شد و 
در اين جنگ غنيمتي به دس��ت ني��اورد.  امپراتوري 
اتريش- مجارس��تان كه با كشته ش��دن وليعهد آن 

جرقه جنگ زده شد...

 ريحانه جاويدي |
تاكن��ون اقدام��ات بس��ياري در راس��تاي حل 
معضل آلودگي هواي ايران انجام ش��ده اما در عمل 
گشايش��ي در آسمان تيره و تار شهرهاي صنعتي و 
آلوده كشور از جمله تهران، حاصل نشده و تماشاي 
آبي آس��مان همچنان ي��ك روياي ش��يرين براي 
پايتخت نشينان محسوب مي شود. اگرچه تهران در 
تمامي روزهاي سال هواي چندان سالم و دلپذيري 
ندارد اما با شروع فصل سرد و شدت گرفتن ميزان 
آلودگي، اوضاع وخيم تر ش��ده و به موازات افزايش 
حجم آلودگي، رقابت ميان مسووالن بر سر صحبت 
پيرام��ون اين موضوع ه��م افزايش پي��دا مي كند. 
دستگاه هاي مختلف، حل مشكل آلودگي هوا را به 

گردن يكديگر مي اندازند ...

تاوان برجام

 نوستال ژي آسمان آبي 
براي پايتخت نشين ها

سرمقاله

گزارش
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نفت و انرژي

15

تقاضاي 41 ميليون بشكه اي 
براي نفت اوپك در 2040

گروه انرژي  حميد مظفر  
افزاي��ش  بحبوح��ه  در  و  سه ش��نبه  ش��امگاه 
صادركنن��ده  كش��ورهاي  س��ازمان  قيمت ه��ا، 
 نف��ت، كت��اب چش��م انداز جهان��ي نف��ت در س��ال 
World Oil Outlook-2017( 2017( را منتشر 
كرد. از زمان انتش��ار گزارش چش��م انداز جهاني نفت 
2016 در نوامبر س��ال گذش��ته، بازار تغييرات قابل 
توجه��ي را تجربه كرده اس��ت. تغييراتي كه اثراتي بر 
وضعيت ميان مدت و بلندمدت گذاشته است. تصميم 
اوپك با همراهي برخي توليدكنندگان غيراوپكي سبب 
شد تا از ابتداي سال 2017 بازار با كاهش يك ميليون 
و 800هزار بشكه يي در سمت عرضه به صورت روزانه 
مواجه شود. توافقي كه تا به امروز به صورت قابل قبولي 
درحال اجرا بوده و به نظر مي رسد تا پايان سال 2018 
نيز تمديد ش��ود. در چشم اندازي بلندمدت تر، توسعه 
آت��ي در بخش انرژي و ب��ازار نفت متاثر از چند عامل 
مهم نظير رشد جمعيت، مسير رشد جهاني اقتصادي، 
تغييرات سياستي، پيشرفت هاي تكنولوژيكي و قيمت 

نفت و انرژي خواهد بود ...

 منصور بيطرف   

مراسم با شكوه اربعين حسيني با حضور 13 ميليون دلداده حسيني برگزار شد

رسيدن به عمود 1452



 رهبر معظم انقالب در مراسم عزاداري
اربعين حسيني با حضور هيات هاي دانشجويي:

مسير طي شده انقالب نشانه هايي 
اميدبخش را نشان مي دهد

در اربعين ش��هادت س��يد و س��االر ش��هيدان حضرت 
اباعبداهلل الحس��ين عليه الس��ام و اصحاب باوفاي ايش��ان، 
حس��ينيه امام خميني)ره( ميزبان هيات هاي دانشجويي از 
سراسر كشور بود و دانشجويان و دانشگاهيان در حضور رهبر 

معظم انقاب اسامي به عزاداري پرداختند. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري در 
اين مراس��م رهبر معظم انقاب اسامي در سخنان كوتاهي 
در جمع دانشجويان، ضمن تجليل از مراسم پرشور عزاداري 
اربعين حس��يني گفتند: اين اجتماعات بايد عزم همگان را 
ثابت و اس��توار كند و مهم اس��ت كه در اين مس��ير همواره 
ثبات قدم داشته باشيم و تحت تاثير ناهمواري ها و دشواري ها 
ق��رار نگيريم.  حضرت آيت اهلل خامن��ه اي افزودند: تاش در 
راه خ��دا، اقامه حق و عدل و راه رس��يدن به تمدن و جامعه 
اس��امي مسير دشوار و پرفراز و نش��يبي است اما مشاهده 
مسير طي شده در انقاب اسامي و همچنين افق پيش رو، 
نشانه هايي كاما اميدبخش، موفقيت آميز و خوش عاقبت را 
نشان مي دهد.  همچنين در ابتداي اين مراسم حجت االسام 
والمسلمين پناهيان با تبيين مفهوم »نصرت ولي خدا« آن را 
عبارتي عميق و برجس��ته خواند و گفت: در پناه نصرت ولي 

خداست كه ايمان و تقواي الهي ظهور و بروز مي يابد. 
وي زيارت اربعين را اوج محبت مردم به ولي خدا دانست 
و افزود: پياده روي اربعين تمدن ساز و تجلي محبت و ايمان 
مردم و موجب اقتدار حق اس��ت.  حجت االسام پناهيان با 
اش��اره به پياده روي بزرگ اربعين خاطرنشان كرد: فرهنگ 
پي��اده روي اربعين بايد در همه ش��ئون زندگ��ي و توليدات 
فرهنگ��ي جامعه ما تجلي يابد.  در اين مراس��م، آقاي ميثم 

مطيعي نيز به مرثيه خواني و نوحه سرايي پرداخت. 
در پايان اين مراس��م دانش��جويان نماز ظهر و عصر را به 

امامت رهبر معظم انقاب اسامي اقامه كردند.

مراسم با شكوه اربعين حسيني با حضور 13 ميليون دلداده حسيني برگزار شد
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ظريف در كنفرانس بين المللي امنيت و توسعه پايدار در آسياي مركزي:

برقراري امنيت با قدرت نظامي، مدت هاست به پايان رسيده است
مردم؛ مهم ترين مولفه امنيت يك كشور

گروه ايران 
در ش��رايطي كه عربس��تان س��عودي به پشتوانه 
مجوزي كه ترامپ برايش صادر كرده در حال دميدن 
در آت��ش بحران ه��اي متعدد منطقه يي اس��ت و هر 
روز حاش��يه يي تازه در ابع��اد منطقه يي و بين المللي 
مي آفريند، ش��ركت كنندگان در كنفرانس بين المللي 
»امني��ت و توس��عه پايدار در آس��ياي مرك��زي« در 
ازبكس��تان تاش كردند تا در قالب طرح هاي ملموس 
راهكاره��اي اجرايي خود را جهت پي��دا كردن راهي 
براي جايگزيني قدرت مذاكراتي به جاي قدرت نظامي 
در اين كنفرانس امنيتي مطرح كنند.  كنفرانسي كه 

حضور ظريف وزير خارجه كش��ورمان همراه با فدريكا 
موگريني مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا آن 
را در مرك��ز توجه رس��انه هاي منطقه يي و بين المللي 
قرار داده بود. بازخواني موضوعات مطرح ش��ده در اين 
كنفرانس نيز نشان دهنده رويارويي دو تفكر متفاوت در 
سطح منطقه است كه هر يك تاش مي كنند تا رويكرد 
خود را به عنوان رويكرد راهبردي در منطقه به اثبات 
برس��انند. از يك طرف عربستان با تكيه بر خريدهاي 
چند صد ميليارد دالري س��اح و جنگ افزار از امريكا 
تاش مي كند، الگويي از تشنج آفريني و بحران سازي را 
ارائه كند و از س��وي ديگر گفتمان اعتدالي ايران است 

كه با مورد توجه قرار دادن مذاكره و گفت وگو به دنبال 
آن است كه راهكاري موثر براي چالش هاي منطقه يي 

و بين المللي ارائه كند. 
بر اس��اس اين راهبرد اس��تراتژيك است كه وزير 
امور خارج��ه كش��ورمان در جريان س��خنراني خود 
در اي��ن كنفران��س مي گويد: عص��ر امنيت يك جانبه 
و برج عاج نش��يني و امنيت ب��ا تكيه بر قدرت نظامي، 

مدت هاست به پايان رسيده است. 

 امنيت با سالح به دست نمي آيد
ظريف در بخشي از سخنراني خود در اين كنفرانس 
با اشاره به تعريف امنيت در جهان كنوني گفت: امنيت 
در جهان به هم پيوس��ته كنوني، محدود و منحصربه 
ابعاد نظامي نيس��ت و مقوله يي چن��د وجهي، درهم 
تنيده و فراگير اس��ت. امروزه نمي توان با صرف صدها 
ميليارد دالر امنيت را خريد و با كش��تي وارد كش��ور 
كرد. تجاري سازي امنيت، مقوله و معامله تازه يي است 
كه برخي قدرت هاي جهاني و فرامنطقه يي وارد ادبيات 
سياسي كرده اند و تاسف آور اينكه مشتريان خوبي هم 

در اين معامله دالر در برابر امنيت يافته اند. 
وي در ادام��ه تاكي��د كرد: ام��روز امنيت مقوله يي 
پيوس��ته و متقابل اس��ت كه در آن امني��ت يكي در 
گرو امني��ت ديگري اس��ت. عصر امني��ت يك جانبه 
و برج عاج نش��يني و امنيت با تكي��ه بر قدرت نظامي 
مدت هاس��ت به پايان رس��يده و اين درسي است كه 
قدرت هاي مداخله گر فرامنطقه يي و كش��ورهايي كه 
درصدد ايج��اد ناامني و تهديد امني��ت ديگران براي 

رسيدن به امنيت موهوم خود هستند؛ به  خوبي در پس 
قضاياي عراق و سوريه و يمن و افغانستان آموخته اند.  
وزير خارجه كش��ورمان در بخش ديگري از اظهاراتش 
گفت: امروز براي رس��يدن امنيت بايد با تكيه بر مردم 
به عنوان مهم ترين مولفه امنيت يك كشور به امنيتي 
درون زا رس��يد و سپس در تعاملي سازنده و هم افزايي 
با همس��ايگان به امنيتي پايدار و دسته جمعي دست 
يافت. ايران از زمان اس��تقال جمهوري هاي آس��ياي 
مركزي همواره در برقراري روابطي دوستانه، برادرانه و 
متوازن مبتني بر اصول احترام متقابل و منافع مشترك 

پيشگام بوده است. 
وي در بي��ان رويكردي كه اي��ران به دنبال تحقق 
آن اس��ت، گف��ت: راهب��رد ايران بر توس��عه و تقويت 
همكاري ه��ا در حوزه هاي مختلف، ت��اش در جهت 
استقرار و اس��تمرار صلح و ثبات و آرامش در منطقه، 
همگراي��ي و همكاري در قال��ب نهادهاي منطقه يي و 
سازمان هاي بين المللي استوار است. ما همواره امنيت 
و ثبات همس��ايگان و حوزه هاي همج��وار را امنيت و 
ثب��ات خود تلق��ي كرده و كمك به ح��ل اختافات و 
تنش ها و همكاري ه��اي دوجانبه امنيتي براي مقابله 
با تهديدات مش��ترك تروريسم تكفيري، افراط گرايي، 
قاچاق مواد مخ��در و مهاجرت غيرقانوني از مهم ترين 
وجوه مش��اركت فعال و موثر جمهوري اسامي ايران 
در تقويت و تحكيم ثبات و امنيت در منطقه آس��ياي 

مركزي بوده است. 
ظريف همچنين با اش��اره ب��ه اهميت رويكردهاي 
ض��د افراطي گري گفت: قطعنامه مجمع عمومي ملل 

متحد پيرامون »جهان عليه خش��ونت و افراط گري« 
)WAVE( در اجراي ابتكار پيش��نهادي جناب آقاي 
دكتر روحاني در سال 2013 مي تواند چارچوب جهاني 
مناسبي را براي همكاري هاي دسته جمعي در منطقه 
آس��ياي مركزي فراه��م كند. اعام منطق��ه عاري از 
ساح هاي هسته يي در منطقه آسياي مركزي، اقدامي 
مبتني بر درك صحيح از امنيت اس��ت. ما با دستيابي 
به توافق هس��ته يي و عمل به تمام تعهدات خود وفق 
برجام در صحنه عمل نيز پايبندي خويش را به اصل 

عدم اشاعه و خلع ساح هسته يي به اثبات رسانديم. 

 برجام يك دستاورد كارآمد ديپلماسي
در همين خصوص فدريكا موگريني مس��وول روابط 
خارج��ي اتحاديه اروپا در كنفرانس بين المللي امنيت و 
توسعه پايدار در سمرقند ازبكستان افزود: آسياي مركزي 
راهي مهم بين اروپا و ش��رق دور اس��ت. مش��اركت در 
ايجاد تغييرات فرصتي براي همكاري بين اروپا و آسياي 
مركزي است و اروپا از عضويت كشورهاي آسياي مركزي 

در سازمان تجارت جهاني استقبال مي كند. 
موگرين��ي گفت: اتحادي��ه اروپا اجراي ت��ام و تمام 
برجام از س��وي تمام طرف ها را مدنظر داش��ته و توافق 
هسته يي يك دس��تاورد مهم و كارآمد ديپلماسي چند 
جانبه بين المللي و اروپايي است. وي اظهار داشت: اروپا 
معتقد به همكاري هاي اقتصادي و مشاركت با كشورهاي 
آسياي مركزي است. اروپا با مشكل مهاجرت روبه روست 
و عاقه مند به گفت وگو و همكاري با كشورهاي منطقه 

آسياي مركزي در اين رابطه است. 
مس��وول روابط خارج��ي اتحاديه اروپا خاطرنش��ان 
كرد: توافق هس��ته يي با ايران نمونه يي از موفقيت هاي 
ديپلماسي است و همكاري براي ايجاد صلح در افغانستان 
و حمايت از مذاكرات بين االفغاني مورد حمايت اتحاديه 
اروپاس��ت.  موگريني تاكيد كرد: مقابله با افراط گرايي و 
تروريس��م از جنبه هاي ديگر مورد عاق��ه اتحاديه اروپا 
در همكاري با كش��ورهاي منطقه آسياي مركزي است. 

امنيت در منطقه از طريق گفت وگو حاصل مي شود. 

گروه ايران  
 مي گوين��د ه��ر انس��اني ب��راي رس��يدن به حد 
تكاملي اش احتياج به س��ير و سلوك دارد؛ سفري كه 
معم��وال از نقطه يي خاص در زندگي آغاز مي ش��ود و 
به نقطه نهايي يا عمود آخر ختم مي ش��ود. هر س��ال 
كه مي گذرد، نمودارهاي آماري و اعداد و ارقام مستند 
نش��ان دهنده اين واقعيت است كه استقبال از اربعين 
سرور و ساالر شهيدان از سال قبل بيشتر بوده است؛ 
نمودار رشدي كه بدون توقف رو به سمت هدف نهايي 
و لحظه وعده داده ش��ده، پيش مي رود و فرزندان آدم 

را با خود به سمت كربا مي كشاند. 
 اهميت برگزاري مراسم اربعين امسال اما با وجود 
ماجراجويي هاي سعودي ها و رژيم صهيونيستي كه با 
كارت سبز آمريكا منطقه را به وضعيت بحراني نزديك 
مي كنن��د، معنا و مفهوم متفاوتي نيز دارد و به اعتقاد 
بسياري از تحليلگران در ترسيم راهبردهاي منطقه يي 

كشورهاي مختلف نقش تاثيرگذاري دارد. 
بر اين اساس مراس��م اربعين حسيني امسال نيز 
پرش��ور تر از سال هاي گذشته با حضور ميليوني مردم 
ايران و مردم س��اير كش��ورهاي جهان برگزار ش��د؛ 
مراسمي كه براساس اعام نماينده آيت اهلل سيستاني 
امس��ال 13ميليون عاش��ق را به سمت كربا كشانده 
و نمايش با ش��كوهي از حض��ور را پيش روي مردم و 

رسانه هاي بين المللي گشوده است. 
از ن��كات قابل توجه در پياده روي اربعين امس��ال، 
افزايش حضور ميليوني زائران نس��بت به س��ال هاي 
گذشته است. زائراني كه با عشق به سوي مقصدشان 
راه مي پيمايند و از اين ميان جماعتي كه به مقصد خود 
مي رسند، اشك از چشم هايشان جاري شده و زيارت 
اربعين مي خوانند.  امس��ال از ميان مقامات بلندپايه 
دولتي، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري 
هم��راه با برخي از وزرا به نمايندگي از دولت دوازدهم 
راهي عراق شد و از نزديك در جريان مطالبات زائرين 
و مسووالن اجرايي دو كشور قرار گرفت، حضوري كه 
مي تواند بخشي از نارسايي هاي حقوقي و اجرايي بر سر 
برگزاري هر چه با شكوه تر اين مراسم را در سال هاي 
آينده فراهم كند.  هر سال با پايان گرفتن مراسم روز 
اربعين، دوره ارزيابي هاي تحليلي و بررس��ي مطالبات 
زائرين و زيرس��اخت هايي كه بايد ب��راي اين حركت 
گسترده انجام ش��ود، آغاز مي شود. امسال نيز معاون 
وزير كشور ايران از بررسي لغو ويزا ميان ايران و عراق 
خبر مي دهد و وزير كشور عراق هم اعام مي كند كه 
بعد از روشن شدن ارزيابي هاي امنيتي، فرآيند حذف 

ويزا از مناسبات ديپلماتيك ايران و عراق آغاز خواهد 
شد. روز گذش��ته همچنين خبر رسيد كه با افزايش 
بازگش��ت زايران اربعين حس��يني)ع( به كشور، تردد 
جاده يي در محورهاي منتهي به نقاط مرزي كشور را 
پرحجم و ترافيك را در برخي نقاط اين جاده ها نيمه 

سنگين كرده است. 

 گردهمايي بزرگ جهان اسالم
مع��اون اول رييس جمهور راهپيماي��ي اربعين را 
س��نتي ديرينه براي حفظ نهضت عاش��ورا دانس��ت 
و گفت: اين مراس��م كه هر س��ال با ش��كوه تر از سال 
قبل برگزار مي ش��ود به يكي از نمادهاي جهان اسام 
و مب��ارزه با ظلم و حمايت از مظلومان تبديل ش��ده 
و ني��ز نمادي براي معرفي چهره مهربان، صلح طلب و 

رحماني اسام و تشيع به جهانيان است. 
به گزارش پاد، اس��حاق جهانگيري ظهر پنج شنبه 
در جريان سفر به عراق و شركت در گردهمايي بزرگ 
اربعين در جم��ع خبرنگاران ضمن تس��ليت اربعين 
حسيني گفت: از ديگر داليل سفرم، تشكر و قدرداني 
از دولت و ملت عراق به خاطر ميزباني از ميليون ها زائر 
امام حس��ين)ع( است. معاون اول رييس جمهور ادامه 
داد: دولت و مردم عراق ميزبانان خوبي هستند و مردم 
اين كشور در مسير نجف به كربا تمام دارايي خود را 
خالصانه در اختيار زائرين قرار مي دهند.  جهانگيري با 
اشاره به اينكه از سال گذشته آرامش و امنيت و تعداد 
شركت كنندگان در اين راهپيمايي افزايش چشمگيري 
داشته است، خاطرنشان كرد: امسال تعداد ايرانياني كه 
از مرزهاي جمهوري اسامي وارد عراق شده اند بيش 
از 2ميليون نفر است و اين تعداد عاوه بر اتباع خارجي 
است كه از طريق مرزهاي ايران به عراق سفر كرده اند. 
وي اضافه كرد: خوش��بختانه با تاش هاي دولت، 
ملت و نيروهاي مس��لح عراق، امنيت خوبي در عراق 
برقرار شده و با نابودي گروه هاي تكفيري، دولت عراق 
حاكميت كامل دارد.  معاون اول رييس جمهور با اشاره 
به حضور چش��مگير مردم ع��راق در پذيرايي از زوار 
گفت: مديريت و رس��يدگي به چنين اجتماع بزرگي 
فرات��ر از ظرفي��ت و توان دولت هاس��ت و گردهمايي 
اربعين اتفاقي بي س��ابقه در جهان است كه در مدت 
كوتاهي اين تعداد زائر از كشورهاي مختلف وارد يك 
كش��ور ش��وند و راهپيمايي چند ميليون نفري انجام 
دهند ك��ه همه اينها در راس��تاي ارتقاي صلح طلبي 
ش��يعيان به مردم جهان اس��ت كه ملت ايران منادي 
اصلي اين پيام اس��ت.  وي با اش��اره به فعاليت ستاد 

اربعين در ايران و برنامه ريزي يك ساله اين ستاد براي 
برگزاري هر چه بهتر مراس��م اربعين تصريح كرد: اين 
س��تاد همه س��اله با زائران گفت وگو مي كند و ضمن 
شناسايي نواقص و كمبودها به خصوص در پايانه هاي 
مرزي كشور، تاش دارد كه ايرادات برطرف و مراسم 

اربعين هر سال با شكوه تر از سال قبل برگزار شود. 

 شركت 13 ميليون زائر در مراسم اربعين
نماين��ده مرجع عاليقدر ش��يعيان ع��راق در كربا 
تاكيد كرد، اكثر زائران در ايام اربعين از دوس��تداران امام 
حس��ين)ع( بوده و شمار معدودي از آنها براي گسترش 

فرقه گرايي و ترويج شعارهاي سياسي تاش مي كنند. 
به سايت ش��بكه س��ومريه نيوز عراق احمد الصافي، 
نماينده آيت اهلل س��يدعلي سيس��تاني، مرج��ع عاليقدر 
ش��يعيان عراق در كربا در جريان سخنراني نماز جمعه 
در صحن شريف امام حسين)ع( گفت: بخش اعظم اين 
جمع انبوه از شركت كنندگان در زيارت اربعين براي ابراز 
عاقه و محبتشان نسبت به امام حسين)ع( و همدردي 
با اهل بيت ايش��ان حضور يافته اند و طبيعي اس��ت كه 
در اين ميان افرادي با سوءاس��تفاده از اين راهپيمايي از 
طريق گسترش فرقه گرايي و ترويج شعارهاي سياسي و 
فيلمبرداري از صحنه هاي مربوطه و نشر آن در پايگاه هاي 

اجتماعي در راستاي اهداف خود گام بردارند. 
وي افزود: اينها موارد نادري اس��ت كه به ۹۹درصد 
از جمع ش��ركت كنندگان در اين راهپيمايي مبارك كه 
بيانگر شدت محبت به امام حسين )ع( است، ارتباطي 
ن��دارد.  الصاف��ي تاش ها ب��راي جابه جاي��ي زائران و 
طرح هاي حمايت��ي از آنها را س��تود و تاكيد كرد: اين 
طرح موفق بوده و بازگشت زائران را تسهيل كرده است.  
نماينده مرجع عالي ش��يعيان عراق با اعام مش��اركت 
بي��ش از 13ميليون زائر در مراس��م اربعين تا به امروز 
خدمات ارائه ش��ده به آنها را فوق الع��اده توصيف كرد.  
عمار حكيم ريي��س ائتاف ملي ني��ز از روند برگزاري 
مراسم اربعين و برنامه ريزي مناسب براي آن تقدير كرد. 

 لغو رواديد براي زائران ايراني
در ش��رايطي ك��ه اين ابه��ام براي بس��ياري از 
ايرانيان وجود دارد كه چرا فرآيند لغو ويزا در روابط 
دو كش��ور ايران و عراق آغاز نمي شود، سفير عراق 
در تهران در اين خصوص مي گويد: بغداد قصد دارد 
پ��س از نابودي كامل داع��ش و از بين رفتن خطر 
تروريس��ت ها رواديد را براي زائران ايراني لغو كند.  
به گزارش الس��ومريه نيوز عراق، راجح الموس��وي 

س��فير ع��راق در تهران اين مطل��ب را اعام كرد و 
گف��ت: بغداد قصد دارد پس از نابودي كامل داعش 
و از بين رفت��ن خطر تروريس��ت ها رواديد را براي 
زائران ايراني لغو كند. الموس��وي اعام كرد: امسال 
20 ميليون زائر در ش��هر كرب��ا در فضاي امنيتي 
خوبي گردهم آمدند و اين امر نش��ان دهنده جايگاه 
رفيع اعتقادات اسامي براي جهان است. وي افزود: 
مش��اركت ميليوني در راه پيمايي اربعين حس��يني 

يك معجزه است. 
الموسوي گفت: مشاركت زائران ايراني هر سال 

افزايش مي يابد و به ده ها ميليون نفر مي رسد. 
وي در ادام��ه گف��ت: روادي��د ايراني ه��ا پس از 
نابودي كامل داعش و محو خطر تروريس��ت ها لغو 
خواهد ش��د. الموسوي از همكاري مشترك ايران و 
عراق براي برگزاري مراس��م اربعين تجليل و تاكيد 
ك��رد: ادامه اين هم��كاري امنيت زائ��ران را تامين 

مي كند و آنها را سالم به وطنشان باز مي گرداند. 

 نقاط ضعف اربعين امسال را براي آينده 
برطرف مي كنيم

از س��وي ديگ��ر، رييس س��تاد مرك��زي اربعين 
گف��ت: تمام نق��اط ضعف و قوت پي��اده روي اربعين 
امس��ال را مورد ارزيابي مجدد قرار داده و در س��ال 
آينده با برنامه ريزي آنها را برطرف مي كنيم. حسين 
ذوالفقاري رييس س��تاد مركزي اربعين حسيني در 
جمع خبرنگاران در حاش��يه نشس��ت اين ستاد در 
پاس��خ به س��والي درباره مش��كل زائران در استفاده 
از كارتخوان ها در كش��ور عراق اظهار كرد: امس��ال 
در بح��ث خدمات ده��ي بانك��ي ب��ا ط��رف عراقي 
هماهنگي هاي��ي انج��ام داديم و مس��ووالن تعدادي 
از بانك ها هم در برخي جلس��ات ش��ركت كردند و 
صحبت هايي در اين مورد انجام ش��د. وي ادامه داد: 
دو بانك ملي و پارسيان موفق شدند تعدادي دستگاه 

خودپرداز به داخل عراق ارس��ال كنند تا خدماتي به 
زائران بدهند.  رييس ستاد مركزي اربعين گفت: ما 
از مدت ها قبل از برگزاري مراسم پياده روي اربعين به 
مردم تاكيد كرديم كه بدون پول به عراق سفر نكنند؛ 
چراكه اگر دستگاه خودپرداز هم در عراق نصب كنيم؛ 
اين دستگاه ها محدوديت شارژ دارند و نمي توانند به 
صورت كان و گسترده همه نياز هاي زائران را پاسخ 
دهند.  وي افزود: قرار دادن دس��تگاه هاي خودپرداز 
در عراق براي خدمت رس��اني به آن دسته از زائراني 

است كه در عراق دچار مشكات مالي مي شوند. 
ذوالفقاري همچني��ن گفت: زائران ما نبايد تصور 
كنن��د كه در عراق هم همچون داخل كش��ورمان با 
دستگاه هاي خودپرداز مي توانند مسائل مالي را حل 
كنند؛ ما اگ��ر تعداد زيادي خودپ��رداز هم به عراق 

مي فرستاديم مساله شارژ آنها كار آساني نبود. 
وي با بيان اينكه اين مس��ائل را براي س��ال آينده 
دقيق بررس��ي مي كنيم، گفت: ت��ا اين لحظه عمليات 
مراس��م اربعين ب��ا لطف خداوند، كم��ك مردم و همه 
دستگاه ها نسبت به سال گذشته با وضعيت مناسب تري 
برگزار شد. خدمات بسيار ارزنده يي داده شد، اما به اين 
معنا نيست كه ديگر مشكلي وجود ندارد. وي در پاسخ 
به س��والي درباره اينكه طرف عراقي اعام كرده بعد از 
پاكسازي كامل داعش، رواديد را براي زائران ايراني لغو 
مي كند، گفت: دولت عراق معتقد است كه اگر رواديد 
لغو ش��ود و تعداد زائران افزايش يابد، ممكن اس��ت به 
لحاظ خدمت رس��اني به آنها در حوزه هايي مثل جاده، 

حمل و نقل، اسكان و... دچار مشكل شود. 
وي در پاي��ان با بيان اينكه همه قبول داريم كه 
زائ��ران بايد با عزت، كرامت و امنيت س��فر معنوي 
خود را انجام دهند، خاطرنش��ان ك��رد: لغو رواديد 
بين دو كش��ور زمينه هاي��ي را الزم دارد و اگر اين 
زمينه ها تا حدي فراهم شود دو كشور نسبت به لغو 

آن اقدام مي كنند.
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چهرهها

امانوئ��ل ماك��رون، رييس جمه��وري 
فرانس��ه تاكيد كرد كه مواضع س��عودي 
درباره ايران بس��يار تند است و با نظر ما 
همسان نيس��ت.  به گزارش ايرنا به نقل 
از فرانس 24 ماكرون عصر پنج ش��نبه در 
پايان س��فر 24س��اعته خود به امارات و 
پيش از ش��روع سفر از پيش برنامه ريزي 
شده اش به عربستان در كنفرانسي خبري 
گفت: مواضع به  شدت تند سعودي ها درباره ايران را شنيدم كه با نظر 
ما همسان نيست اما به نظرم كار با عربستان براي حفظ ثبات منطقه 
امري اساسي است.  وي درباره علت سفر از پيش برنامه ريزي نشده اش 
به عربستان و ماقات با محمد بن سلمان، وليعهد سعودي خاطرنشان 
كرد: اين تصميم صبح پنج شنبه گرفته شده و اما مهم اين است كه با 
همه گفت وگو كنيم. ماكرون گفت: فرانسه در تاش براي حفظ صلح 
در منطقه است.  رييس جمهوري فرانسه گفت: تماس هاي غيررسمي 
با س��عد الحريري داش��ته ام اما او درخواس��ت انتقال به فرانسه براي 
پناهندگي را نداش��ته است.  رييس جمهوري فرانسه در اين كنفرانس 
خبري بار ديگر بر حفظ توافق هسته يي با ايران و حفظ برجام تاكيد 
و ادعا كرد كه برنامه موش��كي ايران نگران كننده است. ماكرون افزود: 
اين سفر براي مذاكره با ايراني ها در چارچوب تاشم براي گفت وگو با 

همه طرف هاي منطقه يي براي حفظ ثبات و امنيت در منطقه است. 

 مواضع سعودي درباره ايران بسيار تند است
و با نظر ما همسان نيست

اس��تاندار تهران با اش��اره به لزوم 
بررس��ي طرح ارتقاي س��طح امنيتي 
مجلس در ش��هرداري ته��ران و ارائه 
گ��زارش نهاي��ي ب��ه وزارت كش��ور و 
اس��تانداري تهران براي تصميم گيري 
نهاي��ي بر لزوم تخصي��ص محوطه يي 
براي برگزاري تجمعات مردمي مقابل 
پارلم��ان تاكيد ك��رد و گف��ت: هيچ 
برخوردي با تجمعات انتخاباتي، سياس��ي و اعتراضي در 4س��ال 
اخير صورت نگرفت.  محمدحس��ين مقيمي در گفت وگو با ايلنا 
درباره ديواركش��ي مجلس يادآور شد: با توجه به انسداد خيابان 
مردم مش��رف به ساختمان پارلمان، شهرداري تهران بايد مساله 
را م��ورد ارزياب��ي قرار داده و نتيجه كار خود را براي اس��تانداري 
تهران و وزارت كشور ارسال كند تا بتوانيم تصميم گيري نهايي را 
انجام دهيم.  مقيمي يادآور شد: تجمعات مردمي مقابل مجلس 
ابع��اد امنيتي ندارد و م��ردم هر بار كه مش��كلي دارند به راحتي 
مقابل مجلس جمع مي ش��وند، حرف شان را به گوش نمايندگان 
مي رسانند و محل را ترك مي كنند و ما هيچگاه از ناحيه اين نوع 
تجمعات مردمي با مشكات و چالش امنيتي روبه رو نبوديم.  وي 
اعام كرد: اعمال اين محدوديت ها عمدتا به  خاطر شرايطي است 

كه در دوره فعلي با آن روبه رو هستيم. 

 تجمعات مردمي مقابل مجلس
ابعاد امنيتي ندارد

مديركل آژان��س بين المللي انرژي 
اتم��ي در ديدار با نماين��ده امريكا در 
س��ازمان ملل با تاكيد بر اينكه توافق 
هس��ته يي يك دس��تاورد مه��م براي 
راستي آزمايي هس��ته يي است، گفت: 
آژان��س به تمام��ي اماكن م��ورد نياز 
بازرس��ي در ايران دسترس��ي داش��ته 
است. به گزارش ايسنا، يوكيا آمانو روز 
پنج شنبه در ديدار با نيكي هيلي، نماينده امريكا در سازمان ملل 
گفت: برجام يك دستاورد قابل توجه براي راستي آزمايي هسته يي 
به ش��مار مي آيد و ايران به تمام تعهدات خود براساس اين توافق 
عمل كرده اس��ت. وي در اين ديدار نماينده امريكا در س��ازمان 
مل��ل را در جريان فعاليت هاي پادماني موث��ر و قدرتمند آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در ايران ق��رار داد. مديركل آژانس افزود: 
ايران هم اكنون تحت س��ختگيرانه ترين رژيم راس��تي آزمايي در 
جهان قرار دارد و آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكنون به تمامي 
اماكني كه به بازديد از آنها نيازمند بوده، دسترس��ي داشته است. 
بازرسان آژانس بين المللي به كار خود به  طور بي طرفانه و واقعي 
ادامه خواهند داد. آمانو همچنين اعام كرد كه در جريان سفرش 
در 2۹ اكتب��ر به تهران بر اهميت اج��راي كامل تعهدات مرتبط 
هسته يي ايران ذيل برنامه جامع اقدام مشترك تاكيد كرده است.

 آژانس به مكان هاي مورد نياز بررسي
در ايران دسترسي دارد

در ش��رايطي كه بعد از مطرح شدن 
اليحه اص��اح س��اختار دولت مباحث 
متعددي درباره اين اليحه مطرح شده، 
معاون پارلمانى رييس جمهور مي گويد: 
اليحه اصاح ساختار دولت براي تسهيل 
امور و سرعت بخشى در خدمت رساني 
به مردم است.  حسينعلي اميري، معاون 
پارلمان��ي رييس جمه��ور در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان درباره اليحه اصاح س��اختار دولت و 
انتقادات وارد شده به آن اظهار كرد: قطعا دولت ابتدا لوايح را بررسى 
و ارزيابى مي كند س��پس به مجلس ارائ��ه مي دهد.  وي افزود: اين 
اليحه قبا در كميسيون هاي دولت بررسي شده و براساس اصولي 
خاص به مجلس ارائه ش��ده اس��ت.  اميري ادامه داد: مجلس حق 
دارد لوايحي كه دولت ارائه مي دهد را بررسي و ارزيابي كند بنابراين 
مدعي نيستيم، لوايحي كه تهيه مي شود بدون نقص و تمام و كمال 
باشد.  معاون پارلماني رييس جمهور خاطرنشان كرد: مجلس مرجع 
تصويب قوانين كش��ور است به همين دليل اگر ايرادي وجود دارد، 
رف��ع و رجوع خواهد كرد. ب��ه اعتقاد دولت اي��ن اليحه در جهت 
چابك سازي بهبود امور كشور تاثيرگذار است لذا با چنين رويكردي 
آن را به مجلس ارائه كرديم.  وي تصريح كرد: اگر مجلس انتقادي به 
اين اليحه دارد، دولت در كميسيون هاي خود به آن توجه مي كند. 

 اليحه اصالح ساختار دولت
براي تسهيل امور است

 طومار داعش در منطقه پيچيده ش�د؛ برنا  خطيب 
موق��ت نماز جمع��ه تهران گفت: طوم��ار داعش در منطقه 
پيچيده ش��د و آنها ك��ه اينها را ايجاد كردن��د، يك پرونده 
سراس��ر جنايت را به جاي گذاش��تند. آيت اهلل س��يداحمد 
خاتم��ي در خطبه هاي نم��از جمعه تصريح ك��رد: يكي از 
خبرهاي مسرت بخش اين هفته خنثي شدن توطئه جديد 
اس��راييل در منطقه بود. مس��ووالن ايراني، عراقي سردسته 
اقليم كردستان عراق را نصيحت كردند و او لجبازانه ايستاد و 
همه پرسي را برگزار كرد و بعد از برپايي همه پرسي فهميد كه 
در ميدان امريكا و اسراييل بازي كرده است.  خطيب موقت 
نماز جمعه تهران با اشاره به اتفاقات اخيري كه در عربستان 
مي افتد ش��بيه زمان طاغوت است، تاكيد كرد: دعواي امروز 
شاهزاده هاي سعودي جنگ زرگري است. محمد بن سلمان 

يك ميليارد دالر پول به ترامپ داده تا از او حمايت كند. 
 اتحاديه اروپا توافق هسته يي ايران را حفظ خواهد 
كرد؛ تس�نيم  مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا بار 
ديگر نس��بت به تاش كشورهاي اروپايي براي حفظ توافق 
هسته يي با ايران تاكيد كرده است. به گزارش رويترز، فدريكا 
موگريني مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا ديروز در 
كنفرانسي در شهر س��مرقند ازبكستان تاكيد كرد: اتحاديه 
اروپا اطمين��ان خواهد داد تا توافق هس��ته يي ايران به طور 
كامل اجرا خواهد ش��د، از س��وي همه طرف ه��ا و در همه 
بخش ها. وي در ادامه تصريح كرد: توافق هس��ته يي با ايران 
يك دستاورد بزرگ و مهم براي ديپلماسي چندجانبه اروپا و 

جامعه بين المللي است. 
 اميدواريم وارد جنگ مس�تقيم با ايران نش�ويم؛ 
ايسنا  وزير خارجه عربس��تان سعودي ضمن متهم كردن 
ايران به دس��ت داشتن در حمله موشكي به رياض گفت كه 
اميدواريم وارد جنگ مس��تقيم با ايران نشويم. عادل الجبير 
در گفت وگو با ش��بكه سي ان بي سي در رابطه با موشكي كه 
انصاراهلل يمن به سمت فرودگاه ملك خالد در رياض پرتاب 
كرده اند، مدعي ش��د: موشك س��اخت ايران بود و شبيه به 
موش��كي بود كه در 22 جوالي به سمت شهر ينبع پرتاب 
ش��د.  وي در ادامه با اشاره به اينكه »اميدواريم وارد جنگ 
مستقيم با ايران نش��ويم«، گفت كه »عربستان سعودي از 
برخ��ي بندهاي توافق هس��ته يي ايران ناراضي اس��ت و ما 

خواهان تحريم هاي جديد عليه ايران هستيم«. 
 مذاك�رات با امريكايي ها درباره برجام نتيجه بخش 
بود؛ برنا  وزير خارجه انگليس با انتش��ار پيامي ويديويي از 
نتيجه بخ��ش بودن مذاكرات خود ب��ا مقامات كنگره امريكا 

براي حفظ برجام خبر داد.
»بوريس جانس��ون« ش��امگاه پنج ش��نبه با انتشار پيامي 
ويديويي گفت: در واش��نگتن هس��تم جايي ك��ه با افراد 
زيادي در اين ش��هر و در كنگره درب��اره چگونگي حفظ 
توافق هسته يي ايران صحبت كردم. وي با اشاره به برخي 
نگراني هاي لندن نس��بت ب��ه اقدامات اي��ران در منطقه 
اف��زود: ما فكر مي كني��م كه توقف ايران از دس��تيابي به 
ساح هس��ته يي در ازاي بهره مندي اين كشور از مزاياي 
اقتصادي، اقدام بزرگي به ش��مار مي رود و اين مس��اله از 

سوي افراد بسيار زيادي در اينجا پذيرفته  شده است. 
 مجازات حبس بازدارنده نيست؛ باشگاه خبرنگاران 
  سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس گفت: مجازات حبس 
نه تنها بازدارنده نيس��ت بلكه سبب آشنايي افراد با بزه هاي 
مختلف مي شود.  حسن نوروزي با اشاره به ضرورت كاهش 
تعداد زندانيان گفت: متاس��فانه اف��راد زيادي صرفا به دليل 
بدهي هاي كم سال هاست در زندان به سر مي برند در حالي 
كه بهتر است بيرون از زندان باشند و بدهي شان را پرداخت 
كنند.  س��خنگوي كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس با 
بيان اينكه در قانون مجازات اس��امي اصاحي سال ۹2 به 
مجازات هاي جايگزين حبس پرداخته شده است، ادامه داد: 
رسانه ها بايد روي اين موضوع مانور دهند تا بلكه دستگاه قضا 

به مجازات هاي جايگزين روي بياورد. 
 نمايندگان مجلس ۴۰ نفر بيش�تر مي ش�وند؛ مهر   
معاون سياسي وزير كشور از موافقت اين وزارتخانه با افزايش 
40نفري تع��داد نماينده هاي مجلس خبر داد.  اس��ماعيل 
جبارزاده در خصوص افزايش تعداد نمايندگان مجلس، گفت: 
با توجه به اينكه طبق قانون هر 10 س��ال بايد 20 نماينده 
 به مجلس ش��وراي اسامي اضافه ش��ود و از سوي ديگر از

20 سال گذش��ته تاكنون تعداد نمايندگان افزايش نيافته، 
اهتمام جدي براي اجراي قانون وجود دارد. وي تاكيد كرد: 
تعداد نمايندگان افزايش خواهد يافت لذا تاش خواهيم كرد 

تا موانع رفع و اجراي قانون تسهيل شود. 

روي موج خبر
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3 كالن
 تاوان برجام

منصور بيطرف  
سردبير    

در س��ال هاي پاياني جنگ جهاني اول و در افول امپراتوري 
عثماني دو شخصيت سياسي و نظامي از سوي دولت بريتانيا و 
فرانس��ه مامور شدند تا نقشه جديد خاورميانه را تدوين كنند. 
سرپرسي سايكس، مامور بريتانيا و فرانسيس جورج پيكو، مامور 
فرانسه بود. هر دو ديپلمات و گرگ هاي باالن ديده يي بودند كه 
مي دانستند چه مي خواهند اما نمي دانستند كه تبعات آن چه 
خواهد بود. جنگ جهاني اول در واقع 3 امپراتوري را متالش��ي 
كرد. امپراتوري روسيه در اواخر جنگ با انقالب بلشويكي- كه 
از قضا در صدمين س��الگرد آن هس��تيم-  از هم پاش��يده شد 
و در اين جنگ غنيمتي به دس��ت ني��اورد.  امپراتوري اتريش- 
مجارس��تان كه با كشته شدن وليعهد آن جرقه جنگ زده شد 
و از آن امپراتوري عظيم فقط كش��ور اتريش ماند و امپراتوري 
عثماني- كه سرنوشت آن بسيار غم انگيزتر از دو امپراتوري ديگر 
بود- كه سرنوشت آن را سايكس و پيكو در دست گرفتند. اين 
دو وظيفه يي كه داشتند، اين بود كه از دل اين امپراتوري عظيم 
در خاورميانه كشورهايي را درست كنند. كشورهايي كه اكنون 
وجود دارند، لبنان،  س��وريه،  عراق،  اردن و عربستان سعودي و 
در نهايت شيخ نش��ين هاي خليج فارس از دل اين توافق شكل 
گرفتند. مناطقي كه تا پيش از تشكيل امپراتوري عثماني جزو 
روم بودند- جز عربس��تان س��عودي- و هيچ وقت دولت- ملت 
نبودند اما بعد از فروپاش��ي، يك دولت شدند آن هم به مفهوم 
مدرن. انديشه هاي عقب افتاده يي كه در كوير حجاز چيزي جز 
اطاعت از دولت مركزي و خليفه مس��لمين نمي دانستند و به 
گ��واه تاريخ هيچگاه دولت چه به مفهوم س��نتي و چه مفهوم 
مدرن نداش��تند و تجربيات تاريخي ش��كل گيري دولت- ملت 
را هم پشت س��ر نگذاشته بودند اكنون به يمن سايكس- پيكو 
 صاحب كش��وري ش��دند كه بر حس��ب اتفاق هم نفت دارند و 
هم در دنياي اس��الم سني،  اعتبار.  نفت،  پول و اعتبار ديني  3 
عمودي كه عربستان سعودي توانسته است با كمك آنها خيمه 
خود را برافرازد اكنون درصدد انتقام تاريخي از برجام است. اين 
دولت دست به هر حيله يي مي زند تا ايران را از چشم دولت هاي 
منطق��ه و جهان بيندازد. او حتي براي يكپارچگي قدرت ابايي 
ندارد ك��ه از خاندان خود انتقام بگيرد و حدود يك قرن تاريخ 

دولت خود را هم زير سوال ببرد،  چه برسد به ديگر كشورها. 
اما در اين ميان با توجه به چالشي كه عربستان براي ايران به 
وجود آورده،  ايران چه بايد بكند؟ واقعيت آن است اكنون ايران 
پس از برجام توانس��ته است هم اقتصاد خود را تقريبا به ثبات 
برس��اند و هم در منطقه و نيز جهان جايگاه خودش را تثبيت 
كند. از همان ابتداي به فرجام رس��يدن برجام مشخص بود كه 
عربستان س��عودي از اين توافق ناخوشايند است زيرا از اعتبار 
منطقه يي اين كشور كاسته مي شود. تحوالت عراق و سوريه هم 
بر اعتبار منطقه يي ايران افزود. از اين رو عربستان براي بي اعتبار 
كردن و تحميل هزينه بر ايران به هر دستاويزي متوسل شد. در 
اين ميان هم كم نبودند و نيستند، تندروهايي كه آب به آسياب 
دشمن مي ريزند. دولت ايران در موقعيت حساسي گرفتار است. 
س��رمايه گذاران خارجي كه تمايل به حض��ور در ايران دارند يا 
به ايران آمده اند همگي چش��م به تحوالت اخير و موضع گيري 
ايران دارند. كوچك ترين اشتباه يا خطايي مي تواند نيت طرف 
مقابل را عملي كند. مبادا در زمين حريف بازي كنيم كه تمامي 
فرصت هاي به دست آمده و در دسترس از دست خواهد رفت. 

سرمقاله

رييس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با »تعادل« داليل رفتن رييس سابق صندوق بازنشستگي را مطرح كرد

روايتي تازه از يك استعفا

مديركل دفتر حساب هاي اقتصادي مركز آمار ايران:

در آمار رشد، تنها بنگاه هاي بزرگ را لحاظ كرديم

دستورالعمل 9  بندي به مديران »شستا« ابالغ شد

عليه قوم مداري شغلي

گروه اقتصادكالن  
با اينكه مدتي اس��ت، ورق رشد اقتصادي برگشته 
و آمارهاي مثبت از اين ش��اخص گزارش مي ش��ود اما 
باز ه��م اين انتقاد پياپي مطرح مي ش��ود كه آمارهاي 
اعالم  ش��ده براي رش��د اقتصادي براي مردم ملموس 
نيس��ت. دو دستگاه مركز آمار ايران و بانك مركزي در 
ايران مسووليت توليد آمار را بر عهده دارند كه هر يك 
طرف��داران خاص خ��ود را دارد. در اي��ن ميان با وجود 
اختالفات آمارهاي اعالم  ش��ده از سوي بانك مركزي و 
مركز آمار ايران به نظر مي رسد كه كارشناسان آمارهاي 
بانك مركزي را قابل استنادتر قلمداد مي كنند؛ هرچند 
به صورت رس��مي توليد آمار برعه��ده مركز آمار ايران 
است. اين رويكرد را مي توان بيشتر به سابقه طوالني تر 

بانك مركزي در توليد آمار نسبت داد. 
س��پيده صالح��ي مدي��ركل دفت��ر حس��اب هاي 
اقتص��ادي مركز آمار اي��ران در اين خصوص به دفاع 
از عملكرد مركز آمار ايران پرداخته و گفته است كه 
س��اختن آمار يا دروغگويي درباره آمارها غيرممكن 
اس��ت. ممكن نيس��ت عددي به دس��ت  آيد و عدد 

ديگري اعالم ش��ود، چراك��ه اگر قرار باش��د چنين 
اتفاقي بيفتد كارشناس��ان هم نس��بت به مسووالن 

اعتراض خواهند كرد. 
صالح��ي در گفت وگو با ايس��نا همچني��ن به ارائه 
توضيحي در خصوص آمارهاي رش��د اقتصادي مربوط 
به فصل بهار پرداخت و گفت كه در محاسبات اين آمار 
تنها رشد اقتصادي بنگاه هاي بزرگ لحاظ شده و رشد 
بنگاه هاي كوچك كه مردم بيشتر با آنها سر و كار دارند، 
در رقم رشد اقتصادي فصل بهار محاسبه نشده است. 

وي در خصوص اختالفات موجود ميان آمار اعالم 
ش��ده از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران گفت: 
»اطالعات مربوط به نرخ رش��د ارائه ش��ده توس��ط 
بان��ك مركزي و مركز آمار بارها در برخي جلس��ات 
كارشناس��ي مش��ترك با حضور كارشناسان مرتبط 
بررس��ي و كارشناسي شده اس��ت و مطمئنا هر يك 
از اين دو نهاد به آمار و اطالعات ارائه ش��ده توس��ط 
خ��ودش اعتم��اد دارد و آن را قاب��ل دف��اع مي داند. 
مرك��ز آمار تمام فرآيندها و روش هاي تهيه اطالعات 
را بر اس��اس اصول علمي و بر مبناي اس��تانداردها، 

و  بين الملل��ي  دس��تورالعمل هاي  و  طبقه بندي ه��ا 
اس��تاندارد برنامه ري��زي كرده اس��ت و اجرا مي كند. 
عالوه بر اين در تمام مراحل انجام كار، با به كارگيري 
چارچ��وب  كيفيت و محاس��به ۱۱۱نماگر و بيش از 

۷۰۰ شاخص، تمام فرآيندها را كنترل مي كند.«
صالح��ي با بيان اينكه سفارش��ي كار كردن يا به 
مذاق كس��ي آمار توليد كردن، جايي در هيچ يك از 
مراحل كار ندارد، افزود: »دستورالعمل ها همه حد و 
مرزها را مش��خص كرده اند. مثال در مصرف واس��طه 
چه قلمي بايد محاس��به ش��ود و در چه قلمي نبايد 
حساب شود. نمي شود به راحتي در آنها دست برد و 
مثال عدد كوچك تري را از ستانده كم كرده تا ارزش 

افزوده بيشتري به دست آيد.«
وي تصريح كرد: »معموال اطالعات بانك مركزي 
و مرك��ز آمار ايران روندي همس��و دارن��د گرچه در 
برخي موارد تفاوت هايي داش��تند، ولي در كل براي 
كس��ي كه برنامه ري��زي انجام مي ده��د، تفاوت هاي 
اعداد اعالم ش��ده از س��وي مركز آمار ايران و بانك 

مركزي قابل درك هستند.«

گروه اقتصادكالن  
وزي��ر كار، تعاون و رفاه اجتماعي دس��تورالعملي 
9 بندي به مديران ش��ركت هاي زيرمجموعه»شستا« 
ابالغ كرده كه در آن اصالح و تغيير برخي رويه هاي 
رانت ساز در اين شركت مورد هدف قرار گرفته است. 
براس��اس ابالغيه علي ربيعي، ش��ركت هاي مجموعه 
شس��تا بايد از اين پس 9دستورالعمل شامل كاهش 
تصدي گ��ري بنگاه ها، اص��الح و ارتق��اي بهره وري، 
انضب��اط مال��ي و نظارت مس��تمر ب��ر هلدينگ ها، 
پايبندي به ش��فافيت، ات��كا به مديريت ب��ا ثبات و 
شايسته ساالر، گس��ترش فعاليت هاي بين المللي، به 
كارگيري نخبگان علمي، جلوگيري از اتالف سرمايه 
و پرهيز از انتصاب اقوام و خويش��اوندان را س��رلوحه 

مديريت خود قرار دهند.
كارشناس��ان در تفس��ير اين ابالغيه معتقدند هر 
چن��د برخ��ي از بندهاي آن كلي اس��ت ام��ا به نظر 
مي رس��د، وزير كار قصد داشته در ميان اين بندهاي 
كلي مقررات س��فت و س��ختي در زمينه گس��ترش 
رانت كه در زمينه شس��تا مهم تري��ن آن قوم مداري 
شغلي اس��ت، اعمال كند؛ موضوعي كه منشأ برخي 
مفاس��د و انحرافات در اين ش��ركت بزرگ اقتصادي 
شده كه در بندهاي ديگر دستورالعمل )به كارگيري 
نخبگان، اتالف سرمايه، انضباط مالي و شفافيت( به 
آنها اشاره شده است. ش��ركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي »شستا« پيش از اين  بارها در اين خصوص 
مورد انتقاد كارشناسان و برخي مسووالن قرار گرفته 
ب��ود تا جايي كه رحيم زارع، نماينده مجلس مديران 
و سيس��تم مديريتي آن را با عبارات »سفارش��ي« و 

»معضل اساس��ي« مورد خطاب ق��رار داد. مديريت 
رانت��ي شس��تا موضوعي جديد نيس��ت. ب��ه عقيده 
كارشناس��ان روندي تدريجي مس��بب شكل گرفتن 
س��اختار كنوني آن ش��ده است. ريش��ه گيري اي كه 
اوج آن به سال هاي 9۱ برمي گردد، زماني كه صداي 
برخ��ي از اعضاي هيات امناي تامين اجتماعي هم از 

شدت فساد بلند شد. 
 س��يدمحمد ياراحمدي��ان، عض��و هي��ات امناي 
تامي��ن اجتماعي و ريي��س هيات مديره مجمع عالي 
نماين��دگان كارگران كش��ور در نشس��تي خبري در 
مهر ماه س��ال 92 به وجود فساد گسترده در شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي يا شستا هشدار داد. 
ياراحمديان در اين نشس��ت اعالم كرد:»شستا محل 
رانت و فساد گسترده شده است.« البته در اين تاريخ 
هيات مديره جديد تازه ش��روع به كار كرده بود و به 
همين لحاظ خطاب ياراحمدي به سيستم تازه خلع 
ش��ده يي بود ك��ه بقاياي آن هنوز با ق��درت در بدنه 
شس��تا حضور داش��تند. در تاريخ 3ش��هريور ۱392 
سعيد مرتضوي و احسان يارمحمد)مديرعامل سابق( 
از هيات مديره خلع ش��دند و به جاي آنها ابوالحسن 
فيروزآب��ادي و فياض بخش به عن��وان رييس هيات 

مديره و مديرعامل منصوب شدند. 
با اين حال تغيير مديريت در اين هلدينگ نتوانسته 
س��اختار كهنه و ريش��ه دار رانت را از آن بزدايد. هنوز 
فرزن��دان بس��ياري از مقام��ات كه از ژن ه��اي خوبي 
برخوردارن��د به عناوي��ن مختل��ف در راس مديريتي 
شركت هاي زيرمجموعه شستا قرار مي گيرند. آن طور 
كه گفته مي ش��ود هيات مديره شركت ها عالوه بر آنكه 

از جنبه مادي، فريبنده است از لحاظ قدرت اثرگذاري 
در جذب و اس��تخدام نزديكان در ش��ركت مد نظر نيز 
اهمي��ت دوچنداني مي يابد. طبق رويه موجود، اعضاي 
هيات مديره شركت هاي تجاري حقوق ماهيانه دريافت 
نمي كنند اما از پاداش س��االنه بهره مند مي ش��وند كه 
بعضا به ارقام چند ده ميليوني هم مي رس��د. از س��وي 
ديگر اش��خاص متمول و برخي افراد سودجو نيز نشان 
داده اند كه از حربه حضور در هيات مديره ش��ركت هاي 
شستا و منافع بعدي آن)پاداش ساالنه باال و قدرت مانور 
در استخدام نزديكان و آش��نايان( به منزله نوعي ابزار 

تطميع بهره مي برند. 
شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي 35سال 
پيش با س��رمايه اوليه 2ميليارد تومان تاس��يس شد 
ام��ا امروز ميزان دارايي هاي در گردش و دفتري اين 

شركت بالغ بر 3۰هزارميليارد تومان است. 
براس��اس گفته هاي رض��ا ن��وروززاده، مديرعامل 
س��ابق اي��ن ش��ركت اگ��ر گ��ردش مال��ي س��االنه 
3۰هزارميلياردي را با اموال و دارايي ها اين ش��ركت 
جمع كنيم، ارزش دارايي ها و گردش مالي شستا به 

بيش از8۰هزارميليارد تومان مي رسد. 
ش��ركت هاي زيرمجموعه شس��تا اين ش��ركت از 
9هلدين��گ در زمين��ه نف��ت وگاز، س��يمان، فوالد، 
صناي��ع داروي��ي و ديگ��ر صنايع تش��كيل ش��ده و 
تعداد ش��ركت هاي زيرمجموعه اي��ن هلدينگ ها به 

4۰۰شركت مي رسد. 
با اي��ن حال اين غول ب��زرگ اقتصادي كه امروز 
2۰درصد بازار س��رمايه كش��ور را در اختي��ار دارد، 

سوددهي چنداني ندارد.

گروه اقتصادكالن  مرضيه اميري 
»رييس صندوق بازنشستگي كشوري استعفا كرد« 
اين خبري بود كه هفته پيش به محض انتش��ار بازار 
گمانه زني ها را داغ كرد. در بين حدس هاي مطبوعاتي 
درخصوص چرايي اين استعفا اما يك سناريو بيش از 
همه انعكاس يافت. يكي از رس��انه ها دليل استعفاي 
محمود اسالميان را »ناتواني دولت در مبارزه با فساد« 
عنوان كرد و اين خبر دس��ت  به دست در شبكه هاي 
مج��ازي مي چرخيد؛ خبري كه حاك��ي از آن بود كه 
محمود اس��الميان از رياس��ت صندوق بازنشس��تگي 
كش��وري كنار كش��يد، چون بدهكار يونان��ي به اين 
صن��دوق فرار كرده اس��ت. ديميتريس اي��ن بازرگان 
يوناني كه 25۰ميليون يورو پول شركت ملي نفتكش، 
متعلق به صندوق بازنشس��تگي را در دوران بهبهاني 
وزير راه دولت احمدي نژاد از شركت ملي نفتكش براي 
س��اخت 8 فروند نفتكش دريافت كرد و با تحويل دو 
فروند نفتكش بقيه اعتبار را به بهانه تحريم پس نداد، 
توسط نيروهاي اطالعاتي به ايران كشانده شد اما در 
نهايت از كشور گريخت.  گرچه فرار يك بدهكار مالي 
به نهاد دولتي پيگيري هاي خود را مي طلبد اما انعكاس 
اين خبر و همزماني آن با اس��تعفاي رييس صندوق 
بازنشستگي كش��وري، در واقع به  مانند تالشي براي 
معرفي و تثبيت يك مدير درس��تكار بود كه البته در 
اين خصوص دس��تگاه قضا باي��د آن را اثبات كند. اما 
طبق پيگيري هاي »تعادل« ماجراي استعفاي محمود 
اس��الميان نه محدود و محصور به سناريوي ياد شده 
بلكه تنها واكنشي به فشارهايي بوده است كه بر علي 
ربيع��ي وزير تعاون، كار و رفاه از س��مت قوه مجريه و 
مقننه وارد مي ش��ود و همچنين امتناع اين وزارتخانه 
از ارائه اطالعات شفاف در خصوص كارنامه مالي چند 

سال اخير صندوق بازنشستگي كشوري. 

 درمان بحران با بحران
از سخنان رييس جمهور تا مقاالت مسعود نيلي 
معاون اقتصادي وي تا برنامه ششم توسعه بيان يك 
واقعيت مدام تكرار مي ش��ود؛ »بحران صندوق هاي 
بازنشس��تگي«. در توضيح اين بحران نيز علت هاي 
فراواني برش��مرده مي شود، محاس��بات اكچوئري، 
ضع��ف در س��رمايه گذاري، پايي��ن ب��ودن ضريب 
پش��تيباني و ناهمخواني ورودي و خروجي اما يك 
عامل را در روايت مس��ووالن از اين بحران نمي توان 
ديد و آن مديريت و فس��اد اداري اين صندوق ها در 
طول سال هاي گذشته بوده است. تصميمات اشتباه 
و مبتني بر منفعت ش��خصي و نه منافع عمومي كه 

بحران اين صندوق ها را نه تنها براي بودجه س��االنه 
دولت بلكه براي جمعيت بازنشس��تگان كشوري به 
يك بح��ران ديگر تبديل كرده اس��ت. همچنان كه 
رييس كميس��يون اقتصادي نيز معتقد اس��ت، در 
دوره يي كه مديري بر كرس��ي رياست در ساختاري 
معي��وب قرار مي گيرد و نه تنها اراده يي بر تغيير آن 
س��اختار ندارد بلكه با تصميمات اش��تباه در زمين 
همان فساد سيستماتيك عمل مي كند، بايد فاتحه 

آن نهاد را خواند. 
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با »تعادل« 
روايت ديگري از ماجراي اس��تعفاي اسالميان دارد؛ 
روايتي كه نه ربطي به ديميتريس پيدا مي كند و نه 
داليل مطرح  شده در نامه استعفاي خود اسالميان، 
داليلي مانند خس��تگي و فشار كاري. او اين استعفا 
را نه خواس��ت شخص اسالميان بلكه پوششي براي 
حساس��يت زدايي مجل��س و رس��انه ها از عملك��رد 
منفي عل��ي ربيعي مي داند. پورابراهيمي در توضيح 
اس��تدالل خود كمي به عقب تر مي رود و از اتفاقات 
روز راي اعتم��اد خانه ملت به علي ربيعي مي گويد: 
» در فرآين��د راي اعتم��اد ب��ه علي ربيع��ي، وزير 
پيشنهادي كار، ما پرونده يي را در خصوص عملكرد 
وزارت كار در دولت يازده��م براي ارائه جمع آوري 
ك��رده بوديم كه با البي گس��ترده يي كه وزارت كار 
داش��ت، اي��ن امكان فراهم نش��د تا م��ا توضيحات 
مبس��وط را ارئ��ه كنيم. موضوعات من��درج در اين 

خصوص 4 محور اصلي داشت؛ صندوق بازنشستگي 
فوالد، صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين 
اجتماعي و صندوق بيمه روس��تاييان.« بعد از اتمام 
راي اعتم��اد و انتخاب وزير كار، رييس كميس��يون 
اقتص��ادي اين 4 موض��وع را كه مي توانس��ت ارائه 
اطالع��ات درباره آن ش��خصي  جز عل��ي ربيعي را 
بر مسند رياس��ت وزارتخانه كار بنش��اند، در قالب 
درخواس��ت تحقي��ق و تفح��ص پيگيري ك��رد. دو 
م��اه از تصويب اين درخواس��ت مي گذرد و به گفته 
وي صندوق بازنشس��تگي كش��وري از ارائه هرگونه 
اطالعات��ي به تيم تحقيق و تفحص مجلس س��رباز 
زده است. موضع اصلي تحقيقات مجلس درخصوص 
قراردادهاي انعقادي در اين نهاد اس��ت كه به گفته 
پورابراهيمي تخلفات بسياري در جريان آنها صورت 

گرفته است. 

 فراري هاي ارائه اطالعات مالي
صاح��ب كش��وري،  بازنشس��تگي   صن��دوق 
6 هلدينگ بزرگ اقتصادي است كه شامل هلدينگ 
نفت، گاز، پتروش��يمي و نيروگاه، هلدينگ صنايع و 
معادن، هلدينگ بورس، بانك، بيمه و امور س��هام، 
هلدين��گ غذاي��ي، دارويي و كش��اورزي، هلدينگ 
حمل ونق��ل و گردش��گري و هلدين��گ عم��ران و 
س��اختمان مي شوند كه هريك س��هام شركت هاي 
متعددي را در زيرمجموعه خود دارند. شركت هايي 

مانند شركت صنايع شير ايران »پگاه«، شركت ملي 
نفتكش ايران )NITC(، ش��ركت پتروشيمي جم، 
شركت كش��تيراني جمهوري اس��المي ايران، صبا 
فوالد خليج فارس، پتروشيمي اميركبير، لوله سازي 
اهواز، مجموعه هتل ه��اي ايرانگردي و جهانگردي، 
كفش ملي، هواپيمايي آس��مان و آپاداناس��رام تنها 
برخي شركت هاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي 
هس��تند كه اين صندوق را به يكي از ثروتمندترين 

صندوق هاي كشور بدل مي كند. 
محمدرض��ا پورابراهيمي مي گوي��د:»در جريان 
قراردادهاي��ي كه در اين نهاد منعقد ش��ده بود، ما 
از خري��د و فروش هاي��ي اطالع داري��م كه باتوجه 
ب��ه عقب��ه آن وضعيت اس��فباري را ايج��اد كرده 
كه پيامدهاي آن متوجه بازنشس��تگان كش��وري 
اس��ت. از جمله آن مي ت��وان به موض��وع قرارداد 
خريد پتروش��يمي مسجد س��ليمان اشاره كرد كه 
طب��ق اطالعاتي كه ما داش��تيم تخلف هاي بزرگي 
طي آن انجام ش��ده بود و اي��ن مجموعه با درصد 
باالي افزايش��ي نسبت به قيمت واقعي به صندوق 
بازنشس��تگي واگذار ش��ده بود. تخلف��ات ديگر در 
قراردادهاي ديگري نيز به اطالع ما رسيده كه ريز 
آن را م��ا در قالب س��وال از وزير مطرح كرديم كه 
قاعدتا بايد بررس��ي مي شد. با پاسخ  نگرفتن از اين 
مجرا ما اين مباحث را در قالب درخواست تحقيق 
و تفحص از صندوق بازنشس��تگي مطرح كرديم تا 
اين ابهامات برطرف ش��ود. جالب است، بدانيد كه 
بي��ش از دو ماه از زماني كه درخواس��ت تحقيق و 
تفح��ص مط��رح ش��ده مي گ��ذرد و در اين مدت 
كميسيون سه مكاتبه انجام داده كه اطالعات الزم 
را ارائ��ه كنند اما طي اين دو ماه ما هيچ اطالعاتي 
را نتوانس��تيم از مجموع��ه صندوق بازنشس��تگي 
كش��وري دريافت كنيم و اين يكي از عجيب ترين 
اتفاقاتي اس��ت كه امروز در وزارت كار درحال رخ  
دادن اس��ت و كس��ي هم پاسخگو نيس��ت. اخيرا 
الجرم مجبور شده ايم نامه يي را به رياست مجلس 
بفرس��تيم و در آن درخواست كرديم كه زماني كه 
نمي تواني��م اطالعات مورد نيازم��ان را از يك نهاد 
درياف��ت كنيم، آق��اي الريجاني م��ا را راهنمايي 
كنيد كه به چه ش��كلي اقدام كني��م تا بتوانيم به 
اجزاي آن ورود پيدا كنيم. اين هم يكي از اتفاقات 
نادر مجلس اس��ت كه باوجود درخواست چندباره 
نمايندگان كميس��يون اقتصادي و اجتماعي براي 
درياف��ت اطالعات از ي��ك نهاد هيچ گزارش��ي را 

دريافت نكرديم.« 

 تثبيت امتناع با يك استعفا
پورابراهيم��ي ادامه مي دهد: »خبرهاي پش��ت 
پرده حاكي از آن است كه ورود مجلس به اطالعات 
صن��دوق براي وزارت كار گران تمام ش��ده اس��ت 
و ش��ايد يك��ي از داليل اس��تعفاي اس��الميان اين 
وضعيت��ي بوده كه رقم خ��ورده و وزير كار براي آن 
بايد پاس��خگو باشد. اين اس��تعفا مي تواند، پوششي 
باشد براي حساس��يت زدايي از مجلس در خصوص 
وضعي��ت مالي صندوق بازنشسس��تگي كش��وري. 
هرچن��د ما در مجلس اراده ج��دي براي پيگيري و 
تغيي��ر وضعيت مديريت��ي وزارت كار داريم؛ چراكه 
گزارش ه��اي نگران كننده ي��ي ب��ه م��ا در خصوص 
تخلفات صندوق بازنشستگي كشوري رسيده است. 
البت��ه قاعدتا در وهله اول م��ا بايد در قالب تحقيق 
و تفحص مس��تندات و اطالعاتم��ان را كامل كنيم 
ت��ا حكم هاي قضايي به ح��دود و ثغور و حجم اين 

تخلفات را براي ما تعيين كند.«
او در پاسخ به اين س��وال كه اين بار براي تغيير 
وضعيت مديريتي وزارت كار و رسيدگي به عملكرد 
آن آي��ا در مجلس همراهاني داريد يا اتفاقاتي مانند 
روز راي اعتماد ممكن است باز هم رخ دهد؛ نماينده 
مخال��ف با علي ربيعي با الب��ي وزارت كار و گرفتن 
س��مت مديريت��ي ب��راي فرزندش، ناگه��ان موافق 
با وي ش��ود، توضيح داد: »قطعا م��ا اين نگراني را 
داريم؛ چراكه قدرت البي گري وزارت كار قبال خود 
را در مجلس نش��ان داده اس��ت اما آنچه مشخص 
است، اين اس��ت كه كوچك ترين عاملي نبايد مانع 
اين ش��ود كه اطالعات و كارنامه مالي و اداري اين 
مجموعه ش��فاف شود. با توجه به فضايي كه بعد از 
راي اعتماد ش��كل گرفت��ه و همچنين اينكه اين بار 
بحث بررس��ي عملكرد يك وزير است و نه حمايت 
از دولت، مي توان پيش بيني كرد كه نمايندگان نيز 
در جو آرام تر و به دور از سياس��تي مي تواند، پيش 
برود. ش��رايط كنوني با شرايط راي اعتماد كه البي 
س��نگين وزارت كار نگذاش��ت، واقعيت ها به گوش 

نمايندگان برسد، متفاوت است.«
با گذش��ت يك هفته از استعفاي رييس صندوق 
بازنشستگي كشوري نام افرادي مانند احمد ميدري 
معاون رفاهي وزارت كار و غالمرضا ش��افعي معاون 
س��ازمان برنام��ه و بودجه ب��ه عن��وان گزينه هاي 
احتمالي رياست اين نهاد مطرح است ولي در حال 
حاضر با حك��م وزير كار، صادقي فر مش��اور وزير و 
مدي��ركل حوزه وزارت��ي با حفظ س��مت به عنوان 
سرپرست صندوق بازنشستگي منصوب شده است. 
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از قلك هاي كودكي تا اعتبار جهاني در موزه بانك ملي
در 90 س�ال اخير، هر گاه ش�هروندان ايراني مقيم ش�هرها و 
روس�تاهاي مختلف كشور و گردش�گران خارجي براي گردش يا 
انجام امور اداري و كس�ب وكار خود راهي پايتخت و مركز ش�هر 
تهران شده اند، حداقل براي لحظاتي توجهشان به نماي ساختمان 
موزه بانك ملي در ضلع غربي خيابان فردوس�ي جلب ش�ده كه 
با معماري درخشان ايراني و ش�اخص هاي تاريخ چند هزار ساله 
باستاني، ستون ها ومعماري دوره هخامنشي، نقش فروهر و حضور 
دو شيرس�نگي و مس�ي رن�گ در جلوي س�اختمان، خودنمايي 
مي كند و توجه هر رهگذري را به اين طراحي زيبا و ديدني جلب 

مي كند. 
اين س�اختمان بزرگ و متفاوت با س�اختار و معماري متفاوت 
از نق�اط ديگ�ر خيابان فردوس�ي، در كن�ار مجموع�ه ادارات و 
ساختمان هاي بانك ملي، هنوز هم توجه بسياري از رهگذران را 
به خود جلب مي كند و نزديك به 90 س�ال شاهد فعاليت پرسنل 
و مديران بانك ملي، حضور مشتريان متعدد از طيف هاي مختلف 
مردم، چهره هاي سرش�ناس تاريخ ايران، كس�به و فعاالن بازار و 
اقتصاد ايران بوده است. اكنون پس از نزديك به 90 سال فعاليت 
از تيرماه سال 96 با حضور معاون اول رييس جمهور، به موزه بانك 
ملي ايران تبديل ش�ده، و از مرداد م�اه 96 پذيراي عالقه مندان 
به تاريخ بانكداري و كس�ب وكار كش�ور و تاريخ چند هزار ساله 
ضرب انواع سكه ها و اسكناس ها است تا گوشه يي از فعاليت هاي 
مختلف بانكداري در دوره هاي مختلف تاريخ را مثل همان روزها 
يادآوري كند تا گردشگران و بازديدكنندگان از ساعت 1 تا 5 عصر 
روزهاي شنبه تا چهارشنبه، با حوزه هاي مختلف تاريخ بانكداري 
ايران و ضرب س�كه از آغاز تا امروز آشنا شده و اثري از خاطرات 
و دلتنگي هاي گذشته خود را با ديدن چهره هاي مديران، وسايل 
بانكداري قديمي و اثر حضور مش�تريان عام و خاص بانك ملي را 

در ذهن خود تجسم كنند... 

 قلك پس انداز بر سردر ورودي
 هنگام ورود به موزه متوجه طراحي جالب و ديدني داخل ساختمان 
و س��الن ها مي شويد. در سردر ورودي به سالن بزرگ و اصلي موزه، نشان 
قلك يا صندوق پس انداز بانك ملي خودنمايي مي كند كه براي بسياري 
از هم نس��لي هاي دهه هاي 20، 30، 40 و 50 يادآور خاطرات كودكي و 

قلك پس انداز و افتتاح حساب است. 
در ورودي س��الن جنوب��ي موزه نيز، دفتري ب��ا امضاي اعضاي دولت 
رضاخان در مراس��م افتتاح بانك ملي وج��ود دارد، كه از امضاي هدايت 
رييس الوزرا، تا س��ردار اسعد وزيرجنگ، داور وزيرعدليه، و وزراي داخلي، 
تجارت، معارف، ماليه، پست و تلگراف و... در سال 1307 ديده مي شود. 

 پيشنهاد حاجي صراف، به دل شاه نمي نشيند!
اگرچه پيشنهاد تاسيس يك بانك ملي و مردمي سال ها قبل ازتاسيس 
بان��ك ملي در 1307 و در دهه 1280 مطرح ش��ده اما به روايت تاريخ و 
به دليل دخالت بيگانگان، يا توهمات ش��اه وقت، قبل از بانك ملي، بانك 
شاهنشاهي و بانك استقراضي ايران و روس و بانك قشون تاسيس شده 

است. 
در س��ال 1267 بانك شاهنش��اهي ش��كل مي گيرد. در سال 1270 
بانك اس��تقراضي روس ايجاد مي شود و سرانجام پيشنهاد تاسيس بانك 
ملي در دهه 1285 مطرح ش��د كه به داليل مختلف تاسيس آن تا سال 
1307 به تعويق افتاد. بانك پهلوي قشون نيز كه بانك سپه فعلي است در 
سال 1304 براي رفع نيازهاي قشون رضاخان تاسيس مي شودپيشنهاد 
تاسيس بانك ملي را نخستين بار يكي از صرافان بزرگ تهران كه در تاريخ 
ايران به عنوان يك كارآفرين خوش فكر معرفي ش��ده، مطرح كرده بود. 
حاج محمد حس��ن امين الضرب با آن عباي روشن و كاله اعيان قجري ها 
در تصوير س��ند موجود در موزه بانك ملي نشسته و جمالت كنار عكس 
او خبر مي دهند كه پيش��نهاد تاس��يس بانك را او ب��ه گوش ناصرالدين 
ش��اه قاجار رس��انده بود  اما قدرت منفعت طلب ها به صراف قجر چربيد و 
ناصرالدين ش��اه با استقرار اين بانك مخالفت كرد. در نهايت ورق به نفع 

تاسيس بانك شاهنشاني برگشت

 اعالن تاسيس بانك ملي 
در س��ال 1285 در پيش��نهاد تاس��يس بانك ملي جمله يي آمده كه 
نشان دهنده جايگاه بانك ملي در آن روزگار است. »اعضاي مجلس شوراي 
ملي چنين صالح دانسته كه بانكي موسوم به بانك ملي تاسيس شود كه 
عموم اهالي ايران در آن شركت داشته باشند. هر كس به قدر قوه و قدرت 
وطن پرستي خود، وجهي به عنوان سرمايه شركتي در اين بانك بگذارد و 
قبض و سهام دريافت دارد كه بانك با اين سرمايه دادوستد نمايد و رفع 

حوايج دولت و ملت را بنمايد.«

 تاسيس با 800 هزار تومان
90س��ال پيش با 20ميليون ريال س��رمايه خيال تاسيس يك بانك 
را عملي مي كرده اند. اين را س��ند موجود در ويترين بخش شمالي موزه 
بانك مي گويد كه سرمايه اوليه راه اندازي بانك ملي در سال 1307 را 20 

ميليون ريال عنوان كرده اس��ت. البته ظاهرا اين رقم مربوط به حساب و 
كتاب روي كاغذ بوده چون همين بانك با س��رمايه اوليه هشت ميليون 
ريال بطور رسمي كارش را آغاز كرده است. سندهاي ديگر به نمايش در 
آمده در ويترين ها خبر از زمان و نحوه ساخت نخستين ساختمان بانك 
داده اند. درسال 1307 سه شعبه اوليه درتهران، بازار تهران و بندر تجاري 
بوشهر تاسيس شد تا امور تجاري و كسب و كار مملكت را پيگيري كند. 
در سال هاي بعد ضمن تاسيس ش��عب ديگر در ساير نقاط ايران، برنامه 
افتتاح ش��عب بانك ملي درخارج كشور در دس��تور كار قرار گرفت و در 
سال 1327 در هامبورگ آلمان نخستين شعبه خارجي ايجاد شد. يكي از 
شعب ارزشمند و زيباي بانك ملي، شعب دانشگاه تهران است كه معمار 

بزرگ دانماركي يورن اوتزن با طراحي زيبا ارائه كرده است. 

 دو امضا براي يك حساب 
س��ه روز قبل از افتتاح رس��مي بانك ملي، حساب جاري شماره يك 
به نام رضا شاه پهلوي افتتاح مي شود. در يكي از سالن هاي موزه، امضاي 
رضاخ��ان در زم��ان افتتاح بانك ملي و تعيين ش��ماره »يك« به نام وي 
در س��ال 1307 پاي س��ند ديده مي ش��ود. كمي آن ط��رف نيز امضاي 
محمدرضا پهلوي در سال 1329 ديده مي شود كه حساب شماره »يك« 
پس از 22 س��ال از رضاخان به محمدرضا انتقال داده شده است. افتتاح 
حساب در بانك ملي، نقطه آغازي داشته كه به روز هفدهم شهريور سال 
1307برمي گردد. اوراق حساب شماره »يك« بانك در يكي از ويترين هاي 
بخش ش��مالي ساختمان موزه نگهداري مي شود. كمي آن طرف تر برگي 
از روزنامه اطالعات قاب گرفته ش��ده كه چرايي تاسيس بانك ملي را در 
گزارشي يك صفحه يي براي مخاطبانش تشريح كرده است. تيتر درشت 

باالي صفحه مي گويد: »تاسيس بانك ملي ايران آرزوي ملي بود.«

 29مديرعامل خارجي و ايراني 
عكس ها و نقاش��ي هاي مديران عامل بانك ملي كه توسط پرسنل يا 
نقاشان ماهر كشيده شده نيز توجه بسياري از بازديدكنندگان را به خود 
جلب مي كند كه نام بسياري از نخبگان اقتصادي كشور از جمله، ابتهاج و 
عال و... در ميان آنها قابل توجه است. نخستين مديرعامل بانك ملي ايران 
دكت��ر كورت ليندن بالت آلماني ب��ود، كه به همراه فوگل معاونش و 70 
كارش��ناس امور بانكي از آلمان به ايران آمدند. بانك ملي ايران كار خود 
را با سرمايه اوليه 20 ميليون ريال و با سه شعبه مركزي، مستقر در بازار 
تهران و بندر بوشهر، آغاز كرد. نخستين شعبه بين المللي اين بانك در شهر 

هامبورگ، آلمان و در سال 1327 آغاز به كار كرد. 

 حق نشر اسكناس 
در س��ال هاي 1311 ت��ا 1339 ك��ه هن��وز بانك مرك��زي يا بانك 
ناظرتاسيس نشده بود، وظيفه نشر اسكناس و ضرب سكه به عهده بانك 
ملي ايران بوده اس��ت و به مدت 29 س��ال نش��ر اسكناس و سكه توسط 
چاپخانه و ضرابخانه بانك ملي انجام مي شد و به همين خاطر، هنوز بانك 
ملي از توان باالي چاپخانه ها در انتش��ار و ايمني بسيار زياد اوراق دولتي 
و بانكي برخوردار اس��ت و همين حاال نيز بس��ياري از دفترچه ها، دسته 
چك ها، كارت هاي بانكي و اوراق مهم دولتي و بانكي توسط چاپخانه هاي 

بانك ملي انجام مي شود. 
در ميان اوراقي كه در ويترين ها ديده مي شود، اوراق بانك كارگشايي 
وابسته به بانك ملي خودنمايي مي كند كه مردم با سپردن طال و جواهر 
خود براي دريافت وام از اين طريق اقدام مي كرده اند و ضمانت سپرده اند. 

 چكش افتتاحيه 
 در مراسم افتتاح بانك ملي يك چكش به رسم يادبود آماده مي شود 
كه داراي سرچكش طاليي بوده، اما بعد از مراسم، شاه دستور مي دهد كه 

طالي آن را جدا كنيد و به عنوان سرمايه به كار بگيريد. 

 اسكناس با سه شكل 
اس��كناس هاي پهلوي اول به سه شكل مختلف منتشر شده، ابتدا به 
صورت رخ كامل با كاله، منتشر شده و در دوره پاياني پهلوي اول سرانجام 

اسكناس به صورت سه رخ رضاخان و بدون كاله منتشر شده است. 

 آثار هنري و ماشين ها 
در سالن هاي مجاور، انوع آيينه و ظروف مختلف از نقره يي تا قلم زني 
ش��ده، كه برخي منقش به آرم و نام بانك ملي ايران اس��ت. س��اعت ها، 
گلدان ها، شمعدان هاي پايه بلند، انواع تابلوهاي نقاشي، قيچي طالكاري 
ش��ده، س��كه هايي كه هداياي بانك ها و كشورهاي مختلف بوده و سنگ 
آب هاي بزرگ كه در گذش��ته آب در آن ريخته مي ش��د و براي نوشيدن 

مشتريان استفاده مي كردند، ديده مي شود. 
انتهاي س��الن مياني موزه، يك جام بلند قد ايس��تاده كه يك سر 
و گ��ردن بيش��تر از قد آدمي��زاد ارتفاع دارد. برلبه ه��اي اين جام بلند 
مصرع هاي شعر حكاكي شده و بدنه آن تزئين هنر قلم زني همراه تمام 
قد جام كرده اس��ت. ميترا سعيدي مي گويد اين جام به نام »سنگاب« 
خوانده مي ش��ود و 12 پرده از زندگي حضرت يوسف روي آن قلم زني 
ش��ده است. راهروي پش��تي اين جام را ديواره يي پوشيده از تابلوهاي 
نقاشي تشكيل داده است. شمايل شاهزاده هاي قجر، نقش گل و پرنده 
و تصوير لطفعلي خان زند در ش��كارگاه جزو تصاويري اس��ت كه ميان 
اين تابلوها يافت مي شود. بخش شمالي همين راهرو به قسمت شمالي 
س��اختمان موزه متصل مي ش��ود جايي كه ويترين هاي مملو از نشان 
و تمبرهاي چاپ ش��ده در سالگردهاي مختلف تاسيس بانك ملي در 
آن رديف ش��ده اند. در همين بخش آلبوم س��كه ها و نشان هاي طاليي 
كه به مناس��بت س��ال هاي تاس��يس بانك ملي توليد و ضرب شده اند 
در ويترين ها گردآوري ش��ده اند. ماشين هاي تحويلداري دهه 50 جزو 
اشياي ديگر موزه يي هستند و اطالعات درج شده زير آنها مي گويد كه 
از پالستيك و فلز ساخته شده اند  اما نمونه بليت هاي اعانه ملي در دهه 
50 كه در ويترين كناري همين ماشين يافت مي شود، بازديدكنندگان 
مسن تر موزه را به سمت خود جلب مي كنند. برخي از بازديدكنندگان 
مي ايستند و ناباورانه – درحالي كه اين حس در گفتارشان هم نمود پيدا 

كرده- اشيا اين بخش از موزه را تماشا مي كنند. 
ترازوهاي مختلف همراه با انواع سنگ كيلو از چند گرم تا چند كيلو 
براي اندازه گيري ش��مش هاي طال، انوع ش��مش طالي نيم كيلو تا چند 
كيلويي، اسكناس هاي 100 توماني كه در زمان خود بسيار ارزشمند بوده، 
چكش سرطال و جعبه يي كه با طال ساخته شده و قرار بوده به محمدرضا 
پهلوي در مراسم پنجاهمين سالگرد هديه شود، تابلوهايي از شاهزاده هاي 
قاجار و انواع تمبر و س��كه يادبود، انواع ماش��ين حساب، دستگاه پرفراژ، 
ساعت كارت زني با كارت هاي كاغذي قديمي، صندوق هاي پرداخت پول 
كه جاي سكه و اسكناس داشتند، اساسنامه بانك ملي، روزنامه هاي سال 
1307 با تيتر تاسيس بانك ملي آرزوي ملت ايران بود، جزو وسايلي است 
كه توجه بازديدكننده را جلب مي كند. بخش جنوبي س��اختمان موزه به 
نمايش ظروف و هدايايي اختصاص داده ش��ده كه به مناسبت سال هاي 

تاسيس بانك ملي به آن اهدا شده اند. 

 ضرب چكشي و ماشيني سكه ها 
ضرب س��كه ها در تاريخ ايران يا ب��ه صورت ضرب با چكش بوده يا از 
اواسط دوره قاجاريه به صورت ضرب ماشيني و ريخته گري و دستگاه هاي 
ضرب بوده است.  معموال عكس پادشاه هردوره روي سكه ضرب شده يا 
در برخي دوره هاي تاريخي به جاي رخ پادش��اه، كلمات فارس��ي و عربي 
استفاده شده كه نشان دهنده دوره زمامداري پادشاهان مختلف است. البته 
والي هر ايالت در زير مجموعه امپراتوري ايران نيز تنها با اجازه پادش��اه 
حق ضرب س��كه داشته و اگر ساتراپ يا استاندار بدون اجازه سكه ضرب 
مي كرد، مجازات مي شد. براين اساس، و به خاطر روشن شدن موضوعات 
مختلف مربوط به ضرب سكه، موزه بانك ملي براي كليه سكه هاي موجود 
در موزه، شناسنامه تهيه كرده تا مشخص شود كه در چه دوره يي و توسط 
كدام پادشاه دستور ضرب صادر شده است. برنامه نمايش ديجيتال سكه ها 
نيز در دستور كار موزه قرار گرفته تا بازديدكنندگان با تصاوير بزرگ تر و 
همچنين كسب اطالعات بيشتر بتوانند سكه ها را بازديد كنند. در كنار هر 
رديف از سكه هاي ريز و درشت، طاليي و نقره اي، ذره بين هاي مخصوص 

براي مشاهده سكه ها در اندازه بزرگ تر وجود دارد 

 قرآن، نزديكي دو ستاره 
عالوه بر س��كه هاي باس��تاني متعلق ب��ه امپراتوري هخامنش��يان و 
ساسانيان، سكه هاي قرون اوليه اسالمي، از طاهريان تا سلجوقيان، صفويه، 
افشاريه، زنديه و قاجاريه، در سالن هاي مختلف ديده مي شوند. روي سكه 
نادري اين جمله منقش شده است »بود سلطان بر سالطين جهان، شاه 
ش��اهان، نادر صاحب قران« يكي از مس��ووالن موزه به خبرنگار ما گفت: 
منظور از قران به معناي نزديكي دو س��تاره اس��ت و اين كلمه تنها براي 
ناصرالدين شاه استفاده نمي شود. بلكه در دوره هاي مختلف توسط شاهان 

به كار گرفته شده است
 

 بليت بخت آزمايي 
يكي از ديدني هاي س��الن شمالي موزه، بليت هاي بخت آزمايي است 
كه چاپخانه بانك ملي در سال هاي قبل از انقالب منتشر مي كرد و داراي 
شماره سريال منحصر به فردي بود كه بعد از مشخص شدن شماره برنده 
قرعه كشي از طريق دستگاه گوي گردان، برنده خوش شانس برنده جايزه 
بزرگي مي شد. اين سيستم براي سال ها در ايران قبل از انقالب هر هفته 
برگزار مي ش��د و تعداد زي��ادي از بليت فروش ها در خيابان ها و مغازه ها و 
بازار بليت مي فروختند و س��ر هفته كه برنده مشخص مي شد به شماره 
سريال بخت خود نگاه مي كردند و خوشحال يا بي تفاوت عبور مي كردند. 

 صداي مشتريان و كاركنان بانك 
سالن بزرگ با باجه هاي ميله ميله طاليي، يادآور صداي پچ پچ مشتري 
و باج��ه دار و كاركن��ان بانك اس��ت. بوي برگه ن��و دفترچه هايي كه ُمهر 
مي خوردند و وقت جدا شدن از خط پرفراژ »قرتي« صدا مي كردند؛ يعني 

كه كار، تمام شد... 
باجه دار پول هاي دس��ته ش��ده ب��ا كمربند كاغذي و نش��ان دار را 
مي ُس��راند روي لبه شيش��ه يي باجه. دستگاه پول ش��مار هم صداي 
مان��دن تش��ديد روي »ر« را مدام تكرار مي كرد؛ »پ��رررر... « هي 50 
توماني و 100 توماني ها به اسكناس آخر مي رسيدند؛ شايد دسته هاي 
20 تومان��ي، 10 تومان��ي و پن��ج تومان��ي هم. زمان تاخت��ن صنار و 
ش��اهي، دستگاه شمارشگر بانك، س��كه مي پذيرفت. سكه ها از گلوي 
چرخ گوش��تي دس��تگاه، پايين مي رفتند و »تلق تلق« روي كفه آن 

مي نشستند. دستگاه، ش��ماره مي انداخت و مشتري ها آواز دايره هاي 
فلزي داخل دس��تگاه را تا جايي گوش مي كردند كه س��كه ها به قدر 
وجه موجود در حساب شان اندازه شود. ساختمان »صندوق پس انداز 
بانك ملي«، امروز بعد از تبديل ش��دن به موزه و به نمايش درآوردن 
ابزار اوليه بانكداري، خيال بيننده را تا گذش��ته هاي دور و زنده شدن 
چنين تصاويري پرواز مي دهد. هرچه از ابتداي تاس��يس اين بانك در 
شعبه هاي آن به كار گرفته يا به مجموعه آن اهدا شده حاال در فضاي 
موزه يي اين ساختمان به نمايش درآمده است. ابزار و وسايل به نمايش 
درآمده در ويترين ه��ا، طوري تاريخ را ورق مي زنند كه بيننده آرزوي 
تماش��اي چند دقيقه فعاليت بانكي زير سقف موزه را با همين وسايل 
ابتداي��ي در دل بپروراند. در نبود چنين امكاني، بازديد از بازمانده هاي 
يك بانك در آستانه 90 سالگي اش، فرصت مغتنمي به شمار مي آيد. 

  نگهباني؛ مثل شير
شيرهاي رنگ مس، گردن كشيده اند سمت خيابان؛ پايين تر از ميدان 
پرتردد فردوس��ي، پاي پله هايي كه درهاي چوبي انتهايش، يادگار تهران 
چند دهه پيش اس��ت. از الي پلك هاي بازمانده شيرها برق خيره سري 
مي پاشد تا وسط خيابان. تو بگو يال و كوپال شان داشته در دست باد، موج 

برمي داشته كه يكهو سنگ شده اند. 
شيرهاي سنگي مقابل ساختمان موزه بانك ملي، نماد نگهباني ايمن 
از دارايي هاي سپرده گذاران در اين بانك بوده اند. زنجير قطوري مقابل در، 
ميان دو شيرس��نگي روي سكوها نصب شده و نمايانگر حفاظت از اموال 
مشتري هاي بانك ملي بوده است. پس از افتتاح موزه بانك ملي نمادهاي 
اوليه اين بانك از همان ابتداي ورود بازديدكنندگان در معرض ديد عموم 
قرار گرفته اند تا در جريان جزييات طراحي، تاسيس و نحوه فعاليت هاي 

بانك ملي باشند. 

 عمليات بانكي به روش صراف ها
ويترين هاي شيش��ه يي موزه بانك ملي تا انتهاي س��الن ش��مالي آن 
پيش رفته اند. اسنادي كه پشت ويترين ها به نمايش درآمده اند، ماجراي 
پيشنهاد تاس��يس بانك ملي را بيش از 130 سال به عقب برمي گردانند 
و از خصوصي��ات صرافي ها و تجارتخانه هاي قبل از تاس��يس بانك پرده 
برمي دارند. به اين ترتيب معلوم مي شود كه صراف ها بيشتر از افراد ديگر با 
تعيين، صحت وزن و عيار سكه ها و همينطور مبادله پول، دريافت وثيقه و 
پرداخت وام، معامله اوراق تجاري، نقل و انتقال پول بين شهرهاي ايران و 
خارج از كشور سر و كار داشته اند. بطوري كه دنباله بانكداري مدرن به اين 
حرفه برگردد. البته آنطور كه اسناد موجود مي گويند استفاده از »برات« و 
»بيجك« در نبود بانك و بانكداري رواج زيادي داشته و نقل و انتقال پول 

بسيار دورتر از روش هاي كنوني انجام مي شده است. 

 كتابچه حساب و 150 قران پول نقد
اينجا نش��انه هايي از نخس��تين دفترچه هاي حس��اب پس انداز بانك 
موجود اس��ت كه ب��راي نگهداري آن ناچار به چس��ب و بس��ت زدن به 
صفحات دفترچه شده اند. جدول هر صفحه عنوان هايي همچون »تاريخ«، 
»مبلغ رقومي«، »داين« يا »مديون« و »مبلغ تحريري« دارد. عمر يكي از 
دفترچه ها 88 سال است و عدد درج شده زير عنوان تاريخ، به روز هفدهم 
ش��هريور سال 1308 بازمي گردد. مشتري در آن روز مبلغ 150 قران در 
بانك سپرده گذاري كرده و در محل درج امضا، خطوطي نسبتا محو از او 

به يادگار مانده است. 
 

 اسكناس ها، قد كف دست
دسته چك هاي بانك ملي، اينطور كه نمونه هاي موجود در موزه نشان 
مي دهند در دهه 20 در قطع بزرگ تهيه مي ش��ده اند. در مقابل قسمتي 
از چك كه مبلغ حس��اب درج مي شده، كلمه »قران« به چشم مي خورد. 
تاري��خ اين چك ها حوالي س��ال هاي 1310 دور مي زن��د. در كنار نمونه 
چك هاي بانك، اساسنامه بانك ملي و سر رسيد چاپ شده توسط بانك 
در سال 1319 موجود است. آلبوم نمونه اسكناس هاي دوره پهلوي اول، 
اس��كناس هايي را روي برگه هاي مقوايي آلبوم، به نمايش درآورده كه در 
نگاه اول، كوچك تر از اسكناس هاي معمول به نظر مي آيند. اما قرارگيري 
اسكناس ها در ويترين شيش��ه يي اين امكان را نمي دهد كه اندازه دقيق 
آنها ارزيابي شود. با اين حال از فاصله چند وجبي با اسكناس ها مي توان 
تخمين زد قطع آنها كمي بزرگ تر از كف دست، شايد به عالوه يك بند 

كوتاه انگشت باشد. 

  قلك هاي 70 ساله
دخترك بايد س��ه يا چهار ساله باش��د وقتي عكاس از او خواسته رو 
به دوربين لبخند بزند تا تصويرش را همراه با آن قلك س��ياهرنگ ثبت 
كند. حاال بعد از گذش��ت ش��ش، هفت ده��ه از آن روز، عكس دخترك 
با آن چتري فندقي توي پيش��اني و چش��م هاي براق، پس زمينه يكي از 
ويترين هاي موزه شده و دفترچه حساب پس انداز بانك با طرح همان قلك 
پايين پاي عكس بازمانده اس��ت. تاريخ درج شده، روي سال 1330 ثابت 
مانده و س��كه بزرگي هم با طرح همان قلك سياهرنگ موجود در تصوير 

تبليغ، ضرب شده است.
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5 بورس و فرابورس
سرمايه گذاري ها ركورددار 
بيشترين تعداد سهامدار

گروه بورس  اس��امي 20ش��ركت بزرگ بورسي از 
نظر بيشترين تعداد سهامدار در پايان مهر ماه سال 96 
اعالم ش��د. بر اين اساس تعداد يك ميليون و 936هزار 
و 205كد، سهامدار 20شركت پذيرفته شده در بورس 
تهران هس��تند كه 46.33درصد سهامدار شركت هاي 
س��رمايه گذاري اين فهرست هستند. همچنين شركت 
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران با 239هزار و 513 
سهامدار برابر با 12.38درصد در پايان مهر 96 در صدر 
بزرگ ترين شركت بورسي از نظر تعداد سهامدار ايستاد 
و فوالد كاوه جنوب كيش با 151هزار و 109س��هامدار 
و ايران خودرو با 142هزار و 907س��هامدار به ترتيب با 
7.80 درصد و 7.38درصد رتبه هاي دوم و س��وم را به 
خود اختصاص دادند. عالوه بر اين ش��ركت هاي توسعه 
مع��ادن روي ايران، س��رمايه گذاري نوركوث��ر ايرانيان، 
س��رمايه گذاري صنعت نفت)هلدينگ(، س��ايپا، بانك 
انصار، توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ(، سرمايه گذاري 
گروه توس��عه ملي در جايگاه س��وم تا دهم بزرگ ترين 
شركت هاي بورسي از نظر تعداد سهامدار قرار گرفتند. 
بر اين اساس ش��ركت هاي سيمان فارس و خوزستان، 
س��رمايه گذاري غدير)هلدينگ(، سرمايه گذاري توسعه 
آذربايجان، بانك پارسيان، سرمايه گذاري نيرو، سيمان 
تهران، سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات)هلدينگ(، 
صناي��ع پتروش��يمي كرمانش��اه، بان��ك پاس��ارگاد و 
سرمايه گذاري سپه در رده هاي بعدي فهرست برترين 

شركت هاي بورسي از لحاظ تعداد سهامدار ايستادند.

مشكلي براي پرداخت سود 
سهام عدالت نداريم

 رييس س��ازمان خصوصي سازي با اشاره به تعيين 
تكليف س��هام 49شركت براي واگذاري به مردم گفت: 
هم اينك براي پرداخت سود سهام مشكلي وجود ندارد. 
به گزارش ايلنا؛ ميرعلي اشرف پوري حسيني درخصوص 
آينده س��هام عدالت گفت: اخيرا ش��وراي عالي اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 تشكيل جلسه داده و يك 
ماه اجازه داده ش��ده كه اگر كسي خواست آورده نقدي 
خ��ود را تامين كن��د، قادر به اين كار باش��د. وي ادامه 
داد: 49ش��ركت كه داراي قيمت قطع��ي طرح بودند، 
تصويب شد كه به مشموالن متعلق مي شود و از سهام 
دولتي خارج  و باقي مانده س��هام از محل سود و آورده 
مطبق مقررات و قوانين اصل 44 به دولت بازمي گردد. 
پوري حسيني با بيان اين مطلب افزود: هم اينك براي 
پرداخت س��ود سهام مش��كلي وجود ندارد و در هيات 
وزيران نيز اين مس��اله مطرح ش��ده و با توجه به اينكه 
سود در اختيار دولت بود، مصوبه شوراي عالي اصل 44 
مبني بر توزيع س��ود بين مشموالن مورد تاييد هيات 

وزيران بوده است. 

 ف�روش هزارميلي�ارد ريال ان�واع محصول در 
»دفارا«: شركت داروسازي فارابي با سرمايه ثبت شده 
400ميلي��ارد ريال گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به 
پايان مهر ماه امسال را منتشر كرد. همچنين اين شركت 
در يك ماهه منتهي به پايان مهر ماه سال جاري با توليد 
45هزار و 468هزار عدد كپسول بيشترين توليد را در اين 
محصول خود داش��ت. بر اين اساس شركت در گزارش 
عملكرد يك ماهه شركت اعالم كرده است در ماهي كه 
گذش��ت 67 هزار و 658 هزار عدد كپس��ول و قرص و 
يك هزار و 728هزار شيش��ه سوسپانسيون توليد كرده 
كه كپسول بيشترين سهم را در توليدات اين شركت در 
مهر ماه داش��ته است. افزون بر اين مبلغ فروش شركت 
در مهر ماه امسال يك 169ميليارد و 784ميليون ريال 
بوده است. همچنين شركت داروسازي فارابي از ابتداي 
س��ال جاري تا پايان مهر ماه 359هزار و 195هزار عدد 
انواع كپس��ول و ق��رص و 13هزار و 412هزار شيش��ه 
سوسپانسيون را توليد كرده كه كپسول بيشترين سهم 
را در تولي��دات اين ش��ركت در 7ماهه ابتدايي امس��ال 
داشته است. بر اين اساس شركت اعالم كرده در 7ماهه 
ابتدايي سال جاري يك هزار و 28ميليارد و 50 ميليون 

ريال از محصوالت خود را به فروش رسانده است. 
 پيش بيني سود سال آينده »كمرجان«: شركت 
بازرگان��ي و توليدي مرجان كار با س��رمايه ثبت ش��ده 
20ميليارد ريال نخس��تين پيش بيني درآمد هر سهم 
12ماهه منتهي به پايان آذر 97 را منتشر كرد. همچنين 
ش��ركت براي دوره 12ماهه منتهي به پايان آذر 97 به 
ازاي هر س��هم 321ريال س��ود خالص پيش بيني كرد. 
اين ش��ركت براي دوره 12ماهه س��ال مالي منتهي به 
پايان آذر ماه امس��ال به ازاي هر س��هم 271ريال سود 
پيش بيني كرده بود و براي س��ال مالي آينده اين سود 
را 18درصد نسبت به مدت مش��ابه افزايش داده است. 
عالوه بر اين شركت سود خالص براي 12ماهه منتهي به 
پايان آذر ماه 97 را 6 ميليارد و 422ميليون ريال اعالم 
كرده اس��ت. اين رقم براي سال مالي 12ماهه پايان آذر 
ماه 96، 5 ميليارد و423ميليون ريال پيش بيني ش��ده 
اس��ت. همچنين »كمرجان« سود سهام پيشنهادي هر 
سهم را 100ريال اعالم كرده است. افزون بر اين شركت 
دالي��ل تغييرات دوره منتهي به پايان آذر ماه 96 را اين 
گونه اعالم كرده است: سود و زيان دوره منتهي به پايان 
آذر ماه امس��ال براساس عملكرد 9ماهه و برآورد 3ماهه 
پاياني س��ال مالي جاري پيش بيني شده و تغييرات در 

مبالغ ناشي از موارد فوق بوده است. 
 پوشش پيش بيني هاي »سخاش«: شركت سيمان 
خاش پيش بيني درآمد هر س��هم سال مالي منتهي به 
29 اسفند ماه 96 را حسابرسي شده و با سرمايه معادل 
125ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين اين ش��ركت 
پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال مالي منتهي به 29 
اس��فند ماه 96 را مبلغ 1072ريال اعالم كرده اس��ت و 
طي 6 م��اه با اختصاص مبلغ 659 ريال س��ود به ازاي 
هر سهم معادل 61 درصد از پيش بيني هايش را پوشش 
داد كه اين رقم در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي 
قبل معادل 22درصد افزايش داشت. گفتني است، اين 
ش��ركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 542 ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داد و به 41درصد از 

پيش بيني هايش رسيد. 

ذره بين بازار

رويداد

روي خط شركت ها

»تعادل« از رويكرد حمايتي وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش مي دهد

حمايت نهاد ها؛ ارتقاي ظرفيت بين المللي بورس كاال

افزايش هفتگي دماسنج بورس تهران
گروه بورس 

در معام��الت بورس اوراق به��ادار تهران كه در 
پاي��ان معامالت هفته منتهي ب��ه 17 آبان ماه 96، 

رقم خورد ش��اخص كل نس��بت به هفت��ه ماقبل با 
0.1 درصد افزايش روبه رو ش��د. اين در حالي است 
كه شاخص كل با 53 واحد افزايش نسبت به هفته 

ماقبل، به رقم 87هزارو 897 واحدي رس��يد. عالوه 
براين، ش��اخص بازار اول با 51 واحد كاهش به رقم 
61هزارو 481 واحد بالغ ش��د و شاخص بازار دوم با 
577 واح��د افزايش عدد 192ه��زارو 225 واحد را 
تجرب��ه كرد و به ترتيب ب��ا 0.082 درصد كاهش و 
0.30 درصد افزايش نس��بت به هفته ماقبل مواجه 

ش��دند. عالوه براين، در 5 روز كاري هفته گذش��ته 
ارزش كل معام��الت اوراق بهادار به 8171 ميليارد 
ريال بالغ ش��د كه نسبت به هفته قبل 24.4 درصد 
كاهش يافته اس��ت. در ضمن تعداد 4090 ميليون 
انواع اوراق به��ادار در بيش از 267هزار دفعه مورد 
معامل��ه قرار گرف��ت و به ترتي��ب 12 درصد و 16 

درصد كاهش را نس��بت به هفته ماقبل تجربه كرد. 
اي��ن درحالي اس��ت كه تعداد 19ميلي��ون واحد از 
صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش كل بيش از 198 ميليارد ريال مورد 
معامل��ه قرار گرفت و ب��ه ترتيب با 14 درصد و 12 

درصد افزايش نسبت به هفته ماقبل همراه شد. 

گروه بورس 
ب��ورس كاالي ايران به عنوان بس��تري مهم براي 
ارتقاي ش��فافيت و ايجاد معامالت منصفانه و رقابتي 
در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و اهداف 
دول��ت تدبير و اميد قطعا مي تواند نقش��ي حياتي در 
تحقق برنامه هاي ارائه ش��ده براي وزارتخانه هاي مهم 
اقتصادي كش��ور ب��ه ويژه 3 وزارت ام��ور اقتصادي و 
داراي��ي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كش��اورزي 
داشته باش��د. همچنين بورس كاالي ايران به عنوان 
بازاري نظام مند و شفاف در كشور هميشه از اقتصاد و 
صنايع در مسير توسعه و بهبود روند مبادالت حمايت 
كرده و كارشناسان ضمن اشاره به مزاياي متعدد اين 
ب��ازار معتقدند كه براي تامين مالي نبايد تنها به بازار 
پول تكيه كرد؛ بلكه بايد از ظرفيت هاي بازار سرمايه نيز 
بهره مند شد كه در اين زمينه ابزارهاي مختلف بورس 
كاال ازجمله سلف موازي استاندارد، گواهي سپرده كاال 
و امكان انجام معامالت فيوچرز و آپش��ن مي تواند به 
يكي از محورهاي اصلي تامين مالي صنايع از دريچه 
بازار س��رمايه تبديل ش��ود. افزون بر اين، حل معضل 
دالل هاي بي هويت و شفافيت حاكم بر معامالت بورس 
كاالي ايران نيز از ديگر مزاياي عرضه كاالهاي مختلف 
در اين بازار است تا از ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود 
در آن براي سامان دهي و مديريت هر چه بيشتر نظام 
عرضه و تقاضا و جلوگيري از نوسانات قيمتي كاذب در 

بازارها بهره ببرد. 
بر اين اساس، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
پيرام��ون نقش ب��ورس كاالي اي��ران در تنظيم بازار 
صنايع مختلف عنوان كرد: بورس كاالي ايران مي تواند 
در شفاف سازي و سالمت اقتصادي كشور و جلوگيري 
از رانت و فس��اد نقش مهمي ايفا كند؛ بنابراين عرضه 
محص��والت صنايع مختلف به ويژه ف��والد در بورس 
كاالي ايران هم به نفع توليدكننده و هم مصرف كننده 
است. مهدي كرباس��يان در گفت وگو با بورس كاالي 
ايران با تاكيد بر اينكه بورس كاال زمينه  ش��فافيت در 
معامالت را فراهم مي كند، گفت: بايد دقت داشت كه 
هدف از ايجاد مجموعه يي به نام »بورس كاال« كشف 
قيمت كاالها براس��اس رويكرد عرضه و تقاضا بوده و 
هست. اين يكي از كاركردهاي بسيار مهم بورس كاال 
در بازار سرمايه است تا به تعادل منطقي در مكانيسم 
عرضه و تقاضا كمك كند و به دنبال آن عرضه كننده 
و تقاضاكنن��ده بتوانند بدون مش��كل در بخش هاي 

مختلفي مثل محصوالت پتروش��يمي، كش��اورزي و 
صنعتي فعاليت كنند. نكته مهم تر از كشف قيمت در 
اقتصاد كاالها اين است كه امكان ايجاد ابزارهاي مالي 
براساس همين كشف قيمت و معامالت نقدي فراهم 
ش��ود. وي افزود: بورس به شكل عمومي و بورس كاال 
به طور خاص يكي از محورهاي مهم در شفافيت است. 
در اي��ن بخش عرضه و تقاضا به صورت ش��فاف ارائه 
شده كه ضمن افزايش كيفيت و استانداردسازي توليد، 
قيمت ه��ا به صورت بين المللي با بازارهاي بين المللي 
در تعادل هس��تند. در اين بين سيستم هاي نظارتي و 
مالياتي هم به صورت شفاف مي توانند وظايف خود را 

انجام دهند. 

 سياست دستوري
ريي��س هيات عامل »ايميدرو« در مورد مرجعيت 
قيمت گذاري كاالها در بورس كاالي ايران اظهار كرد: 
ما بايد اين نكته را در نظر داش��ته باشيم كه نبايد به 

شكل دس��توري عمل كنيم؛ چراكه اگر هر عملي در 
حوزه نظارت به ش��كل دستوري باشد، بازار به سمت 
غيرشفاف بودن خواهد رفت. در اين رابطه بورس كاال 
وظيفه نظارت و تامين منافع توليدكننده، عرضه كننده 
و... را دارد؛ با همه اين تفاس��ير اگر نهادهاي مختلف 
از س��ازوكار بورس كاال حمايت جدي و عملي داشته 
باش��ند به طوري كه محصوالت مختلف با تمركز در 
بورس كاال مورد معامله ق��رار گيرند، تابلو اين بورس 
مي توان��د به مرجع قيمت گذاري كااله��ا در بازارهاي 
بين المللي تبديل شود. وي بورس كاالي ايران را يكي 
از بخش هاي اثرگذار در رونق صنعت فوالد دانس��ت و 
گف��ت: بايد بپذيريم كه بايد جايگاه بهتري در دنيا به 
ويژه در منطقه در حوزه معدن و صنايع معدني داشته 
باش��يم كه زنجيره فوالد يكي از مهم ترين بخش هاي 

آن است. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به 
سابقه عرضه فوالد در بورس كاال و نقش آن در حذف 

رانت و افزايش ش��فافيت معامالت اين صنعت، اظهار 
كرد: محصوالت فوالدي از سال 1382در بورس كاالي 
ايران عرضه ش��ده و بحث ب��ورس كاال و به طور كلي 
فعاليت همه بورس ها يكي از محورهاي اساسي است 
كه مي تواند در شفاف سازي و سالمت اقتصادي كشور 
و جلوگيري از رانت و فس��اد در كش��ور نقش مهمي 
ايفا كند. وي افزود: بنابراين با توجه به مزيت هايي كه 
در اي��ن بورس وج��ود دارد، عرضه محصوالت صنايع 
مختل��ف به ويژه فوالد در ب��ورس كاالي ايران هم به 
نفع توليدكننده بوده و هم به نفع مصرف كننده است. 

 حمايت در دستور كار 
ريي��س هي��ات عام��ل ايميدور ب��ا بي��ان اينكه 
خوشبختانه حمايت از بازار سرمايه به ويژه بورس كاال 
جزو سياس��ت هاي وزير امور اقتصادي و دارايي است 
درخصوص نقش بورس كاال در توسعه و رونق بخشي 
به صنايع معدني در كش��ور اظهار ك��رد: اميدوارم در 

راستاي اين سياست ها، همكاري نزديكي كه در حوزه 
معدن و صناي��ع معدني به ويژه ح��وزه فوالد و مس 
با بورس كاالي ايران وجود دارد به رونق بخش��ي اين 
صنايع كمك كنيم. وي تاكيد كرد: عرضه محصوالت 
در بازارهاي خارج از بورس كاال سبب فقدان در قيمت 
ف��روش محصوالت توس��ط توليدكنندگان مي ش��ود 
ك��ه در نهايت زمين��ه انحصار در خري��د را به وجود 
م��ي آورد؛ بنابراين بايد از امكانات و ش��فافيت بورس 
كاال اس��تفاده كرد و در مسيري روشن در اقتصاد گام 
برداشت. كرباسيان تاكيد كرد: با همه گرفتاري هايي 
كه سيس��تم بانكي و بيمه يي كشور دارد، بورس كاال 
در حوزه صادرات و رينگ صادراتي عملكرد خوبي در 
دوره مديريت فعلي داشته است. همچنين راه اندازي 
معامالت پس��ته و زعفران از پيش��رفت هاي ش��ركت 
بورس كاال در اين دوره محس��وب مي ش��ود. بديهي 
است كه اگر سيستم بانكي و بيمه يي ما بهتر و موفق تر 
عمل كند بدون شك اين بورس مي تواند موفقيت هاي 

بيشتري حاصل كند. 
اين مقام مس��وول خاطرنش��ان كرد: متاسفانه در 
پاره يي مواق��ع، دس��تورالعمل ها و مقرراتي بر بورس 
كاال تحميل مي ش��ود كه قدرت مانور را از اين بورس 
مي گيرد اما واقعيت اين است كه بورس به معناي كلي 
مي تواند رقيب خوبي براي حوزه پول باش��د و به نظر 
مي رسد بايد در اين زمينه تحول جدي ايجاد شود. به 
گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، بورس كاال 
جايگاه مهمي در اقتصاد كشور پيدا كرده و از آنجا كه 
تاكنون اقدامات خوبي در زمينه كشف واقعي قيمت ها 
و ش��فافيت در آمارها داش��ته بر همين اساس عرضه 
محص��والت مختلف در بورس اقدام مهمي به ش��مار 
مي رود. رييس هيات عامل ايميدرو با اش��اره به اينكه 
توس��عه بورس كاالي ايران س��المت اقتصاد را در پي 
دارد، افزود: گسترش بورس كاال طي سال هاي اخير و 
عرضه كاالهاي مختلف از طريق آن نشان مي دهد كه 
ب��ورس كاال مي خواهد به بازاري بزرگ تر و بين المللي 
تبديل شود كه ما در سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنايع معدني ايران نيز طي اين سال ها حمايت الزم 
را جه��ت برقراري و پايداري اي��ن بورس انجام داده و 
خواهي��م داد. در حقيقت به هر ميزان كه ش��فافيت 
و س��المت اقتص��ادي افزايش يابد به هم��ان ميزان، 
آرام��ش و ثبات اقتصادي ايجاد ش��ده و زمينه جذب 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي بيشتر فراهم مي آيد. 

آمار معامالت

چهره

بازار سرمايه

مديرعامل سمات خبر داد

تفاهمنامه داريم اما قراردادي نبستيم

نگاهي به تحوالت بازار

 با هيچ كش��ور خارج��ي هنوز قراردادي بس��ته 
نش��ده است و فقط در 2س��ال اخير تفاهمنامه هايي 
ب��ا بورس هاي ژاپن، تاي��وان، يونان، ك��ره جنوبي و 
كشورهاي ديگر منعقد شده است. مديرعامل شركت 
س��پرده گذاري مركزي و تس��ويه وجوه اوراق بهادار 
در مورد آخرين جزئي��ات تعامل هاي صورت گرفته 
با نهاد ناظر ب��ورس كره جنوبي براي انجام مبادالت 
پولي در بازار س��رمايه ايران با حضور برخي بانك ها 
گفت: در فرآيند بسترسازي براي تعامل با بورس كره 
جنوبي كارهاي خوبي انجام ش��د و به نتايج مطلوب 
نيز نزديك ش��د ام��ا در آخرين پيگيري ها ش��ركت 
KSD ك��ره جنوبي به عنوان همپاي س��مات ايران 
اعالم كرد ك��ه از لحاظ امور داخل��ي در بورس كره 
جنوبي مش��كلي وجود ندارد ولي حاش��يه سنگين 
سياس��ت بر فعاليت اي��ن بازار باعث معطل ش��دن 
امور شده اس��ت. محمدرضا محسني در گفت وگو با 
فارس افزود: در اين فرآيند بازار سرمايه ايران و بازار 

س��رمايه كره جنوبي نهاي��ت هماهنگي را با يكديگر 
داشتند و شركت سپرده گذاري به عنوان پيشران اين 
موضوع از طرف سازمان بورس قرار داشت. همچنين 
جلسات موثري نيز با حضور رياست سازمان بورس، 
نمايندگان بانك ها و س��مات در كره جنوبي در آبان 
ماه پارس��ال منعقد ش��د ام��ا دليل توق��ف آن تنها 

بحث هاي سياسي حاكم بر امور بود. 
انجام اين كار گشايش مطلوبي براي بازار سرمايه 
اي��ران و حتي بازارهاي ديگر در بر داش��ت اما طرف 
كره ي��ي در نهاي��ت اعالم كرد كه با كمال تاس��ف و 
درك تالش هاي انجام ش��ده، دس��ت و پ��اي آنها با 
فش��ارهاي سياس��ي بيروني بسته اس��ت. اين مقام 
مس��وول با بيان اينكه بازار س��رمايه اي��ران در اين 
زمين��ه همچن��ان آمادگ��ي الزم را دارد و اقدام هاي 
شايس��ته يي نيز انجام داده اس��ت، عنوان كرد: حتي 
تامين س��رمايه ها و كارگزاري ها و بانك ها نيز در اين 
فرآيند جهت همكاري فراخوانده ش��دند و س��مات 

قابلي��ت خود را براي انجام اين عمليات نش��ان داد. 
وي با بيان اينكه سازمان بورس در اين فرآيند نقش 
راهبري و هماهنگ كنندگي خود را به خوبي نش��ان 
داد، تصريح كرد: متاسفانه دغدغه هاي سياسي حاكم 
بر كره جنوبي نتوانست آن را به نتيجه برساند. سفير 
اي��ران نيز از اين فرآيند اطالع داش��ت و كمك هاي 
شايس��ته يي ك��رد اما ب��ه نتيجه الزم نرس��يد. اميد 
مي رود روزي اين تالش ها به نتيجه برس��د اما اينكه 
چه زماني حاصل شود و اين ارتباط را با عرضه اوارق 
بدهي ايران داشته باشيم، نمي توان زمان قطعي داد. 
مديرعامل سمات افزود: بازار سرمايه ايران و همكاري 
با ايران به دليل س��ود بس��يار مناسبي كه در برخي 
اوراق ازجمله اوراق خزانه دولتي دارد بسيار شيرين و 
مطلوب است و هر آنچه انجام نمي شود ناشي از عدم 
قابليت در س��مات يا كارگزاري ه��اي ايران يا تامين 
س��رمايه ها يا بانك ها يا قوانين باالدس��تي و نظارتي 

ايران در سازمان بورس و ساير مراكز نيست. 

 بورس هاي ايران و يونان
محسني با اشاره به قرارداد ايكس نت براي اتصال 
ب��ورس ايران با اروپا و زمان اجرايي ش��دن آن گفت: 
طي ماه هاي اخير با آتكس گروپ يونان جلسات خوبي 
برگزار ش��د و در بورس يونان نيز تعامل هاي مناسبي 
صورت گرفت. قرار ش��د به دليل پروتكل هاي بورس 
يونان براي تسويه معامالت همچنين ارتباط با بورس 
حدود 30كش��ور مختلف امكان اتصال بورس ايران با 
بورس يونان فراهم و فرآيند معامالت از طريق برخي 
بانك هاي ايراني و يوناني انجام ش��ود. به گفته وي در 
اي��ران به  طور كلي همه بانك ه��ا براي انجام عمليات 
تس��ويه اعالم آمادگي كرده اند اما به  طور خاص بانك 
خاورميانه، سامان و ملت تمايل به انجام اين كار دارند. 
وي ادامه داد: براي انجام اين كار از تامين سرمايه ها 
كمك گرفته ش��ده تا در اين فرآيند ورود پيدا كنند. 
براي عملياتي شدن اين اتصال نيز نمي توان زمان داد 
اما به نتيجه مناسبي رسيده است. اين در حالي است 
كه در سفر اخير اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس 
نيز متوليان بورس آتن عالقه بسيار خود را براي تعامل 
با بازار سرمايه ايران نشان داده بودند. مديرعامل سمات 
با بيان اينكه با هيچ كش��ور خارج��ي هنوز قراردادي 
بس��ته نشده است، گفت: هم اكنون تفاهمنامه هايي با 
بورس ه��اي ژاپن، تايوان، يون��ان، كره جنوبي و ديگر 

كشورها در دو سال اخير منعقد شده است. 
وي افزود: همچني��ن در اجالس ACG كه ايران 
با كسب راي قاطع بااليي به عضويت هيات مديره آن 
درآمده، ش��ركت س��مات ايران عضو كميته سايبري 
آن نيز ش��د و تعامالتي ازجمله شركت در برنامه هاي 
آموزشي دو كش��ور ايران و هندوستان با هدف داد و 

ستد در زمينه دانش انجام شده است. 

كدهاي معامالتي س�رمايه گذاران خارجي از 
۱۰۰۰ عبور كرد: به��ادر بيژني با بيان اينكه نيمي از 
معامالت سرمايه گذاران خارجي در بازار سرمايه ايران 
متعلق به سرمايه گذاراني از كشور آلمان است، گفت: 
تا به امروز يك هزار كد معامالتي براي سرمايه گذاران 
خارجي صادر ش��ده است. جانش��ين رييس سازمان 
ب��ورس در امور بين المل��ل و جذب س��رمايه گذاري 
خارج��ي در گفت وگ��و با فارس با بي��ان اينكه صدور 
كدهاي معامالتي ب��راي س��رمايه گذاران خارجي به 
يك هزار كد معامالتي رس��يده اس��ت، گفت: نيمي 
از س��رمايه گذاران خارجي بازار س��رمايه را آلماني ها 
تشكيل مي دهند. بهادر بيژني با اشاره به روند مناسب 
پذيرش س��رمايه گذاران خارجي در هر ماه شمس��ي 
گفت: مجموع س��رمايه گذاري هاي صورت گرفته در 
بازار سرمايه ايران پس از برجام تا كنون چهاربرابر شده 
است. مدير جذب سرمايه گذاري هاي خارجي سازمان 
بورس با بيان اينكه نيم��ي از ارزش معامالت صورت 
گرفته در بازار سرمايه ايران متعلق به سرمايه گذاران 
آلماني اس��ت، عنوان كرد: اين موضوع نش��ان دهنده 
توجه و عالقه خاص س��رمايه گذاران اين كشور بوده و 
اين در حالي است كه سازمان بورس با نهاد ناظر مالي 
بورس آلم��ان )BAFIN( موافقتنامه هايي به منظور 
همكاري هاي مشترك و ايجاد اطمينان خاطري بيشتر 

براي س��رمايه گذاران را نيز طي ماه هاي اخير منعقد 
كرده اس��ت. وي با بيان اينكه سرمايه گذاران اروپايي 
ب��ه ويژه آلمان ها ارزش بازار س��رمايه اي��ران را درك 
كرده و به ظرفيت هاي آن پ��ي برده اند، تصريح كرد: 
ساير كش��ورهاي آلماني زبان از جمله سرمايه گذاران 
كش��ور سوييس نيز و پس از سرمايه گذاراني از برخي 
كش��ور هاي همس��ايه ايران در ميان س��رمايه گذاران 
خارج��ي فعال در بازار س��رمايه كش��ور ق��رار دارند. 
بيژن��ي از حضور پررنگ ايران در س��ازمان بين المللي 
كميس��يون هاي اوراق بهادار )آيس��كو( نيز خبر داد و 
گف��ت: به زودي پرونده ايران براي نخس��تين بار پس 
از تحريم هاي هسته يي در سال هاي گذشته، از حالت 
پيوسته به حالت عادي در اين كميسيون تبديل خواهد 
ش��د. اين مقام مس��وول روند حضور س��رمايه گذاران 
خارجي را مناس��ب ارزيابي كرد و گفت: برخي از اين 
س��رمايه گذاران به دنبال دستيابي به سهمي از ارزش 
بازار س��هم در صنعت يا گروه ناش��ر مورد نظر بوده و 
برخي ديگر نيز با هدف دس��تيابي به س��هام در بازار 
س��رمايه اقدام به س��رمايه گذاري در بورس مي كنند. 
گفتني است، ارزش معامالت سرمايه گذاران خارجي 
در بازار سرمايه ايران بنا بر آمارها و گزارش هاي بورس 

تهران از 2هزار ميليارد تومان فراتر نمي رود. 
افزايش نقدش�وندگي با تغيير زمان تسويه: 

اخت��الف زمان تس��ويه بي��ن اوراق بدهي و س��هام، 
تبعاتي را به همراه دارد كه در صورت يكس��ان شدن 
زمان تس��ويه عالوه بر اينكه نقدش��وندگي بازار را باال 
مي برد عمال انصاف معامالت را بيشتر مي كند و باعث 
هماهنگ��ي و همراهي بيش��تر اوراق بدهي و س��هام 
مي شود. روح اهلل ميرصانعي دبيركل كانون كارگزاران 
بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با س��نا در خصوص 
نامه به س��ازمان ب��ورس براي تغيير زمان تس��ويه از 
T+3 به T+1 گفت: در حال حاضر س��رمايه گذاران و 
س��هامداران در يك وضعيت دوگانه هستند، سهامدار 
زماني كه قصد خريد س��همي را دارد، كارگزار از وي 
تقاضاي واريز وجه سهم به حساب كارگزاري مي كند 
و پس از آن سهم به خريد گذاشته مي شود. وي ادامه 
داد: اين گروه از س��رمايه گذاران كه قبل از خريد وجه 
نقد خود را به حس��اب كارگزاري واري��ز كرده اند، در 
زمان فروش بعد از سه روز كاري مي توانند وجه خود 
را درياف��ت كنند. اين مقام مس��وول چنين روندي را 
نامتناسب و غيرمنصفانه دانست و گفت: تقريبا در دنيا 
هم اكثر كش��ورها ظرف دو يا س��ه روز كاري تسويه 
مي كنند اما به س��مت تس��ويه در يك روز كاري در 
حال حركت هس��تند. اينكه بازاري بتواند ظرف يك 
روز كاري وجوه فروش��نده ها را پرداخت كند، نيازمند 
تجهيزات نرم افزاري و س��خت افزاري مناس��ب است 
و كش��ورهايي ك��ه بتوانند خود را به اي��ن نرم افزارها 
تجهيز كنند مي توانند تسويه يك روزه داشته باشند. 
ميرصانعي با اش��اره به اينكه بسياري از كارگزاري ها و 

ش��ركت هاي بزرگ به تس��ويه 3 روزه عادت كردند و 
اين تغيير عادت ممكن اس��ت براي آنها سخت باشد، 
گفت: اما چنين تغييراتي ب��راي كل بازار آثار مثبتي 
دارد چون سرمايه گذاران وقتي نياز به نقدينگي دارند 
سريع تر به سرمايه خود دسترسي پيدا مي كنند و اين 
موضوع نقدشوندگي سهام را افزايش مي دهد. وي به 
مش��كل ديگر تسويه سه روزه اش��اره كرد و گفت: در 
بازار س��رمايه اوراق بدهي يك روزه تس��ويه مي شود 
ولي اوراق س��هام براي تسويه سه روز زمان نياز دارد. 
اين موضوع بعضا مشكالتي را ايجاد مي كند به عنوان 
مثال وقتي س��رمايه گذار سهمي را مي فروشد و اوراق 
مشاركت مي خرد براي كارگزار مشكل ايجاد مي كند، 
چون سهم سه روزه تسويه مي شود پس كارگزار بايد 
از محل منابع خودش براي سرمايه گذار خريد كند و 
پس از سه روز وجه نقد آن به حساب كارگزاري واريز 
ش��ود. به گفته دبيركل كانون كارگزاران اين اختالف 
زمان تس��ويه بين اوراق بدهي و س��هام تبعاتي را به 
همراه دارد كه در صورت يكس��ان شدن زمان تسويه 
عالوه بر اينكه نقدش��وندگي ب��ازار را باال مي برد عمال 
انصاف معامالت را بيش��تر مي كند و باعث هماهنگي 
و همراهي بيش��تر اوراق بدهي و س��هام مي شود. وي 
در پاس��خ به اين س��وال كه چنين تغييري مشكلي 
ب��راي صنعت كارگزاري ايجاد نمي كند، گفت: ممكن 
است كارگزارها با برخي مشتري هاي بزرگ كه عادت 
به تس��ويه سه روزه دارند با مش��كل روبه رو شوند اما 
با گذشت زمان كم كم بازار عادت مي كند. ميرصانعي 

افزود: در صورتي كه س��پرده گذاري زيرس��اخت هاي 
اجراي اين كار را داش��ته باشد، مشكل خاصي وجود 
ندارد البته به نظر مي رسد، سپرده گذاري آمادگي اجرا 
را دارد چون س��امانه هاي اين مجموعه به روز است و 
اكنون نظر تخصصي س��ازمان سازمان بورس و اوراق 

بهادار مي تواند به تغيير اين فرآيند منجر شود. 
كاهش زمان تسويه وجوه به گردش معامالت 
سرعت مي دهد: يك كارشناس بازار سرمايه معتقد 
است، پيشنهاد كاهش زمان تسويه وجوه در بورس با 
هدف افزايش سرعت و گردش معامالت است. فردين 
آقابزرگي در مورد كاهش زمان تسويه معامالت سهام 
در بورس و فرابورس گفت: هدف اوليه اين پيشنهاد در 
حقيقت افزايش سرعت و گردش معامالت است؛ چرا 
كه بيش��تر فعاالن بازار سرمايه همواره در حال تغيير 
پرتفوي سهام خود )خريد و فروش( هستند. وي افزود: 
از گذشته و عمدتا به دليل نبود اتصال سيستم پرداخت 
بانك ه��ا به يكديگر عمليات انتقال وجوه از يك بانك 
به بانك ديگر نياز به حداقل 2 روز كاري وجود داشت. 
به گزارش اقتصاد آنالين، اين كارشناس بازار سرمايه 
تصريح كرد: ليكن در حال حاضر همس��و با مقررات 
حاكم بر ب��ورس در خصوص لزوم تامين وجه قبل از 
انجام خريد و همچنين حل شدن موضوع انتقال وجوه 
از يك بانك به بانك ديگر الزم است، برخي رويه ها از 
جمله زمان دريافت وجوه حاصل از فروش كه سه روز 
پس از تحقق فروش است مورد بازنگري قرار بگيرد و 

به نوعي اصالح شود.
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 كاهش آسيب هاي اجتماعي از 
اهداف طرح كارآفرينان نسل فردا

مراسم اختتاميه دوره آموزشي »كارآفرينان نسل فردا« 
با همكاري اتاق اصفهان برگزار ش��د. حس��ين ميرمحمد 
صادقي، رييس موسس��ه آموزش��ي و پژوهشي اتاق ايران، 
ه��دف از برگزاري دوره هاي اينچنيني را برداش��تن باري 
از دوش اقتصاد كش��ور بيان ك��رد و افزود: با همين هدف 
دوره ه��اي ديگري همچ��ون دوره هاي تعام��ل صنعت و 
دانش��گاه و مجموعه همايش هاي تاثير رونق اقتصادي بر 
كاهش آسيب هاي اجتماعي نيز در اتاق هاي مختلف كشور 
برگزار ش��ده است.  وي با اش��اره به كم بودن خانواده هاي 
كارآفرين در كشور گفت: از اكنون بايد به تربيت و تشويق 
ايده هاي نو و تربيت كارآفرين توانمند پرداخت.  ميرمحمد 
صادقي افزود: بس��ياري از آس��يب هاي اجتماعي موجود 
در كش��ور ناش��ي از مسائل اقتصادي اس��ت و با كمك به 
كارآفرينان مي توان با بس��ياري از آس��يب هاي اجتماعي 
مقابل��ه كرده و با برگ��زاري دوره هايي مانن��د كارآفرينان 
نس��ل ف��ردا مي توانيم بخش��ي از فقر موج��ود در جامعه 
را از بي��ن برده و با جهل نيز به مقابل��ه بپردازيم.  در اين 
مراس��م عبدالوهاب س��هل آبادي، رييس ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي اصفهان، زمينه س��ازي براي 
رشد و تعالي جوانان را در چارچوب پياده سازي طرح هاي 
آموزشي نويني همچون كارآفرينان نسل فردا و بازرگانان 
جوان در راستاي تقويت خالقيت و ايده پردازي از گام هاي 
بس��يار موثر دانس��ت كه موفقيت آينده آنان را به همراه 
تحصيالت دانش��گاهي به همراه خواهد داش��ت.  رييس 
ات��اق اصفهان اجرا و پياده س��ازي اين ط��رح را نه تنها در 
استان اصفهان بلكه در براي تمام استان ها ضروري دانست. 
س��هل آبادي در ادامه گفت شعار اتاق اصفهان »اتاق براي 
همه؛ در خدمت اقتصاد استان« است.  امير كشاني، رييس 
كميسيون آموزش و شوراي عالي جوانان اتاق اصفهان نيز 
در اين مراس��م گفت: در دوره آموزش كارآفرينان نس��ل 
ف��ردا، هدف اتاق تحويل تعداد قاب��ل توجهي كارآفرين و 
بازرگان توانمند و جديد به اصفهان است.  كشاني با تشريح 
جزيي��ات برگزاري اين دوره آموزش��ي، هدف نهايي آن را 
توانمندسازي جوانان و رقم زدن آينده يي مطلوب دانست.  
دوره بعدي كارآفرينان نسل فردا در اتاق بازرگاني، صنايع، 

معادن و كشاورزي كاشان برگزار خواهد شد. 

  افزايش قيمت نهاده ها
بالي جان صنعت مرغداري

حبيب اس��د اهلل نژاد، نايب رييس كانون انجمن صنفي 
مرغداران كش��ور با بيان اينكه افزايش سرس��ام آور قيمت 
نهاده ها براي مرغداران دردسرساز شده است، اظهار كرد: 
 قيمت سويا به نسبت متوسط س��ال گذشته 20، جوجه

31، ذرت 15و ني��روي كار 15درصد افزايش داش��ته كه 
درنهايت اين امر هزينه ه��اي توليد مرغداران را 20درصد 
باال برده اس��ت. وي اف��زود: با توجه به آنكه قيمت مرغ به 
نسبت سال گذشته 3.6 درصد افزايش داشته است، ادامه 
اي��ن روند توليدكنندگان را متحمل ض��رر و زيان خواهد 
كرد.  اس��داهلل نژاد با اش��اره به اينكه مرغداران در شرايط 
بسيار س��ختي قراردارند، گفت: افزايش قيمت نهاده هاي 
توليد همانند ذرت و سويا هيچ سنخيتي با تغيير نرخ ارز 
مبادله يي و قيمت ه��اي جهاني ندارد كه به همين خاطر 
ورود شركت پشتيباني امور دام، تاثير بسزايي در برخورد با 
سودجويان و كاهش قيمت دارد. نايب رييس هيات مديره 
كانون انجمن صنفي مرغداران كش��ور از اجراي س��امانه 
مديري��ت اطالع��ات صنعت طيور جه��ت مديريت توليد 
مرغ كش��ور خبر داد و گفت: اين سامانه عالوه بر داشتن 
ويژگي هاي مثبت داراي ايراداتي نيز هست كه با همكاري 
تشكل هاي ملي، استاني و بخش حاكميتي مرتفع خواهد 
شد. به گفته وي اجراي اين سامانه در ساماندهي واحد هاي 

مرغداري غيرمجاز تاثير بسزايي دارد. 

ضرورت توجه به سبد معيشت 
در تعيين دستمزد كارگران

دبيركل كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران از شوراي 
عالي كار خواست تا در تعيين دستمزد كارگران واقع نگر باشد 
و س��بد معيش��ت و حداقل هاي زندگي كارگ��ران را در نظر 
بگيرد. هادي ابوي با اش��اره به تشكيل جلسه اخير دستمزد 
ش��وراي عالي كار، اظهار كرد: شركاي اجتماعي و گروه هاي 
كارفرمايي و كارگري درحال مذاكره هس��تند تا شاخص ها و 
مولفه هاي مزد را تعريف كنن��د. وي افزود: با توجه به اينكه 
معيشت خانوارهاي كارگري از اهميت بااليي برخوردار است، 
انتظار مي رود كارفرمايان واقع بينانه به آن توجه داشته باشند 
و به موضوع مزد به عنوان رفع تكليف نگاه نكنند.  اين مقام 
مسوول كارگري ادامه داد: طبعا تشكيل كميته دستمزد در 
ش��وراي عالي كار به همفكري و جمع بندي ميان گروه هاي 
كارگ��ري و كارفرماي��ي براي تعيين مزدي شايس��ته كمك 
مي كند.  به گزارش ايس��نا،  وي افزود: با توجه به فش��ردگي 
جلس��ات دستمزد در روزهاي پاياني سال، زمان زيادي براي 
بحث و بررسي وجود ندارد لذا كميته دستمزد شوراي عالي 
كار كمك مي كند تا مباحث مربوط به تعيين دس��تمزد به 

شكل كارشناسي شده تري پيگيري شود. 

درخواست افزايش قيمت تاير 
روي ميز سازمان حمايت

مصطفي تنها، س��خنگوي انجمن صنفي صنعت تاير 
در خص��وص علت افزاي��ش فروش ريالي ش��ركت هاي 
تايرس��از اظهار كرد: عملكرد دوره مالي سال 95 پيش 
بيني بودجه سال 96 آنها نسبت به سال هاي گذشته و 
حذف تخفيفات در ف��روش از داليل اصلي اين افزايش 
اس��ت.  وي در ادامه افزود: در سال هاي گذشته با توجه 
به كشش پايين تقاضا در بازار، اين شركت ها در فروش 
محصول اقدام به اعطاي تخفيف و جايزه مي كرده اند اما 
در س��ال 95و 96 اين تخفيفات فروش حذف شده اند.  
اين مقام مس��وول ميزان نياز س��االنه كش��ور به تاير را 
350هزار تن اعالم كرد و گفت: 250هزار تن از كل نياز 
تاير از طريق توليدكنندگان داخلي تامين مي ش��ود كه 
در سال 96 و با افتتاح يك كارخانه جديد ميزان توليد 

داخل به حدود 300 هزار تن خواهد رسيد. 
وي درب��اره درخواس��ت افزاي��ش قيمت تاير توس��ط 
توليدكنندگان بيان كرد: اين درخواست هنوز مورد تاييد 
سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده قرار نگرفته 
و علت طوالني ش��دن آن به سبب بروز مواردي همچون 
عدم تقب��ل برخي هزينه ها، زمانبر ب��ودن اثبات برخي از 
اسناد و فراهم نبودن ش��رايط تقاضا در انتهاي سال 95و 
ابتداي 96 اس��ت كه اين امر موجب افزايش حجم واردات 
تاير در آن زمان بوده كه سبب اشباع بازار شد بنابراين در 
پي آن، بازار كشش الزم را براي افزايش نرخ از دست داد. 

اخبار

چالش بر هم زدن يك ساختار

ريشه مشكالت كارت هاي اجاره اي چيست؟

رييس اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران خبر داد

تسهيل روند توليد مهم تر از احياي مشوق هاي صادراتي

در گفت وگو با عضو اسبق هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران بررسي شد

داليل چند گانه افزايش تورم در بخش صنعت

رشد و توسعه صادرات غيرنفتي مقوله يي است 
ك��ه در طول تاريخ بازرگاني خارجي ايران، اهميت 
آن با افت و خيزهاي بس��ياري روبه رو بوده است. با 
توجه به وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي 
آن هم در ش��رايطي كه منابع نفت��ي محدود بوده 
و در آين��ده نه چندان دور به پايان خواهد رس��يد، 
چاره يي جز جايگزين كردن درآمدهاي ارزي نفت 
ب��ا درآمدهاي صادراتي غيرنفتي وجود ندارد و اين 
جايگزين بايد از هم اكن��ون با در نظر گرفتن روند 
گذشته و حال و پتانسيل هاي موجود به عنوان يك 

هدف كالن اقتصادي برنامه ريزي شود. 
در اي��ن مي��ان ص��ادرات خش��كبار اي��ران به 
عن��وان يك��ي از اقالم صادراتي س��نتي كه قدمتي 
چندين س��اله در عرص��ه صادرات اي��ران دارد، از 
جمله بخش هايي اس��ت كه توجه ب��ه آن مي تواند 
درآمده��اي ارزي قاب��ل توجهي را نصيب كش��ور 
كند اما نكته اينجاس��ت كه در س��ال هاي گذشته 
ب��ا وجود مزيتي كه خش��كبار كش��ور در بازارهاي 
جهاني داشته است اما به داليل مختلفي در برخي 
از محصوالت ميدان را به ديگر كش��ورها را داديم. 
در همين راس��تا با محمدحسن شمس فرد، رييس 
اتحاديه صادركنندگان خش��كبار ايران به گفت وگو 

پرداخته ايم كه در ادامه مي خوانيد: 
ش��مس فرد با اشاره به اينكه كمبود مشوق هاي 
صادرات��ي و توق��ف اعط��اي جاي��زه صادرات��ي به 
بازرگان��ان و ش��ركت هاي فع��ال در ام��ر صادرات 
غيرنفتي يكي از دغدغه هاي بازرگانان كش��ورمان 
اس��ت، گف��ت: قواني��ن توليد در كش��ور م��ا براي 
توليد كنندگان سخت است و آنچه روند صادرات را 
دش��وار و پر پيچ و خم مي كند همين قوانين توليد 
اس��ت در صورتي  كه اگر توليد صادرات محور باشد 
هم به نفع توليد كننده و هم به نفع صادركنندگان 

است. 
وي ادام��ه داد: اگر بخواهي��م جوايز صادراتي را 
از ي��ك س��و و اصالح روند توليد را از س��وي ديگر 

مقايس��ه كنيم، تسهيل روند توليد به  مراتب جايزه 
بزرگ ت��ري براي صادركنندگان خواهد بود. اعطاي 
جايزه صادراتي از سال 1380 آغاز شد. در آن زمان 
مصوبه ي��ي از يكي از جلس��ات هيات وزيران خارج 
شد كه طبق آن براي تشويق و حمايت از صادرات 
و جبران ضرر و زيان صادركنندگان از نوسانات نرخ 
ارز، دولت ملزم ش��د براي صادركنندگان بر حسب 
ميزان صادراتي كه در يك س��ال داشته اند، جايزه 

نقدي در نظر بگيرد. 
رييس اتحاديه صادركنندگان خش��كبار ايران با 
اش��اره به اينكه اين مصوبه دوام چنداني نداش��ت، 
گف��ت: پرداخ��ت جواي��ز صادراتي پي��ش از آنكه 
در س��ال 90 لغو ش��ود، متوقف ش��ده بود و دولت 
به صادركنندگان بدهكار ش��د. ب��ه گفته اين فعال 
صادرات��ي دولت وعده هاي زيادي به صادر كنندگان 
داده مانند تس��هيالت براي حمل و نقل، كمك براي 
س��فرهاي تجاري خارجي و كمك براي شركت در 
نمايش��گاه هاي بين المللي اما اي��ن كمك ها عملي 

نشده يا بسيار اندك عملي شده اند. 
ش��مس فرد اضافه كرد: بازارهاي صادراتي ايران 
در حوزه خش��كبار از س��وي رقبايي چون آمريكا، 
تركي��ه و عراق و ديگر كش��ورها تهديد مي ش��ود و 
ب��ا مرتفع كردن مش��كالت ص��ادرات، مي توان اين 

بازارهاي صادراتي را حفظ كرد. 
كش��ورهاي رقي��ب تمام تمركز خ��ود را بر پايه 
ص��ادرات ق��رار داده ان��د ب��ر همين اس��اس 50 تا 
70درصد هزينه هاي صادركنندگان براي حضور در 

نمايشگاه ها را دولت متحمل مي شود. 
وي ادامه داد: به عنوان نمونه تركيه كه همسايه 
كش��ور ايران است به صادركنندگان خود تسهيالت 
بي به��ره پرداخت مي كند و براي ف��روش كاالهاي 
ترك در كش��ورهاي ديگر تسهيالت و حمايت هاي 
وي��ژه در نظر مي گي��رد. ازجمله مش��وق هايي كه 
اين كش��ور در اختيار صادركنن��دگان قرار مي دهد 
مي ت��وان به اختص��اص يارانه حم��ل، بيمه و حتي 

پرداخ��ت 100درصدي هزينه ه��ا جهت حضور در 
نمايشگاه ها اشاره كرد. 

ريي��س اتحاديه صادركنندگان خش��كبار ايران 
ب��ا اش��اره به اينك��ه در اي��ران حماي��ت خاصي از 
صادركنن��دگان ص��ورت نمي گيرد و ي��ا حمايت ها 
آنقدر ناچيز است كه نمي توان نام برد، گفت: بدون 
حمايت دولت، قيمت تمام شده توليد افزايش پيدا 
مي كن��د بنابراين ما نمي تواني��م در عرصه توليد و 
صادرات توفيق داش��ته باشيم. از سوي ديگر زماني 
كه توليدكنن��ده و صادركننده در بروكراس��ي هاي 
اداري درگي��ر مي ش��ود به  طور قطع كش��ور تركيه 

مي تواند بازارهاي منطقه را به دست گيرد. 
به گفته وي بنابراين انتظار مي رود در كش��ور 
ما نيز همانند س��اير كشورها صادركنندگان مورد 
حماي��ت ق��رار گي��رد و دولت در زمينه تس��هيل 
مقررات و افزايش س��رمايه در گردش ش��ركت ها 
و متر ش��دن بروكراس��ي اداري به صادركنندگان 

كمك كند. 
ش��مس فرد عنوان كرد: كش��ور تركيه به دليل 
پش��توانه دولتي ك��ه دارد مي توان��د در يك هكتار 
حدود 3برابر و نيم ما انگور و كشمش برداشت كند 
يعن��ي تا 3برابر ما مي توان��د قيمت خود را كاهش 
ده��د و محصوالت��ش را ارزان ت��ر بفروش��د تا با ما 
رقابت كند. پس��ته هم از اين قاعده مستثنا نيست، 
اين محصول در آمريكا از هر هكتار 3تن برداش��ت 
مي ش��ود در صورتي كه اي��ران در هر هكتار حدود 

500 تا 900كيلو برداشت دارد. 
از  بس��ياري  همانن��د  پس��ته  داد:  ادام��ه  وي 
محصوالت كش��اورزي در مع��رض تهديد كم آبي 
اس��ت و معضل بارندگي در سال هاي آتي مي تواند 
توليد اين محصول استراتژيك كشاورزي را تهديد 
كند. بنابراين اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد و 
نياز اس��ت وزارت جهاد كشاورزي در اين امر ورود 
كند تا ش��ايد 5 يا 6 سال ديگر نتيجه آن را ببينيم 
تاكن��ون كه دولت و نهادهاي وابس��ته تنها ش��عار 

داده اند و در عمل هيچ حركتي را نشان نداده اند. 
وي تصري��ح ك��رد: در واقع در هم��ه جاي دنيا 
دولت ها براي اينكه بازارهاي صادراتي را از دس��ت 
ندهن��د، ب��ه توليدكننده ي��ا صادركنن��ده يارانه يا 
مش��وق صادرات��ي مي پردازند و در اي��ن زمينه نيز 
دولت و وزارت كش��اورزي بايد به كمك كشاورز يا 

صادركننده بيايند. 
ب��ه گفت��ه وي البت��ه صادركنن��دگان ترجي��ح 
مي دهن��د در ثب��ات اقتص��ادي كار كنند و ش��ايد 
اين مس��اله در كنار جواي��ز صادراتي بتواند بهترين 
مش��وق براي صادركنندگان در بازارهاي پر رقابت 
بين المللي باشد به بيان ديگر ابتدا بايد زيرساخت ها 

احيا شود. 
ريي��س اتحاديه صادركنندگان خش��كبار ايران 
ادام��ه داد: تركي��ه تس��هيالت كوت��اه و بلندمدت، 
بيم��ه و حمل و نقل در اختي��ار صادركنندگان قرار 
مي دهد. در كش��ور ما نيز صندوق ضمانت صادرات 
ب��راي حمايت از ص��ادرات فعاليت مي كن��د. البته 
تسهيالتي كه توس��ط صندوق ضمانت با نرخ سود 
14ت��ا 15درصد ب��ه صادركنندگان داده مي ش��ود، 
تسهيالتي ارزي است كه همين موضوع از جذابيت 
دريافت اين تسهيالت مي كاهد چراكه نوسانات نرخ 
ارز در ايران امنيت پرداخت چنين وام هايي را تحت 

تاثير قرار مي دهد. 
وي اضافه كرد: از س��وي ديگر مساله اينجاست 
ك��ه صادركنن��دگان ايراني از محل صادرات س��ود 
زيادي كسب نمي كنند و حاشيه سودشان به قدري 
نيس��ت كه 14درصد آن را به صن��دوق بازگرداند. 
بنابراي��ن چنين چي��زي امكان پذي��ر نخواهد بود. 
به بيان ديگر نرخ باالي س��ود تس��هيالت و قيمت 
تمام ش��ده، اجازه رقابت به صادركنندگان ايراني را 

نمي دهد. 
شمس فرد تاكيد كرد: در مقابل صادركنندگان 
س��اير كش��ورها، صادركنندگان ايران��ي هيچگونه 
مزيت و امتيازي جهت صادرات ندارند و از آنجا كه 

85 درصد اقتصاد ايران دولتي است و 10درصد آن 
را بخش واردات تصاحب كرده است و از اين ميزان 
فق��ط 5 درصد به بخش صادرات تعلق مي گيرد كه 
چن��دان با اهميت تلق��ي نمي ش��ود و در اين بين 
مس��ووالن مربوط فقط حرف مي زنند و از حرف تا 

عمل، فاصله زمين تا آسمان است. 
وي ب��ا تاكيد بر تقويت بدن��ه مديريت صادرات 
كش��ور ادامه داد: ريش��ه صادرات توليد است و هر 
چه اين ريش��ه قوي تر باش��د، صادرات محصوالت 
بيش��تر مي ش��ود به همين دليل بايد موضوعاتي از 
قبي��ل پررنگ بودن نقش دول��ت در اقتصاد، قانون 
س��رمايه گذاري خارجي، قانون ماليات و... بررسي و 

اصالح شود. 
ريي��س اتحاديه صادركنندگان خش��كبار ايران 
اضاف��ه كرد: در مجموع دول��ت بايد گام هاي عملي 
در جه��ت حماي��ت از صادرات غيرنفت��ي بردارد و 
ب��ا تكيه ب��ر ظرفيت هاي داخلي به رفع مش��كالت 
ص��ادرات و معرفي كاالهاي داخل��ي در عرصه هاي 
جهاني بپردازد. از آنجا كه ما براي صادرات به توليد 
توانمن��د و ب��ا كيفيت نياز داريم و وج��ود موانع بر 
س��ر راه صادرات، هزينه ه��اي صادركنندگان را باال 

مي برد. 
وي در خص��وص تبليغ��ات كااله��اي ايراني در 
بازارهاي هدف افزود: بدون شك تبليغات يك ابزار 
مهم ب��راي نفوذ در بازارهاي جهاني اس��ت. اگرچه 
در فرآيند بازارياب��ي بين المللي و افزايش صادرات، 
تبليغ��ات يك نقش بس��يار حس��اس و كليدي ايفا 
مي كند اما در بس��ياري از م��وارد، كاالها و خدمات 
صادرات��ي با وجود كيفيت ب��اال و قابل رقابت بدون 
تكيه ب��ر تبليغات مناس��ب و اس��تراتژي بازاريابي 
هوش��مندانه و صحي��ح به س��هم كوچك ت��ري از 

بازارهاي جهاني بسنده كرده اند. 
ش��مس فرد ادام��ه داد: البته نس��بت تبليغات و 
توليد بايد با هم متناس��ب باش��د؛ چراكه با افزايش 
تبليغات، حجم صادرات هم بيش��تر مي ش��ود و از 
آنجا كه صادركنندگان سود كمي از صادرات كسب 
مي كنن��د، توان اينك��ه مبلغي را به عن��وان هزينه 
تبليغات در بازارهاي ه��دف بپردازند را ندارند. لذا 
نبود تسهيالت صادراتي و اهميت ندادن به موضوع 
صادرات موجب مي ش��ود، بازاره��اي هدف را يكي 

پس از ديگري از دست بدهيم.

در گزارش شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت 
تابستان 1396 )برمبناي سال پايه 1390( آمده است: 
ش��اخص قيمت توليدكننده بخ��ش صنعت در فصل 
تابس��تان 1396 به عدد 222.8 رس��يد كه نسبت به 
ش��اخص فصل قبل)210.3(، 5.9 درصد و ش��اخص 
فصل مشابه س��ال قبل )0.197( 13.1درصد افزايش 

داشته  است. 
درصد تغييرات متوسط شاخص كل بخش صنعت 
در 4 فصل منتهي به فصل تابستان سال 1396 نسبت 
به متوس��ط ش��اخص در چهار فصل منتهي به فصل 
تابستان س��ال قبل )نرخ تورم توليدكننده كل بخش 
صنعت( مع��ادل 10.2درصد بوده كه نس��بت به تورم 
چهار فصل منتهي به فصل بهار سال 1396)7.4درصد( 

افزايش داشته  است. مسعود دانشمند، عضو اسبق هيات 
رييس��ه اتاق بازرگاني ايران در گفت وگو با اگزيم نيوز 
پيرامون داليل افزايش ت��ورم توليد كننده گفت: تورم 
صنعتي ب��ه معناي افزاي��ش بهاي تمام ش��ده كاالها 
نس��بت به دوره مش��ابه سال گذشته اس��ت. اين تورم 
صنعتي مي تواند ناشي از افزايش ميزان دستمزد باشد 
چراكه دولت نسبت به سال قبل نرخ دستمزد را 12تا 

14درصد افزايش داده است. 
وي در ادام��ه گف��ت: دومين دليل ت��ورم صنعتي 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي مانند نفت و گاز و برق 
كه مورد نياز صنايع هستند كه يك تصميم دولتي است. 
قيمت ارز مبادله يي نيز كه توليدكنندگان براي خريد 
مواد اوليه از آن استفاده مي كنند از قيمت 3200تومان 

در س��ال گذشته به قيمت 3500تومان در سال جاري 
رس��يده است، يعني رقمي در حدود 10درصد افزايش 
قيمت. اگر تم��ام اين عوامل را در كنار هم بگذاريم به 

همان نرخ 13/1درصدي مد نظر شما مي رسيم. 
عضو اسبق هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران تاثير 
افزايش قيمت هاي جهاني بر اين موضوع را رد كرد و 
گفت: قيمت هاي جهاني افزايش چنداني نداشته اند و 
بعضا كاهش هم داش��ته اند. دولت ارز مبادله يي را در 
اختيار واردكنن��دگان نمي گذارد و واحدهاي صنعتي 
به خصوص واحدهاي كوچك و متوسط براي واردات 
مواد اوليه مجبورند از ارز آزاد استفاده كنند. قيمت ارز 
آزاد هم به همان ميزان 10تا 11درصد افزايش قيمت 

داشته است. 

 دانش��مند به افزايش تورم مصرف كننده اش��اره 
كرد و گف��ت: تورم براي مصرف كنن��ده نيز افزايش 
پيدا كرده اس��ت. ش��ايد اين افزايش به ميزان برابر 
با ت��ورم صنعتي نبوده اما به هر ح��ال افزايش پيدا 
ك��رده اس��ت. زماني كه دولت نرخ ت��ورم را 9درصد 
عن��وان مي كند، هيچ وقت مباني آم��اري اين نرخ را 
بي��ان نمي كند. تصور بر اين اس��ت ك��ه مبناي آمار 
اين نرخ شامل مسكن، كاالهاي مصرفي، كاالهاي با 
دوام، كاالهاي نيمه با دوام، آموزش، انرژي و... است. 
چ��ون براي اعالم نرخ تورم، نرخ تمامي اين كاال ها با 
هم جمع مي شوند، به اين نرخ 9 درصدي مي رسيم. 
يعني ممكن اس��ت تورم مصرف كننده به آن ميزان 

13 درصدي نباشد اما قطعا تورم داشته است. 
 وي اف��زود: در اي��ن ش��رايط توليد كنن��دگان هم 
كاالهايش��ان را با همان ميزان 13تا 14درصد افزايش 
قيمت به فروش مي رس��انند چون در غير اين صورت 
زيان خواهند ديد اما چون نرخ تورم به صورت مجموع 
س��بد كااليي اعالم مي ش��ود اين نرخ ها با هم متفاوت 
هستند. دانشمند به موضوع تاثير قيمت گذاري دولت 

بر مهار تورم پرداخ��ت و گفت: قيمت گذاري دولت نه 
تنها موثر نيس��ت بلكه تاثير منف��ي دارد. دولت اصوال 
نبايد قيمت گذاري كند. قيمت بايد توسط بازار تعيين 
ش��ود. قيمت گذاري دولت از دو حالت خارج نيست؛ يا 
قيمت واقعي است كه در اين صورت مكانيسم بازار هم 
مي توان��د اين كار را انجام ده��د، اگر قيمت غيرواقعي 
باشد يعني كمتر از قيمت تمام شده باشد منجر به زيان 
توليد كننده و توقف عرضه و ايجاد بازار ثانويه مي شود. 
وي در مورد احتمال دس��تكاري آمار توسط دولت 
گفت: به اعتقاد من آمار قابل دس��تكاري نيست. بلكه 
مي توان جامعه آماري را تغيير داد. به عنوان مثال، وقتي 
مي خواهيد آمار ميزان س��واد جامعه را مشخص كنيد، 
اگر اين آمارگيري را در جنوب يا ش��مال ش��هر انجام 
دهيد نتايج متفاوتي به دس��ت مي آي��د. هر دوي اين 
آمار ها درس��ت هستند اما جامعه آماري متفاوت است. 
در ه��ر آمارگيري ما بايد به جامعه آماري توجه كنيم. 
براي به دست آوردن نتيجه منصفانه از يك آمارگيري 
بايد جامعه آماري را درست انتخاب كنيم تا شامل همه 

گروه هاي هدف باشد. 

اي��ن روز ها بحث جلوگيري از كارت هاي يك بار 
مصرف يا اجاره يي بس��يار داغ است اما كمتر كسي 
اين س��وال را مطرح مي كند كه چرا اصوال مش��كل 
كارت هاي يك بار مص��رف يا اجاره يي تا اين اندازه 
حاد شده است؟ آيا پيش از اين متقلبين از ظرفيت 
اجاره كارت اطالع نداش��ته اند يا قانون تغيير كرده 
اس��ت و قانون جديد اختيار اجاره كارت را به افراد 
مي دهد؟ س��امانه جامع گمركي يك��ي از اهدافش 
شفاف س��ازي اقتصادي بود اما چرا تعداد كارت هاي 

اجاره يي در اين سامانه كمتر نشده است؟

 كارت هاي اجاره اي كمر اقتصاد را شكسته اند
صبحانه اخير كاري ات��اق بازرگاني با حضور ناصر 
سراج رييس س��ازمان بازرسي كل كشور برگزار شد. 
در اين جلسه رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان 
اينكه كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف و صوري، كمر 
اقتصاد را شكسته است، گفت: بايد چرايي استفاده از 
اين كارت ها را كشف كنيم و سازمان بازرسي در زمينه 
اصالح قوانين هرگونه همكاري انجام مي دهد تا بتوانيم 

اين كارت ها را از اقتصاد حذف كنيم. 
سراج با بيان اينكه قاچاق كاال از معضالت جدي 
كشور اس��ت كه توليد كننده را نابود مي كند، گفت: 
اگر مش��كل كارت هاي بازرگاني حل شود مبارزه با 
قاچاق بس��يار راحت تر انجام مي ش��ود. وي با اشاره 
ب��ه يك پرونده قاچاق ف��رش اظهار كرد: ده ها هزار 
صفحه پرونده در اين زمينه تشكيل شد و چند صد 
نفر افراد بي گناه به دليل كارت هاي بازرگاني صوري 
درگير اين پرونده بودند كه صادرات فرش كشور را 
نيز نابود كرد اما سوال اين است كه چطوري چنين 

اتفاقي رخ مي دهد. 

 كارت يك بار مصرف چيست؟
اصطالح كارت يك بار مصرف اصطالح صحيحي 
نيس��ت. اين اصطالح به اين دليل اش��تباه است كه 
اوال كارت ممكن اس��ت بين 2 تا 3 سال به فعاليت 
بپردازد و سيستم متوجه مشكل آن نباشد به همين 
دليل ش��اهد تمديد كارت هس��تيم و از سوي ديگر 
اي��ن كارت بازرگان��ي هيچ تفاوتي ب��ا كارت فعاالن 
خوش��نام بازرگاني ن��دارد. كارت يك بار مصرف در 
حقيقت كارت بازرگاني اس��ت ك��ه در يك قرارداد 
وكالتي به فعال اقتصادي ديگري منتقل مي ش��ود. 
اين مس��اله در دهه هاي مختلف وجود داشته است 
چه آنكه بسياري از فعاالن اقتصادي كارمندان خود 

را به عن��وان وكيل براي فعاليت تج��اري به گمرك 
مي فرس��تادند و هنوز هم مي فرس��تند. اما چرا اين 
چالش در 4 س��ال اخير تا به اين اندازه جدي شده 
اس��ت در حالي كه قرار بود س��امانه جامع گمركي 
مش��كل را تا ح��د زيادي ريش��ه كن كن��د؟ ظاهر 
ماجرا اين اس��ت ك��ه اجاره دهن��ده كارت به داليلي 
نظير ع��دم اطالع از عواقب قانوني، نياز مالي و عدم 
امكان فعاليت مس��تقل در وضعيت اقتصادي جاري 
به اين كار دس��ت مي زند و ط��رف دوم نيات اصلي 
خود را پشت پرده استدالل هايي همچون عدم ثبات 
و ش��فافيت ب��ازار اقتصادي، ناعادالن��ه بودن تبعات 
حقوقي و مالي ناش��ي از مقررات دولتي و پيچيدگي 

اين امور پنهان مي كند. 

 نگاه از زاويه اي ديگر
ميان مدلي كه صاحب كارت، كارت را در اختيار 
كارمن��د و ش��ريك خود قرار مي ده��د و اينكه يك 
ف��رد كارت را اج��اره مي دهد يك تفاوت اساس��ي 
وج��ود دارد. در مدل اول صاح��ب كارت از فعاليت 

اقتص��ادي آگاه اس��ت و در حقيقت اين نوع وكالت 
نوعي شراكت است اما در مدل دوم شرط اين است 

كه صاحب كارت از موارد بي اطالع باشد. 
روش اجرايي در اين موارد به اين صورت اس��ت 
كه ابتدا با اخذ يك وكالت نامه رسمي، اجاره كننده 
كارت اي��ن ام��كان را مي يابد ك��ه در قالب كارمند 
صاح��ب كاال يا كارمند كارگزار به ظاهر تش��ريفات 
ترخيص كاالي ديگري را انجام دهد و س��پس كليه 
اس��ناد كاال مانند بارنامه، فاكتور، ثبت س��فارش و 

حتي گشايش اعتبار بانكي به نام اجاره دنده كارت 
تنظيم مي گيرد. 

امكان چني��ن عملي تا پيش از اي��ن نيز وجود 
داش��ت اما يك مس��اله هميش��ه باعث مي شد كه 
جذابي��ت چنين رويه كم باش��د. طبيعتا وكالت دو 

خاصيت بنيادين دارد: 
- به رغم اعطاي وكالت به شخص ثالث، صاحب 
كاال از حقي كه نسبت به مورد وكالت داشته است، 
عزل نمي ش��ود و مي تواند خودش ه��م براي انجام 

مورد وكالت اقدام كند.
- وكالت انحصاري نيس��ت پس موكل مي تواند 
براي يك مورد وكالت مش��خص بيش از يك وكيل 

انتخاب كند. 
اين دو خصوصيت باعث مي شود كه اجاره كننده 
كارت هميش��ه نگ��ران اي��ن باش��د ك��ه ش��خص 
اجاره دهن��ده يا صاح��ب كاالي ديگ��ري مثل وي 
كارت همي��ن ش��خص را اجاره ك��رده و بتواند در 
مرحل��ه ترخيص كاال را تصاح��ب كند. در قديم به 
دليل وجود اس��ناد به صورت كاغ��ذي اجاره كننده 
خيال��ش راحت بود ك��ه چون اس��ناد را در اختياد 
مش��كلي براي كاال ايجاد نمي ش��ود. اما پس از آن 
در سيستم جامع گمركي پروانه سبز گمركي حذف 
ش��د و تصور اين بود كه نبود اين اسناد ريسك اين 

كار را باال مي برد اما در عمل اين اتفاق رخ نداد. 

 يك اختالل اساسي
در سيس��تم جامع گمركي اظهار كنن��ده كاال بر 
خالف گذشته به عنوان صاحب كاال شناخته مي شود 
نه صاحب كارت. در حقيقت در شركت هاي حقوقي 
اجازه اظهار به نام ش��خص حقوقي و يا كارگزار داده 
نمي ش��ود و اظهار كننده فرد اصلي اس��ت. به همين 
دلي��ل ش��ركت ها از ابت��دا اظه��ار را به ن��ام كارمند 
مس��وول پيگيري انجام مي دهند. همين ايراد س��اده 
باعث شده اس��ت كه تا پايان كار امنيتي كامل براي 
اجاره كننده ش��كل گيرد. اجاره كننده كاال اين  بار به 
صورت الكترونيكي و بدون آنكه نگران باشد كه زمام 
امور از دست وي خارج مي شود به فعاليت مي پردازد 
چون اصوال گمرك به صاحب اصلي كارت پاس��خگو 
نيس��ت. به همين دلي��ل امروز به ج��اي كارت هاي 
حقيقي اجاره يي با كارت هاي حقوقي اجاره يي روبه رو 
هستيم كه سيستم را به شكل جالبي تغيير داده اند. 
جالب آنكه محدوديتي براي صاحب كارت در معرفي 
نماينده وجود ندارد و همزمان و بدون هيچ اخاللي در 
سيستم يك كارت به چندين نفر اجاره داده مي شود 
و بدون آنكه مشكلي براي افراد ايجاد شود به صورت 
موازي به فعاليت مي پردازند. جالب آنكه با هزينه يي 
ناچيز حتي سيم كارت هاي تلفن به نام صاحب كارت 
خريداري مي ش��ود ت��ا اين افراد به ص��ورت مجزا از 
س��امانه پيامكي گمرك در زمينه كااليشان استفاده 
كنند. عدم دقت به اين جزئيات باعث شده كه سامانه 
جامع گمركي كار اجاره دهندگان و اجاره گيرندگان 

گمركي را به مراتب راحت تر كند. 

امروز به جاي كارت هاي حقيقي اجاره يي با كارت هاي حقوقي اجاره يي روبه رو هستيم 
كه سيستم را به شكل جالبي تغيير داده اند. جالب آنكه محدوديتي براي صاحب كارت 
در معرفي نماينده وجود ندارد و همزمان و بدون هيچ اخاللي در سيستم يك كارت به 

چندين نفر اجاره داده مي شود و بدون آنكه مشكلي براي افراد ايجاد شود به صورت 
موازي به فعاليت مي پردازند. جالب آنكه با هزينه يي ناچيز حتي سيم كارت هاي تلفن به نام 

صاحب كارت خريداري مي شود تا اين افراد به صورت مجزا از سامانه پيامكي گمرك 
در زمينه كااليشان استفاده كنند
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7  جهان

توافق تجاري ۲۵۰ ميليارد دالري 
چين و امريكا

هشدار دولت استراليا به پناهجويان 
اردوگاه مانوس

 رتبه اعتباري ونزوئال
باز هم كاهش يافت

گروه جهان|
 نخس��ت وزير اس��تراليا به پناهجوياني كه از خ��روج از اردوگاه مانوس خودداري 
مي كنند، هش��دار داده تا هرچه زودتر اين محل را ترك كنند و يك عضو كابينه اين 
كش��ور بعضي از پناهجويان را به زمينه س��ازي براي درگيري با ماموران محلي متهم 

كرده است. 
به گزارش بي بي سي، مالكوم تورنبول نخست وزير استراليا از ساكنان باقيمانده در 
اردوگاه پناهجويان در جزيره مانوس خواس��ته تا اين محل را تخليه كنند. وي گفته 
ماموران دولت پاپوآ گينه نو براي باز پس گيري اين اردوگاه وارد عمل خواهند ش��د و 

كساني كه در اين محل باقي مانده باشند به زور از آنجا اخراج خواهند شد. 
اردوگاه واقع در جزيره مانوس، متعلق به پاپوآ گينه نو، يكي از مراكز تعيين ش��ده 
توسط دولت استراليا براي اعزام پناهجويان بوده اما سال گذشته، دادگاه قانون اساسي 
گينه نگهداري افراد در اين محل را مغاير قانون اساسي اين كشور دانست و به دولت 
دستور داد اين محل را تعطيل كند. مهلت تعيين شده براي تخليه اردوگاه ۳۱ اكتبر 

بود اما حدود 600نفر از ساكنان اردوگاه از خروج از آن خودداري كردند. 
باقيمان��دگان در اين محل گفته اند كه در صورت خروج از اردوگاه، نگران اقدامات 
خش��ونت آميز برخي اهالي محل هستند و امنيت جاني ندارند. آنان خواستار امكانات 
بهتري پس از خروج از اردوگاه ش��ده اند. به گفته مقامات اس��تراليايي، يك صد نفر از 
كساني كه در ابتدا از اردوگاه خارج نمي شدند ظرف ۱0روز گذشته اين محل را ترك 
كرده اند. به ساكنان اردوگاه گفته شده بود كه مي توانند به كشورهاي خود بازگردند، 
يا با اعزام به اردوگاه واقع در جزيره نارو موافقت كنند يا به عنوان پناهجو يا پناهنده 
به كشورهاي ديگر طرف توافق با استراليا از جمله كامبوج بروند. گفته شده از ۱0روز 
پيش، برق و آب اردوگاه قطع ش��ده و غذايي براي اين 600 نفر ارس��ال نمي ش��ود. 
نخس��ت وزير اس��تراليا فعاالن مدافع حقوق پناهجويان در اين كشور را به تحريك و 
تشويق باقيماندگان در اردوگاه مانوس متهم كرده و گفته است كه با توجه به شرايط 
نامساعد اردوگاه در ۱0روز اخير، اين گروه ها مسوول عواقب اين وضعيت خواهند بود. 

گروه جهان|
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا در س��فر خود به چين از توافق هاي گس��ترده 
تجاري ميان دو كشور خبر داد. گفته شده، ارزش توافق هاي دو كشور رقم نجومي ۲۵0 
ميليارد دالر ارزيابي ش��ده است. اين توافق ها در زمينه هاي انرژي، هوا-فضا، كشاورزي و 
صنايع الكترونيك اس��ت. رويترز به نقل از دپارتمان تجارت امريكا گزارش داده، شركت 
سرمايه گذاري انرژي چين، بزرگ ترين شركت برق دنيا طبق ارزش دارايي ها، تفاهمنامه 
همكاري اي براي س��رمايه گذاري 8۳.7 ميليارد دالري در پروژه هاي گاز شيل، توليد برق 
و محصوالت شيميايي در ويرجينياي غربي امضا كرده است. اين تفاهمنامه همكاري به 

عنوان بخشي از ديدار دولت ترامپ از چين صورت گرفته است. 
اين نخستين سرمايه گذاري خارجي اين شركت جديد انرژي است كه از ادغام گروه 
شنهائو، بزرگ ترين توليدكننده زغال سنگ چين، و گروه گوديان چين، يكي از ۵ شركت 
ب��زرگ خدماتي )آب و ب��رق و گاز( چين، به وجود آمده اس��ت. اين توافق همچنين بر 
جاه طلبي شركت سرمايه گذاري انرژي چين براي تنوع دهي به تجارت خود با بخش هاي 
گاز و پااليش��گاهي، تاكيد مي كند. گفته شده، اين سرمايه گذاري در طول يك دوره ۲0 
ساله پروژه هاي توليد برق، توليدات مواد شيميايي و پروژه هاي مربوط به ذخاير زيرزميني 

گاز طبيعي در ويرجينياي غربي را در بر مي گيرد. 
با وجود توافق هاي تجاري ميلياردي، ترامپ در ديدار با شي جين پينگ از آنچه روابط 
تجاري يك جانبه و بسيار ناعادالنه ميان واشنگتن و پكن خوانده، انتقاد كرده است. او با 

اين حال گفته چين را به دليل استفاده از امريكا براي منافع ملي خود سرزنش نمي كند!
رييس جمه��وري امري��كا پس از اعالم حص��ول توافق هاي جديد ميان ش��ركت هاي 
امريكايي و چيني گفته: »واش��نگتن و پكن بايد به س��رعت مساله تجارت ناعادالنه كه 
موجب كسري در تراز تجاري مي شود و نيز موانع بر سر راه موفقيت بازار، انتقال اجباري 
فناوري ها و نيز س��رقت مالكي��ت معنوي را حل و فصل كنند. ول��ي من چين را مقصر 
نمي دانم. زيرا چه كس��ي مي تواند كشوري را به دليل استفاده از كشور ديگر براي كسب 

منافع براي شهروندان خود سرزنش كند؟ من به چين اعتقاد دارم.«

گروه جهان|
موسسه اعتبارسنجي »فيچ« به دليل برنامه دولت ونزوئال براي مذاكره مجدد بر سر زمان 

بازپرداخت بدهي هاي خارجي، رتبه اعتباري اين كشور را به C كاهش داد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، موسس��ه اعتبارسنجي فيچ امريكا اعالم كرد رتبه اعتباري 
ش��ركت ملي نفت و گاز ونزوئال )پدوس��ا( را از »CC« به »C« كاهش داده است؛ پيش بيني 
مي ش��ود دولت ونزوئال قادر به بازپرداخت بدهي هاي خود نباش��د و موسسه فيچ نيز به دليل 
برنامه پدوس��ا و دولت ونزوئال براي مذاكره مجدد بر سر زمان پرداخت بدهي ها رتبه اعتباري 
اين ش��ركت و دولت را كاهش داده است. از ديگر داليل كاهش رتبه اعتباري ونزوئال، ناتواني 
در پرداخت ه��اي مرب��وط به اوراق قرضه بين المللي و كاهش ارزش ارز اين كش��ور در زماني 
طوالني بوده اس��ت. فيچ درگزارش خود آورده كه اين عوامل به ش��دت بر عدم توانايي ونزوئال 
در بازپرداخت بدهي هاي تاثير داش��ته اند. كيفيت اعتباري ش��ركت ملي نفت و گاز )پدوسا( 
نش��ان دهنده هويت اعتباري دولت اين كش��ور اس��ت كه با راهبردهاي تجاري دولت ونزوئال 
و منابع داخلي كنترل مي ش��ود. تحليلگران پيش بيني كردند كه كمك مالي دولت نيكالس 
مادورو به پدوس��ا مشكل خواهد بود. رييس جمهوري ونزوئال اخيرا اعالم كرد به دنبال مذاكره 
مجدد بدهي هاي خارجي ۱۵0 ميليارد دالري اين كشور است. وي به ويژه تحريم هاي امريكا را 
در تشديد مشكل بدهي دولت و شركت نفت و گاز ملي موثر مي داند. تحريم هايي كه در آستانه 
انتخابات مجلس جديد قانون اساسي در ونزوئال در نظر گرفته و پس از تشكيل اين مجلس 
تشديد شد. در همين حال، وزارت خزانه داري امريكا ۱0 مقام ديگر ونزوئال از جمله شماري 
از وزراي دولت اين كش��ور را در فهرس��ت تحريم ها قرار داده است چرا كه آنها را در همكاري 
با مادورو در تضعيف حاكميت دموكراسي در ونزوئال مقصر مي داند. به گزارش رويترز، وزارت 
خزانه داري امريكا در بيانيه يي اعالم كرد: »اين افراد در تضعيف فرآيندهاي انتخابات، سانسور 
رسانه يي يا فساد در برنامه غذايي ونزوئال كه توسط دولت اجرا مي شود، دست داشته اند.« در 
اين فهرست نام مقاماتي همچون جوليان رودريگز دياز سفير ونزوئال در ايتاليا، ارنستو اميليو 
ويلگاس پلخاك وزير فرهنگ جديد ونزوئال، فردي برنال رس��الس وزير كش��اورزي شهري، و 

مانوئل فرناندز ملندز كه رياست شركت تلفن ملي اين كشور را برعهده دارد، ديده مي شود. 

بريتانيا ساعت دقيق خروج از 
اتحاديه اروپا را قانوني مي كند

گروه جهان| وزير برگزي��ت بريتانيا اعالم كرد دولت 
اين كش��ور قصد دارد تاريخ دقيق خروج از اتحاديه اروپا را 

به عنوان متممي به اليحه برگزيت الحاق كند. 
به گزارش اسپوتنيك، ديويد ديويس گفت دولت اين 
كشور متممي براي اليحه خروج از اتحاديه اروپا )برگزيت( 
ارائه و در آن تاريخ دقيق لغو عضويت خود از اين اتحاديه 
را براي جلوگي��ري از هرگونه ابهامي اع��الم خواهد كرد. 
وزير برگزيت بريتانيا اف��زود: تصميم گيري در مورد اعالم 
دقيق تاريخ برگزيت در متممي قانوني در پي درخواس��ت 
مردم و قانون گذاران بريتانيا و در راستاي »حذف هرگونه 
آشفتگي يا نگراني درباره معني روز خروج« صورت گرفته 
است. شبكه بي بي سي به نقل از ديويس اعالم كرد: »متمم 
پيش��نهادي به طور دقيق مشخص مي كند بريتانيا ساعت 
۱۱ ش��ب ۲9 مارس ۲0۱9 از اتحادي��ه اروپا جدا خواهد 
ش��د.« اليحه برگزيت ماه آينده در پارلمان بريتانيا مطرح 

مي شود. 
اين در حالي است كه نگارنده بند ۵0 معاهده ليسبون 
كه به خروج كشورها از اتحاديه اروپا مربوط مي شود، گفته 
بريتانيا هن��وز حق انصراف از برگزي��ت را دارد و ترزا مي 
نخس��ت وزير بريتانيا، بايد از »گمراه كردن راي دهندگان« 
دس��ت ب��ردارد و بپذيرد كه اگر كش��ورش تصميم به لغو 
يك جانبه مذاكرات جداي��ي از اتحاديه اروپا بگيرد، امكان 
اجتناب از برگزيت وجود خواهد داش��ت. جان كر س��فير 
سابق بريتانيا در اتحاديه اروپا در سال هاي ۱990 تا ۱99۵، 
روز جمعه در س��خنراني در شهر لندن گفت: در حالي كه 
مذاك��رات جداي��ي از اتحادي��ه اروپا ادام��ه دارد، طرفين 
همچنان با يكديگر پيوند دارند و امكان آش��تي نيز وجود 
دارد. وي افزود: »ما هنوز از همه حقوق يك كش��ور عضو 
اتحاديه اروپا برخوردار هستيم، از جمله حق اينكه نظرمان 
را تغيير دهيم. مردم بريتانيا حق دارند چنين موضوعي را 

بدانند و نبايد آنها را گمراه كرد.«
ترزا مي  اخي��را در مقاله يي در روزنامه ديلي تلگراف به 
قانون گذاران بريتانيا درباره اتخاذ اقداماتي كه روند برگزيت 
را كند يا به كلي متوقف كند، هش��دار داده اس��ت. وي در 
زمان اجرايي كردن بند ۵0 معاهده ليسبون نيز به پارلمان 
بريتانيا گفته بود: »ديگر هيچ بازگشتي وجود ندارد. كشور 

ما قطعا اتحاديه اروپا را ترك خواهد كرد.«
جان ك��ر در س��خنراني خ��ود گفت: »در كش��ور ما 
تصميمي سياسي اتخاذ شده مبني بر اينكه هيچ بازگشتي 
نمي تواند وجود داشته باشد؛ اما عمال كشور هنوز آزاد است 
كه انتخاب كند مي خواهد اين مسير را ادامه دهد يا خير.« 
از زمان برگزاري همه پرس��ي جدايي بريتاني��ا از اتحاديه 
اروپ��ا در ژوئن ۲0۱6، مخالفان برگزيت از امانوئل ماكرون 
رييس جمهوري فرانس��ه گرفته تا توني بلر نخس��ت وزير 
پيش��ين بريتانيا و همچنين جورج سوروس سرمايه گذار 
امريكايي، همه گفته اند كه بريتانيا همچنان فرصت تغيير 

عقيده و صرف نظر از خروج از اتحاديه اروپا را دارد. 

 دعواي اقليم و بغداد
بر سر بودجه ۲۰۱۸

نخس��ت وزير عراق اصرار دارد كه براس��اس اصل 
عدالت ۱۲.6درص��د از بودجه كل عراق در ۲0۱8 به 
اربيل تعلق گيرد. اين درحالي است كه طي چند سال 
گذش��ته بودجه اربيل ۱7درص��د از بودجه كل عراق 

بوده است.
به گزارش القدس العربي، يك منبع نزديك به حيدر 
العبادي گفته ۱7درصدي كه در س��ال هاي گذش��ته 
به اقليم تعلق مي گرفت هيچ اس��اس قانوني نداشت. 
اين ميزان براس��اس محروميتي ك��ه اقليم از آن رنج 
مي برد تعيين ش��ده بود درحالي كه برخي اس��تان ها 
در عراق محروم تر از اقليم هستند. به گفته اين منبع، 
دولت فدرال درباره واردات نفت و گذرگاه هاي مرزي 
براس��اس تصميمات خودش با اقليم برخورد خواهد 
ك��رد؛ تصميماتي كه م��ورد تاييد جامع��ه جهاني و 

سازمان ملل است. 

هشدار درباره ركود 
اقتصادي در پاكستان

بانك جهاني در گزارشي نسبت به گسترش ركود 
اقتصادي و افزايش تورم در اين سال و سال ميالدي 
آينده هش��دار داده اس��ت. به گزارش روزنامه جنگ، 
در بياني��ه بانك جهاني ضمن اش��اره به ناكامي هاي 
اس��الم آباد براي پرداخت بدهي هاي خارجي و تاثير 
منفي آن بر اقتصاد، پيش بيني ش��ده تورم و گراني 
در س��ال آينده ب��ه 6 درصد افزايش ياب��د. تورم در 
پاكستان اكتبر ۲0۱7 ميالدي ۳.9درصد بوده است. 
براساس ش��اخص هاي آماري، نرخ رش��د اقتصادي 
پاكس��تان س��ال آينده تغييري نكرده و ۵.۵ درصد 

خواهد بود. 

دستگيري ۱۰۰ متهم به 
ارتباط با داعش در تركيه

پليس تركيه جمعه در س��ه عملي��ات جداگانه، 
۱00 نفر را به اتهام داشتن ارتباط با داعش دستگير 
ك��رد. به گزارش آناتول��ي، پليس 8۲ نف��ر با مليت 
خارجي را در عملياتي در ش��هر استانبول دستگير 
ك��رد. ۱۱ خارج��ي ديگر نيز در ش��هر آدانا و هفت 
تركيه يي در ازمير دستگير شدند. طي اين عمليات، 

سالح ها و اسنادي نيز ضبط شد.
اين يورش ها يك روز پس از آن صورت مي گيرد 
ك��ه نيروهاي پلي��س بيش از ۱90 نف��ر را به اتهام 
داش��تن ارتباط با داعش در آنكارا و بورسا در شمال 

غربي اين كشور دستگير كردند. 

افتتاح دفتر وابسته نظامي 
قطر در كويت

رييس ستاد نيروهاي مس��لح قطر دفتر وابسته 
نظام��ي قط��ر در كويت را افتتاح ك��رد. به گزارش 
ايس��نا، سرلش��گر ابراهيم سعدالكبيس��ي، وابسته 
نظامي قطر در كويت گفته افتتاح اين دفتر وابسته 
نظام��ي منعكس كننده توس��عه منافع مش��ترك و 
همكاري بين دو كشور در تمامي زمينه ها از جمله 

دفاعي و نظامي است.

دريچه

كوتاه از منطقه

عربستان در محاصره توفان سياسي داخلي و تنش هاي خارجي است 

رياض در مسير تندباد
شاهزادگان سعودي ۱۰۰ميليارد دالر اختالس كردند

تحليل اكونوميست از سياست هاي مخرب ترامپ

پايان نفوذ امريكايي
گروه جهان|

دونالد ترامپ در ميانه س��فر به آسيا به سر مي برد؛ 
اما به نظر مي رسد حتي اين سفر نيز نمي تواند حقيقت 
رويگردان��ي و بي تمايل��ي كاخ س��فيد از ايف��اي نقش 
بين الملل��ي را پنهان كن��د. رييس جمه��ور امريكا در 
سخنراني خود در نشس��ت سران »همكاري اقتصادي 
آسيا- اقيانوسيه« موسوم به اپك در شهر دانانگ ويتنام 
گفت كه كشورش سوءاس��تفاده از پيمان هاي تجاري 
را تحم��ل نمي كند و بر سياس��ت هاي تجاري عادالنه 
تاكيد دارد. اين اظهارات سخنراني هاي كارزار انتخابات 
رياس��ت جمهوري سال گذش��ته را يادآوري مي كردند 
كه ترامپ در آنها پاره ك��ردن قراردادهاي تجاري، رها 
كردن متحدان، نابودس��ازي نظم جهان��ي قانونمدار و 
خارج ش��دن از س��ازمان هاي بين المللي را وعده داده 
بود. افراد بسياري در آن زمان تغييراتي فاجعه آميز در 
سياس��ت خارجي امريكا را پيش بيني كردند و اگرچه 
از زم��ان ورود ترامپ به كاخ س��فيد ش��رايط به  اندازه 
وعده هاي انتخاباتي وخيم نشده، اما رييس جمهوري در 

منزوي سازي امريكا چندان ناموفق نبوده است. 
اكونوميس��ت در اي��ن ب��اره مي نويس��د: ترامپ در 
س��خنراني هاي انتخاباتي س��ازمان پيم��ان آتالنتيك 
ش��مالي )ناتو( را »منس��وخ« و پيمان تجاري امريكاي 
ش��مالي )نفتا( را بدترين توافق تجاري توصيف كرده و 
گفته بود امريكا زي��ادي با خارجي ها خوب تا مي كند. 
وي در راس��تاي تحقق وعده هايش، امريكا را از پيمان 
تغيي��رات اقليمي پاريس خ��ارج و مذاكرات مربوط به 
توافقنامه همكاري ترنس-پاسيفيك را رها كرد. با اين 

حال، وخامت سياس��ت خارجي هن��وز به آنچه ترامپ 
وعده داده نرس��يده؛ امريكا هنوز از ناتو خارج نش��ده و 
حت��ي مي توان گفت برخي متحدان ش��رق اروپا لحن 
سرس��ختانه ترامپ را به س��ردي ب��اراك اوباما ترجيح 
مي دهن��د. ترامپ هن��وز هيچ جنگي آغ��از نكرده، در 
دفاع از دولت بحران زده افغانس��تان قدم هايي برداشته 
و ب��ه بازپس گيري ش��هرهاي ع��راق از داعش كمك 
كرده اس��ت. در بخش هاي ديگري از جهان كه اهميت 
چنداني برايشان قائل نيست، سياست هاي دولت قبلي 
ب��ا نيروهاي كمتر ب��ه صورت خودكار پي��ش مي رود. 
همچنين در حالي كه ترامپ در ميانه سفري ۱۲ روزه 
به آس��يا به سر مي برد، به سختي مي توان وي را مردي 

دانست كه از تعامل با جهان خودداري مي كند. 

 خوش بيني هاي ناپايدار
در ش��رايط كنوني حضور اف��راد نظامي باتجربه در 
اطراف ترامپ، براي بسياري از مردم امريكا دلگرم كننده 
است؛ برخي بر اين باورند كه رييس كاركنان كاخ سفيد، 
وزير دفاع و مشاور امنيت ملي همگي وحشت مردم از 
جن��گ را به خوبي درك مي كنند و ترامپ را از هرگونه 
اق��دام ناگهاني ب��از مي دارند. افراد خوش��بين تر حتي 
تصور مي كنند ترامپ در ايجاد تحول در س��اختارهاي 
ديپلماتيك، احياي قدرت نظامي و محافظت از قدرت 
نظامي در خارج از كشور با رونالد ريگان رقابت مي كند 
و حتي رويكرد ترامپ با كره شمالي را با رويكرد ريگان 
با اتحاد جماهير ش��وروي قياس كرده ان��د. اما ترامپ، 
ريگان نيست. او در زمينه امنيت هنوز اشتباهي مرتكب 

نش��ده؛ هنوز به تهديدهايش درب��اره درگيري با چين 
بر س��ر جاه طلبي هاي تايوان عمل نك��رده و بالعكس، 
براي اعمال فش��ار بيشتر عليه كره شمالي دست كم در 
ظاهر با چين دوس��تي مي كند؛ كنگره و رسوايي هاي 
مربوط به مداخله روسيه در انتخابات رياست جمهوري 
نيز ترامپ را از پيش��برد معامله ي��ي بزرگ با والديمير 
پوتين رييس جمهوري روسيه باز داشته اند. اما از سوي 
ديگر، ترامپ اش��تباهاتي داش��ته كه عواقب جدي در 
پي خواهند داش��ت و از نمونه آنها مي توان به تضعيف 
توافق هسته يي با ايران اشاره كرد. عشقش به ژنرال ها 
به  اندازه نفرتش از ديپلمات ها قابل توجه است؛ وزارت 
خارجه عمال از پا در آمده و ش��مار زيادي از س��فراي 
باتجربه را از دست داده است. توييت هاي ترامپ را هم 
نبايد دس��ت  كم گرفت؛ توييت ها قدرت مقامات را زير 
س��وال مي برند و گاه با موضع گيري هاي رسمي دولت 
تناقضي آش��كار دارن��د. تهديد ه��اي بي مهاباي ترامپ 
عليه كيم جونگ اون رهبر كره شمالي نيز نگران كننده 
هس��تند. ترامپ فرمانده ارشدي اس��ت كه روحياتش 
دوستان و دشمنان امريكا را به يك اندازه مي ترساند. 

در زمينه تجارت و در ديدگاه جهاني، وضعيت بازي 
مجموع صفر است بدين صورت كه صادركنندگان سود 
مي كنن��د و واردكنندگان زيان. ترامپ آش��كارا اعالم 
ك��رده كه توافق هاي تجاري دوجانب��ه را به توافق هاي 
چندجانبه ترجيح مي ده��د به اين دليل كه در چنين 
توافق هايي مي تواند كشورهاي كوچك تر را به قائل شدن 
امتيازهاي گس��ترده وادار كند. اما اي��ن رويكردي دو 
مش��كل بزرگ دارد: اول اينكه چنين توافق هايي براي 

كشورهاي كوچك تر جذاب نيستند و دوم اينكه قوانين 
تجاري در جهان را به ش��دت پيچي��ده مي كند. امريكا 
زم��ان طوالني قدرت جهاني بوده و نظ��م ليبرال را با 
ظاهر ش��دن به عنوان نمونه خوب عملكرد دموكراسي 
حفظ مي كرده است. اما اين موقعيت به  دليل رفتارهاي 

رييس جمهوري كه فكر مي كند هر كشوري بايد حافظ 
منافع خودش باش��د، ب��ه خطر افتاده اس��ت. رويكرد 
»امريكا در اولوي��ت« ترامپ، اياالت متحده را تضعيف 
مي كند و عواقب آن گريبانگير كشورهاي ديگر جهان 

نيز خواهد شد. 

گروه جهان|
 دادس��تان كل عربس��تان از فس��اد و اخت��الس 
۱00ميلي��ارد دالري سيس��تماتيك ش��اهزادگان در 
كش��ورش خب��ر داده اس��ت. همچنين در ش��رايطي 
ك��ه تنش هاي سياس��ي و اخبار مربوط به بازداش��ت 
گس��ترده ش��اهزادگان و مقام هاي سياسي پيشين و 
فعلي در عربستان شائبه يك كودتاي سياسي تمام عيار 
توس��ط محمد بن سلمان وليعهد عربس��تان را در اين 
كش��ور پررنگ تر از هميش��ه كرده، امانوئ��ل ماكرون 
رييس جمهوري فرانسه در سفري برنامه ريزي نشده به 
رياض رفته اس��ت. سعد حريري نخست وزير مستعفي 
لبنان كه گفته مي شود در عربستان در بازداشت به سر 

مي برد و به زور س��عودي ها استعفا داده يكي از اهداف 
سفر رييس جمهور فرانسه است. 

اس��كاي نيوز نوشته، دادستان كل عربستان با اعالم 
اينكه مبلغ احتمالي اختالس از ۳7۵ميليارد ريال فراتر 
مي رود، گفته: »فعاليت تجاري عادي در عربستان تحت 
تاثي��ر اين تحقيقات قرار نخواهد گرفت. حس��اب هاي 
بانكي اين فراد بلوكه شده اما شركت ها و بانك ها آزادي 

ادامه معامالت را دارند. « 
هفته گذشته رس��انه هاي خبري از بازداشت ده ها 
ش��اهزاده سعودي به دستور محمد بن سلمان وليعهد 
عربستان خبر دادند. در ميان بازداشت شدگان نام وليد 
بن طالل ثروتمندترين فرد جهان عرب نيز ديده مي شد. 

اخيرا اخبار درز يافته از بازداش��ت بندر بن سلطان نيز 
حكايت دارند. به  گزارش سايت »عين الشرق االوسط«، 
بندر بن س��لطان و نيز دختر ش��اهزاده وليد بن طالل 
ميلياردر س��عودي در ميان بازداشت ش��دگان هستند. 
بندر بن س��لطان بن عبدالعزيز از اعض��اي خاندان آل 
سعود رياست شوراي امنيت ملي عربستان را از ۲00۵ 
تاكنون برعهده دارد و از جوالي ۲0۱۲ تا آوريل ۲0۱۴ 
رياست سازمان اطالعات و امنيت عربستان سعودي را 
بر عهده داش��ت. وي يك��ي از نوه هاي ملك عبدالعزيز 
نخس��تين پادشاه عربس��تان سعودي اس��ت. بندر بن 
س��لطان بيش از ۲0 س��ال از ۱98۳ تا ۲00۵ س��فير 

عربستان سعودي در آمريكا بود. 

 شب دشنه هاي بلند
راب��رت فيس��ك در نش��ريه اينديپندنت نوش��ته از 
بازداش��ت هاي گسترده به عنوان »شب دشنه هاي بلند« 
ي��اد كرده كه در جري��ان آن در يك ش��ب ۴00مخالف 
سرش��ناس و پرنفوذ آدولف هيلتر توسط گشتاپو به قتل 
رسيدند. فيسك اين واقعه را تالش محمد بن سلمان براي 
تحكيم پايه هاي قدرت خود تشبيه كرده و نوشته: »حصر 
ش��اهزاده هاي سعودي و دس��تگيري ده ها مقام بلندپايه 
همزمان با استعفاي سعد حريري بود. جمعه، سوم نوامبر 
حريري در جلس��ه هيات دولت بود ك��ه تلفني از رياض 
دريافت مي كند. در اين مكالمه از او خواسته مي شود كه 
براي ديدار با پادش��اه عربس��تان به اين كشور سفر كند. 
حريري با توجه به مليت لبناني-س��عودي نمي توانست 
اي��ن دعوت را رد كند حتي اگ��ر دو روز پيش در رياض 
بود، به ويژه اينكه حريري صاحب ش��ركت »اوگر« است 
ك��ه 9ميليارد دالر به عربس��تان بدهي دارد. اس��تعفاي 
حريري از نخس��ت وزيري لبنان نه ب��ه ميل خود بلكه با 
اجبار عربس��تان س��عودي بود. هنگامي كه حريري وارد 
فرودگاه رياض شد، ماموران امنيتي وارد هواپيما مي شوند 
و تلفن همراه او و همراهانش را ضبط مي كنند... حريري 
چند س��اعت بعد استعفاي خود را از روي متن و در برابر 
دوربين هاي سعودي خواند. او از ادبياتي استفاده كرد كه 
سابقه نداش��ت. براي نمونه حريري از خطر ايران و لزوم 
خلع سالح حزب اهلل سخن گفت. در حالي كه نخست وزير 
لبنان به خوبي از ق��درت حزب اهلل آگاهي دارد و مي داند 
كه خلع س��الح اين گروه بدون جنگ داخلي غيرممكن 
اس��ت. به وي��ژه بايد اي��ن نكته را هم در نظر داش��ت كه 
اكثري��ت جمعيت لبنان را ش��يعيان تش��كيل مي دهند 
و احتم��اال دخال��ت ارتش براي خلع س��الح حزب اهلل به 
يك جنگ تمام عيار خواهد انجاميد. آن هم ارتش��ي كه 
نيروهاي ش��يعه در آن حضور قابل توجه دارند. اين گونه 
سخنان هرگز از زبان حريري شنيده نشده و واقعيت اين 
اس��ت كه اين كلمات براي حريري نوشته شده اند. عالوه 
بر اين، كس��اني كه حريري را مي شناسند معتقدند كه او 
سخن نمي گفت و به بيان ديگر سعودي ها به وي دستور 
اس��تعفا داده و مجبورش كرده بودند ك��ه متن آنها را با 

صداي بلند بخواند. «
به نوشته فيس��ك، موضوع ديگري كه ظن استعفاي 
اجباري حريري را تقويت مي كند، حضور خانواده وي در 
عربستان است. آنها در رياض به گروگان گرفته شده اند و 
اين مساله يي است كه نگراني نخست وزير مستعفي لبنان 
را تقويت مي كند. او پس از اعالم استعفا سفر كوتاهي به 
بيروت داش��ت، اما به دليل نگراني از وضعيت خانواده اش 
به عربستان بازگشت. اين استدالل براي سفر حريري به 
امارات هم صدق مي كند با اين توضيح كه اين س��فر در 
واقع به اين منظور برنامه ريزي ش��ده بود كه نش��ان داده 
ش��ود وي مي تواند آزادانه هر جا مي خواهد برود. به گفته 
نويسنده تاكنون فقط عده معدودي توانسته اند با حريري 
تم��اس بگيرند و در اي��ن مكالمات تنها جمالت كوتاهي 

نظير»خوبم« يا »برمي گردم« از وي ش��نيده شده است. 
شبكه فرانسوي زبان فرانس ۲۴ نيز با انتشار مطلبي اين 
ادعا را بررسي كرد. اين شبكه به نقل از چند منبع امنيتي 
لبنان مي گويد كه حريري اكنون »در واقع در بازداش��ت 

سعودي ها« است. 
نويس��نده اينديپندنت در انتها به جلس��ه هاي كاري 
حريري اش��اره مي كند و مي گويد ك��ه وي با نمايندگان 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني مالقات هايي براي 
گفت وگو درباره كيفيت آب هماهنگ كرده بود »كس��ي 
كه قصد داش��ته باشد از سمتش كناره گيري كند چنين 

مالقات هاي مهمي را برنامه ريزي نمي كند.« 

 پادشاهي ترس
ايرنا اس��الو نيز در اويل پرايز با اشاره به تحوالت اخير 
عربستان نوشته: »تحوالت عربستان سرعت بي سابقه يي 
دارد و ما ش��اهد تغييرات راديكال در سطوح رهبري اين 
كشور هس��تيم. هفته گذشته چند س��اعتي از تاسيس 
كميته يي براي مبارزه با فساد به رياست محمد بن سلمان 
گذش��ته بود كه دستور بازداشت ده ها ش��اهزاده و مقام 
دولتي سابق و فعلي صادر ش��د. حال نگراني هاي جدي 
وجود دارد كه ش��رايط از كنترل خارج ش��ود. خبرهايي 
شنيده مي شود كه برخي مقام هاي نفتي از جمله برخي 
مديران ش��ركت نفتي آرامكو ممنوع الس��فر شده اند. به 
س��ختي مي توان پيش بيني كرد ك��ه اتفاقات بعدي چه 
سمت و س��ويي خواهد داشت اما برخي ناظران از جمله 
دنيس گارتمن هشدار مي دهند كه تحوالت عربستان در 
بلندم��دت تاثيرات نامطلوبي بر منطق��ه و بازارهاي نفت 
خواهد داش��ت.« نشريه واشنگتن پس��ت نيز با اشاره به 
تنش عربستان با همسايگانش همزمان با توفان سياسي 
داخلي نوشته: وزير امور خليج )فارس( عربستان دوشنبه 
لبن��ان را به اع��الن جنگ عليه عربس��تان متهم كرده و 
نگراني هاي ج��دي را درباره احتم��ال درگيري جديدي 
در منطقه برانگيخت. سه شنبه بود كه عربستان سعودي 
از شهروندانش خواس��ت تا هرچه سريع تر لبنان را ترك 
كنند. اما بعد از بحران ايران، يمن و قطر بايد پرس��يد كه 
اين جديدترين تنش با همسايه يي ديگر تا چه حد جدي 
است؟ تامارا وايتس كارشناس موسسه بروكينگز معتقد 
اس��ت كه در اقدامات اخير س��عودي ها عليه لبنان بايد 
دنبال ردپاي اسراييل بود، چرا كه اسراييلي ها مدت هاست 
س��عودي ها را ترغيب مي كنند تا عليه حزب اهلل در لبنان 
به عنوان يكي از متح��دان نزديك ايران در منطقه اقدام 
كنند. تامارا نوش��ته: »عربستان س��عودي و اسراييل هر 
دو اي��ران را ي��ك تهديد مي دانند. آنها هر دو از توس��عه 
نفوذ ايران در منطقه نگران هس��تند و اين مساله را يك 
چالش جدي مي دانند. عربستان و اسراييل همچنين يك 
نگراني مشترك هم دارند: كاهش نفوذ آمريكا در منطقه. 
احساسي كه از زمان رياست جمهوري باراك اوباما شروع 
ش��د. حاال رياض و تل آويو هر دو تالش دارند تا بار ديگر 
آمريكا را به همان جايگاه گذشته در منطقه بازگردانند.«

ترامپ برنامه اي براي ديدار با پوتين ندارد
در ميانه گمانه زني ها درباره ديدار روساي جمهوري امريكا و روسيه در حاشيه اجالس اپك در ويتنام، كاخ سفيد 
اعالم كرد كه برنامه از پيش تعيين شده يي براي اين ديدار در نظر گرفته نشده است. به گزارش اينديپندنت، سارا سندرز 
سخنگوي كاخ سفيد گفت: »هر دو مقام در يك مكان هستند؛ اينكه با يكديگر برخوردي داشته باشند و احوالپرسي 
كنند، به طور قطع محتمل است. اما اينكه براي چنين ديداري برنامه ريزي شده باشد، يعني براي ديداري رسمي، خير؛ 
هيچ برنامه يي در تقويم ثبت نشده و فكر نمي كنم كه ثبت شود. « در همين حال ديميتري پسكوف سخنگوي كاخ 
كرملين گفته برنامه ديدار پوتين و ترامپ در حاشيه اجالس اپك هماهنگ شده است و تنها زمان آن مشخص نيست.
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پرونده8
 ماجراي بي كيفيتي نان

پايان مي يابد
كارشناسان حوزه آرد و نان اجراي سياست قيمت 
تضميني گندم در بورس را به سبب افزايش كيفيت 

نان امري خوشايند مي دانند. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، همه س��اله 
سياس��ت خريد تضميني گندم بيشترين بار مالي را 
روي دوش دولت ه��ا مي گذارد، چراكه در س��ال هاي 
اخي��ر تولي��د و خري��د تضميني گندم ب��ا روند روبه 

رشدي همراه بوده است. 
براس��اس م��اده 33 قان��ون افزايش به��ره وري 
محص��والت كش��اورزي، محصوالتي كه قرار اس��ت 
ش��كل حمايتي آنها از قالب خريد تضميني به قيمت 
تضميني تبديل ش��ود، هر س��اله براي عرضه آنها در 

بورس كاال بايد تصميم گيري هاي الزم اتخاذ شود. 
بس��ياري از كارشناس��ان حوزه آرد و نان اجراي 
سياس��ت قيمت تضميني گندم در ب��ورس را امري 
خوش��ايند مي دانند و معتقدند ك��ه اين امر عالوه بر 
كاهش بار مالي دولت، كيفيت گندم و در نهايت نان 

را افزايش خواهد داد. 
البت��ه ناگفت��ه نماند كش��اورزان كه س��ال ها به 
سياس��ت خريد تضميني گندم از سوي دولت عادت 
كرده  و نس��بت به اجراي اين امر نگران هس��تند كه 
اميد اس��ت با تس��ريع در پرداخت به��اي محصول، 

دغدغه كشاورزان رفع شود. 
عليقل��ي ايمان��ي ريي��س بني��اد توانمند س��ازي 
گندمكاران در گفت وگو ب��ا خبرنگار صنعت، تجارت 
و كشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، 
با بي��ان اما و اگرهاي افزايش كيفي��ت نان با اجراي 
سياس��ت قيمت تضميني گندم اظه��ار كرد: اجراي 
سياست قيمت تضميني گندم در بورس كاال و خريد 
محصول بر حس��ب كيفيت، افزايش انگيزه گندمكار 

جهت توليد كيفي را به همراه دارد. 
ب��ه گفت��ه وي مباش��ر اج��راي سياس��ت قيمت 
تضميني بايد بطور كامل استانداردهاي خريد گندم 
را رعايت كند تا اجحافي در حق كش��اورزان صورت 
نگي��رد. ايماني با بيان اينكه رعايت زيرس��اخت هاي 
اجراي سياست قيمت تضميني دركاهش سردرگمي 
كشاورزان امري ضروري است، بيان كرد: جايگزيني 
سياس��ت قيمت تضميني به جاي خريد تضميني در 
صورت تس��ريع در پرداخت بهاي محصول و رعايت 
زيرساخت هاي الزم مي تواند، رفع دغدغه گندمكاران 
را به همراه داش��ته باشد. اين مقام مسوول در بخش 
ديگر سخنان خود با بيان اينكه كيفيت كنوني گندم 
براي توليد صنعت و خبازي مناس��ب اس��ت، افزود: 
اظهارات برخي كارشناس��ان مبني بر كيفيت پايين 
گن��دم داخل صحت ن��دارد و تنها فراوري آرد و نان، 
ش��رايط نگهداري گندم و همچنين آرد در نانوايي ها 

بايد مورد برررسي قرار گيرد. 

 سياست قيمت تضميني تنها راهكار
افزايش كيفيت 

محمد جواد كرمي رييس اتحاديه نان هاي حجيم 
و نيم��ه حجي��م صنعت��ي در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
صنعت، تج��ارت و كش��اورزي با انتقاد از سياس��ت 
خري��د تضميني گندم، اظهار كرد: اجراي سياس��ت 
قيم��ت تضميني گندم در بورس كاال تاثير بس��زايي 

در افزايش كيفيت گندم توليدي دارد. 
وي با بيان اينكه اجراي سياست قيمت تضميني 
گندم در س��ال زراعي جديد اتفاق خوشايندي براي 
حوزه آرد و نان كشور است، افزود: در شرايط كنوني 
كارخانه هاي آرد س��ازي و نانواي��ان از كيفيت گندم 
و مصرف كنن��دگان از كيفيت پايي��ن نان گاليه مند 
هستند و انتظار مي رود گندمكاران با حذف سياست 
خري��د تضميني، توجه بيش��تري ب��ه كيفيت گندم 
داش��ته باش��ند. كرمي ادامه داد: با استمرار سياست 
خريد تضميني گندم، هر ساله از كيفيت نان توليدي 
كشور كاس��ته خواهد ش��د. رييس اتحاديه نان هاي 
حجيم و نيم��ه حجيم صنعتي با اش��اره به ضرورت 
تك نرخي ش��دن گندم، يادآور شد: اجراي سياست 
قيم��ت تضميني تنها راه حل افزايش كيفيت گندم و 
نان توليدي كش��ور اس��ت، چراكه در شرايط كنوني 
به س��بب پايين بودن كيفي��ت آرد، بازارهاي عراق و 

افغانستان را نيز از دست داده ايم

 روسيه تامين كننده
غذاي اورگانيك دو قاره

رييس جمهور روس��يه گفت: با توجه به گام هايي 
ك��ه در ح��وزه كش��اورزي برداش��ته ايم، بزرگ ترين 
تامين كننده غذاي س��الم در منطقه آسيا-اقيانوسيه 

خواهيم شد. 
به گزارش مه��ر به نقل از راش��اتودي، »الديمير 
پوتي��ن« رييس جمهور روس��يه گف��ت: اقداماتي كه 
توس��ط اين كش��ور در جه��ت بهبود به��ره وري در 
حوزه كش��اورزي انجام گرفته اس��ت، روس��يه را به 
تامين كنن��ده اصلي م��واد غذاي��ي اورگانيك منطقه 

آسيا-اقيانوسيه تبديل خواهد كرد. 
رييس جمه��ور روس��يه گفت: به عن��وان يكي از 
صادر كنندگان اصلي غ��الت، روغن گياهي، ماهي و 
ديگر مواد غذايي در جهان هس��تيم. و انتظار مي رود 
كه روس��يه به تامين كننده اصلي غذاي س��الم براي 
همس��ايگان خود در منطقه آسيا-اقيانوس��يه تبديل 
شود. »پوتين« خاطرنشان كرد: يك رويكرد مشترك 
براي برآورده ساختن تقاضاي رشد سريع آسيا براي 
غذاهاي با كيفيت باال و س��الم مورد نياز اس��ت. وي 
در ادامه گفت: روس��يه به عن��وان يك قدرت بزرگ 
اوراس��يايي و با در دست داشتن مناطق وسيع خاور 
دور ك��ه داراي توانايي قابل توجهي اس��ت، در آينده 
موفق منطقه آسيا-اقيانوسيه سهيم است و به دنبال 

ارتقاء رشد پايدار و جامع در كل قلمرو خود است. 
وي تصريح كرد: از ايده ش��كل دادن تجارت آزاد 
در منطقه آسيا-اقيانوس��يه حمايت مي كنيم و در ۵ 
سال اخير سهم اقتصادي كشورهاي اپك در تجارت 
خارجه روسيه از ۲3 درصد به 3۱ درصد افزايش پيدا 
كرده و صادرات ما به ۲۴ درصد رسيده است؛ ضمن 

اينكه قصد نداريم اين رويه را متوقف كنيم. 
»والديمير پوتي��ن« گفت: ايجاد همكاري كارآمد 
بمنظور پشتباني از نوآوري، به عنوان مهم ترين اقدام 
اس��ت و روسيه يكسري از راهبردهاي خاص از قبيل 
ادغ��ام اقتصاد ديجيتال و قواني��ن تجاري، هماهنگ 
ك��ردن اس��تانداردهاي فني مل��ي، هماهنگ كردن 
اس��تراتژي ها براي ش��كل دادن بازارهاي پيش��رفته 
و ايج��اد چارچ��وب مفهومي يكس��ان ب��راي فضاي 

ديجيتال را در پيش گرفته است. 

اخبار

درك كارايي محيط زيستي دولت ها: رويكرد نهاد-محور و مشكالت پيش روي آن

فقدان چارچوب كالن سيـاست هاي محيط زيستي 
تعادل|

موضوع دولت و محيط زيس�ت و نقش�ي 
ك�ه دولت مي تواند در جلوگي�ري از تخريب 
محيط زيس�ت داش�ته باش�د، همواره محل 
بحث نخبگان بوده است. مقاله زير كه توسط 
اندري�اس دوئيت عض�و هيات علم�ي گروه 
علوم سياس�ي دانش�گاه اس�تكهلم نوشته 
و از س�وي ارش�ك حلي س�از ترجم�ه و در 
سايت شبكه مطالعات سياستگذاري عمومي 

گذاشته شده به اين موضوع مي پردازد.
ريش��ه   يابي سياس��ت هاي محيط   زيستي كه از 
دهه ۱960 آغاز شده است، نشان مي دهد كه اين 
مباحث درحال رسيدن به دوران بلوغ مياني خود 
هس��تند. با وجودي    كه در تمام طول تاريخ بشر، 
گروه ه��ا، جوامع و تمدن ها با محيط   زيست   ش��ان 
در ارتب��اط بوده   ان��د، ام��ا تنه��ا ملت-دولت هاي 
مدرن هس��تند ك��ه از اوايل دهه ۱960 مس��ائل 
محيط   زيس��تي را به عنوان امري سياس��ي مدنظر 
ق��رار دارند. در ي��ك مقياس تاريخ��ي و از بعدي 
تكاملي از ده��ه ۱960 به اين طرف، زمان زيادي 
نگذش��ته    اما همي��ن زم��ان كوتاه ب��ه قدركافي 
انگيزانن��ده بوده اس��ت كه در باب سياسي   ش��دن 
محيط   زيس��ت و سياس��ت هاي محيط   زيستي در 
دوره هاي آتي و محدوديت   هايي كه محيط   زيست 
در آينده براي   مان به وجود مي   آورد، تعمق كنيم. 
ش��ايد تفاوت جهان حاضر با گذشته در آن باشد 
كه س��ازگاري انس��ان و اجتماع با محدوديت   هاي 
اكولوژيك��ي، عمدتا درون چارچوب يكي از مظاهر 
دوران مدرن يعني ملت- دولت حاصل شده است. 
با وجودي   كه سياست هاي محيط   زيستي تغييري 
تدريجي از س��طح مل��ي به س��طح بين المللي را 
نش��ان مي دهد اما همچنان مل��ت- دولت جايگاه 
نخس��تين خود در عرصه مديريت محيط   زيس��ت 
را داراس��ت. ب��ا وجود تمامي س��ر و صداهايي كه 
تخريب محيط   زيس��ت را نتيجه و مثالي از مسائل 
جهاني   ش��ده دوران مدرن نشان مي دهد، در واقع 
اين ملت- دولت ها هس��تند ك��ه درحال مديريت 
مناس��ب منابع خود يا دچار سوءمديريت هستند؛ 
مي توانن��د باعث كاهش انتش��ار م��واد آالينده به 
ه��وا، آب و خاك ش��وند يا نمي توانن��د اين مواد 
آالينده را كاهش دهند؛ باعث تش��ويق رفتارهاي 
محيط   زيس��ت   گرايانه در شهروندان   شان مي شوند 
ي��ا برعكس اي��ن رفتارها را س��ركوب مي كنند و 
در نهاي��ت اين ملت- دولت ها هس��تد كه انتخاب 
مي كنند همگام با پيمان هاي بين المللي باشند يا 
از حضور در اين پيمان   ها امتناع كنند. از س��ويي 
از آنج��ا كه مل��ت- دولت ها همچنان ب��ه عنوان 
بنيادي   ترين وجه    س��ازمان اجتماعي و سياس��ي 
و تصميم گيري باقي مانده   اند، الزم اس��ت متوجه 
باش��يم كه تفاوت ش��كلي و انواع و اقسام دولت ها 
و سازمان هاي سياسي چگونه مي توانند بر قابليت 
ح��ل مس��ائل و مواجهه با تخريب محيط   زيس��ت 

اثرگذار باشد. 
اي��ن مقال��ه به   دنبال طراحي خط��وط كلي و 
بحث درباب چارچ��وب تحليلي نهاد-بنيان براي 
مطالعه كارآيي محيط   زيس��تي دولت هاست و در 
قالب يك مطالع��ه تطبيقي، در قدم اول اقدام به 
مرور تحقيقات گذش��ته    درخصوص سياست هاي 
محيط   زيس��تي و تعيين محدوديت آنها مي كند. 
در مراح��ل بع��دي ب��ه طراحي چارچوب��ي نهاد 
محور مي   پردازد كه ب��راي تجزيه   وتحليل كارايي 
محيط   زيس��تي سياس��ت ها الزم است. در بخش 
نتيجه   گي��ري رويكرده��اي متف��اوت تخمين و 
ارزيابي كارايي محيط   زيس��تي سياست ها را ارائه 

و بحث مي كند. 

 تحقيقات پيشين
نظريه هايي كه تالش مي كنند قابليت دولت ها 
براي اعمال حكمراني بر محيط   زيس��ت كه تحت 

تاثير عوامل اجتماعي-سياس��ي اس��ت را توضيح 
دهند خيلي زياد نيس��تند. به    عبارتي در مقايسه 
با حجم زياد تالش   هاي دانش��گاهي در پاس��خ به 
مث��ال اين پرس��ش ك��ه چگونه عوامل سياس��ي، 
رش��د اقتصادي، فرآيند دموكراسي   سازي و ظهور 
رژيم   ها، نهاد را تحت تاثير قرار مي دهند؟ مي توان 
گف��ت ك��ه پرداختن به وج��وه نظ��ري تغييرات 
حكم   راني محيط   زيس��ت دولت ها، بسيار كم مورد 
توجه قرار گرفته است. به شكلي خالصه مي توان 
بيان    كرد ك��ه دو رويكرد نظري در باب حكمراني 
محيط   زيس��ت وجود دارد: نظريه نوسبزانديشي و 
نظريه منحني سبزكوزنتز. تمركز اين دو رويكرد، 
مشخصا بر عوامل اقتصادي و توضيح و تشريح آثار 
اجتماعي چنين اثراتي بر محيط زيس��ت است. در 
بن نظريه كوزنتز ارتباط بين اقتصاد بازار و تخريب 
محيط   زيست درگذر زمان، صرفا خطي نيست و به 
عنوان رابطه يي منحني- خطي نگريسته مي شود. 
در مراح��ل آغازين دوران صنعتي ش��دن، اقتصاد 
كامال وابسته به اس��تخراج منابع    طبيعي بود، لذا 
تاثير قابل مالحظه يي بر سيس��تم هاي اكولوژيكي 
گذاشت. برجستگي اين مرحله از توسعه اقتصادي 
عالوه بر خاصيت ذكر شده، استفاده از فناوري   هاي 
نابهره   ور و زمخت آن زمان اس��ت كه آثار تخريبي 
بيش��تري بر محيط   زيس��تي داش��ته است. چنين 
ارتباط��ي بين طبيعت و اقتصاد به همين ش��كل 
ادامه پي��دا مي كند تا زماني ك��ه اقتصاد به    نقطه 
عطف خود برس��د. در واقع پس از رس��يدن رشد 
اقتصادي به اين نقطه عطف، ش��يب منحني رشد 
اقتصادي در س��ير نزولي قرار مي گيرد. در مرحله 
جديد، رش��د اقتصادي به   ش��دت هم��راه با توليد 
خدم��ات و توس��عه فناوري هاي نويني اس��ت كه 
نياز به اس��تخراج بي   حد و حصر از منابع را كاهش 
مي دهند. عالوه بر آن برخي از متخصصان بر اين 
باورند كه برخي س��اكنان جوامع بسيار برخوردار، 
اقدام به توليد ارزش بر روي چيزهايي غير از مواد 

حاصل از طبيعت مي كنند و اين فرآيندي اس��ت 
كه به شكل مضاعف باعث از بين رفتن يا تضعيف 
ارتب��اط رش��د اقتصادي و تخريب محيط   زيس��ت 
مي ش��ود. نظري��ه منحني س��بز كوزنتز مس��لما 
بدون چالش نيس��ت، برخي نويسندگان استدالل 
كرده   ان��د كه اين احتج��اج تنها درخصوص برخي 
از انواع آثار محيط زيس��تي خ��رد و محدود )نظير 
آلودگي ه��اي هواي ناش��ي از توليد انرژي( صادق 
اس��ت و نمي توان آن را براي كش��ورهاي درحال 

توسعه به   كار برد. 
ب��ه همين ش��كل نظريه نوسبزانديش��ي نقطه 
عزيم��ت خ��ود را روي رابط��ه مداوم��ا درح��ال 
دگرگوني رش��د اقتصادي و تخريب محيط   زيست 
قرار مي دهد ك��ه ظاهرا به   راحت��ي در دولت هاي 
پيش��رفته صنعتي قابل مشاهده است. اين نظريه 
س��عي مي كند كه نش��ان دهد در چنين شرايطي 
فض��اي جديدي ب��راي حفاظت از محيط   زيس��ت 
ب��ه وج��ود مي   آيد. نظري��ه نوسبزانديش��ي كمتر 
نگ��ران توضي��ح تفاوت   ها و اخت��الف كارآيي   هاي 

محيط زيستي بين كشورهاست. 
مش��خصا رابطه معكوس بي��ن رفاه اقتصادي و 
حفاظت از محيط   زيس��ت بدين معني اس��ت كه 
دولت هاي مداخله   گر بيش از اين نمي توانند براي 
تنظيم ب��ازي جمع- صفر بين رش��د اقتصادي و 
حفاظ��ت از محيط   زيس��ت مداخله كنن��د. بدون 
ش��ك رشد اقتصادي، تكامل اقتصاد بازار و توسعه 
فناوري تاثيره��اي زيادي بر آثار محيط   زيس��تي 
دارند و الزم اس��ت م��ورد تحقيقات ج��دي قرار 
گيرن��د. در ه��ر ص��ورت وقتي كه قرار اس��ت در 
خص��وص درك جنبه ه��اي سياس��ي مديري��ت 
محيط زيس��ت صحبت ش��ود، نظريه منحني سبز 
كوزنتز و نظريه نوسبزانديشي حرف كمتري براي 
گفت��ن دارند، لذا ما در اين مقطع بحث خود را به 
س��مت مطالعاتي مي   بريم كه تمركزشان بر درك 
آن عوامل تعيين   كننده سياس��ي اس��ت كه روي 

كارايي محيط   زيست اثر دارند. 
سياس��ت هاي  تطبيق��ي  مطالع��ات  بيش��تر 
محيط   زيس��تي در قالبي ص��ورت گرفته   اند كه بر 
مطالعات م��وردي در اندازه ه��اي كوچك تمركز 
كرده   اند. برعك��س مطالعات كمت��ري را مي توان 
يافت كه واضحا ب��ه ارتباط بين عوامل اجتماعي، 
نهادي و سياس��ي از يك سو و آثار محيط   زيستي 
از ديگر س��و پرداخته باشند. كرپاز در يك مطالعه 
پيش رو در مورد ۱8كش��ور نشان مي دهد كه يك 
رابطه قوي بين كورپوروتيس��م و كاهش آلودگي 
هوا وجود دارد. ش��بيه چنين نتيجه يي در مطالعه 
ج��ان كه از ش��اخص آلودگي نس��بي انتش��ار در 
۱8كش��ور عضو OECD استفاده كرده است نيز 
ديده مي ش��ود. جان و كرپاز دلي��ل مي   آورند كه 
نتايج فوق العاده محيط   زيستي كورپوروتيسم ناشي 
از توانايي پشتيباني نهادها و تثبيت روال و قواعد 
نيل به توافق بين كنش��گران اصل��ي و تاثيرگذار 
اس��ت. ترنر )۱998( در مطالعه ۵8 كشور جهان، 
ش��واهدي را بي��ن قواع��د قانوني و ن��رخ تخريب 
جنگل   ها يافت. يكي از معدود مطالعه ها   ي تجربي 
كه در باب اثر دموكراس��ي بر محيط   زيست انتشار 
يافته است، نش��ان مي دهد كه بين دموكراسي و 
انتش��ار گاز CO۲، فرسايش خاك و جنگل زدايي 
ارتباط��ي معكوس وجود دارد ام��ا هيچ اثر مثبت 
محيط   زيستي بر دموكراس��ي وجود ندارد. ماير و 
همكاران   اش )۲003( متوجه شدند كه هم   بستگي 
بين عوامل نهادي و جنگل   زدايي در ۱۱7 كش��ور 
بس��يار بيش��تر از همبستگي بين فس��اد و از بين 
رفتن پوش��ش جنگل��ي اس��ت. در مطالعه واش 
)۲00۴( نيز آثار منفي محيط   زيس��تي فساد تاييد 
ش��ده اس��ت. همچنين در مطالعه يي ديگر كه به 
بررسي عوامل صنعتي پرداخته شده است؛ قواعد 
و تنظيمات صنعتي و كاهش نسبي انتشار عوامل 
آلوده   كنن��ده صنعتي در ۱8كش��ور صنعتي مورد 

مطالع��ه قرار گرفت ك��ه در اين هيجده كش��ور، 
كشورهايي كه بيشتر و پيش   تر اقدام به نهادسازي 
محيط زيس��تي كرده بودند، كارايي محيط   زيستي 
باالتري داش��تند. گرافتن و نولس اثرات س��رمايه 
اجتماعي را در قالب دو شاخص اعتمادپذيري بين 
اشخاص و عضويت در سازمان هاي داوطلبانه )كه 
نويسندگان به عنوان س��رمايه اجتماعي مدني از 
آن    ن��ام برده      اند( و نيز س��رمايه اجتماعي عمومي 
)كيفيت نهادي( بر كارايي محيط   زيست در سطح 
ملي بررسي و تحقيق كردند. كارايي محيط زيست 
 ESI را از طريق ش��اخص   ها و مجموعه داده هاي
در ۵3 كش��ور انجام دادند و متوجه شدند، شواهد 
آماري اندكي وجود دارد كه نشان مي دهد سرمايه 
اجتماع��ي همواره براي محيط   زيس��ت مناس��ب 
اس��ت، ل��ذا اس��تدالل كردند كه رش��د جمعيت 
عام��ل مهم تري اس��ت كه بهتر مي توان��د كارايي 
محيط   زيس��ت را نش��ان دهد. در مطالعه يي ديگر 
كه ۲۱ كش��ور عضو OECD مورد بررس��ي قرار 
گرفتن��د، نيوماير اس��تدالل مي كند كه توانس��ته 
اس��ت اثر مش��خص احزاب سبز دس��ت چپي را 
روي كاهش انتش��ار مواد آالينده كش��ف كند اما 
بي��ان مي كند كه س��اختارهاي كورپ��ورات اثري 
در كاهش انتش��ار مواد آالينده نداش��تند. مطالعه 
جذاب ديگري كه به   وسيله استي و پورتر )۲00۵( 
انجام شده اس��ت احتجاج مي كند كشورهايي كه 
شرايط رقابتي باالتر و بيشتري در بازارشان حاكم 
اس��ت، به ثبت و ضب��ط كارايي باالت��ر در بخش 
محيط   زيست   ش��ان عالقه   مند هستند. نويسند   گان 
ت��الش مي كنند كه نش��ان دهند دلي��ل اين امر 
همان عواملي اس��ت كه منجر ب��ه افزايش رقابت 
در س��طح ملي مي شوند و همزمان براي به وجود 
آمدن فضاي محيط زيستي بيشتر انگيزه   بخش   اند؛ 
در واقع به اين معناس��ت كه رقابت   هاي اقتصادي 
و كارايي محيط زيس��تي منطقا و ضرورتا در تضاد 
با هم قرار نمي گيرند. در نهايت احتماال مهم ترين 

اثر مفهومي و جامع درباب كارايي محيط زيس��تي 
ميان ملل گوناگون، مطالعه اليل اس��كراگز است 
كه در سال ۲003 با عنوان وفور مداوم چاپ شد. 
او از دموكراسي ۱7كشور صنعتي استفاده كرد تا 
بتواند ش��اخص كارايي محيط   زيست را به عنوان 
متغيرهاي وابسته برسازد. همان طور كه اسكراگز 
در مطالعه پيش��ين خود )۲00۲، ۱999( فهميده 
بود ك��ه درفضاي كورپوروتيس��م، درآمد س��رانه 
باالتر و نهادهاي دموكراتي��ك متمركز، با كارايي 
محيط   زيس��تي خيلي همبستگي ندارند، به شكل 
جذابي نش��ان داد كه هيچ ارتباط معناداري بين 
عقايد عمومي اظهار شده در مورد محيط   زيست و 

خروجي   هاي بهتر محيط   زيستي وجود ندارد. 

 جعبه سياه كارايي محيط   زيست
در ي��ك جمع   بن��دي كل��ي و ب��راي مطالع��ه 
جنبه ه��اي محيط   زيس��تي كش��ورهاي مختل��ف 
تالش مي ش��ود كه ضروريات اوليه ش��رايط بهتر 
يا بدتر كارايي محيط   زيس��ت را ذك��ر كرد. نتايج 
مطالعات پيش��ين، ابري پراكن��ده و گاه تصويري 
متضاد را نشان مي دهد. اگر بخواهيم از ميان همه 
مطالعات نتيجه يي تكراري را بيرون بكشيم به   نظر 
مي   رس��د كه كورپوروتيس��م در باال بردن كارايي 
محيط   زيس��تي تاثيرگ��ذار اس��ت. در واقع از بين 
رفتن كارايي محيط   زيستي حداقل از منظر كاهش 
آالينده هاي نقطه يي در كش��ورهاي صنعتي غربي 
مورد مناقش��ه نيست اما اين نتيجه قابل اتساع به 
بقيه كشورها نيست. نرس��يدن به نتايج مشخص 
و همه   گير و به دس��ت آوردن دانش��ي محدود در 
اين زمينه مي تواند علل متفاوتي داشته   باشد. يكي 
از اين علت   ها مي توان��د انتخاب محدود و درعين 
حال بسيار متنوع و متغير كشورهاي تحت مطالعه 
باشد كه اندازه   گيري نشان   زدهاي محيط   زيستي و 
نيز عوامل اجتماعي- سياس��ي    را در اين كشورها 
بس��يار متفاوت مي كند. علت اصلي آن را مي توان 
محدوديت ناش��ي از نبود رويكردي نظري دانست 
كه امكان به وجود آوردن بس��تري مطمئن براي 
طرح پرس��ش   هاي تجربي تعيين كنن��ده كارايي 
محيط   زيس��تي را به وجود نم��ي   آورد. جدا از آن، 
تقريبا صحبت   كردن از يك حفره بس��يار بزرگ يا 
جعبه   سياه بودن تحليل كارايي محيط   زيست بين 
ملل متفاوت به امري پذيرفته    شده و عادي تبديل 
شده اس��ت. چنين جعبه سياهي ش��امل فرآيند 
سياست گذاري محيط   زيست اس��ت: كدام عوامل 
سياسي و اجتماعي با سياست هاي محيط   زيستي 
بلندپروازان��ه ارتباط دارند؟ چگونه سياس��ت هاي 
محيط   زيس��تي به خروجي   هاي سياس��تي تبديل 
و ترجمه مي ش��وند )خروجي   هاي سياس��تي مثل 
كاه��ش انتش��ار، حفاظ��ت زيس��تگاه و مديريت 
منابع(؟ و چگونه خروجي   هاي سياستي شرايط و 
موقعيت و وضعيت مناب��ع محيطي را تحت تاثير 
ق��رار مي دهند؟ با اينك��ه اكث��ر مطالعاتي كه به 
مقايسه بحث كارآيي محيط   زيست در كشورهاي 
مختلف پرداخته   اند به خود فرآيند سياستي كمتر 
مي   پردازند، اما بايد پذيرفت كه اقدامات بسيار كم 
و ناقصي درباب الگوهاي سياس��ت محيط   زيست و 
چگونگي تولي��د، تصويب و به   كارگيري آنها داريم 
و حتي نمي دانيم چگونه حالت و ش��رايط كارآيي 
محيط زيس��ت را در هر كش��ور تح��ت تاثير قرار 
مي دهند، لذا بيش از اين مي توان گفت كه حذف 
فرآيند سياستي در تحقيقات و مطالعات تطبيقي 
باعث مي شود كه نتوانيم احتجاجات علي و دقيق 
مورد نياز را ب��راي برقراري پيوند بين ويژگي   هاي 
س��اختاري و نش��ان   زدهاي محيط   زيستي توسعه 

دهيم و درك كنيم. 
در مقايس��ه ب��ا س��اير مطالع��ات تطبيقي در 
ح��وزه علوم سياس��ي همچون مطالعات��ي كه به 
س��اختار و منش��ا سياس��ت هاي دولت رفاه يا به 
وج��ود آمدن رونق اقتصادي مي   پردازند، مطالعات 
سياس��ت گذاري محيط   زيست بس��يار كم    است و 
مطالعات علوم سياسي در اين زمينه بيشتر موضع 
س��كوت را اختي��ار كرده   اند. مي توان ب��ه مطالعه 
نهادها و مديري��ت منابع محيطي در مقياس   هاي 
كوچ��ك نيز اش��اره كرد )مناب��ع عمومي محلي(. 
اين حوزه از تحقيقات حجم مناس��بي از دانش��ي 
را تولي��د كرده   اند كه در آن مي توان متوجه ش��د 
چگون��ه تقابل بي��ن اقدامات عمل��ي اجتماعات، 
خصوصيات مناب��ع و طراحي   ها و برنامه ريزي هاي 
صنعت��ي مي تواند پاي��داري اس��تفاده از منابع را 
تعيي��ن كن��د. يك��ي از تظاهرات مش��خص تمام 
تحقيقات ذكرش��ده آن اس��ت كه همه آنها چنان 
در يك چارچوب نظري مشخص محفوظ شده   اند 
كه به هدايت و انباش��ته شدن تحقيقات تجربي و 
حصول نتايج، تنها در يك دامنه مش��خص منجر 
ش��ده   اند. به   بيان ساده   تر در بهترين حالت، دانشي 
بس��يار اندك درباب پيش نيازهاي ضروري و اوليه 
نه��ادي، سياس��ي و اجتماعي داريم، ل��ذا ارزيابي 
كارآيي محيط   زيست دولت ها داراي نقصان جدي 
اس��ت، لذا يكي از نخستين نيازهاي ابتدايي شايد 
آن باش��د ك��ه نظريه ه��اي علوم اجتماع��ي   اي را 
وارد مطالعات كنيم تا بت��وان به درك تقابل بين 

سياست و كارايي محيط زيست كمك كرد. 

 نظريه   پردازي كارايي محيط   زيستي
همان طور كه قبال ذكر ش��د نقطه عزيمت اين 
مطالعه آن اس��ت ك��ه غالب مطالع��ات مرتبط با 
تخريب محيط زيس��ت براي تامين و لحاظ كردن 
اقدام��ات جمع��ي مورد ني��از به   منظ��ور حل اين 
مس��ائل، با دش��واري   هاي جدي روبه رو هس��تند. 
البت��ه اين گزاره آن قدر موس��ع اس��ت كه كارايي 
تحليلي ندارد و باعث تحت الشعاع قرار دادن عدم 
تجانس   هاي بين مس��ائل محيط   زيستي مي شود و 
درك م��ا را از فه��م اين نكته كه ه��ر يك از اين 
مس��ائل محيط   زيستي ريشه در مشكالت اقدامات 
عملي مختلف با منشاهاي متفاوت دارد را ناممكن 
مي   كن��د. در يك نگاه كلي   تر، يك محيط      زيس��ت 
س��الم طبيع��ي كاالي��ي عموم��ي اس��ت. بعد از 
تحقيق��ات اس��تروم )۱99۴( تمايز اساس��ي بين 
مس��ائل تاميني و مسائل تخصيصي در مهياسازي 
اي��ن كاالي عموم��ي مدنظر قرار گرفت. مس��ائل 
تاميني در واقع ناشي از تامين يك كاالي عمومي 
نظير ساختمان   سازي، تامين مالي و نگهداري يك 
سيس��تم آبياري يا يك سيستم بازچرخاني پساب 
شهري است. مسائل تخصيصي آن مسائلي هستند 

كه به استفاده از منابع محدود نظير استخراج آب 
از مناب��ع آب زيرزمين��ي يك آبخيز يا برداش��ت 
چوب از يك جنگل مرتبط   اند. بس��ياري از مسائل 
محيط   زيس��تي مي توانند هم از منظ��ر تاميني و 
ه��م از منظر مس��ائل تخصيصي تحليل ش��وند. 
ب��راي مثال آلودگ��ي هوا هم مي توان��د به عنوان 
مس��اله نصب و نگهداري سيستم پايش و كاهش 
انتشار و هم به   ش��كل كنترل بهره   برداري از منابع 
محدود هواي پاك ديده ش��ود. نكته قابل طرح در 
اين قس��مت آن است كه هم مسائل تاميني و هم 
مس��ائل تخصيصي باعث بروز هزين��ه آثار جانبي 

محيط   زيستي مي شوند. 
اقتصاددانان محيط   زيس��ت بسيار پيش از اين 
اس��تدالل كرده   اند كه تخريب محيط   زيس��ت در 
واقع بروني   سازي هزينه هاي جانبي محيط   زيست 
اس��ت. در واقع تاثير سيگنال قيمت   ها در بازار به 
ش��كل كاملي بازتاب   دهن��ده هزينه هاي مرتبط با 
مراحل توليد و حمل و نقل كاالهاي بازار نيس��ت 
ك��ه اين موضوع خود باعث توليد الگوهاي مصرف 
ناپاي��دار مي ش��ود. چنانچه يك كاالي مش��خص 
قيمت پاييني داش��ته باش��د يا اصال رايگان باشد، 
انتظ��ار مي   رود ك��ه مصرف   اش ب��اال رود. چنانچه 
قيمت   ها بتوانند بازتاب صحيحي از كل هزينه هاي 
محيط زيستي مرتبط با توليد چنين كاالي بازاري 
داشته   باش��ند، آن��گاه تخريب محيط   زيس��ت نيز 
خودبه   خود موضوع قابل بحثي خواهدبود. بنابراين 
دروني   سازي ]در مقابل بيروني   سازي[ هزينه هاي 
محيط زيس��تي مي تواند يك راه   حل باش��د. يعني 
]دول��ت[ توليدكنن��دگان و مصرف   كنن��دگان را 
مجب��ور كند كه كل قيمت كاال را كه متضمن آن 
كاالها و خدمات محيط زيس��تي اس��ت و در واقع 
از طبيعت دريافت ش��ده   اند را بپردازند. به ش��كل 
س��نتي چنين موضوعي را مي ت��وان به يكي از دو 
راه   حل زير در تش��ويق به دروني   س��ازي هزينه ها 
تعبير ك��رد ي��ا در قال��ب ارزش   گذاري درس��ت 
هزينه هاي محيط زيس��تي يا ايجاد انگيزه در رواج 

رفتارهاي ]مصرف   گرايانه[ مناسب. 
دروني   س��ازي  فن��ي  واژه  حاض��ر  مت��ن  در 
ي��ا  محيط   زيس��ت«  جانب��ي  »هزينه ه��اي 
»دروني   س��ازي هزينه هاي بيروني محيط   زيست« 
در معنايي نسبتا متفاوت به   كار مي   رود كه بيشتر 
در ارتباط و همس��از با متون سياس��ي و برآمده از 
مطالعات مرتبط با دولت هاي رفاه اس��ت. يكي از 
مباح��ث قديمي در تحقيقات مرتبط با دولت هاي 
رفاه آن اس��ت كه آيا مي ت��وان دولت هاي رفاه را 
در موضع دفاع از نيروهاي بي   رحم اقتصادي بازار 
درك كرد؟ يا الزم اس��ت اين دولت ها را به عنوان 
بخش��ي از اقتصاد ب��ازار و تامين   كنن��ده نيازهاي 
كارك��ردي اينگونه اقتصاد درنظ��ر گرفت؟ بعضي 
از نظريه   پ��ردازان با اين اس��تدالل كه دولت هاي 
رفاه نوعي واكنش نهادي هس��تند كه براي ايجاد 
تعادل و ت��وازن در مقابل اثرات جانبي هزينه هاي 
اجتماعي و انساني بازار به وجود آمده   اند، طرفدار 
ن��گاه دوم هس��تند. در واقع هيچ كنش��گري در 
نظ��ام كامال آزاد بازار عالقه   مند به پرداخت قيمت 
مواردي نظير آم��وزش، مراقبت هاي بهداش��تي، 
سيس��تم قضايي، امني��ت اجتماع��ي و نگه   داري 
كودك نيس��ت. البت��ه اين موضوع ب��ا وجود اين 

واقعيت اس��ت كه خود بازار ب��راي ابقاي كاركرد 
بلندمدت، نيازمند دريافت چنين خدماتي اس��ت. 
مطابق با چنين نظريه يي )دروني   سازي(، به شكل 
تاريخ��ي راه   حل ش��امل تامين چني��ن خدماتي 
از س��وي دولت اس��ت كه عموما نيز اين خدمت 
را ازطري��ق تنظيم��ات بازتوزيعي مالي��ات انجام 
مي دهد. با انتقال اين رويكرد در دولت هاي رفاه به 
چارچوب تخريب محيط   زيست )كه درواقع نوعي 
بيروني   س��ازي هزينه هاي محيط   زيس��تي است(، 
پاس��خ دولت ها در قامت مديريت محيط   زيس��ت 
را مي توان به عنوان كوشش��ي ب��راي ايجاد توازن 
چني��ن اثرات محيط   زيس��تي و خل��ق و پايداري 
ث��روت ب��ازار در نظ��ر گرف��ت، بنابراي��ن كارايي 
محيط   زيس��تي دولت ه��ا را مي ت��وان منتهاي آن 
ح��دي تعريف كرد ك��ه در آن دولت ها مي توانند 
كاالهاي عموم��ي محيط   زيس��تي را توليد كنند، 
ل��ذا توليد چنين كاالي عموم��ي همواره متضمن 
فرآين��د دروني س��ازي هزينه هايي اس��ت كه قبال 
به عنوان آثار جانبي محيط   زيس��ت درنظر گرفته 
مي شدند )بيروني بوده اند(. نظير بسياري از اشكال 
تخريب محيط   زيس��ت كه دربرگيرنده كنش   گران 
زيادي اس��ت كه اصوال هيچ عالقه يي به پرداخت 
هزينه هاي محيط   زيس��تي ندارند )يا اگر داش��ته 
باش��ند بس��يار كم اس��ت(. فرآيند دروني س��ازي 
هزينه هاي محيط زيستي نيز به همين شكل باعث 
به وجود آمدن درگيري   ها و تضادهايي در اقدامات 
جمعي مي شود. تحقيقات گذشته نشان داده است 
عوامل��ي نظير هنجارهاي پذيرفته   ش��ده همياري 
و صداقت )س��رمايه اجتماع��ي( و كيفيت نهادها 
براي ح��ل منازع��ات اجتماع��ي در مقياس   هاي 
بزرگ بس��يار اثرگذار اس��ت، لذا اين   طور مي توان 
فرض كرد، الزم است در تبييني كه از دولت هاي 
مختلف از نظر ظرفيت آنها براي مديريت منازعات 
محيط   زيستي ارائه مي ش��ود، سرمايه اجتماعي و 
كيفي��ت نهادي به عنوان عوامل اصلي و راهگش��ا 

درنظر گرفته شوند. 

 سرمايه اجتماعي و كارايي محيط   زيست
در خالل دهه ۱990 ميالدي، عنصر س��رمايه 
اجتماع��ي به محور اصلي عل��وم اجتماعي تبديل 
ش��د كه برخ��ي آن را كام��ال و برخي ب��ه عنوان 
يك��ي از مهم ترين وجوه توس��عه نظريه هاي علوم 
اجتماعي طي دو دهه اخي��ر مي   دانند، اما معناي 
اين مفهوم بسيار مبهم اس��ت و امروزه مجادالت 
جدي درخصوص اينكه معناي واقعي آن چيست 
و چه دريافتي مي توان از سرمايه اجتماعي داشت 
وجود دارد. نس��بت به اينكه قرار اس��ت س��رمايه 
اجتماعي چگونه بررس��ي و اندازه   گيري ش��ود نيز 
صحبت ه��اي جدي وجود دارد. البته بس��ياري از 
ناظ��ران درباب اهميت آنچه الزم اس��ت به عنوان 
هسته اصلي سرمايه اجتماعي درنظر گرفته شود، 
تواف��ق دارند. آنه��ا اين محور را اعتم��اد و روابط 
درون��ي ناش��ي از چني��ن اعتمادي )يا به    ش��كل 
عمودي ميان شهروندان و دولت يا به شكل افقي 
ميان خود ش��هروندان( مي   دانن��د كه مي تواند در 
قالب ش��بكه هاي س��ازماني متراكم كه در سطح 
ش��هروندان وجود دارد و قابليت فراواني براي حل 
منازعات، سياس��ت هاي اجراي��ي و مهم تر از همه 

عنصر فعال سرمايه اجتماعي صداقت باشد؛ سطح صداقت در شهروندان و نهادها، عنصر تعيين   كننده 
سطح مشاركت و همكاري درجريان منازعات به وجودآمده و در مقياس كالن اجتماعي است. 

نظرات بسيار مشهوري درخصوص اينكه كدام نوع از صداقت از اهميت باالتري برخوردار است، 
ارائه شده است. همچنين اين سوال كه چگونه ما مي توانيم متوجه شويم كه چرا صداقت باعث تشكيل 

همياري در جامعه مي شود نيز وجود دارد. يكي از وجوه تمايز و افتراق بين متخصصان    اختال ف نظر 
آنان در اين باب است كه آيا صداقت موجود بين عموم است كه اهميت نيل به همياري اجتماعي را به 

وجود مي   آورد يا صداقت موجود بين نهادهاي اجتماعي است كه موجب همياري مي شود

                                                                                                      

اقتصاددانان محيط   زيست بسيار پيش از اين استدالل كرده   اند كه تخريب محيط   زيست 
در واقع بروني   سازي هزينه هاي جانبي محيط   زيست است. در واقع تاثير سيگنال 

قيمت   ها در بازار به شكل كاملي بازتاب   دهنده هزينه هاي مرتبط با مراحل توليد و 
حمل و نقل كاالهاي بازار نيست كه اين موضوع خود باعث توليد الگوهاي مصرف 

ناپايدار مي شود. چنانچه يك كاالي مشخص قيمت پاييني داشته باشد يا اصال رايگان 
باشد، انتظار مي   رود كه مصرف   اش باال رود
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توليد و نگهداري كاالهاي عمومي دارد خود را به 
منصه ظهور برس��اند. استروم سرمايه اجتماعي را 
به عنوان دانش، درك، هنجارها، قواعد و انتظارات 
مش��تركي تعريف مي كند كه الگوي تعاملي ميان 
گروه هاي متشكل از افراد را به سمت فعاليت   هاي 
جمعي مي   برد. متخصصان دانش��گاهي بس��يار به 
مبح��ث س��رمايه اجتماعي عالقه مندان��د چراكه 
نتاي��ج تجرب��ي و عموم��ي نش��ان دهنده ارتباط 
ميان س��رمايه اجتماع��ي و ديگ��ر خروجي   هاي 
اجتماعي بهينه اس��ت. اين برداش��ت وجود دارد 
كه اقتصادهاي ش��كوفا با موارد نظير: سطح باالي 
سرمايه اجتماعي؛ مش��اركت باالي دموكراتيك و 
دولت هاي كارآ و پويا تالزم دارد. به   نظر مي   رس��د 
عنصر فعال سرمايه اجتماعي صداقت باشد؛ سطح 
صداقت در شهروندان و نهادها، عنصر تعيين   كننده 
سطح مش��اركت و همكاري درجريان منازعات به 
وجودآم��ده و در مقي��اس كالن اجتماعي اس��ت. 
نظرات بسيار مشهوري درخصوص اينكه كدام نوع 
از صداقت از اهميت باالتري برخوردار است، ارائه 

شده است. 
همچنين اين س��وال كه چگون��ه ما مي توانيم 
متوج��ه ش��ويم كه چ��را صداقت باعث تش��كيل 
همياري در جامعه مي شود نيز وجود دارد. يكي از 
وج��وه تمايز و افتراق بين متخصصان    اختال ف نظر 
آن��ان در اين باب اس��ت كه آي��ا صداقت موجود 
بي��ن عموم اس��ت كه اهمي��ت نيل ب��ه همياري 
اجتماع��ي را به وجود م��ي   آورد يا صداقت موجود 
بين نهادهاي اجتماعي اس��ت كه موجب همياري 
مي ش��ود. نكته بحث    برانگيز ديگر آن است كه آيا 
س��رمايه اجتماعي در جريان مشاركت داوطلبانه 
در س��ازمان هاي اجتماعي شكل مي گيرد يا الزم 
اس��ت چني��ن س��ازمان هايي را محص��ول حضور 
س��رمايه اجتماعي دانس��ت. مبتني بر اكتشافاتي 
كه از ديگر حوزه هاي سياس��ت گذاري به دس��ت 
آم��ده و در آنه��ا نقش س��رمايه اجتماعي در حل 
مسائل عملي اجتماعات بررسي شده است، به   نظر 
مي   رسد استدالالت محكمي وجود دارد كه انتظار 
داشته باشيم نظير چنين كاركردهاي اجتماعي را 
مي توان در مقابله با تخريب محيط   زيست به   وسيله 
اجتماعات متصور بود لذا يكي از سواالت مهم آن 
است كه بدانيم چگونه جنبه هاي مختلف سرمايه 
اجتماعي به كارآيي محيط   زيستي دولت ها مرتبط 
مي شوند. درواقع بدانيم كه آيا مسيرهاي علي در 
اين زمينه    قابل ش��ناخت هستند يا نه. كشورهاي 
داراي س��طوح باالي سرمايه اجتماعي قاعدتا بايد 
بتوانند از دو طريق از س��رمايه اجتماعي شان سود 
ببرند: نخست اجراي سياست ها و مشخصا آن نوع 
سياست هايي كه احتياج به مشاركت وسيع ميان 
بخش بزرگ��ي از جمعيت دارد )اج��را در جوامع 
داراي صداقت و ش��بكه هاي سازماني باال آسان   تر 
اس��ت(. در واقع چنانچه ش��هروند الف، شروع به 
بازچرخاني پس��ماند توليد شده در خانه خود كند 
اي��ن اطمينان را دارد ك��ه هم قطاران   اش نيز مثل 
او عمل مي كنن��د. چنانچه اين اعتم��اد در ميان 
بقيه وجود نداشته   باش��د آنگاه الزم است شهروند 
الف با مش��وق   هاي تكميلي ديگ��ري و نيز پايش 
سخت گيرانه ضلع سومي پشتيباني شود تا بتواند 
به بازچرخاني   اش ادامه دهد كه البته چنين اتفاقي 

باعث باالب��ردن هزينه هاي اجرايي سياس��ت هاي 
بازچرخاني براي دولت در قالب ماليات مي ش��ود. 
دومين راه آن اس��ت كه در فرهنگ   هاي سياس��ي 
داراي صداقت باال، نگاه به ش��هروندان به   گونه يي 
باش��د كه با قراردادن آنه��ا در موقعيت   هاي بهتر، 
ش��روع و اجراي همكاري   هاي محيط   زيس��تي   اي 
ك��ه به نفع خودش��ان اس��ت را ممكن س��ازد، به 
   بيان ديگر خود سازماندهي در جوامعي كه سطح 
باالي س��رمايه اجتماعي را دارند، بيشتر به وقوع 
مي   پيوندد. با وجودي   ك��ه نمي توان تصور كرد كه 
تجزيه و تحليل   ها در كشورهاي مختلف با استفاده 
از داده هاي تجميعي كه از هر يك از كش��ورهاي 
به دس��ت مي   آيد، قابليت تميز و تش��خيص بين 
اين دو گونه آثار را داش��ته باش��د اما سناريوهاي 
ممكني وجود دارند كه مي توانند مس��يرهاي علي 
قاب��ل قبول نش��ان دهنده اثر صداقت ب��ر كارايي 

محيط   زيست را آشكار كنند. 

 ميراث و كيفيت نهادها
عنص��ر مهم ديگ��ري ك��ه ام��روزه در جريان 
نظريه هاي علوم اجتماعي بس��يار قدرتمند است، 
ناش��ي از آن ايده ي��ي اس��ت كه نقش��ي بنيادين 
براي نهاده��ا و تاثير آنها بر خروجي سياس��ت ها 
درنظ��ر مي گيرد. پيش��رفت هاي حاصل   ش��ده در 
مطالعاتي كه به نهاده��ا پرداخته   اند را مي توان از 
دو طريق به مسائل مرتبط با كارآيي محيط   زيست 
پيون��د زد. نخس��تين روش آن اس��ت كه اهميت 
تجزيه   وتحليل   ه��اي تاريخ��ي   اي ك��ه ب��ه تكامل 
نهادها پرداخته   ان��د را جدي گرفت و از آن طريق 
نس��بت به تخمين آث��ار نهادها ب��ر ظرفيت   هاي 
محيط   زيس��ت اقدام كرد. در چنين رويكردي آن 
مس��يرهاي تاريخي كه نهادهاي محيط   زيس��تي 
طي كرده   ان��د را مبتني بر وج��وه نظري   اي چون 
فربگ��ي )ضخامت( نهادي، چس��بندگي مس��ير و 
مقاطع زماني حس��اس و تاثيرگ��ذار قابل تحليل 
اس��ت. در اين رويك��رد مي توان متوجه ش��د كه 
آيا رابطه يي بين فرآيند نهادس��ازي سياست هاي 
محيط زيستي و كارآيي   هاي متعاقب محيط   زيستي 
دولت ها وج��ود دارد يا نه )يعني چه موقع قوانين 
محيط زيستي براي چه مناطقي تصويب مي شوند 
و در چه زماني نخستين آژانس   هاي محيط   زيستي 
]ب��راي اجراي آن قوانين[ تش��كيل مي ش��وند و 
ني��ز انعق��اد مقاوله هاي بين الملل��ي در چه زماني 
صورت مي گيرد( و لذا مي توان توصيفي از تكامل 
نهادهاي محيط   زيس��تي را در قالبي تطبيقي ارائه 
داد. در گام بع��دي تحلي��ل، الگوهاي همگرايي و 
واگراي��ي تكامل نهاده��اي محيط   زيس��تي، قابل 
پيوندزدن با خروجي سياس��ت هاي محيط   زيستي 
ك��ه  رويكردهاي��ي  از  مجموعه ي��ي  هس��تند. 
نهادس��ازي   هاي مرتب��ط ب��ا محيط   زيس��ت را در 
38 كش��ور نش��ان مي دهد را مي توان در مطالعه 
ونيدر و يانكه ديد. مبتن��ي بر مطالعه موردي كه 
با انتخاب هوش��مندانه يي از گزينه ها همراه    است، 
مجموعه داده هاي خوبي ش��امل تاريخ تش��كيل 
وجوه هفت   گانه يي از نهادسازي هاي محيط   زيستي 
)وزارت محيط زيس��ت، آژانس    ملي محيط   زيست، 
برنام��ه مل��ي محيط   زيس��ت، چارچ��وب قانوني 
محيط   زيس��ت، بخش هاي محيط   زيستي در قانون 

اساس��ي، ش��وراي ملي متخصصان محيط   زيست( 
نيز ارائه ش��ده اس��ت كه چنين داده هايي قابليت 
تحقي��ق عمقي آث��ار نهاد   س��ازي   هاي تاريخي بر 

كارايي محيط   زيست را باال مي   برند. 
دومين مس��ير نهادي كه مبتني ب��ر نظريه ها 
قابل استفاده است، بر نقش اساسي كيفيت نهادها 
تاكي��د دارد. در واقع كيفيت نهاد عامل مهمي در 
تبيين دگرگوني   هاي رخ   داده در حكمراني و اقتصاد 
است تا آنجا كه مي توان عدالت، اعتماد، بي   طرفي، 
نبود فساد و وجود نهادهاي بين المللي را با جوامع 
داراي رفاه، مشاركت دموكراتيك و رشد اقتصادي 
باال در ارتباط وثيق دانس��ت. مشكالت اجتماعي 
پيش   آم��ده نهادهايي كه داراي كاركرد مناس��ب، 
ش��فافيت، پيش بيني پذيري، روال ه��اي قانوني و 
فس��اد پاييني هس��تند را مي توان از طريق تامين 
ساختارهاي قاعده   مند و ايجاد محدوديت   ها درون 
قلمرو نهادي ش��ان كم كرد. در نتيجه پخش خطر 
در كل عرصه اجتماع باع��ث كاهش خطرپذيري 
تمام كنش��گران مي ش��ود. اين مسير دوم در واقع 
معيارهايي را به ش��كل كالن براي كيفيت نهادها، 
دروني مي كند كه از جمله مي توان به اثر كافمن و 
كري و ستورفزي كه مجموعه داده هاي موضوعات 
حكم   ران��ي III و IV را ارائه داده   اند، اش��اره كرد. 
آنه��ا اين معيارها را براي ارزيابي فضاي نهادي در 
كشورهاي مورد بررسي   ش��ان عرضه كرده   اند و به 
اين نتيجه دس��ت يافتند كه هرچه كيفيت نهادها 
باالتر رود همزمان انتظ��ار وجود ارتباطات مثبت 
اين نهادها با ظرفيت   هاي محيطي بهتر نيز بيشتر 
مي شود. در واقع كش��ورهايي كه داراي نهادهاي 
ضعيف و فاسد باشند در حل مسائل و ايجاد حس 
تعاون در مقياس ب��زرگ و اجتماعي و جلوگيري 
از تخريب محيط زيس��تي ناتوان   ان��د. چنانچه الف 
قصد داش��ته باشد در يك تالش جمعي هم   كارانه 
در مقي��اس بزرگ ش��ركت كند، آن��گاه اين الف 
دوس��ت دارد بداند كه آيا هيچ ساختار نهادي در 
محل زندگي او وج��ود دارد كه بتواند از حضور و 
مشاركت ب، ج و تمام ديگر افراد ناشناس حمايت 
كند يا نه. اين موضوع كه تنها يك نفر باشد )يا در 
هر صورت ع��ده معدودي در اجتماعي بزرگ( كه 
بخواهد سيستم بازچرخاني پسمانداش را در خانه 
اجرا كن��د، در بلندمدت براي اكثر مردم بي   معني 
مي شود و وقتي ساختارهاي نهادي در  پشتيباني 
از هم��كاري اجتماعي فاقد عمل باش��ند يا تاثير 
ضعيفي داشته باش��ند، مسلما همكاري اجتماعي 
نيز افول مي كند. از سويي، فضاي حاكم بر نهادهاي 
يك جامعه در افزايش همكاري   هاي اجتماعي در 
مقياس   هاي كوچك نيز بسيار تاثيرگذاراند. ايجاد 
س��اختار و حمايت از نهادها در راس��تاي اقدامات 
عملي هر اجتماع در جامعه يي آس��ان   تر است كه 
روال   هاي قانوني و حقوقي پاس��خ   گويي، نداش��تن 
فس��اد و خدمات آزادانه مدني رواج داش��ته باشد. 
به همين ش��كل مي توان نش��ان داد كه نهادهاي 
پاي��دار و آزاد، پيش   نيازي ضروري براي رس��يدن 
به رش��د اقتصادي و انباش��ت ثروت اند و مديريت 
منابع طبيعي در درازمدت كامال به چارچوب   هاي 
نهادي وابسته است. حتي مي توان گفت كه فضاي 
حاكم ب��ر نهادهاي يك جامعه تاثي��ري بي   اندازه    
بر ش��رايط به وجودآورنده همياري اجتماعي نيز 
خواهد داش��ت. س��اخت و حمايت از نهادها براي 
اقدامات عملي در جامعه يي راحت الوصول   تر است 
كه روال   هاي قانوني پاس��خگويي و خدمات مدني، 

بدون فساد و آزادانه ترويج شده باشد. 

 اندازه   گيري كارايي محيط   زيستي دولت ها: 
مفروضاتي قهرمانانه يا ساده   سازي    ناكارآ؟ 

بدون شك بين كش��ورهاي مختلف تفاوت   هاي 
زي��ادي درخص��وص ن��وع ن��گاه و مديري��ت منابع 
طبيع��ي وج��ود دارد. با اي��ن ح��ال همان طور كه 
اسكراگز نشان مي دهد دولت ها در برخورد با مسائل 
مختلف محيط   زيستي ش��ان عموما در سطوح نسبتا 
مشابهي از اثربخشي اقدام مي كنند. براي درك اين 
گوناگون��ي از رفتار كه منبع��ث از پويايي اجتماعي 
اس��ت، الزم اس��ت به اين موضوع پرداخته شود كه 
چگونه مي ت��وان معي��ار مقايس��ه   پذير و گويايي از 
كاراي��ي محيط   زيس��تي دولت ها را ياف��ت. در واقع 
اصط��الح »كارايي محيط   زيس��تي« عام��دا انتخاب 
شده اس��ت، چراكه به ش��كل تحليلي بر اين درك 
استوار اس��ت كه چگونه عوامل سياسي و اجتماعي 
مي توانند باعث تخريب محيط زيست يا جلوگيري از 
تخريب و اصالح آن ش��وند. اين اصطالح همچنين 
به ش��ناخت عوامل موثر ب��ر مديريت بهت��ر منابع 
طبيعي و كاهش اقدامات مضر براي محيط   زيس��ت 
كم��ك مي كن��د. پيش   نياز عمومي چني��ن معياري 
از كارايي محيط   زيس��ت آن اس��ت كه بتواند بازتاب 
اقدامات صورت    گرفته )يا اقدامات صورت    نگرفته يي 
كه در واقع بايد انجام مي شده است( را در مديريت 
محيط   زيس��ت نش��ان دهد. حال چنانچ��ه كارايي 
محيط   زيست، دروني   سازي هزينه هاي محيط   زيستي 
تعريف   ش��ود، آنگاه چنين معياري    مي تواند به لحاظ 
هزينه   ي��ي، تالش   هاي صورت   گرفته ب��راي مبارزه با 
تخريب محيط   زيس��ت را نش��ان دهد و پايش كند. 
در اينجا منظور از »هزينه   يي« مفهومي كلي اس��ت 
كه ش��امل تم��ام هزينه هاي پولي، سياس��ي و انواع 

هزينه هاي سازماني مي شود. 
نخس��تين تالش   هاي ص��ورت    گرفته در توليد 
معيارهاي نش��ان دهنده پاي��داري ميان دولت ها، 
عموم��ا بر تخمين هاي��ي مطلق از نش��ان   زده ايي 
محيط   زيس��تي متمركز بوده   اند تا بتوانند بستري 
مناس��ب براي مقايس��ه بي��ن كش��ورها را فراهم 
كنند. نمونه هايي از مجموعه داده هاي »سنجش 
پاي��داري« ك��ه در اندازه ه��اي بين المللي توليد 
ش��ده   اند را مي توان برش��مرد: وضعيت جهان كه 
لس��تربراون به كمك موسسه ديد   بان جهان ارائه 
كرده اس��ت؛ »ردپاي  اكولوژيك��ي« كه واكرناژال 
و  منتش��ركرده   اند   )2000( هم��كاران   اش  و 
شاخص پايداري محيط   زيستي و شاخص كارايي 
محيط   زيس��تي كه توس��ط مجمع جهاني اقتصاد 
دانشگاه يل گزارش شده است. در منطق حاكم بر 
تمامي اين معيارها، رتبه   بندي كشورها به شكلي 
است كه نشان    مي دهد دولت مورد بررسي چه   قدر 
ب��ا آن دولت فرضي ايده   آلي كه در مباحث   ش��ان 
ط��رح كرده   اند، فاصل��ه دارد. ابتدائ��ا پايداري به 
شكل نظري توصيف مي ش��ود و سپس از طريق 
معيارهاي چندگانه يي كه استفاده از منابع، انتشار 

آالينده ه��ا و وضعيت سيس��تم   هاي طبيعي را در 
هر كشور اندازه   گيري مي كنند، محاسبه مي شوند. 
درست است كه تمركز بر توسعه از منظر پايداري 
ممكن اس��ت از جهات بس��ياري رويكرد مناسبي 
به نظر برس��د اما همان طور كه نيوماير نشان داده 
است مساله اصلي آن است كه هيچ تعريف جهاني 
به اجماع رس��يده يي از پاي��داري وجود ندارد، لذا 
اين امر مي تواند منجر به تخمين   هاي بس��يار دور 
از هم و متفرقي شود كه معيارهاي گوناگوني نيز 
درحال ارائه كردن آنها هستند: »براي مثال برخي 
معيارها به ما مي گويند كه بس��ياري از كشورها و 
به   خصوص كشورهاي توسعه   يافته، مشكل عمده و 
بنياديني با پايداري ندارند اما بسياري ديگر اشاره 
مي كنند كه اقتصاد بيش��تر كشورها و به   خصوص 
كشورهاي توس��عه يافته واضحا ناپايدار است«. در 
يك نگاه متفاوت مي توان كارايي محيط   زيس��تي 
دولت ه��ا را از منظر تالش   هاي آنها در ش��ناخت 
مسائل محيط   زيس��تي نيز تخمين زد؛ در واقع با 
پايش متغيرهاي اندازه گيري   كننده نش��ان   زدهاي 
محيط زيس��تي مي توان به چنين ش��ناختي نائل 
آمد. چني��ن رويكردي اين س��ود را دربردارد كه 
ازطريق آن مي ت��وان، اندازه   گيري   ه��اي معقولي 
از پارامترهاي��ي ك��ه مورد چالش هس��تند )مثل 
دروني سازي آثار جانبي محيط زيست( را به دست 
آورد. در چنين ش��رايطي تغيي��رات يك معيار را 
مي ت��وان به عن��وان بازتاب مجموع��ه فعاليت   ها 
و تالش   هاي��ي درنظر گرفت ك��ه به قصد كاهش 
در  محيط   زيس��تي صورت گرفته   اند.  نشان زدهاي 
ابتداي امر اين رويكرد نمي تواند چيزهاي زيادي 
در مورد كليت پايداري يك دولت مشخص عرضه 
كند اما اي��ن مبنا را در اختيار محققان مي   گذارد 
كه متوجه ش��وند دولت ها چه قدر س��رمايه هاي 
سياسي و پولي خود را براي نيل به محيط   زيست 
بهتر به خدمت گرفته   اند، به   عبارت روش��ن   تر يك 
دولت چه مقدار قادر است يا خواهان آن است كه 
هزينه هاي آثار جانبي محيط   زيست را دروني كند. 
يكي از نقصان   هاي اصلي اين رويكرد آن است 
كه فرض مي گي��رد، كاهش تمام نش��ان   زدهاي 
محيط زيس��تي ناش��ي از تالش   ه��اي آگاهان��ه 
دولت ها براي كاهش فش��ارهاي محيط   زيس��تي 
اس��ت، درحالي كه اين فرض كامال اشتباه است. 
مثال كاهش انتش��ار مواد آالينده مي تواند ناشي 
از تالش��ي آگاهانه صورت گيرد ك��ه خواهان در 
معرض كمتر قرار گرفتن افراد با اين مواد آالينده 
اس��ت اما مي تواند ناشي از بازسازي ساختارهاي 
صنعت��ي، نوآوري و توس��عه فناوري ه��اي نوين، 
ركود اقتصادي و مواردي از اين قبيل نيز باش��د. 
مس��اله اين است كه هيچ راهي براي درك منشا 
تفاوت   هاي اين عوامل و تالش   هاي سياس��ي كه 
به   منظور كاهش نوع خاصي در آالينده   گي صورت 
مي   پذيرد وجود ندارد، لذا مقايسه كارايي دولت ها 

با چنين معياري بسيار سخت مي شود. 
ش��ايد بتوان آثار ناش��ي از تغييرات اقتصادي 
را ب��ا كاره��اي آماري تا حدودي ح��ذف كرد اما 
مناب��ع خطاها آن قدر زيادند كه چنين تالش��ي 
چندان نتيجه بخش نيس��ت. با توج��ه به اينكه 
اي��ن نقد بر تم��ام معيارهاي معرفي ش��ده ديگر 
)به   خص��وص آنه��ا ك��ه به   اندازه   گي��ري مطل��ق 
نش��ان   زدهاي محيط   زيس��تي مي   پردازن��د( وارد 
است، لذا نمي تواند ضرورتا به عنوان امري صلب 
صالحيت   كنن��ده در انتخاب چني��ن معياري در 
نظر گرفته ش��ود. مشكل ديگر ناشي از اتخاذ اين 
رويكرد، منتج از اين واقعيت است كه هيچ توصيف 
جهاني و قابل كاربرد براي تمام دولت ها از آنچه به 
عنوان مشكل زيست   محيطي ديده مي شود، وجود 
ندارد. مش��كالت تخصصي نظير انتش��ار گازهاي 
گلخانه   يي، انتش��ار مواد ش��يميايي مضر، انباشت 
پس��ماندها و انتشار صنعتي دي   اكس��يد سولفور 
در بيش��تر جوامع اقتصادي پيشرفته وجود دارند، 

درحال��ي كه جنگل   زدايي، تخريب خاك و كاهش 
تنوع   زيس��تي در كش��ورهاي كمتر توس��عه   يافته 
قابل مش��اهده اس��ت. اي��ن تمايز باعث مش��كل 
مقايس��ه   ناپذيري مي ش��ود چراكه نمي توان تمام 
مشكالت محيط   زيستي را موجد مشكالتي يكسان 
در همه كش��ورها تصور ك��رد. به طور مثال مبارزه 
براي كاهش تنوع   زيس��تي در كشوري مثل مالي 
ممكن است اندكي مشكل   تر از تالش براي كاهش 
انتش��ار گازهاي گلخانه يي در آن كش��ور باشد و 
براي كش��وري مثل آلمان ممكن اس��ت ش��رايط 
كامال برعكس باش��د. مي ت��وان كاهش 2درصدي 
انتش��ار گازهاي گلخانه ي��ي در آلمان يا محافظت 
2درص��د از گونه هاي در مع��رض خطر در مالي را 
بازتاب   دهنده درس��تي از كارايي محيط   زيستي هر 

يك از اين دو كشور در نظر گرفت. 
باي��د توج��ه داش��ت ك��ه تخمي��ن كاراي��ي 
محيط   زيس��تي دولت ها ب��ا اندازه   گيري وضعيت 
محيط   زيس��تي كه در آن قرار دارند، امري كامال 
متفاوت است. مهم ترين دليلي كه مي توان براي 
چني��ن تضادي اقامه كرد آن اس��ت كه وضعيت 
محيط   زيس��تي يك ملت- دولت، ارتباطي بسيار 
جزيي و غيرس��اختارمند با فعاليت   هاي اجتماعي 
موج��ود در آن دول��ت را دارد، لذا تمايز واضحي 
اندازه   گيري   كننده سيس��تم   هاي  متغيرهاي  بين 
محيط زيس��تي )مث��ل پوش��ش جنگل��ي، تنوع 
گونه   اي، س��طح آب زيرزميني، غلظت آالينده ها 
در محصوالت مصرفي( و متغيرهاي تخمين   زننده 
خروجي سياست هاي محيط   زيستي )مثل كاهش 
انتش��ار، مقدار بازچرخاني و بازيافت پس��ماندها، 
كاراي��ي ان��رژي( وج��ود دارد. مهم ترين تمايزي 
ك��ه بين اين دو متغير وجود دارد، آن اس��ت كه 
متغير   هاي نش��ان دهنده وضعيت محيط   زيس��ت 
به ش��كل بس��يار جزيي به علل اجتماعي مرتبط 
مي ش��وند درحال��ي ك��ه اندازه   گي��ري خروجي 
سياس��تي اصوال و اساسا مرتبط با علل اجتماعي    

است )كه البته درك پيچيد   گي بين آنها مساله يي 
ديگر اس��ت(. براي مثال تفاوت بين كشورها در 
برخورد با محافظت از پرنده هاي در معرض تهديد 
)كه س��طح خطرپذيري عموما ازطريق نس��بت 
تع��داد آنها به تعداد كل گونه هاي شناخته   ش��ده 
به دس��ت مي   آيد( مي تواند گوياي س��طح تنوع 
   زيستي اين كشور باش��د؛ اما مساله آن است كه 
ازدست   رفتن تنوع زيستي مي تواند علل گوناگوني 
در پس زمينه هاي اجتماعي مختلفي نيز داش��ته 
باش��د كه برخي از اين عل��ل مطمئنا با مديريت 
ي��ا س��وء مديريت تنوع زيس��تي ارتب��اط دارند: 
مثل سياس��ت هاي كاربري اراضي، سياست هاي 
جنگل   داري و كنترل مواد آالينده. عوامل ديگري 
ني��ز وجود دارند كه تنوع زيس��تي را تحت تاثير 
ق��رار مي دهند و از نوع علل قبلي نيس��تند: مثل 
تغييرات اقليمي، پويايي اكوسيس��تم   ها، ش��يوع 
بيماري ه��ا و فرآين��د تكام��ل زيس��تي گونه ها. 
به   عالوه مطابق با ادبيات جهاني سازي )يا جهاني 
شدن( تخريب محيط   زيستي ممكن است به اين 
معنا باش��د كه منش��ا آثار اكولوژيكي يك كشور 
در كش��ور ديگري باش��د )مثال اسيدي شدن در 
اس��كانديناوي( كه ناشي از انتش��ار آالينده ها در 
آلمان و بريتانيا بوده اس��ت. اي��ن موضوع بدين 
معناس��ت كه اسيدي ش��دن درياچه هاي سوئد 
به عن��وان ش��اخصي از كارآيي محيط   زيس��تي 
دولت س��وئد بازتاب   دهنده مس��تقيم و صحيحي 
از كارايي محيط   زيس��تي اين كش��ور نيست، لذا 
مي توان تصور كرد كه متغير خروجي سياس��تي 
به اين دليل كه مي تواند در طول زمان، هم   بسته 
با تغييرات اجتماع��ي، تغييرات رخداده را نيز به 
ما نش��ان دهد، متغير معتبر و ارزش��مندي است 
و اين ن��گاه با هدف توليد معياره��ا براي تعيين 
كارايي محيط   زيستي همخواني دارد. جدول يك 
خالصه ي��ي از مباحث در جري��ان و مثال   هايي از 
معياره��اي ممكن براي تعيي��ن كيفيت نهادي، 
سرمايه اجتماعي و كارايي محيط   زيستي را ارائه 

مي كند. 

 نتيجه   گيري
به عنوان جمع   بندي نهاي��ي مي توانم به آنچه 
قبال اشاره كردم، بسنده كنم. قبال تالش كردم در 
چارچوب يك نگاه تطبيقي نش��ان دهم كه دانش 
علمي در خصوص سياس��ت هاي محيط   زيستي با 
آنك��ه تحت مطالعات موردي زي��ادي قرار گرفته 
اس��ت اما فاقد چارچ��وب كالن و تبيين عمومي 
از نف��س كاراي��ي محيط   زيس��تي و تفاوت   ه��اي 
مي��ان كاراي��ي محيط   زيس��تي دولت هاس��ت. از 
آن س��و مطالعات بس��يار اندكي وجود دارد كه در 
انجام   ش��ان تعداد زيادي از كشورها درنظر گرفته 
شده است. اين مطالعات قاعدتا وجهي اكتشافي و 
نيز خاصيتي غيرنظري دارند، لذا امكان اس��تفاده 
از آنها در درك حكمراني محيط   زيس��تي كشورها 
در رويك��ردي تطبيق��ي چن��دان وج��ود ندارند. 
به   منظور فراهم آوردن بستري نظري براي چنين 
مطالعه تطبيقي كه توضيح داده   ش��د، الزم است 
امر سياس��ت محيط   زيستي به شكل دروني   سازي 
هزينه هاي آثار جانبي محيط   زيس��تي درك شود. 
الزمه چنين كاري شناخت تعارضات چندگانه يي 
اس��ت كه در مقياس كالن درخص��وص اقدامات 
عمل��ي گروه ه��اي اجتماعي وج��ود دارد. نتيجتا 
كاراي��ي محيط   زيس��تي دولت ه��ا مي توان��د آن 
حد و مرزي تعريف ش��ود ك��ه دولت ها حاضرند 
پرداخ��ت هزينه هاي��ي را كه قبال ب��ه عنوان آثار 
جانبي محيط   زيس��تي محسوب مي شدند را تقبل 
و درون��ي كنن��د. به   عبارت ديگر اي��ن هزينه ها را 
در س��طح جامعه سرش��كن كنن��د. انتخاب اين 
نگاه باعث به وجود آمدن اين پرس��ش    مي ش��ود 
ك��ه چگونه باي��د كارايي محيط   زيس��تي را عمال 
اندازه   گيري كرد. به   منظور پاس��خ به اين پرسش 

نخست تمايزي بين متغيرهاي اندازه   گيري كننده 
وضعيت محيط   زيست و متغيرهاي تخمين   زننده 
خروجي    سياس��ت هاي محيط   زيستي قائل شديم 
كه مسلما دومي را براي نيل به يك ارزيابي بهتر 
از كارايي محيط   زيست ارجح مي   دانيم؛ پس از آن 
توضيح داده شد كه اتكا بر معيارهايي كه تغييرات 
و تفاوت   ه��اي كارآيي محيط   زيس��تي را مبنا قرار 
مي دهند، كارآتر و مناسب   تر از آن معيارهايي است 
كه اتكاي   ش��ان بر اندازه   گيري مطلق نشان   زدهاي 
محيط   زيستي اس��ت؛ چراكه هدف آن نيست كه 
بدانيم محيط   زيست در يك دولت چه   قدر وضعيت 
خوبي دارد بلكه بهتر اس��ت هدف آن باش��د كه 
بدانيم يك دولت چه   قدر دغدغه شناخت و تالش 
براي حل مش��كالت محيط زيستي   اش را دارد. در 
تبيي��ن تفاوت   ه��اي ميان ملت ه��اي متفاوت در 
دروني   كردن هزينه هاي آثار جانبي محيط   زيست، 
كيفيت نهادي، ميراث نهادي آن ملت و س��رمايه 
اجتماعي به عنوان مهم ترين عوامل تبيين   كننده 
مش��خص ش��دند. البته اين پيش��نهادها ناشي از 
مطالعات نظري و ديگر يافته هاي تجربي به دست 
آمده در ديگر عرصه هاي علوم سياس��ي است كه 
اي��ن عوام��ل را داراي تاثيرات بي   ان��دازه در حل 
تناقضات و معارضات گروه هاي اجتماعي مي   داند. 
درهرحال با وجودي   كه نس��ل بش��ر و بازآفريني 
ث��روت اقتصادي توس��ط او، كيفيت باالي نهادي 
و س��رمايه اجتماعي، هيچ    يك ضرورتا نمي توانند 
اث��ر مثبتي ب��ه عنوان ام��ور پيش��يني در حفظ 
محيط   زيست داشته    باشند، عوامل تسهيل   كننده 
همياري اجتماعي را مي توان به   منظور اس��تفاده 
موثرت��ر از منابع طبيع��ي و بهره   ب��رداري از آنها 
را درنظ��ر گرف��ت، چراكه به عن��وان يك نتيجه 
نوآورانه مي ت��وان گفت كه س��رمايه اجتماعي و 
 كيفي��ت نه��ادي، تنها پيش   ش��رط   هايي ضروري

)و ن��ه البت��ه عل��ل( نيل ب��ه دولت ه��اي كاراي 
محيط   زيستي هستند.

 خطر حمالت سايبري
در كمين موسسات خيريه

طبق گزارش هاي منتشر شده، شمار زيادي از موسسات 
خيري��ه در جه��ان، در مقابل تهديده��ا و خطرات حمالت 
س��ايبري آمادگي كافي را ندارند و در معرض آس��يب هاي 

ناشي از آن قرار دارند. 
به گزارش ايسنا، به نقل از وب سايت فايننشال تايمز، در 
ژانويه سال جاري 20۱۷ ميالدي بود كه مجرمان سايبري و 
 Door Red Little هكرها، به وب س��ايت موسسه خيريه
واق��ع در ايالت ايندياناي اياالت متحده امريكا حمله و اقدام 
به تهديد و سرقت اطالعات بانكي خيرين كردند. اين خيريه 
نس��بتا كوچك براي بيماران مبتال به س��رطان و همچنين 
تشخيص زودهنگام اين بيماري، اقدام به جمع آوري پول از 
خيري��ن و مردم مي كرد. از آنجا كه موسس��ات خيريه جزو 
ش��ركت هاي بزرگ مالي محسوب نمي شوند و سرمايه هاي 
هنگفتي نيز در اختيار ندارند، معموال متخصصان ش��بكه و 
امنيت اطالعات زبده يي را اس��تخدام نمي كنند و بطور كلي 
در مقايسه با بانك ها و ساير شركت هاي بزرگ، در امر امنيت 
سايبري وب سايت هاي خود سهل انگاري بيشتري مي كنند. 
از اين رو، به مراتب بسيار بيشتر از ساير شركت ها در معرض 

حمالت سايبري و هك شدن قرار مي گيرند. 
با توجه به نتايج و يافته ه��اي تحقيقات و پژوهش هاي 
انجام ش��ده، ميزان حمالت سايبري در سال آينده ميالدي 
20۱8 به اوج خود خواهد رسيد؛ بنابر اين تمامي شركت هاي 
كوچك و بزرگ در سراسر جهان موظف خواهند بود اقدامات 
و تمهيدات الزم را براي مقابله با هك شدن اتخاذ كنند تا در 
برابر مجرمان سايبري و حمالت و خسارات جبران ناپذير آنها، 
آسيب پذيري كمتري داشته باشند و ضريب امنيت اطالعات 

خود و مشتريان خود را به باالترين حد ممكن برسانند. 
براساس گزارش هاي منتشر ش��ده، بدافزارها، باج افزارها 
و حم��الت DDOS از جمله تهديدهاي امنيتي بودند كه 
از س��ال 20۱۶ كاربران فضاي مج��ازي را در معرض خطر 
حمالت س��ايبري قرار داده اند و موج��ب لو رفتن اطالعات 
ش��خصي و محرمانه آنها ش��ده اس��ت. طبق آمار، حمالت 
س��ايبري در س��ال جاري ميالدي 20۱۷نيز ب��ه اوج خود 
رس��يده و حاال خبر اينكه قرار است در سال هاي آتي اوضاع 
از اينكه هست هم نابس��امان تر شود، بسيار نگران كننده به 
نظر مي رسد. همانطور كه در اخبار گذشته اشاره شده است، 
ساالنه شركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي بزرگي در 
سراسر جهان متحمل خسارات و آسيب هاي جبران ناپذيري 
مي شوند كه از جمله مهم ترين آنها مي توان به حمله سايبري 
به ش��ركت مالي اكوئيفاكس در امريكا، سازمان بهداشت و 
سالمت در انگلستان، وزارت هاي دفاع و امور خارجه بسياري 
از كشورها، ش��ركت حسابرس��ي ديلويت )Deloitte( در 
امريكا اش��اره ك��رد. بنابراين مي ت��وان گفت خطر حمالت 
س��ايبري در كمين تمامي اف��راد، كاربران و ش��ركت هاي 
كوچك و بزرگ در جهان است و ديگر نمي توان ادعا كرد كه 
كس��ي از گزند و خطرات حمالت سايبري در امان است. در 
سال جاري ميالدي باج افزار، بدافزار و ويروس هاي رايانه يي 
بسياري در سراس��ر جهان، اطالعات محرمانه، خصوصي و 
مال��ي ميليون ها نفر را به س��رقت بردند و ميلياردها دالر به 
شركت هاي مربوطه و دولت ها خسارت وارد كرده اند. حمله 
سايبري توسط بدافزار واناكراي )WannaCry( بطور قطع 
يكي از مهلك ترين حمالتي است كه در طول سال هاي اخير 
صورت گرفته اس��ت. حمالتي كه بدافزار واناكراي در س��ال 
گذشته به كش��ورها، سازمان ها و شركت هاي بسياري كرد، 
خسارات جبران ناپذير بسياري را براي آنها برجاي گذاشت. 
به تازگي نيز ويروس رايانه يي و بدافزار »خرگوش بد« سر و 
صداي بسياري به راه انداخته است و به شركت ها و بانك ها و 
موسسات كوچك و بزرگي در كشورهاي مختلف به خصوص 
در اروپ��ا حمله كرده و اطالعات محرمانه آنها را به س��رقت 

برده است. 

 كانون غبار نتيجه برداشت
آب زيرزميني 

ريي��س بخش زلزل��ه مركز تحقيق��ات راه، مس��كن و 
شهرسازي گفت: استفاده بي رويه از آب هاي زيرزميني عالوه 
بر افت ش��ديد سطح سفره هاي آب زيرزميني و فرونشست 
دش��ت  ها، بحران ديگري را به صورت كانون هاي گرد و غبار 

پديد آورده است. 
ب��ه گ��زارش تارنم��اي وزارت راه و شهرس��ازي، »علي 
بيت اللهي« ادامه داد: برداشت بي رويه40 تا 50 سال گذشته 
از منابع آب زيرزميني كش��ور موجب شده است ميزان افت 
ساالنه سطح آب س��فره هاي زيرزميني در اغلب دشت هاي 
كشور به بيش از يك تا سه متر در سال برسد. وي يادآوري 
كرد: از ۶09 دش��ت كشور، تا سال ۱394 تعداد 309 دشت 
از نظر توس��عه برداش��ت آب زيرزميني ممنوع اعالم ش��د. 
بيت اللهي ادامه داد: 300 دش��ت ديگر نيز يا فاقد منابع آب 
زيرزميني ش��يرين قابل توجه يا داراي آب هاي شور و فاقد 

كيفيت مناسب است. 

 مديريت نادرست و تشديد خسارت فرونشست 
ريي��س بخش زلزل��ه مركز تحقيق��ات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي گفت: بر اس��اس بررس��ي هاي صورت گرفته، 
مهم تري��ن عامل فرونشس��ت زمي��ن در دش��ت هاي ايران 
اس��تحصال بي رويه آب زيرزميني و افت ش��ديد سطح آب 
زيرزميني در اين مناطق اس��ت. مديريت نادرست نيز باعث 
تش��ديد اين پديده و باعث بروز خسارات جبران ناپذيري به 

مناطق مي شود. 
وي ي��ادآوري ك��رد: با كاهش بهره ب��رداري از منابع آب 
زيرزميني در نقاط داراي نشست زياد و ممنوعيت برداشت 
شن و ماسه در مناطق باالدست محدوده فرونشست مي توان 
از اثر منفي اين برداش��ت ها در تغذيه س��فره آب زيرزميني 
جلوگيري ك��رد. بيت الله��ي گفت: خشكس��الي و كاهش 
نزوالت جوي، استحصال بي رويه آب هاي زير زميني، فقدان 
مديريت كارآمد منابع آب زير زميني، روش غرقابي سنتي و 
هدرده آب در كش��اورزي و افت سطح ايستابي از آثار اصلي 
فرونشست زمين است. وي ادامه داد: اثرهايي همچون مرگ 
دش��ت ها و كاهش خاصي��ت آبخواني آنه��ا، ترك خوردگي 
مستمر ساختمان ها، پل ها و كف جاده ها، خمش راه آهن و 
لوله هاي نفت، گاز، آب و فاضالب و ترك خوردگي و شكاف 
در س��طح زمين و نبود امكان كشاورزي از ديگر پيامدهاي 
اين پديده به شمار مي رود. طبق اعالم سازمان زمين شناسي 
و اكتشافات معدني كشور، نخس��تين بار در سال ۱34۶ در 
دشت رفسنجان آثار فرونشست زمين در اثر افت سطح آب 
زير زميني گزارش شد كه به ازاي هر۱0 متر افت سطح آب، 

حدود42 سانتي متر فرونشست سطح زمين به ثبت رسيد. 
براساس بررسي هاي صورت پذيرفته توسط اين سازمان، تا 
سال ۱38۷ دشت هاي رفسنجان، زرند، مشهد و قزوين با ثبت 
30، 25، 25 و 24 سانتي متر بر سال نرخ فرونشست در پهنه 
دشت هاي مطالعاتي ركورددار بودند. در سال ۱384 بيشينه 
نرخ فرونشست زمين در محدوده دشت تهران   - شهريار حدود 
۱۷ سانتي متر بر سال بود كه اين ميزان را در سال هاي ۱388 

و ۱390 به 24 و 3۶ سانتي متر بر سال رسيد. 

اخبار

دانش علمي در خصوص سياست هاي محيط   زيستي با آنكه تحت مطالعات موردي زيادي 
قرار گرفته است اما فاقد چارچوب كالن و تبيين عمومي از نفس كارايي محيط   زيستي 
و تفاوت   هاي ميان كارايي محيط   زيستي دولت هاست. از آن سو مطالعات بسيار اندكي 

وجود دارد كه در انجام   شان تعداد زيادي از كشورها درنظر گرفته شده است. اين 
مطالعات قاعدتا وجهي اكتشافي و نيز خاصيتي غيرنظري دارند، لذا امكان استفاده از آنها 

در درك حكمراني محيط   زيستي كشورها در رويكردي تطبيقي چندان وجود ندارند

                                                                                                      

 نهادهاي پايدار و آزاد، پيش   نيازي ضروري براي رسيدن به رشد اقتصادي و 
انباشت ثروتند و مديريت منابع طبيعي در درازمدت كامال به چارچوب   هاي 

نهادي وابسته است. حتي مي توان گفت كه فضاي حاكم بر نهادهاي يك 
جامعه تاثيري بي   اندازه    بر شرايط به وجودآورنده همياري اجتماعي نيز 

خواهد داشت. ساخت و حمايت از نهادها براي اقدامات عملي در جامعه يي 
راحت الوصول   تر است كه روال   هاي قانوني پاسخگويي و خدمات مدني، بدون 

فساد و آزادانه ترويج شده باشد

                                                                                                      



 انتشار نخستين پيش بيني 97 »فاراك«: شركت 
ماشين سازي اراك نخستين پيش بيني درآمد هر سهم 
س��ال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 97 را حسابرسي 
ش��ده و با سرمايه معادل ش��ش هزار و 286 ميليارد و 
547 ميليون ريال منتش��ر كرد. همچنين، اين شركت 
پيش نخستين بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 
به 31 ش��هريور م��اه 97 را مبلغ 42 ري��ال زيان اعالم 
كرده اس��ت كه اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 71 درصد كاهش داشت. گفتني است 
»فاراك« در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 147 ريال 

زيان به ازاي هر سهم اختصاص داده بود. 
 آمار توليد و فروش 7 ماهه »پس�هند«: شركت 
صنايع الس��تيكي س��هند با س��رمايه ثبت شده 350 
ميليارد ريال گزارش فعاليت يك ماهه منتهي به پايان 
مهر ماه امسال را منتشر كرد. همچنين، اين شركت در 
يك ماهه منتهي به پايان مهر ماه س��ال جاري با توليد 
92 تن تس��مه نقاله بيشترين توليد را در اين محصول 
خود داش��ت. عالوه بر اين، شركت در گزارش عملكرد 
يك ماهه شركت اعالم كرده است در ماهي كه گذشت 
140 تن تسمه نقاله و قطعات فني توليد كرده است كه 
تسمه نقاله بيشترين سهم را در توليدات اين شركت در 
مهر ماه داشته است. افزون بر اين، مبلغ فروش شركت 
در مهر ماه امس��ال يك 4 ميليارد و 390 ميليون ريال 
بوده است. همچنين ش��ركت صنايع الستيكي سهند 
از ابتداي س��ال جاري تا پايان مهر ماه 949 تن تسمه 
نقاله و قطعات فني را توليد كرده است كه تسمه نقاله 
بيش��ترين س��هم را در توليدات اين شركت در 7 ماهه 
ابتدايي امسال داشته است. گفتني است، شركت اعالم 
كرده اس��ت در هفت ماه��ه ابتدايي س��ال جاري 86 
ميليارد و 7 ميليون ريال از محصوالت خود را به فروش 

رسانده است. 
 سود واگذاري »س�دبير«: شركت سرمايه گذاري 
تدبيرگران فارس و خوزستان صورت وضعيت پورتفوي 
يك ماهه منتهي به 30 مهر ماه 96 را حسابرسي شده 
و با س��رمايه مع��ادل 102 ميليارد ريال منتش��ر كرد. 
همچنين، اين ش��ركت با انتش��ار عملك��رد يك ماهه 
خود اعالم ك��رد در دوره يك ماهه ياد ش��ده تعدادي 
از س��هام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده يك 
ميلي��ارد و 707 ميليون ري��ال و با مبلغ يك ميليارد و 
818 ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت معادل 111 
ميليون ريال س��ود شناسايي كرد. در سويي ديگر، اين 
شركت در مهر ماه امسال تعدادي از سهام چند شركت 
بورس��ي را با بهاي تمام شده سه ميليارد و 13 ميليون 
ري��ال تحصيل كرد. عالوه براي��ن، در ابتداي دوره يك 
ماهه گذش��ته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام ش��ده معادل يكصد ميليارد و 29 ميليون 
ري��ال و ارزش بازار 92 ميلي��ارد و 88 ميليون ريال در 
س��بد سهام خود داش��ت. اين در حالي است كه، بهاي 
تمام ش��ده اين ش��ركت طي دوره يك ماهه با افزايش 
يك ميليارد و 306 ميليون ريال به مبلغ 101 ميليارد 
و 335 ميليون ريال رسيد. ارزش بازار آن نيز با كاهش 
965 ميليون ري��ال معادل 91 ميليارد و 123 ميليون 

ريال محاسبه شد. 
 نگاه�ي ب�ر عملك�رد »فج�ر«: ش��ركت فوالد 
اميركبير كاش��ان پيش بيني درآمد هر س��هم س��ال 
مالي منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي شده 
و با س��رمايه معادل 858 ميليارد ريال منتش��ر كرد. 
همچنين، اين ش��ركت با انتشار عملكرد 6ماهه خود 
اعالم كرد، در دوره 6ماهه نخس��ت امسال مبلغ 202 
ريال س��ود به ازاي هر س��هم اختصاص داد و به 58 
درصد از پيش بيني هايش رسيد كه در مقايسه با دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل مع��ادل 117 درصد افزايش 
ياف��ت. گفتني اس��ت اي��ن ش��ركت در دوره 6ماهه 
س��ال مالي قبل مبلغ 93 ريال سود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد و معادل 38 درصد از پيش بيني هايش 
را محق��ق كرد. اف��زون براين، ش��ركت داليل تغيير 
اطالعات پيش بيني سال منتهي به 29 اسفندماه 96 
را حسابرسي شده نسبت به اطالعيه قبلي اعالم كرد. 
براين اساس، درخصوص توضيحات پيراموني گزارش 
پيش بيني درآمد هرس��هم س��ال مالي منتهي به 29 
اس��فندماه 96 عنوان ش��د، بخش عمده ي��ي از مازاد 
جذب ش��ده هزينه هاي عمومي، اداري و تش��كيالتي 
مربوط به نگهداري محصوالت در انبارهاي استيجاري 
خارج از ش��ركت اس��ت كه در 6ماهه دوم مبلغ اين 
هزين��ه كاهش خواه��د يافت. در س��ويي ديگر، اين 
ش��ركت داليل تغيير اطالعات واقعي دوره منتهي به 
31 ش��هريور ماه 96 بصورت حسابرسي نشده نسبت 
به اطالعيه قبلي را ني��ز عنوان كرد. همچنين داليل 
ميزان اضافه جذب ش��ده در خالص ساير درآمدهاي 
عملياتي نس��بت به پيش بيني س��ال 96 به اين شرح 
اس��ت كه افزايش درآمد فروش ضايع��ات مربوط به 
افزاي��ش قيم��ت فروش اس��پيره ضايعاتي اس��ت كه 
ازمبلغ 16 ه��زار و 800 ريال پيش بيني به مبلغ 17 
هزار و 600 ريال هركيلو واقعي تبديل ش��ده اس��ت. 
همچنين، داليل تغيير اطالعات واقعي س��ال منتهي 
به 30 اس��فند ماه 95 بصورت حسابرسي شده نسبت 
به اطالعيه قبلي نيز براين اس��اس اس��ت. باتوجه به 
اينكه هزينه هاي جذب نش��ده، كاهنده خالص س��اير 
درآمده��ا و هزينه ه��اي عملياتي اس��ت و با افزايش 
مي��زان توليد در 6ماه��ه ابتداي س��ال هزينه جذب 
نش��ده كاهش يافته است ولي در 6ماهه دوم به علت 
تعميرات دوره يي و براي كنت��رل بازار، كاهش توليد 
خواهيم داش��ت درنتيجه به هزينه هاي جذب نش��ده 
پيش بيني شده خواهيم رسيد. افزون براين، در رابطه 
با افزايش جذب ش��ده در هزينه هاي مالي نس��بت به 
پيش بيني، بنابه برنامه ريزي هاي انجام شده در مورد 
پرداخت بدهي ه��اي معوق، مبلغ هزينه هاي مالي در 
6ماهه دوم نسبت به 6ماهه اول كاهش خواهد يافت. 
 نگاه�ي ب�ر عملك�رد 6 ماهه كاش�ي پارس: 
شركت كاشي پارس پيش بيني درآمد هر سهم سال 
مالي منتهي به 29 اس��فندماه 96 را حسابرسي شده 
و با س��رمايه معادل 87 ميليارد و 750 ميليون ريال 
منتش��ر كرد. همچنين، اين شركت با انتشار عملكرد 
6ماهه نخست امس��ال مبلغ 402 ريال سود به ازاي 
هر س��هم اختصاص داد ك��ه معادل 60 درصد از كل 
پيش بيني هايش است و در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 6 درصد افزايش داش��ت. در سويي 
ديگر، اين ش��ركت در دوره مش��ابه س��ال مالي قبل 
مبلغ 378 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص داد 
و به 47 درصد از پيش بيني هايش رس��يد. همچنين، 
شركت داليل تغيير اطالعات پيش بيني سال منتهي 
به 29 اس��فند ماه 96 را به صورت حسابرس��ي شده 
نس��بت به اطالعيه قبلي منتش��ر كرد. بر اين اساس 
تغييرات اعمال ش��ده بابت عدم راه اندازي خط توليد 
فولپوليش و نوسانات ناش��ي از تسعير ارز خريدهاي 
ارزي و كاهش س��ود قطعي سهام ش��ركت سرام آرا 

نسبت به پيش بيني است.

رويخطشركتها

»تعادل« يكي از عوامل مهم شفافيت اقتصادي كشور را بررسي مي كند

تاثير حاكميت شركتي در رشد اقتصادي
گروه بورس  

و  قواني��ن  از  مجموعه ي��ي  ش��ركتي  حاكمي��ت 
روش هايي اس��ت كه رابطه بين س��هامداران، مديريت، 
اعض��اي هيات مديره و حسابرس��ان ب��راي جلوگيري از 
سوءاس��تفاده هاي احتمالي را برق��رار مي كند. در همين 
ح��ال بر چگونگ��ي عملكرد ش��ركت تاثي��ر مي گذارد. 
حاكميت ش��ركتي در س��طح ابتدايي با مسائلي مواجه 
است كه از تفكيك مالكيت و اداره شركت ناشي مي شود 
اما اين مفهوم فراتر از آن اس��ت كه فقط رابطه يي شفاف 
بين مديران و سهامداران برقرار كند. حاكميت شركتي 
ش��امل مجموعه ي��ي از رواب��ط بين مديريت ش��ركت، 
هيات مديره، س��هامداران و ذي نفعان ديگر است. عالوه 
 بر آن، س��اختاري ارائه مي كند ك��ه از طريق آن اهداف 
شركت، ابزار دستيابي به آن و اهداف و نظارت بر عملكرد 
شركت تعيين مي شود. بر اين اساس، يك كارشناس بازار 
سرمايه شفافيت در عملكرد، قوانين و مقررات مشخص 
و اختيارات الزم نظارتي را 3مولفه اساسي براي استقرار 
حاكميت شركتي دانست. سجاد سياح گفت: تحقيقات 
نشان مي دهد، اس��تقرار مناسب سازوكارهاي حاكميت 
شركتي س��بب جذب و تخصيص بهينه منابع، افزايش 
كارآيي عملياتي، اس��تيفاي حق��وق ذي نفعان مختلف 
و رش��د س��رمايه گذاري پاي��دار از طريق جل��ب اعتماد 

سرمايه گذاران مي شود. 
وي در پاس��خ به س��والي درخصوص تعريف روشن 
حاكمي��ت ش��ركتي و اهدافي كه از اج��راي آن در بازار 
سرمايه دنبال مي شود، گفت: جدايي مديريت از مالكيت 
باعث تضاد مناف��ع بين مديران به عن��وان گردانندگان 
واحده��اي تجاري و س��اير ذي نفع��ان)و از همه مهم تر 
س��هامداران و مالكان بنگاه هاي تجاري( مي شود. بر اين 
اساس حاكميت شركتي يا راهبري شركتي يا حاكميت 
س��ازماني را مي توان بس��ان چتري در نظ��ر گرفت كه 
روابط و تعامالت هيات مديره، سهامداران، قانون گذاران، 
مميزان، مشتريان، كاركنان، طلبكاران و ساير ذي نفعان 
را به گونه يي پوش��ش مي دهد تا همه اين ذي نفعان در 
راستاي اهداف اصلي بنگاه اقتصادي يعني حداكثر كردن 
ثروت س��هامدار  گام بردارند. س��ياح افزود: بر اين اساس 
در بازار س��رمايه هم مي توان گفت، راهبري شركتي به 
مجموعه يي از روش ها، سياس��ت ها، قواني��ن و مقررات 
ناظر بر هدايت، راهبري و كنترل صحيح شركت اطالق 
مي ش��ود تا ب��ا تعريف بهين��ه روابط بي��ن ذي نفعان به 
فرهنگ صحيح پاس��خگويي، شفافيت در ارائه اطالعات 
و گزارش��گري مناسب دس��ت يابيم. اين كارشناس بازار 
س��رمايه، هدف نهايي حاكميت ش��ركتي را اوال كاهش 
تهديدات و مديريت ريس��ك بنگاه اقتص��ادي از طريق 
بهبود و ارتقاي پاسخگويي و شفافيت و ثانيا بهبود كارايي 
بلندمدت سازمان از طريق ايجاد عدالت و رعايت حقوق 

ذي نفعان دانست. 
وي اظهار كرد: براساس اصول و رهنمودهاي حاكميت 
ش��ركتي، هيات مديره بايد داراي تركيب و اندازه اثربخش 
باشد تا مسووليت ها و وظايف خود را به بهترين نحو انجام 

ده��د و در واقع تاكيد اساس��ي بر تعداد و تركيب اس��ت. 
سياح در گفت وگو با سنا افزود: منظور از »تعداد مناسب« 
آن است كه متناسب با اندازه و حجم فعاليت هاي شركت، 
تع��داد اعض��اي هيات مدي��ره تعريف ش��ود و نيز منظور 
از تركي��ب يعني تن��وع مناس��بي از اف��راد حرفه يي در 
تخصص هاي مختلف مورد نياز اداره و راهبري كسب وكار 
بنگاه)شامل تخصص هاي مالي، فني، حقوقي، بازاريابي و...( 
حضور داش��ته باش��ند. وي با بيان اينكه يك هيات مديره 
بايد بتواند وظايف محول��ه را مطابق با قوانين و مصوبات 
به گونه يي انجام دهد كه براي شركت ارزش افزوده ايجاد 
كند، اف��زود: اعضاي هيات مديره بايد اوال درك درس��تي 
از وضعيت ش��ركت در عرضه اقتصادي داش��ته باشند، از 
دانش و تجربه كافي براي ايفاي وظايف برخوردار باشند و 
بتوانند راهكار مناسبي براي مشكالت جاري و آتي مرتبط 
با عمليات شركت بيابند. ثانيا بتوانند به گونه يي اثربخش 
عملكرد مديريت و چالش هاي پيش روي ارزيابي و قضاوت 

مستقلي در اين زمينه داشته باشند. 
اين اس��تاد دانش��گاه ادامه داد: بدين منظور معموال 
توصيه مي ش��ود ك��ه اكثريت اعض��اي هيات مديره بايد 
از مدي��ران مس��تقل باش��ند و ريي��س هيات مدي��ره از 
بين مديران مس��تقل انتخاب ش��ود؛ ضمن آنكه رييس 
هيات مديره و مديرعامل نبايد يك نفر باش��ند. س��ياح 
گفت: نبايد فراموش كنيم كه توسعه پايدار نيازمند تامين 
مالي و پس انداز در سطح جامعه است و بخش مهم تامين 
مالي در كشورهاي بازارمحور از طريق نظام بازار سرمايه 
انجام مي شود كه خود اين نيازمند اعتماد و حفظ حقوق 
بازيگران مختلف جامعه است كه بايد به يك الزام سياسي 

و اقتصادي تبديل شود. 

 موانع ساختاري و نهادي
وي در پاس��خ به اين س��وال كه پياده سازي نظام 
حاكميت ش��ركتي به عن��وان يكي از س��رحلقه هاي 
مهم مناس��بات اقتصادي با چه چالش هايي در كشور 
مواجه اس��ت، گفت: به نظر مي رس��د وجود قوانين و 
مق��ررات مدون و دقيق و البته غيرزائد، س��نگ بناي 
اصلي اس��تقرار حاكميت شركتي اس��ت؛ عدم وجود 
قواني��ن و دس��تورالعمل هاي يكپارچ��ه و منس��جم، 
پياده س��ازي و اج��راي حاكمي��ت ش��ركتي را تقريبا 
ناممك��ن مي كند؛ ضمن اينكه در اين مقررات نه تنها 
از best practices ه��اي دنيا اس��تفاده كرده بلكه 
باي��د با ش��رايط محيطي و بومي اي��ران نيز تطبيق و 
چكش كاري الزم انجام ش��ود. س��ياح سپس با اشاره 
به برخي موانع س��اختاري و نهادي در مسير استقرار 
حاكميت ش��ركتي گفت: به طور كلي فقدان فرهنگ 
سازماني مناسب براي ايجاد بستر شفافيت و نگراني از 
افشاي اطالعات، فقدان نظام آمار و اطالعات يكپارچه 
در كشور، تسلط رويه ها و ساختارهاي ناكارآمد دولتي 
در نظ��ام اقتصادي، دخالت هاي خ��ارج از نظام اداره 
كس��ب وكار، مداخالت و انتصابات سياسي همچنين 
فق��دان حاكمي��ت مديريت ريس��ك ازجمل��ه موانع 
ساختاري و نهادي بر سر راه تحقق حاكميت شركتي 

در بنگاه هاي اقتصادي ايراني هستند. 
وي يك��ي از اص��ول مه��م حاكمي��ت ش��ركتي را  
شناس��ايي نظ��ام مناس��ب مديريت ريس��ك با هدف 
ايجاد سيستم مناس��ب شناسايي و مديريت ريسك و 
كنترل داخلي دانس��ت و افزود: در اين راس��تا كميته 
حسابرسي و كميته مديريت ريسك در اكثر بنگاه هاي 

اقتصادي ش��كل گرفته اس��ت. با اين ح��ال چارچوب 
و چگونگ��ي فعاليت كميته مديريت ريس��ك چندان 
روش��ن و مشخص نيست. به گفته اين كارشناس بازار 
س��رمايه، از ابهام و تعدد در تعاري��ف و مصاديق انواع 
ريس��ك گرفته تا مدلس��ازي و نحوه گزارش��گري آن 
ابهامات و مس��ائل عديده يي وجود دارد كه دس��تيابي 
به يك منش��ور متحدالش��كل و هماهن��گ به عنوان 
س��رلوحه كار كميته ريس��ك را با چالش و دش��واري 
مواج��ه مي كند. ضمن آنكه داده ه��ا و اطالعات و نيز 
چارچوب هاي مناسب سنجش، اندازه گيري، شناسايي 
و تاريخچ��ه وقايع نيز چالش ديگري در مس��ير پيش 

رو قرار مي دهد. 
 س��ياح خاطرنش��ان ك��رد: درخص��وص كميت��ه 
حسابرس��ي هم بنظر مي رس��د اوضاع به مراتب بهتر 
اس��ت و تقريب��ا چارچوب منس��جم تر و قابل اتكاتري 
ب��راي انجام ام��ور محوله و وظايف و مس��ووليت هاي 
حسابرسي داخلي به عنوان ابزار كمكي هيات مديره در 
دسترس بنگاه هاي اقتصادي است. هر چند كه در اين 
مس��ير نيز بايد رويكردها به سمت حسابرسي مبتني 
بر ريس��ك و نيز اس��تقرار نظام كنترلي و حسابرسي 
جامع، درس��ت و به هنگام باشد. اين استاد دانشگاه با 
بيان اينكه چالش ها و موانع تحقق حاكميت ش��ركتي 
در ساختارهاي دولتي، خود را بيش از ديگر محيط ها 
نشان مي دهد، افزود: نخستين چالش اساسي در اداره 
بانك ها، خود اساس��نامه بانك هاي دولتي است كه به 
سهامدار اصلي يعني دولت اجازه مي دهد در اداره امور 
بانك دخال��ت كند و اصوال ب��راي تجهيز يا تخصيص 
مناب��ع آن برنامه يزي كند و حتي هدف بانك را تحت 

تاثير ق��رار دهد. وي ادامه داد: در اين مورد، بخش��ي 
از بدن��ه س��هامداري از بانك انتظار س��رمايه گذاري و 
تخصي��ص وجوه در حوزه س��اختمان و مس��كن و راه 
دارد بدون توجه به منطق اقتصادي حاكم بر اداره يك 
بانك و ديگري انتظار مديريت كارآمد و منطقي بانك 
را مطرح مي كند. اين كارش��ناس بازار س��رمايه اظهار 
داش��ت: يك اليه بودن س��اختار مديريت ارشد بانك 
س��بب شده است هيات مديره عالوه بر سياست گذاري 
و نظارت، موظف به اجراي سياست هاي تعيين شده از 

سوي خود نيز باشد. 
سياح توضيح داد: اگر اين بحث ها را در كنار فقدان 
انگيزه دولت براي افشاي اطالعات و ايجاد شفافيت در 
عملكرد بانك و تشريفاتي بودن كميته هاي حاكميتي 
در نظ��ر بگيريم، همگي از موان��ع مربوط به حاكميت 
ش��ركتي در بانك هاي ب��زرگ دولتي اس��ت و نتيجه 
خ��اص آن عدم دس��تيابي به اهداف اساس��ي و كالن 
حاكميت ش��ركتي يعني پاسخگويي، شفافيت، عدالت 
و رعايت حقوق ذي نفعان خواهد بود. وي افزود: بر اين 
اساس حاكميت ش��ركتي قوي، تاثير مثبتي در جلب 
اعتماد آحاد س��هامداران مختلف داش��ته و در نهايت 
مي توان��د به مثابه ابزاري قوي براي رش��د اقتصادي و 

اجتماعي عمل كند. 

 رتبه باالي هند در بحث حاكميت شركتي
در س��ويي ديگر در گزارش��ي ك��ه كميته حاكميت 
ش��ركتي هند درخص��وص آخرين وضعيت پيش��رفت 
بح��ث حاكميت ش��ركتي در اين بازار ارائه داده اس��ت، 
روند مقايسه يي را نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
بس��يار عالي قلمداد كرد. براساس اين گزارش، برخالف 
اروپ��اي غرب��ي و امري��كا، فعاليت ش��ركت هاي هندي 
مانند اقتصادهاي برجس��ته آسيايي توس��ط عده يي به 
خصوص نظارت مي ش��ود و بحث حاكميت شركتي در 
اين بازار توس��ط عده يي محدود كنترل مي شود. اعمال 
اس��تانداردهاي حاكميت ش��ركتي توس��ط هيات ناظر، 
افزايش مسووليت اعضاي هيات مديره و افزايش مسووليت 
ش��ركت هاي هندي در قبال سهام و س��رمايه گذاران از 
جمله مباحثي اس��ت كه در بحث حاكميت شركتي در 
اين بازار بس��يار حائز اهميت اس��ت. طي قوانين موجود 
حاكميت شركتي در بازار هند، عده يي از مديران مستقل 
كه متشكل از 6 مدير خواهند بود در رأس تصميم گيري 
شركت هستند. براساس اين گزارش با مقايسه يي اجمالي 
بين حاكميت شركتي موجود در هندوستان با كشورهاي 
برزيل، چين و روس��يه مي توان اذعان داشت هندوستان 
در رتبه بسيار باالتري از نظر خصيصه حاكميت شركتي 
قرار دارد. جايگاه اين كش��ور در سهولت اخذ وام، اعتبار 
همچنين رتبه بندي مناسب شركت ها عملكرد سيستم 
بانكي بسيار مناسب است. درحالي كه اين كشور از نظر 
افش��ا اطالعات و مسووليت پاسخگويي عمومي در رتبه 
بااليي ق��رار گرفته كه اين يك مزيت براي اين كش��ور 

درخصوص كنترل مقررات بازار اوراق بهادار است. 

ب��ه دنبال ي��ك روز ديگر از ركوردزني ها در وال اس��تريت، س��هام 
آس��يايي نزديك به اوج يك دهه خود باقي ماند؛ هر چند در تبادالت 
پرنوس��ان، نيكي ژاپن از قله هاي 26س��اله خود پايين آمد و از موضع 
سرمايه گذاران مبني بر سودآوري بيشتر آسيب ديد. بر اين اساس، در 
معامالت روز پنج شنبه بازارهاي جهاني دالر در شرايطي كه سرنوشت 
برنامه اصالحات مالياتي امريكا در وضعيت نامعيني قرار داشت، دچار 

لغزش شد. همچنين شاخص ام اس سي آي گسترده ترين شاخص آسيا 
اقيانوسيه در خارج ژاپن با نيرو گرفتن از سودهاي شبانه وال استريت، 
2درصد افزايش يافت و به نزديكي ركورد 10س��اله خود رسيد كه در 
س��اعاتي از روز پنج ش��نبه ثبت كرده بود. به گزارش رويترز، شاخص 
سهام استراليايي اس اندپي/اي اس اكس 200 هم، با 0.55درصد افزايش 
به باالترين س��طح خود از ژانويه 2008 تاكنون رس��يد. افزون بر اين، 

شاخص كوسپي كره جنوبي كه چند ركوردزني متوالي در هفته گذشته 
انجام داده بود، سودهاي اول روز خود را از دست داد و بدون تغيير باقي 
ماند. عالوه بر اين، شاخص ش��انگ هاي 0.1درصد افت و هانگ سنگ 
هنگ كنگ، 0.6درصد رش��د را تجربه كرد. بر اين اساس، نيكي 225 
ژاپن ابتداي روز گذش��ته را با س��ود 2درصدي آغاز كرد تا به سطحي 
دست پيدا كند كه از ژانويه 1992 تاكنون ديده نشده بود؛ اما در ادامه 
مسير خود را معكوس كرد و روز خود را با 0.2پايين تر از سطح ابتدايي 
به پايان رساند. همچنين ماساهيرو ايچيكاوا استراتژيست ارشد شركت 
مديريت سرمايه سوميتومو ميتس��ويي مي گويد: هيچ خبري منتشر 

نش��ده بود كه باعث افت شاخص نيكي شود؛ بلكه تاجراني كه با رشد 
س��هام در اوايل روز، س��ود كرده بودند، پول خود را وارد بازارهاي مالي 
كردند. بازار بسيار پرسود به نظر مي رسيد و بايد از اين فضا براي ثبت 
س��ود خود بهره مي بردند. بر اساس اين گزارش، شاخص دالر در برابر 
س��بدي از 6 ارز مهم، 0.1درصد افت كرد و به نرخ 94.789 رس��يد و 
همچنان پايين تر از نرخ 95.150 كه در اواخر اكتبر به آن دست يافت 
و رك��ورد 3ماهه خود بود، باقي ماند. در مقابل ين دالر 0.2درصد افت 
كرد و به نرخ 113.640رس��يد؛ همچنين ش��اخص طال، اسپات گلد با 
افزايش 02درصدي به نرخ 1283.45دالر براي هر اونس دست يافت. 

نوسان دالر؛ صعود سهام آسيايي

بين الملل 

بورس از افزايش قيمت دالر سود مي برد؟ سيدحميد ميرمعيني 
درباره تاثير افزايش قيمت ارز بر بازار سرمايه اظهار كرد: افزايش قيمت 
ارز ط��ي روزه��اي اخير روي فروش ش��ركت هايي ك��ه درآمدهاي آنها 
مبتن��ي بر درآمد ارزي اس��ت، تاثير مثبت دارد؛ ام��ا حتما اين افزايش 
روي ش��ركت هايي كه كاال هاي وارداتي و مواد اوليه وارد مي كنند، تاثير 
منف��ي دارد. به گ��زارش خبر آنالين وي اف��زود: در مجموع آنچه امروز 
در بازار ارز اتفاق افتاده به نفع بورس اس��ت در صورتي كه ريس��ك هاي 
سياس��ي هم كنترل ش��ود، مي توان اميدوار بود كه بازار س��رمايه طي 
ماه هاي آينده با رش��د مواجه خواهد شد. اين كارشناس بورس با تاكيد 
بر اينكه افزايش قيمت ارز به نفع اقتصاد و بازار س��رمايه اس��ت، تصريح 
كرد: صنايع صادرات محور با فرصتي كه افزايش قيمت ارز در اختيار آنها 
قرار مي دهد، مي توانند به درآمد ارزي بيش��تري دست يابند و البته در 
كليت اين موضوع به نفع اقتصاد كشور خواهد بود و درآمد هاي صادراتي 

افزايش مي يابد. وي اضافه كرد: اما بايد توجه داشت كه اين رشد منوط 
به اين خواهد بود كه ريس��ك هاي سياسي براي كشور كمتر شود؛ البته 

تحوالت منطقه يي هم در شرايط كنوني بسيار مهم و تاثيرگذار است. 
تامين مالي دولت از طريق انتش�ار صكوك مرابحه: وزارت 
ام��ور اقتصادي و دارايي جهت خريد گندم مورد نياز ش��ركت مادر 
تخصص بازرگاني دولتي ايران)ب��ه نمايندگي از طرف وزارت جهاد 
كش��اورزي( صكوك مرابحه ب��ه ارزش 20هزارميليارد ريال در بازار 
سرمايه منتش��ر مي كند. به گزارش شركت مديريت دارايي مركزي 
ب��ازار س��رمايه، غالمرضا ابوترابي ب��ا اعالم خبر فوق اف��زود: بنا به 
درخواست مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي عمومي وزارت 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي درخصوص تامين مال��ي دولت از طريق 
انتش��ار اوراق مرابح��ه جهت خري��د گندم مورد نياز ش��ركت مادر 
تخصص��ي بازرگاني دولتي ايران)به نمايندگي از طرف وزارت جهاد 
كش��اورزي(، شركت واسط مالي بهمن س��وم)با مسووليت محدود( 
به عنوان ناش��ر اين اوراق تخصيص داده ش��د. مديرعامل ش��ركت 
مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه گفت: براساس ماده 27 قانون 

بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران، اين اوراق معاف از ثبت 
نزد س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار اس��ت. وي درخصوص صكوك 
مرابحه دولت توضيح داد: كاالي مورد نياز باني در اين اوراق، گندم 
اس��ت كه به ازاي هر كيلوگرم 13.070ريال توس��ط ناشر)شركت 
واسط مالي بهمن س��وم( از فروشنده دارايي يعني اتحاديه مركزي 
تعاوني هاي روس��تايي و كش��اورزي ايران خريداري مي ش��ود و به 
صورت اقس��اطي به باني)وزارت امور اقتص��ادي و دارايي( فروخته 
مي شود. ابوترابي ادامه داد: سود ساالنه اين اوراق 17درصد است كه 
هر 6 ماه يك بار توس��ط عامل پرداخت يعني شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه به حساب دارندگان اوراق واريز 
مي شود و سازمان برنامه و بودجه كل كشور بازپرداخت اصل و سود 
اين اوراق را ضمانت كرده اس��ت. ش��ايان ذكر اس��ت كه اين اوراق 
4س��اله و فاقد بازارگ��ردان و متعهد پذيره نوي��س خواهند بود. وي 
اظهار كرد: صكوك مرابح��ه 20هزارميليارد ريالي دولت از امروز با 
نماد »گندم2« به شيوه حراج به مدت 3روز كاري در بازار ابزارهاي 

نوين مالي شركت فرابورس ايران منتشر خواهد شد. 

تحويل قراردادهاي آتي س�كه ط�ا تحويل آبان: فرآيند 
تحويل قرارداد آتي سكه آبان ماه 96 در بورس كاالي ايران اعالم 
ش��د. بنابر اعالم مديريت توسعه بازار مشتقه بورس كاالي ايران، 
فرآيند تحويل قرارداد آتي س��كه آبان 96 در روز سه شنبه پيش  
رو)23 آبان( مطابق ضوابط انجام خواهد ش��د كه بر اين اس��اس 
كليه مش��تريان فروش��نده و خريدار داراي موقعي��ت تعهدي باز 
موظف هس��تند براساس ضوابط اعالم ش��ده جهت تحويل سكه 
خود اقدام كنند. به گزارش تسنيم همچنين فرآيند تحويل سكه 
به گونه يي اس��ت كه كليه مش��تريان فروشنده بايد در اين روز از 
س��اعت 8 تا 12و براساس تعيين وقت قبلي اقدام به تحويل سكه 
به باجه هاي مش��خص شده كنند و مش��تري فروشنده يا نماينده 
وي نيز موظف به پرداخت وجه كارشناسي به ميزان 30هزار ريال 
بابت هر قرارداد به بانك اس��ت. از س��وي ديگر خريداراني هم كه 
نس��بت به پرداخت وجه قرارداد اقدام كرده اند، مي توانند براساس 
وقت تعيين شده از سالت 8 تا 14روز ياد شده با مراجعه به بانك 

نسبت به دريافت سكه خود اقدام كنند. 

تحليلگران چه مي گويند

كف بازار 

 مديرعامل بورس كاالي ايران از طراحي طرحي در حوزه مس��كن 
خبر داد كه بر مبناي آن، فرد متراژ مش��خصي از مس��كن را خريداري 
ك��رده و مابه التفاوت كيفي��ت آن از جمله طبقه و نور در زمان تحويل 
بپردازد. حامد س��لطاني نژاد در خصوص عرضه مسكن متري در بورس 
كاال، گفت: براي فروش مس��كن، ابزاري تهيه شده كه بتواند سبدي از 
مسكن تعريف و روي آن، شاخص تعريف شود؛ به اين معنا كه افرادي 
همواره در بازار وجود داشته باشند كه تمايل دارند در ازاي اين شاخص، 
متراژ مشخصي از بيس مسكن را به مردم و متقاضيان تحويل دهند و 
مابه التفاوت مواردي مانند طبقه، نور و كيفت س��اختمان را به صورت 
ديس��كانت اف پرميوم در زمان تحويل از مشتري دريافت كنند؛ به اين 
معنا كه فرض كنيد طبقه اول يك واحدي در منطقه، مالك قرار گيرد و 
اگر كسي طبقه 5 را خواست، موقع تحويل پول اضافه تري پرداخت كند؛ 
ولي حداقلش اين اس��ت كه فرد توانسته خود را در مقابل تورم افزايش 
قيمت مسكن و مشكالتي كه در بحث قيمت وجود دارد، هج كرده باشد. 
سلطاني نژاد گفت: در مورد اين طرح با چند تامين سرمايه صحبت 
كرده ايم و قرار است كه طرح نهايي آن ارائه شود؛ بر همين اساس، اگر 
اين طرح در شوراي عالي بورس به تصويب برسد، قابل اجرا خواهد بود 

و اگر نياز باشد با ساير نهادها همچون شوراي عالي مسكن نيز در ميان 
گذاش��ته خواهد ش��د. به گزارش مهر، وي تصريح كرد: در بازار مسكن 
تالش ش��ده تا به يك ابزاري در بورس كاال برس��يم كه پس انداز مردم 
را افزاي��ش دهد؛ اين در حالي اس��ت كه در بخش مس��كن، فردي كه 
مي خواهد در اين بخش پس انداز يا سرمايه گذاري داشته باشد، مي تواند 

مستقيما با شاخصي كه طراحي شده، در ملك سرمايه گذاري كند. 
مديرعامل بورس كاال با بيان اينكه بس��ياري از مردم، دغدغه تامين 
مسكن فرزندان خود در آينده را دارند، افزود: اين دغدغه به خصوص در 
ش��هرهاي بزرگ وجود دارد و اگر امكان اين وجود داشت كه بتوان آن 
را حل كرد، گام بزرگي در تامين مسكن نسل جوان برداشته مي شود؛ 
البته بورس كاال هنوز به يك شاخص مناسب براي اينكه آن ابزار شرعي 
باشد، نرسيده است؛ اين در حالي است كه شاخص هايي در دنيا در اين 

حوزه وجود دارد؛ ولي مطابق با شرع نيستند. 
وي با بيان اينكه با سلف مسكن، كار را شروع خواهيم كرد، تصريح 
كرد: سلف مسكن )پيش خريد نقدي با قيمت معين(، در مورد پروژه هاي 
انبوه جواب مي دهد؛ به اين معنا كه پروژه هايي كه پيمانكار بزرگ دارد 
مي تواند در اين حوزه استفاده شود؛ اما پروژه هايي كه همه مردم بتوانند 

از آن اس��تفاده كنند، هنوز در كشور وجود ندارد؛ البته فرض كنيد اين 
امكان وجود داشته باشد كه سرمايه گذاري از سوي مردم صورت گيرد؛ 
آنگاه اگر مسكن هر چقدر گران يا ارزان شود، فرد متضرر نخواهد شد؛ 
اين در حالي است كه ممكن است برخي افراد پول كافي نداشته باشند 
تا آپارتمان 100 متري خريداري كنند، اما با اين روش مي توانند 20 متر 
از يك ملك را بخرند؛ يعني پول خود را جايي سيو كرده اند كه متناسب 
با قيمت مس��كن، ارزش مي يابد و فرد همواره مطمئن اس��ت 20 متر 

مسكن دارد و در نهايت به مرور مي تواند متراژ آن را باال برد. 
س��لطاني نژاد افزود: اين اتفاق خوبي اس��ت ك��ه مي تواند رخ دهد؛ 
البته در گذشته اوراق مشاركت سرمايه گذاري مسكن وجود داشت كه 
ابهاماتي دارد كه بايد در مورد آن كار شود؛ پس نيازمند تصميم گيري 
كلي در حوزه مسكن هستيم و فعاالن اين حوزه بايد كمك كنند تا اين 
طراحي براي بازار مسكن صورت گيرد. اين در شرايطي است كه فروش 

متري مسكن چند بار اجرا شده و موفق نبوده است. 
وي اظهار داش��ت: البته طرحي را هم مي توان اجرا كرد كه يك نفر 
در يك پروژه، چند متر از يك مسكن را خريداري كند؛ يا يك واحدي 
از ملك را خريداري كند كه هر موقع خواس��ت آن را تبديل نمايد. به 
هرحال عرضه كنندگان در اين طرح، انبوه س��ازان هستند؛ چراكه براي 
اين مكانيزم، نمي توان عرضه كنندگان خرد را تعريف كرد؛ بنابراين هر 
چه كه وابستگي اين اوراق به مسكن زيادتر باشد، بهتر جواب مي دهد. 
مديرعامل بورس كاال خاطرنش��ان كرد: به هرحال چون مسكن خيلي 
كاالي همگني نبوده و قابل استانداردسازي نيست؛ در نظر گرفتن ابزار 

براي آن، سخت است. به اين معنا كه آپارتماني كه در طبقه دوم واقع 
ش��ده با نمونه يي كه در طبقه پنجم قرار دارد؛ آفتابگير اس��ت يا رو به 
سايه، و اينكه چه مصالحي در آن به كار رفته، قيمت را متفاوت مي كند؛ 
پس اس��تانداردپذيري آن سخت است؛ ولي در پروژه هاي انبوه، چنين 

مكانيزمي جواب مي دهد. 
س��لطاني نژاد ادامه داد: اينكه ف��روش متري يا پيش فروش متري 
انجام ش��ود، امكان پذير اس��ت؛ ولي همه گير نيست و تنها در برخي 
مناط��ق امكان اجراي آن وج��ود دارد؛ به عنوان نمونه بايد در مناطقي 
مانند منطقه 22 تهران كه پروژه هاي بزرگي در دس��ت اجرا است، اين 
طرح را اجرايي كرد؛ به هرحال بطور قطع اين طرح باعث تجهيز منابع 

مي شود؛ البته ميزان آن زياد نيست. 

مديرعامل بورس كاالي ايران خبر داد

فروش مسكن متري با پايه قيمتي در بورس كاال
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 ورود قطار گردشگران خارجي به اصفهان
اصفه�ان| قط��ار گردش��گري عق��اب طالي��ي حامل 
گردش��گران 11كش��ور اروپايي، امريكايي و آسيايي وارد 
اصفهان شد. قطار گردشگري عقاب طاليي كه »جواهرات 
قلب ايران« نام دارد، 11 آبان امس��ال از مرز س��رخ وارد 
كشورمان شد و حامل 30 گردشگر خارجي از كشورهاي 
انگلستان، امريكا، آلمان، سوييس، روسيه، مالزي، استراليا، 
فيليپي��ن، مكزيك، هنگ كنگ و نروژ اس��ت. مس��افران 
خارج��ي قطار گردش��گران عقاب طاليي پ��س از ديدن 
آث��ار تاريخي و فرهنگي اصفهان، عصر ش��نبه اصفهان را 
به مقصد شهرستان كاشان ترك مي كنند. اين گردشگران 
پس از 18 روز اقامت در كش��ورمان و ديدن آثار تاريخي، 
فرهنگي و جاذبه هاي طبيعي ش��هرهاي مش��هد، تهران، 
كرمان، يزد، اصفهان، شيراز، سعادت شهر، كاشان، اراك، 
شوشتر، شوش، زرسك و پل سفيد، 29 آبان در مشهد به 
تور خود پايان مي دهند و از مرز س��رخس از ايران خارج 

خواهند شد. 

 خروج بيش از ۶۰ درصد خودروهاي زائران از 
مهران

اي�ام| رييس پليس راهور ناجا گف��ت: بيش از ۶0درصد 
خودروهاي زائران از پاركينگ هاي شهر مهران خارج شدند. 
س��ردار مهري با بيان اينكه هم اكنون وضعيت ترافيك در 
جاده هاي مهران به سمت ايالم پرحجم و خروج بيش از ۶0 
درصد خودروهاي زائران از مهران و روان است، افزود: بيش 
از يك صد هزار خودرو در پاركينگ هاي شهر مهران پارك 
شده بودند كه در موج بازگش��ت زائران بيش از ۶0درصد 
خودروهاي��ي كه در پاركينگ هاي اين ش��هر پارك ش��ده 
بودند، خارج ش��دند. رييس پليس راهور ناجا با اش��اره به 
اينكه شب گذشته ش��اهد بازگشت بزرگ زائران به كشور 
بودي��م، گفت: پيش بيني مي كنيم تا يك��ي، دو روز آينده 
وضعيت به حالت عادي برگردد. س��ردار مهري با اشاره به 
وقوع چند حادثه جرحي براي زائ��ران در روزهاي اخير از 
رانندگان خواست با رعايت قانون به مسير خود ادامه دهند. 

 راه آهن قزوين - رشت در آستانه بهره برداري است
رشت|  معاون رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه و 
بودجه گفت: احداث خط آهن قزوين - رشت 99 درصد 
پيشرفت فيزيكي دارد و در آستانه بهره برداري از آن قرار 
داريم. محمدباقر نوبخت در بازديد از خط آهن در دس��ت 
احداث قزوين - رشت اظهار اميدواري كرد تا پايان امسال 
اين خط ريلي به بهره برداري برسد. وي از اين مسير ريلي 
به عنوان مس��يري بين المللي ياد ك��رد و گفت: تكميل 
خط آهن قزوين - رش��ت - آس��تارا ايران را به جمهوري 
آذربايجان متصل مي كند. نوبخت اظهار كرد: كار احداث 
8كيلومتر از اين مس��ير باقي مانده است كه مقرر شد تا 
پيمان��كار به گونه يي آن را اج��را كند كه به اقتصاد مردم 
شهرس��تان رودبار كه اين منطقه ب��ه كار عرضه و فروش 

زيتون مي پردازند، آسيب وارد نشود. 
 

 كاهش قيمت انواع برنج در شاليكوبي هاي 
مازندران

ساري| قيمت انواع برنج از جمله » طارم محلي « و » فجر« 
در شاليكوبي هاي مازندران به ازاي هر كيلو گرم پنج تا هفت 
هزار ريال كاهش يافته است. اكنون هر كيلوگرم برنج طارم 
محلي كشت اول در شاليكوبي هاي مازندران 90 تا 95 هزار 
ريال خريد و فروش مي شود. قيمت اين نوع برنج تا 2 هفته 
پيش 100تا 102هزار ريال بود. همچنين برنج فجر به ازاي 
هر كيلوگ��رم 70تا 72هزار ريال خريد و فروش مي ش��ود 
كه نسبت به 2 هفته گذش��ته تا 5هزار ريال كاهش نشان 
مي دهد. احمد قرباني يكي از مديران كارخانه ش��اليكوبي 
شهرس��تان بابل و آگاه به بازار برنج مازن��دران در اين باره 
به ايرنا گفت: با وجود اينكه در يك هفته اخير قيمت انواع 
برنج كاهش يافته، اما خريد و فروش به ندرت انجام مي شود. 
وي با اش��اره به اينكه امسال مقدار توليد برنج طارم محلي 
با كش��ت دوباره و پرورش »دونوج« )رتون( بيش��تر از سال 
قبل بوده اس��ت، افزود: البته گفته مي شود كه واردات برنج 

خارجي فرآيند خريد و فروش را كم كرده است. 

 اختصاص 2۰۰هزار ميليارد ريال براي توسعه 
اشتغال روستايي

س�بزوار| مش��اور وزير جهاد كش��اورزي و مجري طرح 
گياهان داروي��ي گفت: 200هزار ميلي��ارد ريال از حوزه 
ستاد اشتغال كشور به حوزه اشتغال در روستاهاي كشور 
اختصاص يافته اس��ت. به گزارش ايرنا پيمان يوسفي آذر 
در هماي��ش فرصت ها و توانمندي ه��اي گياهان دارويي 
منطقه سبزوار افزود: اين اعتبار در قالب بسته هاي اشتغال 
فراگير با كارمزد 11درصد به روستاييان پرداخت مي شود 
كه اين اقدام با هدف توس��عه اش��تغال روستايي و رشد 
هسته هاي روستايي صورت مي گيرد. مجري طرح گياهان 
دارويي گفت: منابع تسهيالت صندوق كارآفريني اميد با 
تسهيالت 4 درصد تا سقف يك هزار ميليارد ريال براي هر 
ط��رح و همچنين 1.5 ميليارد دالر ديگر با بهره ۶ درصد 
در حوزه كسب و كار گياهان دارويي اختصاص يافته است.

 مخابرات خراسان شمالي اينترنت پاك در اختيار 
كودكان قرار مي دهد

بجنورد| مدير مخابرات منطقه خراس��ان ش��مالي گفت: 
در راستاي ايمن سازي فضاي مجازي و ارائه اينترنت پاك 
براي كودكان و نوجوانان، تفاهمنامه يي بين اين شركت و 
آموزش و پرورش اس��تان براي ارائه و پش��تيباني سرويس 
اينترنت پاك منعقد شد. عليرضا هامشي با بيان اينكه اين 
تفاهمنامه براي نخستين بار در كش��ور منعقد شد، افزود: 
در چند روز گذشته و درحاشيه سومين نمايشگاه الكامپ 
بجنورد طي مراس��مي با حضور استاندار خراسان شمالي، 
مديركل آموزش وپرورش و جمعي از مسووالن استان اين 
سرويس به صورت نمادين رونمايي و با انعقاد اين تفاهمنامه 
دانش آموزان و فرهنگيان استان از اين سرويس ايمن فضاي 
مجازي بهره مند مي ش��وند. وي همچنين از توزيع رايگان 
س��يم كارت هاي طرح انارستان در بين دانش آموزان استان 
خبر داد و گفت: ارائه اين س��يم كارت ها در راستاي اجراي 
تفاهمنامه يادش��ده است تا با در اختيار قرار دادن اين نوع 
سيم كارت ها ضمن پوش��ش دادن تمام نيازهاي مكالمه و 
پيامك اين گروه س��ني، امكان استفاده از فضاي اينترنتي 
سالم، امن و پرسرعت، با بسته هاي متنوع، متناسب با سن 

آنها را فراهم كرد. 

اخبارشهرستانها

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي

راهبرد حمايت از بنگاه ها، يك ضرورت است

مديرعامل گروه سايپا در ديدار هيات اقتصادي از كشور چين بيان كرد 

تاكيد بر ايجاد سرمايه گذاري مشترك بنگاه ها

گروه بنگاه ها  
اي��ن واقعيت كه دولت از چ��ه طريقي قصد دارد 
روند حمايت از بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط 
را در دس��تور كار قرار دهد، پرسشي است كه همواره 
در افكار اهالي اقتصاد و كارشناسان قرار داشته است. 
 بنگاه هايي كه براس��اس ظرفيت هاي قابل توجه 
خود بخش قابل توجه اش��تغال زايي را در كشورمان 
س��اماندهي مي كنن��د و در ص��ورت حمايت و توجه 
بيش��تر مي توانند بخشي از نارس��ايي هاي اقتصادي 
كش��ورمان را در حوزه هايي چون، تولي��د، بازاريابي، 

صادرات و نهايتا اشتغال زايي ساماندهي كنند. 
 در پاس��خ به اين نقش كليدي اس��ت كه معاون 
وزير صنعت، مع��دن و تجارت با بيان اينكه 84 هزار 
و 700 بنگاه توليدي در كش��ور وجود دارد، مي گويد: 
از مجموع اين بنگاه ها 78 هزار و 400 بنگاه كوچك 
و خرد هس��تند ك��ه اگر از آنها حمايت نش��ود دچار 
آسيب مي شوند. علي يزداني كه در كارگروه تسهيل 
و رف��ع موان��ع توليد خراس��ان جنوب��ي در بيرجند 
صحبت مي كرد اف��زود: حمايت از بنگاه هاي توليدي 
يك رسالت همگاني است. مديرعامل سازمان صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي گفت: 35 هزار بنگاه 
تولي��دي با 10 تا 49 نفر، 43 ه��زار بنگاه با كمتر از 
10 نفر كار مي كنند كه با كوچك ترين مشكل دچار 

آسيب خواهند شد. 
وي ب��ا بيان اينكه 38 درص��د بنگاه هاي توليدي 
خرد در داخل شهرك ها مستقر هستند، عنوان كرد: 
همچني��ن 59 درص��د بنگاه هاي كوچ��ك در داخل 

شهرك ها و نواحي صنعتي مستقر هستند. 
وي اضافه كرد: از مجموع بنگاه هاي توليدي خرد 
و كوچك، 40 هزار و 31۶ مورد در داخل شهرك ها و 

نواحي صنعتي هستند. 

 اشتغال بيش از 2ميليون نفر در بنگاه هاي 
توليدي

يزدان��ي، اش��تغال بنگاه ه��اي طب��ق پروانه هاي 
بهره برداري را 2ميلي��ون و 4۶7 هزار نفر عنوان كرد 
و گف��ت: از اين ميزان اش��تغال، 807 هزار نفر داخل 

شهرك ها و نواحي صنعتي مشغول هستند. 
ب��ه گزارش ايرنا، وي با اش��اره به طرح هاي داراي 
جواز تاسيس، يادآور ش��د: از حدود 29 هزار و 937 
جواز تاس��يس طرح هاي صنعتي در داخل شهرك ها 
و نواحي صنعتي كه در حال س��اخت و س��از اس��ت 
28 ه��زار و 300 مورد خرد و كوچك اس��ت. معاون 

وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور ش��د: در راستاي 
تاكيد مق��ام معظم رهب��ري كه بايد به روس��تا ها و 
مناطق كمتر توس��عه يافته در زمينه اشتغال و توليد 
توجه بيش��تري شود نواحي صنعتي در مناطق كمتر 
برخوردار تصميماتي گرفته ش��د كه نتايج در آينده 
بسيار نزديك مشخص خواهد شد. يزداني بيان كرد: 
در يك سال و 15 روز گذشته از 527 ناحيه و شهرك 
صنعتي در سراس��ر كشور بازديد شد، صنعتگران هر 
شهرستاني متناسب با ويژگي هاي خودش با مسائل 
و مش��كالتي مواج��ه هس��تند كه خراس��ان جنوبي 
مس��تثني از اين امر نيس��ت. وي ادامه داد: با وجود 
ظرفيت ها و پتانس��يل هايي كه در حوزه هاي مختلف 
از جمله معادن، صنايع معدني، گردشگري، خدمات، 
صنايع دستي، كش��اورزي و غيره در استان ها وجود 
دارد مي ت��وان با همدلي و همفكري با يكديگر كه از 
الزامات مهم اقتصاد مقاومتي اس��ت تحولي جدي در 
ش��هرك ها را داشته باشيم. وي عنوان كرد: به عنوان 
نمون��ه با وجود همه محدوديت ها در 8ماهه امس��ال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل نزديك ۶0 درصد در 

واگذاري ها رشد قابل توجهي داشته ايم كه در واگذاري 
قراردادها ۶۶ درصد و واگذاري مساحت ها 50 درصد 
رشد داشتيم. وي يادآور شد: سازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي ايران يك سازمان توسعه يي 
وابسته با س��ازمان صنعت، معدن و تجارت است كه 
سه سازمان توسعه يي شامل ايدرو، صنايع كوچك و 
سازمان توسعه، نوس��ازي و گسترش صنايع كوچك 

ايميدرو زيرمجموعه اين وزارتخانه هستند. 
مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعت��ي ادامه داد: همچنين پنج صندوق حمايتي و 
ضمانتي تحت پوش��ش اين وزارتخانه است كه چهار 
صندوق آن مي تواند در اين استان ارائه خدمت كند و 
از سازمان هاي توسعه يي هر سه سازمان امكان حضور 

در استان را دارند. 

 واگذاري زمين رايگان به 79۶ شهرك
و ناحيه صنعتي

يزداني گفت: سختگيري در استاني مانند خراسان 
جنوب��ي ك��ه از ظرفيت ه��ا و نيروي انس��اني خوبي 

برخوردار است بايد كاهش يابد تا سرمايه گذار دولتي 
و خصوصي به امر سرمايه گذاري تشويق شود. 

وي بي��ان كرد: بي��ش از 9۶0 ش��هرك و ناحيه 
صنعتي دولتي، 9 منطقه ويژه اقتصادي و 8۶ شهرك 
و ناحيه صنعت��ي غيردولتي در كش��ور داريم كه به 
موجب مصوب شوراي وزيران مجوزها را ما مي دهيم. 
وي يادآور ش��د: از اين ميزان در 79۶ ش��هرك و 
ناحيه صنعتي زمين در قالب حق انتفاع و به صورت 
رايگان واگذار مي ش��ود و آنچه از مردم اخذ مي شود 

براي زيرساخت هاست. 
وي اضافه كرد: در خراس��ان جنوبي با تش��خيص 
اس��تاندار ك��ه از متمايز تري��ن هيات مديره ه��ا براي 
تصميم گيري و تحرك در استان است همه اختيارات 

به هيات مديره استان داده شده است. 
معاون وزير صنع��ت، معدن و تجارت بيان كرد: 
هر سرمايه گذاري بخواهد در استان سرمايه گذاري 
كند با هر ش��رايط كه هيات مديره استان تشخيص 
دهد مي توان��د اقدام كند، اگر س��ختگيري ها براي 
سرمايه گذاران منقطع شود در جهت توسعه استان 

گام برنداش��ته ايم لذا بايد شرايط س��هل تر شود تا 
همه راغب سرمايه گذاري شوند. 

يزدان��ي عنوان كرد: بيش از 40 هزار و 5۶2 بنگاه 
در شهرك ها و نواحي صنعتي كشور مستقر هستند 
كه 813 هزار نفر اش��تغال ايجاد كرده اند. وي گفت: 
در خراس��ان جنوب��ي از نظر ميزان پي��ش پرداخت، 
مدت تنفس، زمان بازپرداخت اقساط، اعمال مشوق 
تا 80 درصد در قيمت حق انتفاع مش��مول به ايجاد 
اشتغال و توليد استاندار به عنوان هيات مديره هرچه 
تصمي��م بگيرند ما حمايت خواهيم ك��رد. وي افزود: 
در حوزه تكميل زيرس��اخت ها با توجه به پراكندگي 
استان اقدامات خوبي صورت گرفته است، يك چهارم 
منابع تملك و دارايي و رديف هاي مختلف به اين امر 
اختصاص يافته اس��ت. وي ادامه داد: ما نيز به س��هم 
خود از منابع و اعتبارات ملي س��ال جاري در اختيار 
استان قرار مي دهيم تا تحولي در سيماي شهرك ها و 

نواحي صنعتي به وجود بيايد. 
مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي در ارتباط با بازديد از نواحي صنعتي خراسان 
جنوبي گفت: ش��هرك صنعتي طبس با 2 مش��كل 
جدي دوبانده ش��دن جاده و پس��ت ب��رق ديهوك و 
طبس، مشكل كسري آب و زيرساخت هاي مخابرتي 
و ارتق��اي س��طح مبلمان ش��هرك مواج��ه بود كه 
تصميماتي براي بهبود اين وضعيت اتخاذ شد. يزداني 
عن��وان كرد: در حوزه صنايع كوچك در اس��تان هاي 
مش��ابه خراس��ان جنوبي 100 درصد هزينه آموزش 
بنگاه ها، 50 درصد هزينه تحقيق و توسعه، 50 درصد 
هزينه هاي حض��ور در نمايش��گاه ها، كل هزينه هاي 
اس��تاندارد از جمله بازرس��ي و آزمايش��گاه به عنوان 

مشوق در اختيار بنگاه ها قرار مي گيرد. 
وي اظهار كرد: در چه��ار صندوق تحت نظر اين 
سازمان اس��ناد تجاري، مشايي، كشاورزي و غيره به 

عنوان تضمين از بنگاه ها پذيرفته مي شود. 
وي اف��زود: يكي از مش��كالت ج��دي بنگاه هاي 
كوچك اين اس��ت ك��ه در ابتدا ب��ه مطالعات فني و 
اقتصادي و عامل بازار توجه نمي كنند لذا دچار بحران 
مي ش��وند و همه مسائل متوجه خودش��ان و دولت 

مي شود. 
وي يادآور شد: با استفاده از اساسنامه بانك صنعت 
و معدن و چند بانك ديگر براي حمايت از بنگاه هاي 
خرد و كوچك تالش داريم بانكي با نرخ تس��هيالت 
ويژه ايجاد كنيم چراكه با تسهيالت 18 درصد بنگاه ها 

توان حركت ندارند. 

مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا با تاكيد بر 
سرمايه گذاري شركت هاي خارجي گفت: براي انجام 
هر گون��ه فعاليت تجاري مش��ترك با ش��ركت هاي 
خارجي در كشور، نياز به سرمايه گذاري توسط طرف 
خارج��ي وج��ود دارد و بر همين اس��اس مذاكرات با 

شركت چانگان بايد با جديت بيشتري دنبال شود. 
 به گزارش»تعادل« به نقل از س��ايپا نيوز؛ مهدي 
جمال��ي در ديدار قائم مقام كميته توس��عه اقتصادي 
صنايع ش��هر چونگ چينگ از كش��ور چين گفت: به 
نظر مي رسد كه هر دو شركت چانگان و سايپا تصميم 
استراتژيكي براي همكاري اتخاذ كرده اند و دولت ايران 

از اين همكاري حمايت مي كند. 
وي افزود: با توضيحاتي كه معاون كميته اطالعات 
اقتصادي شهر چونگ چينگ ارائه دادند، نشان دهنده 
اين است كه اين موضوع جزو سياست هاي دولت چين 
و منطقه چونگ چينگ نيز اس��ت كه از اين همكاري 

حماي��ت خواهند كرد. جمالي گفت: 40درصد از بازار 
خ��ودرو ايران متعلق به گروه سايپاس��ت و برنامه اين 
گروه خودروس��از براي س��ال 2025 افزايش ظرفيت 
توليد به دو برابر ظرفيت فعلي اس��ت. درحال حاضر 
توليد گروه سايپا نزديك به 700هزار دستگاه در سال 
است و طي ۶ سال آينده اين ظرفيت به يك ميليون و 

500 هزار دستگاه افزايش خواهد يافت. 
مديرعامل سايپا تصريح كرد: سياست گروه سايپا 
در افزايش توليد، اين است كه 50 درصد از محصوالت 
با برند گروه سايپا توليد شود و 50 درصد مابقي را در 

مشاركت با شركاي خارجي به توليد برسانيم. 
وي افزود: درحال حاضر شركت سيتروئن نخستين 
شريك خارجي گروه سايپاست و نزديك به 300هزار 
دستگاه از توليدات گروه سايپا به محصوالت سيتروئن 
اختصاص داده شده است. جمالي گفت: با شركت رنو 
هم از گذشته ش��راكت تجاري داشته ايم و نزديك به 

200هزار دس��تگاه از توليدات گروه سايپا به شركت 
رنو اختصاص يافته است همچنين با شركت برليانس 
چين هم براي تش��كيل ش��ركت مش��ترك مذاكره 
كرده ايم. وي افزود: در برنامه هايمان شركت چانگان به 
عنوان شريك جدي گروه سايپا تلقي مي شود و درحال 
حاضر محصول CS35 چانگان در ايران توليد مي شود 
و برنامه ريزي سايپا براي توليدات چانگان، اختصاص 
ظرفيت حداقل 200هزار دس��تگاه طي 3سال آينده 
است. مديرعامل گروه سايپا گفت: با توجه به ظرفيت 
بازار خودرو كشورمان و حضور خوب خودروCS35 در 
بازار اي��ران و در صورت حمايت دولت چين و تحقق 
پيشنهاد هاي گروه سايپا در زمينه همكاري بيشتر با 
چانگان، ظرفيت هاي توليدي مناس��بي را در اختيار 

چانگان قرار خواهيم داد. 
جمال��ي گفت: م��دل هم��كاري با س��يتروئن را 
مي توانيم با شركت چانگان به اجرا بگذاريم و مذاكرات 

با شركت چانگان بايد با جديت بيشتري صورت گيرد 
به دليل اينكه تقاضاهاي زيادي براي س��رمايه گذاري 
مش��ترك با س��ايپا وجود دارد چراكه اي��ران از بازار 

مطمئني برخوردار است. 
وي افزود: البته سايپا با چانگان مذاكرات خوبي را 
انجام داده اس��ت و من از روند مذاكرات رضايت دارم 
ولي انتظار دارم اين مذاكرات سرعت بيشتري بگيرد. 

مديرعامل گروه سايپا گفت: اميدواريم در مذاكرات 
جديد با چانگان بتوانيم به س��رعت به سوي تشكيل 
جوينت ونچر پي��ش برويم چراك��ه دولت جمهوري 
اس��المي ايران اين روش از سرمايه گذاري مشترك را 

در توليد خودرو در دستوركار دارد. 
در ادام��ه يانگ لي كي يون��گ، قائم مقام كميته 
توسعه اقتصادي صنايع شهر چونگ چينگ نيز ضمن 
ابراز خرس��ندي از حضور در سايپا گفت: گروه سايپا 
يكي از خودروسازان مهم كشور ايران است كه توانسته 
با توليدات خود س��هم خوبي از بازار اين كش��ور را به 

خود اختصاص دهد. 
وي اف��زود: ش��ركت چان��گان هم در ش��راكت با 
خودروس��ازان برتر دني��ا و با بهره گي��ري از دانش و 
تكنولوژي روز دنيا توانسته محصوالت متنوعي توليد و 

به بازار چين و ساير كشورها عرضه كند. 

يون��گ تاكيد كرد: چانگان در كش��ور ايران هم با 
همكاري س��ايپا توانس��ته خ��ودرو CS35 را توليد و 
عرض��ه كند كه مورد اس��تقبال بازار ه��م قرار گرفته 
اس��ت و در نظر داري��م، محصوالت جديد ديگري نيز 

با مشاركت سايپا توليد و عرضه كنيم. 
وي اف��زود: نكته مهمي كه در ش��راكت با س��ايپا 
مد نظر اس��ت، نحوه انتقال قطع��ات از چين به ايران 
اس��ت و بايد به نحوي باشد كه بتوانيم در كوتاه ترين 
زمان ممكن و با حداقل هزينه، سفارشات را به سايپا 
جهت توليد محصول عرضه كنيم و بر همين اس��اس 

پيشنهاداتي را به سايپا ارائه كرده ايم. 
قائم مقام كميته توس��عه اقتصادي صنايع ش��هر 
چون��گ چينگ گفت: اين آمادگي از جانب ش��ركت 
چانگان و مقامات ش��هر چونگ چينگ وجود دارد كه 
با همراهي دولت چين اين برنامه اجرا ش��ود و قاعدتا 
عالوه بر قطعات خودرو در روند مبادالت كاال بين دو 

كشور تاثير مهمي خواهد گذاشت. 
يونگ تاكيد كرد: درخصوص ايجاد جوينت ونچر 
مشترك بين سايپا و چانگان هم تالش خواهيم كرد 
كه شرايط الزم جهت ايجاد شركت مشترك با سرعت 
بيشتري انجام شود و دو طرف بتوانند در يك شرايط 

مناسب همكاري هاي خود را گسترش دهند.

معاون  بختياري|  و  چهارمحال 
عمران روستايي بنياد مسكن انقالب 
اس��المي گفت: مطابق برنامه، امسال 
با تخصي��ص قير راي��گان، معابر 30 
هزار و 500 روس��تاي كشور آسفالت 

مي شود. 
به گزارش ايرنا، محمدرضا شاملو 
در نشس��ت با سرپرس��ت استانداري 
چهارمح��ال و بختي��اري اظهار كرد: از نيمه دوم س��ال 94 تا 
ابتداي امس��ال 27 ميليون مترمربع از معابر روس��تايي كشور 
آسفالت ش��ده اس��ت. وي گفت: به طور متوسط ساالنه حدود 
8ميليون مترمربع از معابر روس��تايي كش��ور آسفالت مي شود. 
معاون عمران روس��تايي بنياد مسكن انقالب اسالمي با تشريح 
مصوبه سال جاري وزارت نيرو مبني بر مسافت قانوني سكونت 
در روستاهاي حاشيه رودخانه گفت: با اجراي اين مصوبه حدود 
70 تا 80 درصد روس��تاهاي اطراف رودخان��ه از بين مي رود. 
شاملو تصريح كرد: اگر دولت موظف شود براي تمام روستاهاي 
در حريم رودخانه شبكه بهداشتي جمع آوري فاضالب و تامين 
آب شرب ايجاد كند، از خس��ارت هاي اجراي طرح پيشگيري 
مي شود. وي همچنين از پرداخت 20ميليارد ريال اعتبار براي 
اجراي طرح هاي عمراني بنياد مسكن چهارمحال و بختياري تا 
پايان امس��ال و تخصيص 10هزار تن قير رايگان براي آسفالت 

معابر روستايي خبر داد. 

امسال معابر 3۰هزار و 5۰۰روستاي كشور 
آسفالت مي شود

صادركنندگان  آذربايجان شرقي| 
سيب آذربايجان شرقي مي توانند در قبال 
صادرات س��يب درختي موز وارد كنند. 
به گزارش صدا و سيما معاون توليدات 
گياهي جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي 
با اعالم اين خبر گفت: با هماهنگي هاي 
صورت گرفت��ه با گمرك، س��يب هاي 
باكيفيت ممت��از و درجه يك با حضور 
كارشناس��ان گمرك در شهرستان ها و تاييد جهاد كشاورزي مجوز 
صادرات دريافت مي كنند. ايوب ايرانيفام افزود: تجار و صادركنندگان 
صالحيت دار مي توانند با صادرات يك كيلوگرم س��يب از استان به 
خارج از كشور يك كيلوگرم موز وارد كنند. وي با بيان اينكه امسال 
توليد س��يب در آذربايجان ش��رقي افزايش يافته خاطرنشان كرد: 
باغداران اس��تان امسال 530 هزار تن سيب درختي توليد كرده اند. 
وي افزود: در صادرات سيب استان بايد توليد كننده مشخص شود، 
بس��ته بندي مناسب باشد و كيفيت محصول را كاشناسان سازمان 
جهاد كشاورزي تاييد كنند. وي اضافه كرد: هم اكنون هر كيلوگرم 
س��يب درختي درجه يك در استان 15هزار ريال تا 22هزار، درجه 
دو 9هزار تا 12هزار و درجه سه نيز 5 هزار تا 8 هزار خريد و فروش 
مي شود. معاون توليدات گياهي جهاد كشاورزي آذربايجان شرقي در 
ادامه با اشاره به خريد سيب درجه از باغداران گفت: تعاون روستايي 
استان هر كيلوگرم سيب را با مشخصه هاي تعيين شده هر كيلوگرم 

2هزارو 889 ريال خريداري مي كند. 

هموار شدن مسير عرضه سيب آذربايجان شرقي 
در بازارهاي جهاني

 فارس| در ش��رايطي كه اقتصاد 
ايران براي رسيدن به اهداف از پيش 
تعيين شده نيازمند سرمايه گذاري هاي 
بخش ه��اي  در  خارج��ي  دامن��ه دار 
گوناگون است، دولت دوازدهم تالش 
مي كند تا از طريق بستر سازي مناسب 
توج��ه س��رمايه گذاران خارجي براي 
س��رمايه گذاري در كشورمان را جلب 
كند. در همين زمينه مديرعامل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي 
ف��ارس از بهره ب��رداري طرح س��رمايه گذاري مجتمع فرآوري و 
كنستانتره كروميت خارجي در شهرك صنعتي ني ريز خبر داد. 
احد فتوحي با اش��اره به پيش��رفت 90درصدي اين طرح گفت: 
فاز نخس��ت طرح مجتمع فرآوري و كنس��تانتره كروميت كه با 
س��رمايه گذاري خارجي يك ميليون دالري در شهرك صنعتي 
تنگ حنا شهرستان ني ريز در حال ساخت است تا يك ماه آينده 
آماده بهره برداري مي ش��ود. وي افزود: اي��ن طرح در زميني به 
مس��احت 14هزار مترمربع در حال ساخت است. فتوحي اظهار 
كرد: س��رمايه گذار چيني اين طرح، س��اخت اي��ن مجتمع را با 
تجهيزات مدرن فرآوري در ارديبهش��ت امسال آغاز كرده است. 
وي بي��ان كرد: با بهره برداري از اي��ن مجتمع، ظرفيت فرآوري 
روزانه افزون بر 300تن س��نگ معدن كروميت و توليد يك صد 
تن كنس��تانتره ايجاد مي ش��ود.وي گفت: با اج��راي طرح هاي 

توسعه، اشتغال زايي اين مجتمع افزايش مي يابد.

 سرمايه گذاري يك ميليون دالري يك چيني
در ني ريز

بازرس��ي  مع��اون  خوزس�تان|  
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي گفت: 
در زمان تردد زائران اربعين حس��يني 
در مرزهاي س��ه گانه كش��ور نبايد در 
روند ص��ادرات كااله��اي غيرنفتي به 
عراق وقفه ايجاد ش��ود. رضا قمي زاده 
روز پنج ش��نبه در جري��ان بازدي��د از 
مرز چذابه در گفت وگ��و با ايرنا افزود: 
زيرس��اخت هاي واحدهاي گمركي در مرزه��اي مهران، چذابه و 
شلمچه براي تداوم صادرات كاالهاي غيرنفتي در مدت 20روزي 
كه تردد زائران اربعين حس��يني انجام مي شود، فراهم شده ولي 
مس��يرهاي دسترسي به مرزها بايد تفكيك شود تا صادرات كاال 
در اي��ن مرزها متوقف نش��ود. وي با بيان اينكه ما بايد به اربعين 
نگاه ملي داشته باشيم، گفت: دولت از سال آينده تمهيداتي براي 
تداوم ص��ادرات كاال در زمان تردد زائران اجرايي مي كند تا تردد 
زائران و صادرات كاالي به صورت همزمان صورت بگيرد. استاندار 
خوزستان پيش تر گفته بود از سال آينده همه تمهيدات الزم براي 
صادرات كاال به عراق در زمان اربعين حس��يني اجرايي مي شود 
و مس��يرهاي تردد كاميون و خودروهاي زائران كامال جداسازي 
مي شود. قمي زاده اظهار كرد: بررسي هاي ميداني نشان مي دهد، 
خدمت رساني بانك هاي )خودپردازها( دولتي و خصوصي و بيمه ها 
در مرزهاي سه گانه مطلوب بوده و رضايت زائران نشان از كيفيت 

خوب ارائه شده دارد. 

در زمان تردد زائران اربعين نبايد در روند 
صادرات وقفه ايجاد شود



مع��اون حقوق��ي و امور مجل��س وزارت بهداش��ت، از 
برنامه ريزي براي اس��تخدام 11هزار و ۵۰۰ نيرو در س��ال 

جاري خبر داد. 
ابراهيم گلمكاني، درباره وضعيت تامين نيروي انس��اني 
در وزارت بهداش��ت اف��زود: واقعيت اين اس��ت كه ميزان 
نيروي انس��اني  در وزارت بهداش��ت ه��م در زمينه تعداد 
پزشك و پرس��تار و هم در تعداد ساير كاركنان، متناسب 
با اس��تانداردهاي جهاني نيست؛ بطوري كه ميزان نيروي 
انس��اني ما نس��بت به اس��تانداردهايي كه در دنيا به ازاي 

تخت، جمعيت يا تعداد بيمار وجود دارد، كمتر است. 
مع��اون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداش��ت با بيان 
اينكه بارها درخواست كرديم تا مجوز استخدام نيرو براي 
وزارت بهداشت صادر شود، به ايسنا گفت: خوشبختانه در 
سال گذشته مجوز خوبي براي وزارت بهداشت صادر شد، 
اما امسال هنوز نتوانسته ايم به آنچه انتظار داريم برسيم و 
اميدوارم تا پايان سال بتوانيم مجوزهاي بيشتري دريافت 
كنيم تا متناسب با نيازهايمان جذب نيرو داشته باشيم. 

وي ب��ا بي��ان اينكه در اي��ن زمينه مجلس و س��ازمان 
مديري��ت مي توانن��د به وزارت بهداش��ت كم��ك كنند تا 
تع��داد نيروي انس��اني در اين حوزه را به اس��تانداردهاي 
جهاني نزديك تر كنيم، اظهار كرد: در س��ال گذشته مجوز 
اس��تخدام 1۶ هزار نيروي غيرهيات علمي و 1۰۰۰ نيروي 
هيات علمي صادر ش��د و براي س��ال جاري نيز استخدام 
11 ه��زار و ۵۰۰ ني��رو را در برنام��ه داريم ك��ه مجوز آن 

صادر شده است. 
گلمكاني تاكيد كرد: البته تا رس��يدن به اس��تانداردها 
فاصل��ه داريم؛ بطوري كه در ح��وزه نيروهاي هيات علمي 
ح��دود ۹۰۰۰ نيرو و در حوزه نيروهاي غيرهيات  علمي و 

كارمندان نيز حدود 1۷۰ هزار نفر نيازمنديم. 
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداش��ت در ادامه 
درباره بحث تجميع بيمه ها و اينكه آيا امكان طرح مجدد 
آن در مجلس شوراي اسالمي وجود دارد يا خير؟ گفت: به 
عنوان يك كارشناس مي گويم كه بايد ساختار بيمه يي ما 
در حد و سطح پايه يكسان و يكنواخت شده و خدمات مان 
به صورت يكنواخت باشد. اين كار را مي توانيم با روش هاي 
مختل��ف مانند تجميع بيمه ها و... انجام دهيم. به هر حال 

بايد به تدريج به اين سمت حركت كنيم. 

 رييس س��ازمان بهزيس��تي كش��ور با اعالم اين خبر كه 
اليح��ه اصالحيه قانون حمايت از حق��وق معلوالن بار ديگر 
در دس��تور كار مجل��س ق��رار مي گيرد، در مورد پيش��نهاد 
طرح ايجاد ش��هرك ويژه معلوالن گفت: س��ازمان بهزيستي 

برنامه يي براي اين امر ندارد. 
انوش��يرواني محس��ني بندپ��ي، درباره داليل ب��ه نتيجه 
نرس��يدن اليحه اصالحيه قان��ون جامع حماي��ت از حقوق 
معل��والن گفت: ش��وراي نگهب��ان به درس��تي از اين اليحه 
اي��راد گرف��ت؛ بنابراين دوب��اره به مجلس ده��م برگردانده 
ش��د و كميسيون تخصصي مشترك متش��كل از نمايندگان 
كميس��يون هاي بهداش��ت و اجتماعي تش��كيل شد كه اين 
اليحه را با همكاري س��ازمان بهزيستي و سازمان هاي حامي 

حقوق معلوالن بررسي كند. 
وي در تش��ريح جزئي��ات ايرادات گرفته ش��ده بر اليحه 
اصالحيه قان��ون جامع حمايت از حقوق معلوالن از س��وي 
ش��وراي نگهبان ادامه داد: براي اجراي اي��ن اليحه منابعي 
فراتر از آنچه دولت در نظر گرفته ديده شده بود كه مغاير با 
اصل ۷۵ قانون اساسي تشخيص داده شد، بنابراين  بار ديگر 
اين اليح��ه را اصالح كرده و به مجلس فرس��تاديم كه قرار 

است اين هفته اعالم وصول شود. 
مع��اون وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي، در رابطه با 
طرح فراكس��يون معلوالن مجلس براي ايجاد ش��هرك هاي 
رفاه��ي و اش��تغال زايي براي اين قش��ر يادآورش��د: بودجه 
۹۰۰ميلي��ارد توماني كه مجلس مصوب ك��رده و در اختيار 

سازمان بهزيستي قرار داده، فرصتي را براي اشتغال معلوالن 
از طري��ق حرفه آم��وزي و پرداخ��ت حق بيم��ه كارفرمايي 
بنگاه هايي كه اين افراد را به كارمي گيرند، ايجاد كرده است. 
رييس سازمان بهزيستي كشور، تاكيد كرد: اگر بنگاه هاي 
اقتصادي اف��راد معلول را به كار بگيرند، بيمه كارفرمايي آنها 
را پرداخ��ت كرده و اگر بخواهن��د از وام 1۵ميليوني با بهره 
2يا4درصد در جهت افزايش مهارت آنها اس��تفاده كنند نيز 
پرداخ��ت مي كنيم؛ كمااينك��ه در پ��ي تفاهمنامه يي كه با 
س��ازمان فني و حرفه يي امضا كرده ايم، سال گذشته حدود 
2۶هزار معلول را از اين طريق مش��غول ب��ه كار كرديم، اما 
برنامه يي براي ايجاد ش��هرك ويژه معلوالن در نظر نداريم و 
فقط مي توانيم براي به كارگيري آنها در شهرك هاي صنعتي 

اقدام كنيم. 
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اقتصاد اجتماعي12
 افزايش ايمني 

مدارك تحصيلي
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره 
به مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش در راستاي افزايش 
امنيت م��دارك تحصيلي از رايزني هايي خبر داد تا چنانچه 
راهكار جديد ارائه شده در اين زمينه مورد تاييد قرار بگيرد، 
ضريب ايمني مدارك تحصيلي مانند شناسنامه و پاسپورت 
افزايش مي يابد.  علي زرافش��ان، درباره آخرين روند برخورد 
با جاعالن مدارك تحصيلي اظهار كرد: در چارچوب مصوبه 
دولت مبني بر تشكيل س��تاد پيشگيري از جعل مدارك و 
اسناد با مسووليت وزارت كشور، كارگروه متناظري را تشكيل 
داده ايم و اقدامات خوبي در اين چند سال انجام شده است. 
وي افزود: كاري كه س��ال گذشته در خصوص تشكيل 
كميته هاي استاني انجام ش��د نيز بسيار موثر بود. قبال اين 
كم و كاس��تي را داش��تيم كه هيچ كس در اس��تان متولي 
اي��ن كار نبود و وقتي جعل اتفاق مي افتاد بايد مدارك را در 
ش��وراي عالي آموزش و پرورش ابطال مي كرديم. با تشكيل 
كميته هاي استاني، بازديدهاي دوره يي نيز صورت مي گيرد 
و ش��اهد رويدادهاي خوب��ي در زمينه كاهش جعل مدارك 
بودي��م.  معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه برخورد قضايي با جاعالن نيز به صورت جدي 
دنبال مي شودبه ايسنا گفت: از سال قبل يك بخش حقوقي 
با سه كارشناس مش��خص را به اين كار اختصاص داديم تا 
بتوانند پيگيري هاي قضايي انجام دهند.  زرافشان ادامه داد: 
در ش��ش ماهه اول امسال دستورالعملي تهيه كرديم و سه 
كارگروه  متناظر با كارگروه هاي وزارت كش��ور نيز تش��كيل 

داديم كه اكنون در حال تعيين اعضاء و وظايف هستند. 
وي با اشاره به مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش در 
راستاي افزايش امنيت مدارك تحصيلي گفت: خوشبختانه 
رايزني هايي در حال انجام است تا اگر راهكار جديد ارائه شده 
در اي��ن زمينه مورد تاييد قرار بگيرد، ضريب ايمني مدارك 

تحصيلي مانند شناسنامه و پاسپورت افزايش يابد. 
معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش ادامه 
داد: كارنامه كاغذي فقط شماره سريال دارد كه براحتي قابل 
جعل اس��ت. با چند دستگاه مش��غول رايزني براي افزايش 
ضريب ايمني مدارك تحصيلي هس��تيم كه اگر نهايي شود 
اطالع رس��اني خواهيم كرد. به دنبال آن هس��تيم با فراهم 

كردن يك زيرساخت ديجيتال، اين اتفاق رخ دهد. 
زرافش��ان همچنين به همكاري بين بخش��ي با پليس 
آگاهي، پليس فتا، وزارت اطالعات و مركز حراست آموزش 
و پ��رورش اش��اره و اظهار كرد: تالش كردي��م در قالب اين 
همكاري مش��ترك جلوتر از جاعالن حركت و قبل از صدور 
و توزيع با مدارك جعلي برخورد كنيم. امسال موفق شديم 
چندين گروه جاعل را قبل از توزيع كش��ف و مدارك جعلي 

را ضبط كنيم. 

معضل پسماندها در شمال 
كشور جدي گرفته نمي شود

مساله رهاسازي پسماندها در طبيعت يكي از معضالت 
اصلي استان هاي شمالي كش��ور است، بطوري كه سالمت 
آب،  خ��اك و م��ردم اي��ن مناط��ق در خطر ق��رار گرفته و 
كارشناسان بهداشت و محيط زيست بارها درباره جدي بودن 
اين موضوع هشدار داده اند،  اما هنوز هم ساخت زباله سوزها 
در اين س��ه اس��تان جدي گرفته نمي شود و روند پيشرفت 
فيزيكي نيروگاه زباله سوز نوشهر كه قرار بود همزمان با دهه 
فجر امس��ال افتتاح شود، آنقدر كند پيش مي رود كه انتقاد 

استاندار مازندران را به همراه داشت. 
محمد اس��المي در بازديد از نيروگاه زباله سوز نوشهر با 
ابراز نارضايتي از وضعيت بهداش��تي و محيط زيستي داخل 
كارگاه و اب��راز گاليه به رييس كارگاه اظهار كرد: با وضعيت 

كند پيشرفت نيروگاه تا دهه فجر افتتاح نخواهد شد. 
وي ب��ا اعالم اينكه هيچ ف��ردي از جانب من قول ندهد 
كه نيروگاه دهه فجر افتتاح مي ش��ود، افزود: آنچه من ديدم 
يك سال ديگر زمان براي افتتاح نياز است. فعاليت هاي باقي 
مانده و اقالم باقي مانده بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد. 

اسالمي همچنين در حاشيه بازديد از محل دپوي زباله 
چال��وس با ابراز تاس��ف از وضعيت زباله اين شهرس��تان در 
دل طبيع��ت و جنگل اظهار كرد: متاس��فانه در زمينه زباله 
مازندران كه از حساس��يت بااليي نيز برخوردار است غفلت 
بسياري شده است.  وي با بيان اينكه بايد از سال ها پيش با 
توج��ه به انواع تجارب و تكنولوژي هايي كه وجود دارد يكي 
از اي��ن راهكارها انتخاب و براي تبديل زباله اقدام مي ش��د، 
افزود: در حال حاضر آسيب هاي سنگين زيست محيطي به 
مازندران وارد شده است و ذخاير آبزيان در دريا و خاك نيز 

از وجود شيرابه ها آسيب ديده است. 

نگاه نادرست به پديده 
سالمندي در ايران

براس��اس آمارها، بين س��ال هاي ۷۵ تا 8۵ رشد جمعيت 
در كش��ور ۷.1درصد بود، اما جمعيت س��المندي ۷.2درصد 
رشد داشت و اين آمار نشان مي دهد رشد جمعيت سالمندي 
پرشتاب تر و با جهش بيشتري پيش مي رود. قشري كه نيازشان 
به بيمه و خدمات اجتماعي، بيش��تر شده و حمايت بيشتري 
را ه��م از دولت مي طلبندحال آنكه در اي��ران نگاه به پديده 
سالمندي درست نيست. اين موضوعي است كه مديركل امور 
فني مستمري هاي سازمان تامين اجتماعي به آن اشاره كرده 
و درباره جزئيات اين پديده به ايرنا مي گويد: » براساس اعالم 
سازمان جهاني بهداشت، افراد بين ۶۰ تا ۷۵ سال را سالمند 
تعريف مي كنند و اگر نس��بت افراد ۶۵ سال به كل جمعيت 
از پنج درصد كمتر باشد به اين جمعيت جوان مي گويند، اگر 
اين نس��بت بين ۵ تا 1۰ درصد باش��د ميانس��ال و اگر باالي 
1۰ درصد باشد سالمند محسوب مي شود.  محمدعلي جناني 
اضافه كرد: موضوع س��المندي يكي از موضوعات بسيار مهم 
در س��ازمان تامين اجتماعي به ش��مار مي رود و در كشور و 
به تبع آن در تامين اجتماعي چون نيمي از جمعيت كش��ور 
را تحت پوش��ش دارد، مورد تاكيد جدي اس��ت.  وي تاكيد 
كرد: همچنين پديده سالمندي بر هزينه خانوار اثر نامطلوبي 
مي گذارد؛ به گونه يي كه هزينه خانوار بدون سالمند در طول 
س��ال ۵ ميليون تومان در سال ۹3 بوده؛ اما در همان سال با 
سالمند 2۰ ميليون تومان در سال بوده است. سازمان تامين 
اجتماعي 42 ميليون بيمه شده دارد كه 14 ميليون آن بيمه 
شده اصلي و 3ميليون نفر از آنها مستمري بگير )از كارافتاده، 
بازنشسته و بازماندگان( هستند كه 18 نوع خدمت درماني و 
بيمه يي به آنها ارائه مي شود.  همچنين براساس آمارها، نسبت 
پشتيباني )نسبت بيمه شده به مستمري بگير( در سال 13۵4 
در ايران 8.24 بوده اس��ت كه پس از طي دوره 4۰ س��اله در 
سال 13۹4 به ميزان 4.۵ كاهش يافته است، اين بدان معني 
اس��ت كه در سال 13۵4، به ازاي هر 8.24 بيمه شده اصلي، 
در آن سال يك نفر مستمري دريافت مي كرده است و در سال 
13۹4، به ازاي هر 8.۵ بيمه ش��ده اصلي، يك نفر مستمري 

دريافت كرده است. 

اخبار

حل معضل آلودگي هواي تهران وظيفه كدام سازمان است؟

نوستالژيآسمانآبيبرايپايتختنشينها

سازمان ملل حمايت خود از يوز ايراني را قطع كرد
در حالي كه ي��ك ماه هومن جوكار،  پيش مدير 
پروژه بين المللي حفاظت از يوز ايراني در گفت وگو 
با »تعادل«،  خبر از ادامه همكاري س��ازمان ملل با 
اين پروژه داد اما ح��ال معاون نماينده دفتر برنامه 
عمران س��ازمان ملل متحد در اي��ران، مي گويد اين 
س��ازمان درباره ادامه حضورش در پروژه بين المللي 
حفاظت از يوز تغيي��ر موضع داده و حاضر به ادامه 
همكاري نيست.  آن ماري كارسون، معاون نماينده 
مقيم دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد در ايران 
در جلس��ه كميته راهبردي يوزپلنگ آسيايي گفت: 
واقعيت اين اس��ت كه ما در س��ال آخري كه براي 
پروژه تعريف ش��ده هس��تيم و به دليل چالش هاي 
دفتر برنامه عمران س��ازمان ملل متحد مي بايس��ت 

شكل برخوردمان را با ماجرا تغيير دهيم. 
وي تصري��ح كرد: ما مطمئن هس��تيم كه دولت 
ايران به دلي��ل ظرفيت هايي كه دارد، اين امكان را 
پس از اين خواهد داشت كه حتي در صورت نبودن 

كمك هاي ما راسا به حفاظت از يوز كمك كند. 
  كارسون ادامه داد: يكي ديگر از زيرساخت هاي 
مهم��ي كه دفتر برنامه عمران س��ازمان ملل  متحد 
ايج��اد ك��رده به مس��اله دريافت كمك ه��اي مالي 
برمي گردد. اما با توجه به ش��رايط خاصي كه امروز 
در دنيا حاكم ش��ده، ما مجبور شده ايم كه در مورد 

تخصي��ص بودجه ها و اعتبارات كمك رس��ان تغيير 
موضع دهيم و اين مس��اله هم صرف پروژه حفاظت 
از يوز نيس��ت.  اظهارات كارسون در حالي است كه 
مدير برنامه هاي محيط زيس��ت و توسعه اقتصادي 
اجتماع��ي دفتر برنام��ه عمران مل��ل متحد،  قطع 
همكاري را ناشي از تغيير سياست هاي سازمان ملل 
 UNDP دانس��ته و مي گويد: نوع مش��اركت مالي
مل��ل در اجراي چنين پروژه هاي��ي به صورت كلي 
تغيي��ر كرده اس��ت و بايس��تي در اج��راي چنين 
پروژه هاي��ي عالوه بر حمايت مال��ي از طرف برنامه 
عمران ملل متحد حمايت مالي مس��تقيم از طرف 

دولت هم اتفاق بيفتد. 
مدي��ر برنامه ه��اي محي��ط زيس��ت و توس��عه 
اقتص��ادي اجتماعي دفتر برنامه عمران ملل متحد، 
افزود: اينها ش��يوه ها و روش هاي جديدي است كه 
سازمان ملل از سال 2۰1۷ در دستور كار خود قرار 

داده و بر اين اساس ما كار را ادامه خواهيم داد. 
وي در خص��وص آنكه گفته ش��ده علت موضوع 
عدم عملكرد قابل قبول پروژه حفاظت از يوزپلنگ 
آسيايي بوده تصريح كرد: برخالف آنچه مطرح شده 
ما بس��ياري از پروژه ه��اي GEF )صندوق جهاني 
محيط زيس��ت(  خودمان را با اتمام پروژه مي بنديم 
اما با اينكه منابعGEF اين پروژه در س��ال 2۰1۰ 

 UNDP به پايان رسيد، پروژه تا االن هم با منابع
ادامه پيدا كرده بود. 

مدير برنامه هاي محيط زيست و توسعه اقتصادي 
اجتماع��ي دفتر برنامه عمران ملل متحد توضيح داد: 
االن درواقع از دولت خواسته ايم هم شكل حمايت هاي 
ما تغيير پيدا كن��د و هم دو طرف بتوانند كمك هاي 
مال��ي منظم ت��ر و هدفمندتر براي اج��راي پروژه يوز 
داش��ته باش��ند. نه اينكه برنامه عم��ران ملل متحد 
شرط گذاشته باش��د اما تقاضا كرده براي اينكه ما به 
كمك هاي خودمان ادامه دهيم الزم اس��ت كه دولت 
هم در اين زمينه كمك جدي داشته باشد و كار بطور 

مشترك ادامه پيدا كند. 
س��ليماني در خص��وص ارزيابي برنام��ه عمران 
مل��ل متحد از عملكرد پ��روژه حفاظت از يوزپلنگ 
آس��يايي گفت: اين پروژه بستري بوده كه توانسته 
در س��ال هاي گذش��ته ان��رژي متمرك��زي را روي 
موضوع يوز حفظ بكند. به هر حال نبايد دو موضوع 

وضعيت يوز و عملكرد پروژه را با هم درآميخت. 
وي تصري��ح كرد: هم��ه مي دانيم ش��رايط يوز 
ش��رايط مناسبي نيست اما پروژه با توجه به منابعي 
كه برايش صرف ش��ده كه قاعدتا بايد خيلي خيلي 
بيش��تر از اين مي بود دس��تاوردهايي هم داشته كه 

نسبت به اين منابع اندك خوب بوده است. 

س��ليماني در پاي��ان گفت: همچن��ان معتقديم 
بس��تري كه پروژه فراهم كرده توانسته يك حركت 
منس��جم و هماهنگي را براي ي��وز فراهم كند. اگر 
بخواهي��م موضوع حفاظ��ت از ي��وز را بطور جدي 
پيگي��ري كني��م الزمه اش آن اس��ت ك��ه همه ما 
ه��م برنامه عمران مل��ل متحد و ه��م دولت بطور 

متمركزتر و جدي و مشاركتي به آن بپردازيم. 
از حدود س��ال 2۰۰1 براي جلوگيري از انقراض 

يوزپلن��گ و با همكاري س��ازمان محيط زيس��ت و 
بخش محيط زيس��ت و انرژي و سوانح دفتر عمران 
س��ازمان ملل متحد UNDP  شكل گرفت. دراين 
راستا سازمان ملل در ابتدا رقمي معادل ۷۵۰ هزار 
دالر از منبع صندوق محيط زيس��ت جهاني به اين 
پروژه پرداخت ش��د و بعدها ني��ز حدود ۹۰۰ هزار 
 )UNDP( دالر از جان��ب برنامه عمران ملل متحد

به اين پروژه كمك شد. 

 ريحانه جاويدي |
تاكن��ون اقدام��ات بس��ياري در راس��تاي حل 
معضل آلودگي هواي ايران انجام ش��ده اما در عمل 
گشايش��ي در آسمان تيره و تار شهرهاي صنعتي و 
آلوده كشور از جمله تهران، حاصل نشده و تماشاي 
آب��ي آس��مان همچنان ي��ك روياي ش��يرين براي 
پايتخت نشينان محسوب مي شود. اگرچه تهران در 
تمامي روزهاي سال هواي چندان سالم و دلپذيري 
ندارد اما با ش��روع فصل سرد و شدت گرفتن ميزان 
آلودگي، اوضاع وخيم تر ش��ده و به موازات افزايش 
حجم آلودگي، رقابت ميان مسووالن بر سر صحبت 
پيرام��ون اين موضوع ه��م افزايش پي��دا مي كند. 
دس��تگاه هاي مختلف، حل مش��كل آلودگي هوا را 
به گ��ردن يكديگر مي اندازن��د، نمايندگان مجلس، 
ش��هرداري را مقصر مي دانند، ش��هرداري و شوراي 
ش��هري ها توپ را به زمين سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت كش��ور مي اندازند و در نهايت م��ردم بايد 
منتظ��ر بارندگي ها بمانند تا از حجم آلودگي هواي 
پايتخت كم ش��ده و بتوانند نفس بكش��ند. اين در 
حالي است كه پاي ژاپني ها هم به مطالعه پيرامون 
معضل آلودگي هواي ش��هر تهران باز شده و آنطور 
كه مديركل محيط زيس��ت استان تهران مي گويد، 
طبق مطالعاتي كه با همكاري موسسه جايكا )دفتر 
س��ازمان  همكاري هاي ژاپن( در مورد منابع انتشار 
آلودگي هوا انجام شد، سهم منابع ثابت در آلودگي 
هواي تهران 3۰ درصد و س��هم منابع متحرك ۷۰ 

درصد اعالم شده است. 

 شهرداري آدرس را اشتباه آمده است
چندي پيش زهرا نژاد بهرام،  عضو ش��وراي شهر 
تهران، از عملكرد س��ازمان محيط زيس��ت در ارائه 
نكردن برنامه كوتاه مدت براي كاهش آلودگي هواي 
تهران انتقاد كرده بود كه واكنش محيط زيستي ها 
را ب��ه همراه داش��ت. به دنب��ال انتقاد ن��ژاد بهرام، 
مس��عود تجريش��ي، معاون محيط زيس��ت انساني 
س��ازمان محيط زيست، با اش��اره به اينكه شوراي 
ش��هر تهران بايد در حيطه وظايف سازمان محيط 
زيس��ت توقع داشته باش��د، گفت: »شورا نمي تواند 
تقاضاي ارائه برنامه از س��ازمان محيط زيست براي 
كاه��ش آلودگي هواي تهران داش��ته باش��ند بلكه 
برعكس اين س��ازمان محيط زيس��ت است كه بايد 
برنامه كاهش آلودگي هوا را از ش��وراي شهر تهران 
دريافت كند. ش��وراي شهر وظيفه خود را به گردن 
س��ازمان هاي ديگر مي ان��دازد، در حال��ي كه بايد 
ب��ه عنوان نه��اد ناظر بر عملكرد ش��هرداري از اين 
دس��تگاه بخواهد برنامه اجرايي خود را براي كاهش 
آلودگي ارائه دهد. اين اظهارات نش��ان مي دهد كه 

شورا آدرس را اشتباه آمده است. « 
معاون محيط زيس��ت انس��اني س��ازمان محيط 
زيس��ت ب��ا تاكيد ب��ر اينكه وظيفه محيط زيس��ت 

هماهنگي بين دس��تگاه هاي اجرايي است، تصريح 
كرد: 1۶ دس��تگاه اجرايي در م��ورد آلودگي هوا و 
ترافيك مس��ووليت دارند و س��ازمان محيط زيست 
مكلف است؛ هماهنگي بين اين دستگاه ها را فراهم 
كند. سازمان محيط زيست در دولت دوازدهم براي 
ايجاد اين هماهنگي، تاكنون دو جلسه برگزار كرده 
است كه يكي جلسه كميته ملي كاهش آلودگي هوا 
اس��ت كه در سازمان محيط زيس��ت برگزار شده و 
ديگري جلسه يي است كه در نهاد رياست جمهوري 
برگ��زار كرده اي��م.  وي تاكيد كرد: ط��ي دو هفته 
گذش��ته وظايف و كارنامه عملكردي دس��تگاه هاي 
مختل��ف را در زمينه كاه��ش آلودگي هوا احصاء و 
گزارش آن را براي معاون اول رييس جمهور ارسال 
كرديم. به عبارت س��اده تر مش��خص كرديم كه هر 
يك از دس��تگاه ها چ��ه مس��ووليت هايي در حوزه 
آلودگي هوا دارند و به كدام وظايف خود عمل كرده 

و به كداميك عمل نكرده اند

 كمبود بودجه بهانه است
واق��ف نبودن هر يك از دس��تگاه هاي مرتبط با 
بح��ث آلودگي هوا به مس��ووليت و س��هم خود در 
ح��ل اين معضل،  يكي از داليلي اس��ت كه س��بب 
ش��ده تاكنون گره يي از آسمان تيره و تار تهران باز 
نش��ود،  از طرف ديگر كمبود بودجه مانند بسياري 
از مس��ائل ديگر درباره آلودگي ه��وا هم رخ نمايي 
مي كن��د. در حال��ي كه به گفته تجريش��ي، بودجه 

سازمان حفاظت محيط زيست كشور ۵۰۰ ميليارد 
توم��ان بوده و بودجه ش��هرداري ته��ران 2۰ هزار 
ميلي��ارد تومان اس��ت،  ام��ا باز هم آرش حس��يني 
ميالني، عضو كميس��يون س��المت شوراي اسالمي 
شهر تهران، ري و تجريش، با تاكيد بر لزوم تكميل 
تحقيقات در ح��وزه مبارزه با آلودگي هواي ش��هر 
تهران، به س��رانجام رس��يدن طرح ه��اي مبارزه با 
آلودگي هواي اين شهر را در گرو تامين منابع مالي 
دانس��ت اما فاطمه ذوالقدر، نماين��ده مردم تهران، 
ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس 
ش��وراي اس��المي،  كمبود اعتبار را بهانه شهرداري 
تهران براي مقابله با آلودگي هواي پايتخت دانسته 
و مي گويد: »جاي تاس��ف دارد، در بخش تخصيص 
اعتبارات ش��هرداري، معضل آلودگ��ي هوا كه يكي 
از مهم ترين چالش هاي كنوني ش��هر تهران بوده و 
س��المت افراد را به خطر انداخته است، مورد توجه 
ق��رار نگيرد. هم اكنون ش��هرداري بايد در مديريت 
منابع ب��ه اولويت بندي موضوعات مختلف ش��هري 
بپردازد، چراك��ه در پي اين اقدام قطعا آلودگي هوا 
در رتبه ه��اي اول قرار مي گي��رد، البته رفع برخي 
معضالت شهري نياز به تخصيص بودجه هم ندارد، 
كما اينكه در بح��ث آلودگي هوا، مي توان از طريق 
برنامه ريزي و سياست گذاري صحيح براي رفع اين 
معضل مهم چاره انديش��ي ك��رد و تحقق اين مهم 
ني��ز در گرو همكاري دس��تگاه هاي مرتبط با حوزه 
مديريت ش��هري از جمله س��ازمان كنترل ترافيك 

يا اجراي طرح زوج و فرد عمومي در مواقع اضطرار 
خواهد بود. «

 با اقدامات شعاري معضل آلودگي هواي 
تهران رفع نمي شود

ب��ا اين ح��ال اگرچ��ه هن��وز هم ت��الش براي 
بازگردان��دن س��المت ب��ه آس��مان دودزده تهران 
ادامه دارد، خودروهاي فرس��وده و تك سرنش��ين، 
ردي��ف  در  آالين��ده  صناي��ع  و   موتورس��يكلت ها 
اصلي تري��ن متهم��ان آلوده كردن ه��واي پايتخت 
ق��رار دارند. فريده اوالدقب��اد، نماينده مردم تهران، 
ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و پردي��س درمجلس 
ش��وراي اس��المي، از ج��والن خودروه��اي ت��ك 
سرنش��ين در پايتخ��ت انتقاد ك��رده و مي گويد: “ 
متاس��فانه حتي در روزهايي كه آلودگي هوا به مرز 
هشدار مي رسد ش��اهد تردد باالي خودروهاي تك 
سرنش��ين در پايتخت هس��تيم اين در حالي است 
كه اين خودروها نقش عمده يي در افزايش ترافيك 
و آاليندگي هوا دارند. فرهنگ اس��تفاده بيش��تر از 
حمل و نقل عمومي در كش��ور به ويژه كالن شهرها 
بايد نهادينه ش��ود و در اين رابطه نبايد از مشاركت 
مردم��ي در حل بحران آلودگ��ي هواي تهران غافل 
شد زيرا با مش��اركت تشكل هاي غيردولتي، فعاالن 
اجتماعي و مردم امر كاهش آلودگي هوا س��ريع تر 
تحقق مي يابد. او با بيان اينكه حمل و نقل عمومي 
پايتخت جوابگوي رفع نيازهاي جمعيت اين ش��هر 

نيس��ت اف��زود:  » بايد خط��وط مت��رو و همچنين 
اتوبوس ه��اي تندرو در اين كالن ش��هر گس��ترش 
يابن��د، بايد مش��كالت حمل و نق��ل عمومي رفع و 
در جه��ت افزايش تعداد آنها در كوتاه و ميان مدت 
اقدام كرد. دولت بايد تدابير ويژه يي را براي توسعه 
حمل و نقل عمومي به عنوان زيرس��اخت اساس��ي 
ش��هري اتخاذ كند، با اقدامات ش��عاري و مقطعي 
معض��ل آلودگي هواي تهران رفع نمي ش��ود و بايد 
با ب��ه كارگيري راهكارهاي موثر به فكر حل دايمي 

اين معضل باشيم. 

 ژاپن هم به ميدان آمد
رييس اداره محيط زيس��ت ش��هر تهران معتقد 
است طبق مطالعات رسمي و كاملي كه با همكاري 
موسسه جايكا )دفتر س��ازمان  همكاري هاي ژاپن( 
در مورد منابع انتش��ار آلودگي هوا انجام شد، سهم 
مناب��ع ثابت در آلودگ��ي هواي ته��ران 3۰ درصد 
و س��هم مناب��ع متح��رك ۷۰ درص��د اعالم ش��د.  
محمدحس��ين بازگي��ر همچنين از به روز رس��اني 
مطالعه درباره س��هم منابع مختلف در آلودگي هوا 
بعد از گذش��ت 1۰ سال خبر داد و درباره اين خبر 
مي گوي��د: »ط��ي اين مدت به برخ��ي از واحدهاي 
تش��ديدكننده آلودگ��ي هوا دس��تور داده ش��د كه 
فعالي��ت خود را كاهش دهند ي��ا براي برخي ديگر 
مانند معادن شن و ماسه دستور توقف فعاليت صادر 
شد. سياهه انتشار ذرات معلق حدود 1۰ سال پيش 
منتشر شد اما با توجه به تغييرات شهري الزم است 

كه اين تحقيقات به روزرساني شود. 
بازگير با بيان اينكه منابع ثابتي مانند كارخانه ها 
و كارگاه ها بخش ديگري از منابع آالينده هس��تند، 
تصري��ح ك��رد: موتورخانه ه��اي اماك��ن مس��كوني، 
آموزش��ي، اداري و تج��اري س��وخت هايي مص��رف 
مي كنند كه مي توانند در آلودگي هوا اثرگذار باشند. 
ضايعات س��وزي ها و پروژه هاي عمراني ش��هري نيز 

بخش ديگري از منابع ثابت آاليندگي  هوا هستند. 
وي ادام��ه داد: براس��اس گزارش آتش نش��اني 
روزانه حدود ۷۰ فقره آتش س��وزي در س��طح شهر 
و اط��راف آن اتف��اق مي افت��د كه هر كدام س��هم 
خاص��ي در آلودگي هواي ش��هر تهران دارند. منابع 
ثابت تحت پايش و كنترل محيط زيس��ت هستند، 
سوخت منابع متحرك مانند خودروها تحت نظارت 
دستگاه هاي مربوطه و محيط زيست است و كيفيت 

آن نسبت به گذشته بهتر شده است. 
بازگير ب��ا تاكيد بر حذف خودروهاي فرس��وده 
گفت: ناوگان حمل و نقل عمومي بايد توسعه يابد. 
در اين جهت ش��هرداري در اي��ن زمينه برنامه هاي 
خوبي براي گسترش مترو دارد. آن طور كه مشخص 
اس��ت قوانين زيس��ت محيطي خوبي براي كنترل 
آلودگي هوا وجود دارد و تنها الزم است كه قوانين 

اجرا شوند. 

آخرين وضعيت استخدام وزارت بهداشت بهزيستي برنامه اي براي ايجاد شهرك ويژه معلوالن ندارد
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تناقض در سياست گذاري براي توسعه شبكه ريلي
گروهراهوشهرسازي|

درحالي كه مش��اور وزير راه و شهرسازي از تالش 
براي تغيير شيوه تامين مالي ساخت راه آهن و افزايش 
سهم بخش خصوصي در ساخت خطوط جديد يا در 
ح��ال احداث و بهره گي��ري از روش BOT خبر داد، 
اليحه يي در دستور كار مجلس قرار دارد كه با تصويب 
آن، راه آهن تبديل به يك ش��ركت هلدينگ ش��ده و 
ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي به عنوان زيرمجموعه 
آن فعاليت مي كنند ك��ه به گفته بخش خصوصي با 
اجراي اين قان��ون، راه آهن در مقابل بخش خصوصي 

قرار مي گيرد. 
حدود دوس��ال پيش بود كه شركت راه آهن براي 
بهبود و تغيير زيرس��اخت هايش از شركت رولندبرگر 
آلمان دعوت كرد كه برنامه يي را براي توس��عه شبكه 
راه آهن در كش��ور برنامه ري��زي و طراحي كند كه در 
حال حاضر اين گزارش آماده ش��ده و براي اجراي آن 
نياز است تا تغييراتي در سه اليه حاكميتي، رگوالتوري 

و هلدينگ كمپاني شركت راه آهن ايجاد شود. 
انتشار مفاد اين برنامه و لزوم ايجاد تغييرات اساسي 
در اساسنامه و زيرساخت شركت راه آهن واكنش هاي 
مختلف بس��ياري را از س��وي فعاالن ريلي به همراه 
داشت، از سويي برخي مديران راه آهن مخالف كاهش 
نق��ش حاكميتي و رگوالتوري اين ش��ركت با اجراي 
اين طرح هس��تند و از ديگر سو، بخش خصوصي هم 
تشكيل هلدينگ با هدف حمل بار و مسافر را موجب 

نابودي خود مي داند. 
اما با وجود مخالفت هاي بس��يار از س��وي برخي 
دولتي ه��ا و بخش خصوصي، ش��وراي راهبري تحول 
س��ازماني راه آهن جمهوري اسالمي ايران تصميم به 
ايجاد تغييراتي در اساس��نامه راه آه��ن گرفت تا هم 
نقش حاكميتي و رگوالتوري شركت راه آهن را كاهش 
دهد و هم هلدينگ كمپاني دولتي را تشكيل داده تا 
ش��ركت هاي حمل و نقل را در مجموعه خود داشته 
باشد، بر همين اس��اس اليحه يي تدوين و در اختيار 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت. 
فعاالن بخش خصوصي كه انتظار تس��ليم چنين 
اليحه يي را از سوي شركت راه آهن نداشتند و تصور 
مي كردند كه اين برنامه ها هم مانند س��اير برنامه ها، 
 اجرايي نمي شود با تس��ليم اين اليحه به مجلس به 
مخالفت شديد با اين اقدام شركت راه آهن پرداختند. 

آنها معتقدند تصميم جديد شوراي راهبردي راه آهن 
كه در آن به اين ش��ركت اجازه تاس��يس و مديريت 
ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي را مي دهد نه تنها به 
اين صنع��ت كمكي نمي كند، بلكه موجب زمين گير 
شدن بخش خصوصي و ايجاد مشكالت جديد براي 
آنها هم مي ش��ود. يكي از مسووالن بخش خصوصي 
و از مخالفان سرس��خت اين اليح��ه، محمد رجبي 
مديرعامل ش��ركت رجاس��ت. رجبي در گفت وگو با 

ايس��نا اظهار مي كند: در قانون جديدي كه تصويب 
آن در مجلس در حال بررسي است، به راه آهن اجازه 
داده مي شود كه تبديل به يك شركت هلدينگ شود 
و در زيرمجموعه آن ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي 
فعاليت كنند كه تصويب اين طرح به معني عقبگرد 
است و بار ديگر راه آهن را در مقابل بخش خصوصي 
ق��رار مي دهد. به گفت��ه او، اين موضوع ن��ه تنها در 
واقعيت به صنعت ريلي ايران كمكي نمي كند كه حتي 

از نظر قانوني با اصل ۴۴ قانون اساس��ي و برنامه هاي 
چهارم و پنجم توسعه مغايرت دارد. 

رايزنيبخشخصوصيبامجلسيان
البته ناگفته نماند كه فعاالن بخش خصوصي عالوه 
ب��ر رايزني با اعضاي ش��وراي راهبري راه آهن با هدف 
توقف اين طرح مذاكراتي را هم با نمايندگان مجلس 
براي توقف اين مصوبه داش��ته اند. رجبي با اش��اره به 

انج��ام گفت وگوها ب��ا نمايندگان ب��راي جلوگيري از 
بررس��ي اين اليحه مي گويد: در صورتي كه اين قانون 
به مرحله اجرا برسد، ش��ركت هاي خصوصي ريلي و 
سرمايه گذاراني كه وارد اين عرصه شده اند با مشكالت 
جدي مواجه مي ش��وند. به گفت��ه او بخش خصوصي 
پيش��نهاد مي دهد ك��ه راه آهن حت��ي در حوزه هاي 
رگوالتوري هم فعاليتي نداشته باشد و تنها در بعضي 
بخش هاي فني يا به عنوان پيمانكار برخي طرح هاي 
بزرگ مانند طرح راه آهن سريع الس��ير تهران – قم – 
اصفهان فعاليت كند، اما با تصويب اين اليحه نه تنها 
مش��كالت گذشته باقي مي ماند كه احتماال مشكالت 

جديدي نيز بروز خواهد كرد. 

كاهشياافزايشسهمخصوصيها؟
اما ف��ارغ از اينكه اليحه هلدينگ كمپاني دولتي 
از س��وي مجلس ش��وراي اس��المي تصويب شود يا 
ن��ه، بايد ب��ه تناقض گويي ها درب��اره افزايش حضور 
و س��هم بخ��ش خصوصي در اين ب��اره پرداخت، در 
اين ميان از يك س��و خبري از س��وي مش��اور وزير 
راه و شهرس��ازي منتشر مي ش��ود كه نشان از رشد 
 BOT س��هم بخش خصوص��ي و اس��تفاده از روش
براي س��اخت خطوط جدي��د و در حال احداث دارد 
)بهره گيري از اين روش بارها از س��وي كارشناس��ان 
ريلي پيشنهاد ش��ده و تاكنون توجه چنداني به آن 
نشده بود( و از سوي ديگر قرار است كه شركت هاي 
حمل ونقل در مجموعه راه آهن قرار گيرند  كه اجراي 
هر دو اين موارد نش��ان از نبود برنامه تدوين شده در 
بخش حمل و نقل ريلي دولتي مي دهد و سوالي كه 
در ذهن ايجاد مي ش��ود، اين اس��ت كه آيا وزارت راه 
و شهرسازي به دنبال اجراي اصل۴۴ قانون اساسي، 
اختيار واگ��ذاري بس��ياري از فعاليت هاي اقتصادي 
ب��ه بخش خصوصي را دارد ي��ا نه ؟ نگاهي به بخش 
ريلي كشورهاي توسعه يافته نشان از حضور كمرنگ 
دولت ها در اين بخش و حاكميت بخش خصوصي در 
حوزه هاي مختلف مربوط به جابه جايي مسافر و كاال 
و احداث زيرس��اخت هاي عمراني دارد. در حالي كه 
شاهد هستيم شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
پس از گذش��ت 12س��ال از آغاز خصوصي سازي در 
صنعت ريلي همچنان به دنبال محكم كردن جاپاي 

خود در اين صنعت مهم و اثرگذار است. 

لغوافزايشسودواممسكنمهر
اگرچه بانك مركزي در بخش��نامه يي به بانك مس��كن 
دس��تور افزايش سود تسهيالت مس��كن مهر را صادر و اين 
بانك هم بخش��نامه را به ش��عب بانكي ابالغ كرده بود، اما با 
واكنش عباس آخوندي، وزير راه و شهرس��ازي و نامه نگاري 
او با مديرعامل بانك مس��كن، بانك مرك��زي اعالم كرد كه 
تسهيالت مس��كن مهر كماكان با نرخ هاي قبلي در اختيار 

مشتريان قرار مي گيرد. 
به گزارش تسنيم، محمدعلي كريمي مدير روابط عمومي 
بانك مركزي درباره نرخ س��ود تسهيالت مسكن مهر گفت: 
قائم مقام بانك مركزي اوايل هفته گذشته، دستور عدم صدور 
بخش��نامه افزايش نرخ سود تس��هيالت مازاد مسكن مهر را 
به مديرعامل بانك مس��كن داده بود، با وجود اين، اين بانك 

نسبت به ابالغ بخشنامه مربوط اقدام نكرد. 
بانك مركزي همچنين روز چهارشنبه 1٧ آبان، همزمان 
با درخواس��ت از دولت براي تصويب يارانه س��ود تسهيالت 
مازاد وام مس��كن به صورت كتبي هم دستور لغو بخشنامه 
صادر ش��ده توس��ط بانك مس��كن را به واحدهاي خود در 
سراس��ر كش��ور ابالغ كرد. در اين ميان هر چند درخواست 
بانك مركزي مبني بر تصويب يارانه س��ود تس��هيالت مازاد 
مس��كن مهر و منظ��ور كردن رقم آن در بودجه س��االنه در 
نوبت طرح در جلس��ه دولت قرار داش��ته است، با وجود اين 
بانك مس��كن با هماهنگي بانك مركزي طي ماه هاي اخير، 
بيش از 500هزار فقره قرارداد تس��هيالت متمم مسكن مهر 
از 250ميليون ريال به ۴00ميليون ريال را با همان نرخ هاي 
يارانه يي گذشته تفاهم يا منعقد كرده است؛ بنابراين تاكنون 
بانك مسكن قراردادي با نرخ هاي اعالم شده و غيريارانه يي با 
مشتريان خود منعقد نكرده است. برهمين اساس با تصويب 
يارانه سود تسهيالت مازاد و متمم مسكن مهر در نخستين 
جلسه پيش روي دولت، موضوع به صورت قانوني هم به بانك 
مركزي و بانك مسكن ابالغ خواهد شد و تسهيالت مسكن 
مهر كماكان با نرخ هاي قبلي در اختيار مشتريان گرامي قرار 
مي گيرد. گفتني اس��ت، هفته گذش��ته خبري در رسانه ها 
منتشر شد كه حاكي از سه برابر شدن سود تسهيالت مسكن 

مهر توسط بانك مركزي بود.

طرحهايمبارزهباآلودگيشهر
تهراندرگروتامينمنابعمالي

س��يد آرش حس��يني ميالني عضو كميس��يون سالمت 
ش��وراي اسالمي شهر تهران، ري و تجريش با تاكيد بر لزوم 
تكميل تحقيقات در حوزه مبارزه با آلودگي هواي شهر تهران 
به سرانجام رسيدن طرح هاي مبارزه با آلودگي هواي اين شهر 

را در گرو تامين منابع مالي دانست. 
حسيني ميالني در تش��ريح اقدامات كميسيون سالمت 
ش��وراي اسالمي ش��هر تهران، ري و تجريش براي مقابله با 
آلودگي هواي شهر تهران به ويژه در فصل پاييز و زمستان كه 
شاهد تشديد آلودگي هوا هستيم، گفت: كميسيون سالمت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي شهر تهران 
در دو جلسه، مسووالن مرتبط با موضوع آلودگي هوا را دعوت 
كرده و مسائل و ابعاد مختلف مقابله با آلودگي هواي تهران را 

مورد بحث و بررسي قرار داده است. 
وي تاكيد كرد: عمده فعاليت ها در بحث افزايش كيفيت 
سوخت در سال گذش��ته بوده است كه پيشرفت خوبي نيز 
در كيفيت سوخت ش��اهد بوده ايم. البته مواردي وجود دارد 
كه بايد به اس��تانداردهاي مطلوب برسد اما در كليت شاهد 
روند قابل قبولي بوده ايم. اين عضو كميسيون سالمت شوراي 
اس��المي ش��هر تهران به موضوع كيفيت خودروهاي توليد 
داخل اش��اره ك��رد و افزود: در ح��ال حاضر بخش عمده يي 
از تالش ها ب��راي افزايش كيفيت خودروه��ا در قالب توليد 
خودروهاي جديد با استانداردهاي روز انجام شده است. وي 
افزود: اما مشكل اصلي ما با خودروهاي فرسوده يي است كه 
ظرف ساليان گذشته در شهر تهران تردد دارند و خوشبختانه 
امروز بخش زيادي از آنها در چرخه يي در حال خروج از شهر 
تهران هستند اما سرعت خروج اين خودروها مطلوب نيست. 
ميالني با اش��اره به قانون ه��واي پاك تاكيد كرد: در اين 
قانون، دولت رسما از طرف مجلس مكلف شده است كه وام 
كم بهره با بازپرداخت 10س��اله براي جايگزيني خودروهاي 
فرس��وده بدهد. از اين رو در حال حاضر انتظار داريم با توجه 
به تالش��ي كه انجام مي شود در بودجه س��ال 139٧ بحث 
واگذاري تس��هيالت به س��رانجام مطلوبي برس��د. وي ادامه 
داد: امروز بانك ها در ارائه تس��هيالت در خصوص نوس��ازي 
خودروهاي فرس��وده مش��كالت زيادي دارن��د، لذا در بحث 
تامين منابع الزم براي جايگزيني خودروهاي فرسوده حتي 

در بخش تاكسي ها نيز با موانعي روبه رو هستيم.

ايرانشهر

گروهراهوشهرسازي|
 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با نظر فقهاي ش��وراي نگهبان 
مبني بر خالف شرع بودن بند 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي 

يكپارچه شهر تهران، اين بند را از تاريخ تصويب ابطال كرد. 
به گزارش »تعادل« اين بار دوم است كه شوراي نگهبان در قوانين 
مربوط به ش��ورا و شهرداري ها ورود پيدا كرده و اقدام به تصميم گيري 
مي كن��د. چن��دي پيش نيز ش��وراي نگهبان در پي ش��كايت يكي از 
كانديداهاي ش��وراي ش��هر يزد كه از ورود به شورا بازمانده بود، سپنتا 
نيكنام كه در دوره قبلي نيز در ش��وراي شهر حضور داشت را به دليل 
زرتش��تي بودن از ورود به ش��وراي شهر منع كرد. اين تصميم شوراي 
نگهبان با واكنش هاي بس��ياري از سوي مسووالن و مردم مواجه شد 
اما ش��وراي نگهبان همچنان بر تصميم خ��ود اصرار مي ورزد و معتقد 
اس��ت راي فقهاي اين ش��ورا با اس��تناد به ماده 186 قانون آيين نامه 
داخلي مجلس كه مس��ائل شرعي را از مهلت زماني اعالم نظر اعضاي 
ش��ورا استثنا كرده، صادر شده است. اين در حالي است كه بسياري از 
حقوقدانان معتقدند تصميم شوراي نگهبان درباره آقاي سپنتا نيكنام 
هم از حيث ش��كلي و ه��م از حيث ماهوي داراي ايراد اس��ت. از نظر 
ش��كلي اين سوال وجود دارد كه آيا ش��وراي نگهبان مي تواند قوانين 
سابق الصدور را بعد از طي مراحلي كه در قانون اساسي مشخص شده، 
اظهارنظر فقهي يا حقوقي كند؟  اكنون در شرايطي كه هنوز موضوع 
سپنتا نيكنام حل نشده، بار ديگر شوراي نگهبان در پي شكايت يكي 
از شهروندان،  يكي ديگر از قوانين طرح تفصيلي را مغاير با شرع دانسته 
و راي به ابطال آن داده اس��ت. بر اس��اس اين گزارش در بند 16-30 
ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران مصوب يكم اسفند 
1390 كميس��يون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
آمده اس��ت: »صدور پروانه س��اخت و س��از در قطعاتي از اراضي كه با 
تدقيق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران سوم آذرماه 1386 
به محدوده شهر منظم ش��ده اند؛ منوط به واگذاري ٧0 درصد وسعت 
قطعه به ش��هرداري براي تامين خدمات عمومي شهري است و مالك 
مجاز اس��ت از 30درصد ملك براي س��اخت و ساز طبق پهنه مربوطه 
اس��تفاده كند. « بند مورد اشاره مورد اعتراض يكي از شهروندان قرار 
گرفته و شاكي با ارائه دادخواستي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري 

بن��د 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه ش��هر تهران را 
خالف قانون و شرع دانسته و تقاضاي ابطال آن را كرده است. 

هيات عمومي ديوان به دنبال درخواست شاكي مبني بر غيرشرعي 
بودن بند مورد اشاره از فقهاي شوراي نگهبان استعالم كرده كه شوراي 
نگهبان نيز در پاس��خ اعالم كرده اس��ت: »در مورد بند 30-16 مورد 
شكايت، اخذ هر مقدار از زميني كه ملك اشخاص است، خالف موازين 
شرع اس��ت و اگر بخواهند به موجب تبصره چهار مصوبه سال 136٧ 
عمل ش��ود، در صورتي كه مالكان اراض��ي خارج از محدوده، متقاضي 
اخذ مزاياي ورود به محدوده باشند، به حسب تبصره مذكور فقط حق 
اخ��ذ 20درصد را دارند و اخذ بيش از آن مغاير قانون و خالف موازين 
شرع است و اما در مورد ايراد بر ضوابط مذكور در تفكيك، در صورتي 
مي توانند اين ضوابط را وضع كنند كه قانونا جعل اين سختگيري ها را 
داشته باشند و اال مغاير قانون است و تشخيص اين امور به عهده ديوان 
عدالت اداري است.« در نهايت پس از اخذ نظر فقهاي شوراي نگهبان، 
هيات عمومي در تاريخ چهارم مهرماه س��ال 1396 تشكيل جلسه داد 
و اعالم كرد: »نظر به اينكه مطابق نظريه مورخ 15 ارديبهش��ت سال 
1395 فقهاي ش��وراي نگهبان، بند 30-16 ضواب��ط و مقررات طرح 
تفصيلي يكپارچه ش��هر تهران خالف شرع ش��ناخته شد، بنابراين در 
اجراي تبعيت از نظر فقهاي ش��وراي نگهبان، مس��تند به ماده 13 و 
تبصره 2 ماده 8۴ و 8٧ قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت 
اداري مص��وب س��ال 1392 راي بر ابطال بن��د 30-16 مصوبه مورد 
شكايت از تاريخ تصويب صادر مي شود. « اين تصميمات شوراي نگهبان 
در ش��رايطي اخذ مي شود كه به گفته رييس مجلس به لحاظ قانوني 
مش��كلي در اين خصوص وجود ندارد. به گفته او، ش��وراي نگهبان به 
مسائل شرعي در اين خصوص استناد مي كند كه البته مربوط به قوانين 
گذشته است و شوراي نگهبان بايد درباره قوانين جديد راسا اعالم نظر 
كند.  وي ادامه داد: اگر شوراي نگهبان بخواهد، تفسير تازه يي از قانون 
ارائه دهد بايد براي آن تفسير هم تصويب مجلس را داشته باشد و اين 
طور نيست كه شوراي نگهبان بتواند فارغ از تصميم مجلس هر زماني 
كه تصميم گرفت به اين نتيجه برسد كه يكي از قوانين تصويب شده 
توسط مجلس در گذشته خالف اسالم بوده است براي چنين تصميمي 

روند و فرصت قانوني وجود دارد. 

ابطالبندخالفشرعطرحتفصيليشهرتهران
كميته ش��فافيت و شهر هوش��مند در حال پيگيري وعده 
شهردار تهران در خصوص انتشار قراردادهاي باالي يك ميليارد 

در شهرداري است. 
ب��ه گزارش مهر، قرار گرفتن قراردادهاي باالي يك ميليارد 
در ش��هرداري يكي از برنامه هاي شهردار تهران براي شفافيت 
مالي بود. اتفاقي كه در صورت اجرايي شدن مي تواند از انحصار 

و فساد پيشگيري كند. 
افشين حبيب زاده عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي 
ش��هر تهران درباره س��از و كار قرار گرفت��ن قراردادهاي باالي يك 
ميليارد در س��امانه ش��هرداري تهران مي گويد: قرار شد، شهرداري 
تهران گ��زارش 100روزه فعاليت هاي خ��ود را ارائه كند كه منتظر 
گزارش شهرداري هستيم و فكر مي كنيم اگر گزارش شهرداري ارائه 

شود خود به خود اين امكان هم فراهم خواهد شد. 
اين عضو كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران 
تاكيد كرد: تعيين س��از و كار مش��خص براي قراردادهاي باالي يك 

ميليارد تومان فرصتي در جهت شفافيت عملكرد شهرداري است. 
س��يد محمود ميرلوحي معاون اجرايي ش��وراي شهر تهران نيز 
توضيح مي دهد: اين مساله در گزارشي كه به شورا داده شد، مطرح 
و قرار ش��د تا قراردادهايي كه باالي يك ميليارد تومان است را براي 

شفاف سازي و جلوگيري از فساد روي سايت قرار دهند. 
او ادامه مي دهد: در كميس��يون برنامه و بودجه ش��وراي ش��هر 
نيز كميته يي به نام ش��هر هوشمند و ش��فافيت تعريف شده است. 
در اين رابطه قرار اس��ت س��از و كارهايي كه مي تواند به ش��فافيت 
فعاليت هاي��ي از جمله قراردادها، مناقصه ه��ا و انتخاب پيمانكاران و 
نظارت بر آنها كمك كند، مش��خص ش��ود تا فضاي مناس��بي براي 
فعاليت بخش خصوصي فراهم شود. به گفته ميرلوحي با قرارگرفتن 
س��از و كار قراردادهاي باالي يك ميلي��ارد، ارزيابي بهتري از حيث 
توانمندي مالي و فني و صالحيت هاي پيمانكاران به دس��ت مي آيد 
و از رانت خواري و رفتارهايي كه دغدغه بخش خصوصي اس��ت نيز 
جلوگيري مي شود.  اين عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر 
تهران اضافه مي كند: رسانه ها و انجمن ها مي توانند به ما كمك كنند 
تا در شهرداري تهران بتوانيم در اصالح روند كار و ايجاد رقابت سالم 

بين بنگاه ها و بخش خصوصي پيش��گام باشيم تا در نهايت از فساد 
جلوگيري شود. 

وي ب��ا اش��اره به ضرورت پايبن��دي به اصل ۴۴ قانون اساس��ي 
مي گوي��د: رعاي��ت اصل ۴۴ ض��رورت دارد ضمن اينك��ه در اجراي 
خصوصي س��ازي كه در دنيا از س��ال ٧9 آغاز شد، چهار دهه عقب 
هستيم كه بايد به آن بپردازيم هر چند كار سختي است اما با تالش 

و انگيزه يي كه وجود دارد، مي توان اقدام كرد. 
كميته شفافيت و شهر هوش��مند در 2 جلسه نخست خود اين 
مطالبه را به طور ويژه در دس��تور كار خود قرار داده اس��ت و به نظر 

مي رسد به زودي ساز و كار تحقق آن مشخص شود. 
بهاره آروين مس��وول كميته شفافيت و ش��هر هوشمند در اين 
خصوص مي گويد: دومين جلسه كميته شفافيت و شهر هوشمند با 
حضور نمايندگان معاونت مالي و اقتصادي شهرداري، سازمان فناوري 
اطالعات و ارتباطات ش��هرداري و كارشناسان كميته برگزار شد. در 
اين جلس��ه ابتدا نمايندگان س��ازمان فناوري اطالعات و ارتباطات، 
سامانه مديريت پروژه را كه براي نظارت شورا ايجاد شده، ارائه كردند. 
اما با توجه به تمركز دستور جلسه روي شفافيت اطالعات قراردادها، 
س��امانه قراردادها، مناقصات و پيمانكاران و جزئيات اطالعات ثبت 

شده براي يك قرارداد به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفت. 
در اين جلس��ه مقرر ش��د، ظرف مدت يك هفته چهار مورد 
انجام شود. نخس��ت ارائه گزارش س��ازمان فناوري اطالعات در 
مورد ميزان ثبت قراردادها توس��ط سازمان ها و شركت هاي تابعه 
در س��امانه قراردادها، چرا كه به گفته برخي كارشناس��ان حاضر 

در جلس��ه و نيز گزارش گيري در لحظه از س��امانه 
قراردادها، برخي از مهم ترين قراردادها با مبالغ كالن 
كه توسط بعضي سازمان ها و شركت هاي تابعه منعقد 
شده است، در اين س��امانه ثبت نشده اند. مقرر شد 
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران 
گزارشي در اين خصوص ارائه كند. همچنين گزارش 
معاونت مالي و اقتصادي از وضعيت تعدادي، ريالي، 
نوع قراردادهاي )مناقصه عمومي، محدود، اس��تعالم 

بها و... ( شهرداري تهران ارائه شود. 

تالشبرايشفافسازيقراردادهايكالندرشهرداري

نوبت دوم

 ROOF TOP( 1- مناقص��ه ش��ماره 200961063000013 ب��ا موضوع »تهيه، نصب و راه اندازي 6 دس��تگاه پكيج يونيت 40تن واقع��ي يكپارچه
PACKAGE( ب��ا ظرفي��ت هوادهي cmf 25000 داراي كوئل آبگرم و تهيه، حمل، نصب و راه اندازي كانال هوا اس��پيرال رفت و برگش��ت در 
س��الن هاي B 38 مطابق نقش��ه پيوس��ت و باز كردن كانال هاي قديمي به همراه كانال هاي ارتباطي مربوطه و نيز باز كردن 6 دستگاه ايرواشر 

سالن فوق با كليه لوازم و تجهيزات و حمل آنها به محل مورد نظر كارفرما در نمايشگاه بين المللي«
2- مناقصه ش��ماره 200961063000014 با موضوع »تهيه، نصب تس��ت و راه اندازي يك دس��تگاه چيلر تراكمي آب خنك به ظرفيت 300 تن 
برودتي واقعي دو كمپرس��وره و انجام كليه كارها ش��امل كابل كش��ي، لوله كش��ي هاي مربوط��ه جهت ارتباط پكيج فوق ب��ا برج هاي خنك كننده 
و لوله هاي هواس��ازهاي داخل موتورخانه ميالد، س��اخت فونداس��يون پكيج، مطابق مش��خصات فني جهت موتورخانه س��اختمان ميالد نمايشگاه 

بين المللي«
ش��ركت سهامي نمايش��گاه هاي بين المللي ج.ا.ايران در نظر دارد مناقصه هاي عمومي فوق الذكر را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاريخ 96/08/15 مي باشد.
تضمين شركت در مناقصه ها:

1- مناقصه شماره 200961063000013 : 800.000.000 ريال
2- مناقصه شماره 200961063000014 : 330.000.000 ريال

بصورت: ضمانت نامه بانكي يا چك تضميني يا چك بانكي، به نام شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسالمي ايران كه اعتبار آن كمتر 
از سه ماه نبوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18:00 روز يكشنبه تاريخ 96/8/21
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد:   ساعت 18:00 روز شنبه تاريخ 96/09/4

زمان بازگشايي پاكت ها:   ساعت 9:00 روز يكشنبه تاريخ 96/9/5
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد:

الف: آدرس: نمايشگاه بين المللي – ساختمان فني و مهندسي – مديريت ساختمان و تاسيسات – تلفن: 21912590-21912815-21912676
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس 41934 دفتر ثبت نام:  85193768 و 88969737

موضوعفراخوانمناقصههايعموميدومرحلهاي

دبيرخانهكميسيونمعامالت

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به استناد مفاد راي شماره 139660301022001۴898 مورخ 96/2/18 هيئت رسيدگي به اسناد عادي مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر 
تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي علي عباس نصيري فرزند گرزعلي بشماره شناسنامه 5۴8 و كد ملي ۴28380٧٧29 صادره 
از زنجان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 136/68 مترمربع مفروز و مجزي شده قسمتي از پالك - فرعي 
مفروز از قطعه... تفكيكي از 153 اصلي واقع در حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي اميرعلي اصغري محرز گرديده لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميش��ود، در صورتيكه ش��خص يا اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد 
تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/20                    تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/5
كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/16٧6

 
آگهي احضار متهم 

نظر باينكه آقاي سلطانعلي صفري در خصوص شكايت شبكه بهداشت و درمان شهرستان رباط كريم در پرونده كالسه 9۴20۴3 به اتهام 
استفاده از مواد افزودني غيرمجاز )جوش شيرين( در توليد مواد خوراكي )نان( در واحد نانوايي تحت تعقيب مي باشند و ابالغ احضاريه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت ايشان ممكن نگرديده، بدينوسيله در اجراي ماده 1٧۴ قانون آئين دادرسي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف مهلت يكماه از تاريخ انتشار اين آگهي در شعبه دوم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان رباط كريم جهت پاسخگويي 
به اتهام خويش ش��خصاً و يا به همراه وكيل خويش حاضر ش��وند. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني 

معمول خواهد شد.
 مدير شعبه دوم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان رباط كريم- عرفان منش- م الف/ 169۴

دادنامه
شكات: 

پرند فاز5 شهرك آفتاب بلوك b9٧ واحد 8 1- سحر علي حسني  
پرند فاز5 شهرك آفتاب بلوك123 ط12 واحد۴9  2- ارسالن عوضي مطلق  

فعال مجهول المكان 3- رضا مرادي   
پرند فاز5 شهرك آفتاب بلوك b9٧ واحد8 ۴-زهرا باغچه   

متهمين:
پرند فاز5 شهرك آفتاب بلوك b123 واحد۴9 1- آرين عوضي مطلق   

پرند فاز5 شهرك آفتاب بلوك b123 ط12 واحد۴9 2- ارسالن عوضي مطلق  
فعال مجهول المكان 3- رضا مرادي    

اتهام: قدرت نمايي با چاقو- ضرب و جرح عمدي
گردشكار: دادگاه با بررسي جامع اوراق ومحتويات پرونده، با اعالم ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت به اصدار رأي مي نمايد.

))رأي دادگاه((
در خصوص شكايت سحر علي حسني و زهرا باغچه عليه آرين عوضي مطلق داير بر قدرت نمايي با چاقو و شكايت ارسالن عوضي مطلق 
عليه رضا مرادي داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي و شكايت رضا مرادي عليه ارسالن عوضي مطلق داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي دادگاه 
با توجه به ش��كايت ش��كات و مفاد كيفرخواس��ت صادره از دادسراي شهرستان رباط كريم بزه انتسابي را به متهمين محرز و ثابت دانسته 
عليهذا به اس��تناد مواد 61٧ و ٧09 و ٧1۴ و 559 از قانون مجازات اس��المي متهم آرين عوضي مطلق را به تحمل دو بار دو س��ال حبس 
تعزيري و ٧۴ ضربه ش��الق تعزيري و رضا مرادي را به پرداخت ديه به ميزان 1- كبودي انگش��ت دوم و چهارم پاي راست و كبودي پشت 
پاي راست جمعاً به چهار و نيم هزارم ديه كامل انسان در حق ارسالن عوضي مطلق و نيز ارسالن عوضي مطلق را به پرداخت ديه ميزان 
1- ارش تورم مختصر سمت چپ فرق سر دو دهم درصد ديه كامل انسان 2- كبودي لب تحتاني سمت چپ و مخاط لب فوقاني سمت 

چپ جمعاً ش��ش هزارم ديه كامل انس��ان 3- سائيدگي روي ران پاي چپ حارصه نيم درصد ديه كامل انسان در حق رضا مرادي محكوم 
مي نمايد رأي صادره غيابي ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه بوده سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهي در 

محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد./ص
حسن خليلي – دادرس شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان رباط كريم- م الف/1695

گواهي حصر وراثت
محمدباقر قادروند  داراي شناسنامه شماره 26  فرزند: اسداله متولد: 1335 صادره از: شهريار به شرح دادخواست به كالسه 558/3/96 از 
اين ش��ورا دادخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شد كه شادروان بتول قره گزلي فرزند: رشيد به شناسنامه 5٧٧ در 
تاريخ 95/۴/12 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمدباقر قادرونددويل نام پدر: 
اسداله ش.ش 26 پسر  2- گلتاج قادرونددويل نام پدر: اسداله ش.ش30 دختر 3-صغري قادرونددويل نام پدر: اسداله ش.ش: 8٧8 دختر 

۴- معصومه قادرونددويل نام پدر: اسداله ش.ش: 6 دختر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد آن 

باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
حوزه سوم شوراي حل اختالف مركزي رباط كريم- م الف /1696

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به دفتر كل شوراي حل اختالف كالسه پرونده 52۴/8/96 خوانده: ناصر فصيحي دربندي خواسته: 
مطالبه خسارت خواهان دادخواستي تسليم نموده كه جهت رسيدگي به حوزه اصناف شوراي حل اختالف رباط كريم ارجاع گرديده ثبت و 
وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده ٧3 قانون آيين دادرسي 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ انتشار آگهي ظرف 1 ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند 

دفترخانه شوراي حل اختالف شعبه 8 شهرستان رباط كريم – م الف/1693

آگهي مزايده مال غيرمنقول
شماره پرونده كالسه :960886 

در نوبت اول در پرونده كالسه فوق الذكر به موجب اجرائيه صادره از شعبه ٧ دادگاه خانواده شهريار در خصوص مطالبات خانم ناهيد قهرماني 
بوزاندان از آقاي س��يدهدايت اله بني هاش��م نژاد با موضوع مطالبه مهريه 250 عدد سكه تمام بهار بابت مهريه و مبلغ 1٧1/000 ريال بابت 
هزينه دادرس��ي و هزينه هاي ديگر ازقبيل هزينه دادرس��ي و هزينه كارشناسي در حق محكوم لها و مبلغ 25/000/000 ريال بابت هزينه 
اجرائي در حق دولت كه پس از توقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري ارزش ششدانگ از ششدانگ ملك 
توقيفي به پالك ثبتي 11652 فرعي از 53 اصلي به ميزان 1/800/000/000 ريال ارزيابي گرديده است كه سپس مقرر گرديد در روز چهار 
شنبه و تاريخ 96/9/1 از ساعت 9الي10 در محل اجراي احكام مدني)خانواده( دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش برسد، طالبين 
مي توانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطالع و هماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم 
مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كسي باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد به عنوان برنده مزايده شناخته 
شده و 10درصد از كل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يك هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار 

اخذ خواهد شد و كليه اموال به وي تحويل خواهد شد. اموال توقيفي به شرح زير مي باشد.
ملك توقيفي عبارت است به پالك ثبتي 11652 فرعي از 53 اصلي يك قطعه زمين با ابعاد 25/٧0 متر به مساحت 1٧50 مترمربع و فاقد 
هرگونه اعياني و حدود يك سوم مساحت ملك مورد ارزيابي قرار گرفت داراي كاربري فضاي سبز و الباقي كاربري ورزشي مي باشد ضمناً 

ملك به ميزان طلب محكوم له به فروش مي رسد
نشاني: شهريار باغستان بلوار ولي عصر خ الله اول غربي قطع دوم پس از استخر 

ضمناً مبلغ كارشناسي پالك ثبتي به مبلغ 1/800/000/000 ريال مي باشد و چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديد مزايده در 
فرداي همان روز و ساعت انجام خواهد شد.

مدير دفتر اجراي احكام خانواده دادگستري شهريار- بابايي- م الف/28918

روشيبرايافزايشمشاركتبخشخصوصي
 )Build Operate-Transfer( روش ساخت، بهره برداري و واگذاري
يكي از روش هاي پذيرفته شده براي مشاركت بخش خصوصي در توسعه 
پروژه ه��اي زيربنايي در س��طح جهان اس��ت و دولت ه��ا از اين روش به 
عنوان يك روش مناس��ب براي سرمايه گذاري و ساخت سريع پروژه هاي 

زيربنايي اس��تفاده مي كنند. در اين روش ساخت و بهره برداري پروژه به 
مدت معيني توس��ط ش��ركتي با عنوان »ش��ركت پروژه« انجام و انتقال 
طرح به كارفرما پس از گذشت مدتي معين و بعد از تحصيل درآمد الزم 

محقق مي شود. 

آگهیمفقودینوبتدوم
كارت دريافت مهمات س��الح و كارت حمل س��الح مهمات 
مربوط به اس��لحه س��اچمه زني مدل تك لول ته پر كوسه به 
شماره03033520 متعلق به آقاي خدارحم محمدي فرزند 
اله كرم متولد 13۴9 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد .
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صنعت، معدن و جتارت14
ارزيابي وضعيت 

نمايندگي هاي خودرويي
مهر   مدي��ركل صنايع خ��ودرو و نيرومحركه وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت از ارزيابي ادواري اين وزارتخانه 
نسبت به وضعيت نمايندگي خودروسازان داخلي و چيني 
خبر داد. اميرحس��ين قناتي درباره برخي اخبار منتش��ر 
ش��ده مبني بر خدمات پس از فروش خودروهاي چيني 
تصريح كرد: تمامي خودروسازان داخلي مانند شركت هاي 
ايران خودرو، س��ايپا، مديران خودرو و كرمان موتور براي 
تمامي محصوالت خود اعم از توليد حاصل از همكاري با 
ش��ركت هاي چيني مانند دانگ فنگ، برليانس، چانگان، 
 ام وي  ام، ج��ك و ليفان يا ديگر محصوالت توليدي با نام 
تجاري ايراني ملزم به رعايت مفاد آيين نامه اجرايي قانون 
حمايت حقوق مصرف كنندگان خودرو هستند. او آموزش 
كاركن��ان فن��ي را ازجمله مفاد آيين نام��ه اجرايي قانون 
حمايت حقوق مصرف كنندگان خودرو دانس��ت و افزود: 
انطباق تعداد نمايندگي مجاز متناس��ب با تعداد خودرو 
تحت ضمانت و تعهد در تامين قطعات يدكي نيز از ديگر 
مفاد اين آيين نامه اس��ت كه خودروسازان ملزم به رعايت 
آنها هستند. قناتي با اس��تناد به دستورالعمل شيوه ارائه 
خدمات پس از فروش موضوع استاندارد ملي گفت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نسبت به ارزيابي هاي ادواري در 
زمينه وضعي��ت نمايندگي، كارايي و رضايت مش��تريان 
اقدام مي كند كه با توجه به آخرين گزارش هاي ارائه شده 
شاهد روند رو به رشد رضايت مشتريان در زمينه كيفيت 

خدمات پس از فروش در 5 ساله اخير هستيم. 

پذيرش گواهي استاندارد 
ايران 

مهر   رييس سازمان ملي استاندارد گفت: گواهينامه 
م��ا در 4 سيس��تم مديريتي كيفيت، زيس��ت محيطي، 
ايمني غذايي و انرژي در ۷۰كش��ور پذيرفته مي ش��ود. 
ني��ره پيروزبخت اف��زود: در اوزان و مقياس ها گواهينامه 
اين س��ازمان در بيش از ۱۰۰كش��ور قابل قبول است. او 
تصريح كرد: براي توسعه فرهنگ استاندارد به هماهنگي 
و هم��كاري س��اير دس��تگاه ها همچني��ن بهره گيري از 
ظرفيت ها و توانمندي هاي مراكز علمي كشور نياز داريم. 
رييس سازمان ملي اس��تاندارد به عضويت سازمان ملي 
اس��تاندارد ايران در مجامع مختلف بين المللي اش��اره و 
اظهار كرد: اين سازمان در ميان ۱۶۳كشور عضو سازمان 
بين المللي اس��تاندارد)ISO( در هيات مديره فني، رتبه 
۲۳و در شوراي ايزو رتبه ۲۷ را دارد. پيروزبخت عضويت 
در مجامع اعتباردهي بين المللي را از دستاوردهاي مهم 
س��ازمان ملي اس��تاندارد خواند و تصريح كرد: عضويت 
در هيات مديره موسس��ه استانداردسازي و اندازه شناسي 
كشورهاي اسالمي)س��ميك( و ورود يكي از نمايندگان 
سازمان ملي استاندارد ايران در هيات مديره فني سازمان 
بين المللي اس��تاندارد ه��م از دس��تاوردهاي بين المللي 

سازمان ملي استاندارد ايران است. 

از سرگيري فعاليت هاي 
تجاري در مرز خسروي 

ايس�نا  دفتر ص��ادرات گم��رك ايران اع��الم كرد: 
فعاليت هاي تجاري در مرز خسروي از سر گرفته شده 
و ص��ادرات كاال از اي��ن مرز به حالت عادي بازگش��ته 
اس��ت. هم اكنون روزانه به طور ميانگين 5۰۰ كاميون 
حام��ل كاالهاي صادراتي از مرز رس��مي خس��روي به 
عراق اعزام مي ش��وند و ص��ادرات كاال از مرز رس��مي 
خسروي طبق روال گذشته انجام مي شود. طبق اعالم 
گمرك جمهوري اسالمي ايران در نيمه نخست امسال 
۱۶4ه��زار تن كاال ب��ه ارزش ۳۳ميليون دالر توس��ط 
۷5۰۰كاميون از طريق مرز رس��مي خسروي به عراق 
صادر شده اس��ت. ممنوعيت تردد مسافران از اين مرز 
همچنان ادامه دارد و صرفا فعاليت هاي تجاري در مرز 

خسروي از سر گرفته شده است. 

افت مبادالت تجاري با امريكا
تس�نيم  جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره 
آمار امريكا نش��ان مي دهد، مبادالت تجاري اين كشور 
با ايران در 9ماه س��ال جاري ميالدي افت ۲۱درصدي 
داش��ته اس��ت. مبادالت تج��اري دو كش��ور در مدت 
مشابه سال گذش��ته بيش از ۱۷۷.5ميليون دالر بوده 
كه اين رقم در بازه زماني س��ال جاري به ۱4۰ميليون 
دالر كاهش يافته اس��ت. براساس اين گزارش صادرات 
امريكا به ايران در ماه هاي ژانويه تا س��پتامبر امس��ال 
9۳.۳ميلي��ون دالر بوده كه اين رقم نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل افت ۱8درصدي داشته است. امريكا 
در ماه هاي ژانويه تا سپتامبر ۲۰۱۶ بيش از ۱۱5ميليون 
دالر كاال به ايران صادر كرده بود. واردات امريكا از ايران 
در 9ماه امس��ال نيز 4۶.۷ميليون دالر گزارش شده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۲5درصدي داشته 
اس��ت. در مدت مشابه سال قبل واردات امريكا از ايران 
۶۲.5 ميلي��ون دالر بوده بر اين اس��اس ايران در ميان 

شركاي تجاري امريكا رتبه ۱۳5 را كسب كرده است. 

ضرورت پااليش فضاي 
كسب و كار

فارس  نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: با وجود 
قوانين دست و پاگير در محيط كسب وكار، استعداد ملي 
درحال فرس��ايش و انرژي ما درحال از بين رفتن است. 
محمدرضا انصاري با بيان اينكه محيط كسب وكار تابع 
پارامترهاي مختلفي ازجمله تعدد بخش��نامه ها، قوانين 
و مقررات اس��ت و وقتي اين مقررات در كش��وري زياد 
باش��د يك فعال اقتصادي بايد از البه الي آن عبور كند 
تا كار ساده يي انجام دهد، گفت: بايد محيط كسب وكار 
پااليش ش��ود و الزم اس��ت در اين راستا برخي قوانين 
حفظ و برخي قوانين حذف يا اصالح ش��ود. او با اش��اره 
به قانون حمايت از محيط كسب وكار و قانون رفع موانع 
توليد گفت: قوانين خوبي در كش��ور وجود دارد اما اجرا 
نمي شود درحالي كه اجراي قانون، فضاي كسب وكار را 
روان مي كن��د. انصاري با اش��اره به گزارش بانك جهاني 
و س��قوط 4پله يي فضاي كسب وكار جهاني ايران گفت: 
سقوط رتبه كسب وكار يك كشور اين عالمت را مي دهد 
كه توليد و توس��عه در آن كشور با مشكل مواجه است. 
او اظهار كرد: كشورهايي كه رتبه باال و خوبي در محيط 
كس��ب وكار جهاني دارند، فعالي��ت اجتماعي آنها روان 
اس��ت درحالي كه ما نگاه كنترلي نسبت به همه قضايا 
داريم، غافل از اينكه بس��ته ش��دن فضاي كس��ب وكار 

موجب رشد فساد مي شود. 

اخبار

در نشست اخير كميسيون تسهيل فضاي كسب  و كار اتاق تهران بررسي شد

خفگي تجارت با قوانين مزاحم

 2 رويكرد مبارزه با فساد
»تعدد قوانين مزاحم و متعدد، وجود سازمان هاي 
مزاح��م، تعداد باالي رويه ه��اي گمركي، فرآيندهاي 
غيرضرور و الكترونيكي ساز تش��ريفاتي و... « ازجمله 
موانعي اس��ت كه مي تواند تجارت كش��ور را با چالش 
جدي مواجه كرده و به نوعي زمينه بروز فساد و قاچاق 
را ايجاد كند. از اين رو در نشس��ت اخير كميس��يون 
تس��هيل كسب وكار اتاق تهران، گزارشي تشريحي از 
اقدامات گمرك در جهت حذف فرآيندهاي غيرضرور 
و الكترونيكي سازي تشريفات كه به كنترل زمينه هاي 
فساد مي انجامد، ارائه شد. فعاالن بخش خصوصي در 
اين گردهمايي بر اين موضوع تاكيد داشتند كه بايد با 
همكاري تمامي نهادها و سازمان هاي دولتي اين بالي 
خانمان س��وز »فس��اد« را به حداقل رساند و گام هاي 

عملياتي در اين زمينه برداشت. 
اما پرس��ش مهمي كه در ادامه اين نشست مطرح 
شد اين بود كه آيا راهكار مقابله با فساد اداري يا قاچاق 
بايد چگونه باشد، سختگيرانه يا برگرفته از روش هاي 
م��درن؟ به گفت��ه معاون دفت��ر برنامه ري��زي و امور 
بين الملل گمرك »تجارت فرامرزي« در شرايط امروز 
با شرايط۳۰سال گذشته متفاوت است و زماني كه از 
مقوله جهاني شدن سخن گفته مي شود دو انتظار به 
وجود مي آيد؛ »نخست ايجاد تسهيالت و روان سازي 
براي حجم باالي تجارت و در عين حال انجام وظايف 
كنترل��ي.« در واقع با وجود آنكه ممكن اس��ت، گفته 
شود اين دو رابطه معكوسي با يكديگر دارند، مي توان 

هر دو اقدام را در نقطه بهينه يي به انجام رساند. 
از س��وي ديگر بن��ا به اظهارات عل��ي بعيدي، اگر 
نگاهي به برخي از تش��ريفات سنتي گمرك در حوزه 
واردات و صادرات كش��ور بيندازيم، مشاهده مي كنيم 
كه در سال ۱۳9۱ يك كنسرسيوم طرحي جامع براي 
نوس��ازي فرآيندهاي گمرك طراحي كرد كه اجراي 
آن حدود ۷س��ال به درازا مي كش��يد و ۳۰۰ميليارد 
تومان نيز هزينه دربرداش��ت. ام��ا مطالعات جديدي 
صورت گرفت و روشي چابك با قابليت ايجاد تغييرات 

در لحظه پيشنهاد ش��د. بر اين اساس، پروژه استقرار 
گمرك الكترونيك در 4 فاز اجرايي ش��د؛ فاز نخست، 
پياده س��ازي زيرس��اخت ها و سيس��تم هاي امني��ت 
اطالعات را ش��اهد بوديم. »اجراي س��امانه يكپارچه 
گمركي« در فاز دوم اين طرح كليد خورد. همچنين 
در فاز سوم شاهد اجرايي شدن »پنجره واحد تجارت 
فرامرزي« بوديم. »مديريت ريس��ك« نيز اقدام موثر 

ديگري بود كه در فاز چهارم اين پروژه اجرايي شد. 
البته از آن س��و بايد اين موض��وع را نيز در نظر 
داشت كه گمرك در ش��رايطي فعاليت مي كند كه 
45 قانون و ۱5كنوانس��يون بر آن حاكم اس��ت؛ با 
۲۰س��ازمان همكاري دارد، ۱۲رويه را اجرا كرده و 
۲۲نوع ع��وارض دريافت مي كن��د. همچنين تعداد 
س��ازمان هاي مجوزدهنده به ۲۲سازمان مي رسد و 
۶5 ن��وع معافيت ني��ز وجود دارد ك��ه بايد در نظر 
گرفته ش��ود. ب��ه عبارتي درحال حاض��ر در عرصه 
تج��ارت عالوه بر س��ازمان گمرك ۲۲س��ازمان در 
م��ورد ص��ادرات، واردات و ترانزي��ت كاال اقدام به 
سياس��ت گذاري، دخال��ت و نظ��ارت مي كنند كه 
اي��ن امر مي تواند »افزايش هزين��ه، باال بردن زمان 
بررس��ي اسناد و طوالني ش��دن زمان ترخيص كاال 
از مبادي رس��مي« را س��بب ش��ود. »تعداد باالي 
رويه ه��اي گمرك��ي« از ديگر موانعي  اس��ت كه بر 
س��ر راه تجار ايراني قرار دارد؛ به  طوري كه مقايسه 
رويه هاي گمركي بين ايران و س��اير كش��ورها نشان 
مي دهد، رويه هاي گمركي در كش��ور ايران باالتر از 
حد استاندارد جهاني است كه ۱۶مورد گزارش شده 
كه شامل»صادرات، واردات، مرجوعي، امانات پستي، 
مسافري، پيك هاي سياسي، فروشگاه هاي آزاد، ورود 
موقت، صدور موقت، تعاوني مرزنش��يني، پيله وري، 
ته لنج��ي، مناط��ق آزاد، مناطق وي��ژه، بازارچه هاي 
مرزي و سوآپ« است. همه اين موارد سبب مي شود 
كه كار براي يك تجارت ساده و آسان سخت شده و 
از طرف��ي يك فعال اقتصادي را براي انجام تجارتش 

از مسير درست و صحيح آن منصرف كند. 

 صرفه جويي مالي در چرخه واردات
حال به گفته بعيدي بر اساس گزارش نمايندگان 
اعزامي س��ازمان جهاني گمرك )WCO(، گمرك 
ايران، سيس��تم جامع يكپارچ��ه ترخيص گمركي 
)ICCS( را با همكاري دانش��گاه تهران ايجاد كرد 
و در زم��ان كوتاهي با س��اير س��ازمان هاي مرتبط 
جهت دس��تيابي به يك سيستم مدرن پنجره واحد 
هماهنگي هاي��ي انجام داده كه در آن ارائه اس��ناد 

فيزيكي را حذف كرده است. 
 او همچني��ن ب��ا اش��اره ب��ه اظهارنامه ه��اي 
مسيرهاي سه گانه در واردات توضيح داد كه پيش 
از راه اندازي س��امانه جامع و به روزرساني ضوابط، 
۶۷درص��د محموالت از مس��ير قرمز، ۳۱درصد از 
مسير زرد و ۲درصد از مسير سبز عبور مي كردند. 
اما با راه اندازي اين سامانه 4۶درصد از مسير سبز، 
4۱درصد از مس��ير قرمز و ۱۳درصد از مسير زرد 

عبور مي كند.
اين در حالي اس��ت كه قبل از اجراي س��امانه 
جامع گمركي ميانگين زم��ان ترخيص در واردات 
قريب به ۲۶ روز بوده كه پس از اقدامات انجام شده 
ش��اخص مذكور با 88درصد بهبود به ۳روز كاهش 
يافته و منجر به صرفه جويي بالغ بر ۳۳هزار ميليارد 
تومان در چرخه تجارت شده است. در صادرات نيز 
شاهد كاهش زمان ترخيص از ۷ روز به ۱۱ ساعت 

يعني كمتر از يك روز بوده ايم. 

 ديدگاه فعاالن بخش خصوصي؟
پس از بيان چنين اظهاراتي از س��وي معاون دفتر 
برنامه ريزي و امور بين الملل گمرك، ديگر اعضا فرصت 
يافتن��د ت��ا ديدگاه هاي خود را در اي��ن زمينه مطرح 
كنند. ملك رض��ا ملك پور قائم مق��ام دبيركل كميته 
ايران��ي ات��اق بازرگاني بين الملل با اش��اره به موضوع 
اجراي موافقتنامه تس��هيل تج��ارت )TFA( گفت: 
اين موافقتنامه يك مجموعه از قوانين است كه همه 
بنده��اي آن باي��د به طور همزمان اجرا ش��ود و هنوز 

برخ��ي از مواد اين موافقتنامه كه معطوف به مواردي 
نظير ايجاد كميته تس��هيل تجاري و انتشار رويه هاي 

عمومي گمركي است به اجرا درنيامده است. 
مدير مركز آموزش اتاق تهران نيز در س��خناني 
خواس��تار زمينه س��ازي براي برگزاري كارگاه هاي 
آموزشي منظم به صورت مشترك ميان اتاق تهران 

و گمرك شد.
ناصر عندليب با اش��اره به مدلي كه اتاق تهران 
براي مبارزه با فس��اد طراحي كرده است، پيشنهاد 
كرد ك��ه گمرك در م��ورد ش��ركت هايي كه براي 
خودارزياب��ي از منظر فس��اد داوطلب مي ش��وند و 
صالحي��ت آنها تاييد مي ش��ود، مش��وق  را در نظر 
بگي��رد. داريوش مهاجر دبير كنفدراس��يون صنعت 
نيز گفت: گمرك جزو معدود سازمان هايي است كه 
در مس��ير مبارزه با فس��اد و قاچاق گام هاي موثري 
برداش��ته اس��ت، اما مس��اله يي كه وجود دارد، اين 
است كه بس��ياري از محموله هاي قاچاق از مبادي 
گمرك وارد كشور نمي ش��ود. بنابراين پرسشي كه 
وجود دارد، اين اس��ت كه چگون��ه مي توان از ورود 

اين محموالت به كشور جلوگيري كرد؟
حبيب��ي ك��ه از مركز غيردولتي ارتقاي س��المت 
اداري در اين نشس��ت حضور يافته بود، اين پيشنهاد 
را مطرح كرد كه گمرك كارآمدي سيستم هايش را با 
سنجه رضايتمندي ذي نفعان خود مورد ارزيابي قرار 

دهد و در جهت بازسازي اعتماد ذي نفعانش برآيد. 
فرش��يد ش��كرخدايي نايب ريي��س كميس��يون 
خصوصي س��ازي اتاق ايران نيز با اشاره به رتبه بندي 
۱۶۰۰ش��ركت در ات��اق اي��ران، خواس��تار اعم��ال 
مشوق هايي از سوي گمرك براي شركت هايي كه در 
فهرس��ت طاليي اين رتبه بندي قرار گرفته اند، شد. او 
گفت: مقرر بود ش��ركت هايي كه در فهرست طاليي 
قرار مي گيرند، بتوانند از مسير سبز عبور كنند اما اين 
مشوق اجرايي نمي ش��ود. البته پيشنهاد ما اين است 
شركت هايي كه در فهرست نقره يي هم قرار مي گيرند 
شامل اين مشوق ها شوند و چنانچه خطايي از ناحيه 

اين ش��ركت ها س��ر زد، گمرك به ما اعالم كند تا در 
رتبه بندي خود اعمال كنيم. محمدرضا  اشكبوسي نيز 
به  افزاي��ش هزينه هاي ترخيص كاري پس از  ايجاد  
پنجره  واحد تجاري اش��اره كرد و خواهان رسيدگي 
به اين مس��اله شد. در ادامه، مديركل مركز واردات 
و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گمرك با اش��اره 
به اينكه گمرك در حال جنگ با فساد است، گفت: 
گمرك قصد دارد، قاچاق را از مبدا مورد پيگرد قرار 
دهد. همچنين قصد داريم واردات در قالب كاالهاي 
ته لنج��ي و كولبري را س��اماندهي كني��م. او گفت: 
در ساير كش��ورها، براي تسهيل تشريفات گمركي، 
تعرفه ها يكسان ش��ده و درخواست ما از دولت اين 

است كه در همين مسير حركت كند. 
 عل��ي معقول��ي اف��زود: ط��رح  جدي��دي براي  
ساماندهي  ترخيص كاران  در دست تدوين  و طراحي 
اس��ت. اما ت��ا زماني كه ع��وارض تجميع نش��ود و 
معافيت ها  و تعرفه ها  با تعدد  مواجه اس��ت، كاري از 
پي��ش نخواهد  رفت. ضمن آنكه اصالح اين رويه ها، 

نيازمند هماهنگي تمام ارگان هاي دخيل است. 
در پاي��ان اي��ن نشس��ت مقرر ش��د، همكاري و 
هماهنگي هاي بيش��تري ميان كميس��يون تسهيل 
كس��ب وكار و گمرك براي پيش��برد ط��رح مبارزه 
با فس��اد صورت گيرد. س��يدمحبت شفاعي رييس 
اتحادي��ه توليدكنندگان طال و جواه��ر نيز در اين 
نشس��ت با اش��اره به اينكه هزينه انبارداري شمش 
ط��ال بابت  نگهداري هر يك روز به ۷۰۰هزار تومان 
رسيده، گفت: واردات  رسمي شمش از  سال ۱۳9۳ 
ب��ه دليل  اعمال  9 درصد مالي��ات بر  ارزش  افزوده  و 
هزينه هاي جانبي به صفر  رس��يده اس��ت. او  گفت: 
مقرر ش��د، صندوقي  ايجاد ش��ود كه واردكنندگان 
رس��مي ديگر هزينه ه��اي انب��ارداري  را نپردازند. 
انتظار اين است كه هر چه زودتر اين صندوق ايجاد 
ش��ود. از اين رو مقرر ش��د براي  حل مساله اتحاديه 
توليدكنندگان طال و جواهر نيز نشستي با مسووالن 

ذي ربط  برگزار شود.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه خبر داد

مبادالت تجاري تهران و مسكو با »روبل« و »ريال«
بر اس��اس آخرين آمارها واردات روسيه از ايران كاهش  يافته 
اما صادرات روس��يه به ايران بيش��تر شده است. از سوي ديگر به 
گفته رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و روسيه، ايران در تالش 
است كه در زمينه پيمان پولي با روسيه به جاي استفاده از يورو و 
دالر در معامالت، ريال و روبل را در آينده نزديك جايگزين كند. 
فراز و نش��يب هاي روابط تجاري ايران و روس��يه اكنون به اينجا 
رسيده است كه واردات روسيه از ايران كاهش  يافته اما صادرات 
روسيه به ايران افزايش  داشته است؛ به طوري كه ارزش صادرات 
ايران به روس��يه به 4۰۰ميليون دالر رسيده اما واردات از روسيه 
يك ميلي��ارد و ۶۰۰ميليون دالر برآورد ش��ده اس��ت؛ چراكه به 
گفته دست اندركاران، صادركنندگان روس توانسته اند بانك هاي  
كشورش��ان را براي كمك به صادركننده قانع كنند اما ايران در 
صادرات به روس��يه تغييري نداشته و بانك مركزي اعتبار الزم را 
براي حمايت از صادركننده ايراني در نظر نمي گيرد. رييس اتاق 
مش��ترك بازرگاني ايران و روس��يه در اين باره به ايسنا گفت كه 
مسائل تجارت ايران و روسيه را در سفر اخير والديمير پوتين به 
كشورمان دوباره پيگيري كرديم. سفر پوتين به ايران آثار مثبت 
و خوبي در روابط كالن ايران و روس��يه داش��ته و روابط بانكي و 
گمركي و كريدور شمال به جنوب مهم ترين موضوعات اقتصادي 
مطرح  ش��ده در س��فر اخير پوتين به ايران بوده اس��ت. به گفته 
اس��داهلل عسگراوالدي، هر دو طرف معتقد به توسعه فعاليت هاي 
دوجانبه هستند اما دو مشكل بزرگ در اين زمينه  داريم. مشكل 
اول، موانع بانكي است. بانك هاي روسيه هنوز با ما كار نمي كنند 
و مس��اله دوم، واحد پولي است كه در تالشيم با مذاكره به  جاي 
اس��تفاده از يورو و دالر از ريال و روبل استفاده و هر ۶ماه يك بار 
حساب ها را تسويه كنيم كه اين كار هم با تفاهم بانك مركزي دو 

كشور ممكن خواهد بود. 

ضعف ش��وراي عال��ي صادرات ني��ز در حل وفصل مش��كالت 
صادركنندگان نيز از ديگر مس��ائلي اس��ت ك��ه منجر به تضعيف 
وضعيت صادرات به ايران شده است. رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و روس��يه هم در اين زمينه معتقد اس��ت كه ضعف شوراي 
عالي صادرات در حل وفصل مشكالت صادركنندگان به ادامه اين 
روند دامن زده است. او در ادامه گفت: اين شورا بايد زيرنظر معاون 
اول رييس جمهور ماهانه تش��كيل جلس��ه دهد و از اتحاديه هاي 
وابسته به اتاق بازرگاني براي طرح و حل مسائل دعوت كند اما در 
اين ش��ورا ضعف داريم كه از معاون اول رييس جمهور درخواست 
مي شود، جلسات شورا هر ۱5 روز يك بار برگزار شود و سنديكاهاي 
وابسته به اتاق و مربوط به موضوع مورد بحث جلسه دعوت  شوند 
و طرح مس��اله كنند. از س��وي ديگر بايد گفت كه اخيرا س��راي 
تجاري ايرانيان در آس��تاراخان گش��ايش  يافته كه محل مناسبي 
براي ارتباط تجار ايراني و روس است و بازرگانان ايراني مي توانند، 
مالقاتش��ان با طرف هاي روسي در آس��تاراخان و ديگر شهرهاي 
اط��راف مثل س��اراتوف و كالوينگراد را در س��راي تجاري ايرانيان 
ترتيب دهند؛ چراكه آس��تاراخان دروازه روس��يه براي محصوالت 
ايراني است و بيشتر خريداران محصوالت ايراني در جنوب روسيه 
فعاليت مي كنند و كاالي صادراتي ايران از درياي خزر بيش��تر از 
طريق آستاراخان به اين كشور مي رود. در  واقع با راه اندازي سراي 
تجاري ايرانيان در آس��تاراخان امكان برگزاري نمايش��گاه در اين 
منطقه و ديگر ش��هرهاي جنوب روس��يه براي معرفي محصوالت 
ايراني فراهم ش��ده است. امتياز ديگر وجود سراي تجاري ايرانيان 
در آستاراخان، امكان حضور بيشتر و موثر هيات هاي تجاري ايران 
در اين منطقه به بهترين ش��كل ممكن است. از نظر ارتباط سراي 
تجاري در آس��تاراخان با اتاق هاي بازرگاني ديگر شهرهاي روسيه 

آينده روشني پيش بيني مي شود. 

گم��رك ع��راق در م��رز ش��لمچه، ابالغيه ي��ي مبني بر 
ممنوعيت صادرات برخي كاالها از جمهوري اس��المي ايران 
به عراق و همچنين شرايطي براي ورود خودروهاي عبوري و 
انتقال اثاثيه منزل همراه كاركنان سفارت و صاحبان درجات 
علمي به اين كش��ور صادر كرده كه از سوي گمرك ايران نيز 

براي اجرا و پيگيري ابالغ شده است.
به گ��زارش پايگاه خبري اتاق اي��ران، در ابالغيه تنظيم 
 ش��ده بر اس��اس ش��رايط اعالمي گمرك ع��راق، صادرات 
كاالهاي »انگ��ور«، »خرما«، »انب��ه«، »نارگيل«، »پاجوش 
نخ��ل«، »دنب��ه گوس��فند« و »ذرت« از اي��ران ب��ه عراق 
ممنوع اس��ت. گمرك عراق همچنين اعالم كرده اس��ت از 
كليه خودروهاي مس��افري عبوري از مرز جمهوري اسالمي 
ايران به كش��ور عراق، معادل ۲۰درصد ارزش خودرو وديعه 
دريافت مي كند. بر اس��اس اين ابالغي��ه، ورود اثاثيه منزل 
همراه كاركنان س��فارت و صاحبان درج��ات علمي، اعم از 
ايران��ي و عراقي به كش��ور ع��راق، فقط با مجوز رس��مي از 

سفارت يا كنسولگري اين كشور در ايران مجاز است. 
در اين زمينه رييس ميز عراق در س��ازمان توسعه تجارت 
گفت: به نظر مي رس��د، عربستان براي افزايش سهم خود در 

بازار عراق خيز بلند برداشته است. 
 ابراهي��م رض��ا زاده در ارتباط با اقدام اخير ع��راق مبني بر 
افزايش 4۰درصدي تعرفه گمركي لبنيات ايران اظهار كرد: در 
ع��راق قانوني مبني ب��ر حمايت از توليدكنن��ده وجود دارد كه 
براساس آن كارخانه هاي اين كشور در هر زمينه به خودكفايي 
برس��ند، مي توانند از دولت درخواست كنند كه واردات آن كاال 
ممنوع ش��ود. او ادامه داد: بر اين اس��اس دولت عراق به شرط 
آنك��ه توق��ف واردات كاالها تاثيري روي قيم��ت مصرف كننده 

نگذارد، اقدامات الزم را انجام مي دهد. رايزن تجاري سابق ايران 
در عراق در پاس��خ به اين پرس��ش كه به نظر مي رسد، موضوع 
افزايش تعرفه هاي گمركي تنها به ايران محدود شده و اين نوع 
سخت گيري ها در ارتباط با كشورهاي ديگري مانند كشورهاي 
عربي يا تركيه و س��اير كشورها لحاظ نمي شود، گفت: در سال 
۲۰۱۷ عراق اين گونه اعالم كرد توافقنامه يي كه با كش��ورهاي 
عربي داش��ته و به موج��ب آن تعرفه گمركي از اين كش��ورها 
دريافت نمي ش��د را تعليق كرده اس��ت. بر همين اساس به نظر 
مي رس��د كه از اين كشورها هم تعرفه گمركي دريافت مي شود 
مگ��ر آنكه در اين زمينه توافقات جديدي ميان كش��ورها انجام 

شده و رسانه يي نشده باشد. 
رض��ا زاده همچنين اظهار كرد: حتي اين احتمال وجود دارد 
كه عراق براي توانمندس��ازي شركت هاي اين كشور براي چند 
س��ال حتي به قيمت افزايش به��اي لبنيات بحث واردات آن را 
محدود كرده باش��د. رييس ميز عراق س��ازمان توسعه تجارت 
درب��اره اينكه آيا ممكن اس��ت در اين زمينه ردپاي عربس��تان 
وجود داشته و از سوي عربس��تان، عراق تشويق به سختگيري 
درباره ايران شده باشد، گفت: پيش از اين هم در بخش لبنيات 
بخش قابل توجهي از بازار عراق در دس��ت عربس��تان بود و به 
خصوص در حوزه ش��ير بيشترين صادرات به عراق را عربستان 
داش��ت. همچنين بخش��ي از اين بازار نيز در دست كويت بود. 
او ادام��ه داد: اما چندي پي��ش در اواخر مهرماه و اوايل آبان ماه 
نمايش��گاهي در كشور عراق برپا بود كه در اين نمايشگاه شاهد 
 بوديم كش��ور عربس��تان حضوري جدي داش��ته و شايد حدود
۶۰ شركت عرب در اين نمايشگاه حضور داشتند. بر اين اساس 
به نظر مي رسد، عربستان خيز بلندي براي به دست آوردن بازار 

عراق برداشته است.

تعادل    
و قاچ�اق« دو پدي�ده  اداري  »فس�اد 
ش�ومي اس�ت ك�ه سال هاس�ت در بدنه 
اقتص�ادي اي�ران رخنه كرده اس�ت؛ حال 
ممكن اس�ت اين پرس�ش مطرح  شود كه 
راه�كار مقابله با اي�ن دو معضل جدي در 
صحنه اقتصاد و چرخه تجارت بايد چگونه 
باش�د؛ آيا س�ختگيرانه و بگي�ر و ببند يا 
اينكه راهكارهاي علمي و مدرن تري بايد 
براي حل آن جست وجو كرد؟ در پاسخ به 
چنين پرسش�ي نخس�ت بايد يادآور شد 
كه »تج�ارت فرام�رزي« به نس�بت چند 
ده�ه گذش�ته س�ير متفاوتي داش�ته؛ از 
اين رو مادامي كه از جهاني ش�دن س�خن 
مي گويي�م ب�ا دو انتظ�ار متف�اوت مواجه 
مي شويم؛ انتظار نخست اعطاي تسهيالت 
و آسان س�ازي م�راودات تجاري اس�ت و 
انتظار ديگر »انجام وظايف كنترلي.« حال 
با توجه به اينكه رابطه معكوس�ي بين دو 
نهفته اس�ت، مي توان ه�ر دو اقدام را در 
نقط�ه بهينه ي�ي به انج�ام رس�اند. اما در 
عي�ن حال نبايد اين موضوع را از نظر دور 
داش�ت كه تجارت اي�ران همچنان درگير 
يك سري بروكراس�ي هاي اداري است كه 
كار را براي تجار س�خت مي كند. از طرفي 
»وج�ود قواني�ن متع�دد و مزاح�م، تعدد 
س�ازمان هاي مجوزدهن�ده و فرآيندهاي 
غيرضرور و الكترونيكي سازي تشريفات« 
نه تنها زمينه  بروز فساد و قاچاق را فراهم 
كرده بلكه تجارت را به مرز خفگي رسانده 
اس�ت. اگرچه س�عي متولي�ان تجاري در 
س�ال هاي اخير نيز بر همواره بر اين بوده 

تا با اتخاذ رويه هاي منطقي ضمن تسهيل 
تجارت با دنيا، زمينه بروز فس�اد و قاچاق 
در عرصه واردات و ص�ادرات نيز برچيده 
ش�ود اما هنوز ش�كاف عميقي بين آنچه 
بايد باش�د و آنچه هس�ت، وجود دارد كه 
كار را براي دستگاه هاي درگير در تجارت 
ازجمله »گمرك، س�تاد مب�ارزه با قاچاق 
كاال و ارز و... « س�خت تر مي كن�د. ح�ال 
ب�ه گفته فع�االن اقتصادي براي تس�هيل 
فرآين�د تجارت باي�د 3گام مه�م در اين 
زمين�ه برداش�ته ش�ود؛ نخس�ت اينك�ه 
قواني�ن مزاح�م تعديل ش�ود؛ دوم اينكه 
سازمان هاي مجوز دهنده موازي با گمرك 
كاهش يافته و در نهايت تعرفه ها يكس�ان 
ش�ده و دولت نيز در همين مسير حركت 
كن�د. از آن س�و اعضاي بخ�ش خصوصي 
ات�اق تهران ك�ه از حدود دو س�ال پيش، 
موضوع مشاركت اين بخش در امر مبارزه 
با فس�اد را ب�ا جديت دنب�ال مي كند، دو 
رويك�رد را در زمين�ه مبارزه با فس�اد در 
دس�توركار خ�ود ق�رار داده؛ در رويكرد 
نخس�ت »ارتق�اي س�المت اداري« را در 
بدن�ه خ�ود مورد پيگي�ري ق�رار داده كه 
براساس آن يك كميته يي 3نفره تشكيل 
ش�ده كه پيش�رفت هاي مربوط به اين امر 
را دنب�ال مي كند. اما رويك�رد دوم بخش 
خصوصي در امر مبارزه با فساد را مي توان 
»همكاري با نهادهاي دولتي« برشمرد. به 
گفته فعاالن بخش خصوصي از طريق اين 
تعامل مي توان به راهكارهايي دست پيدا 
ك�رد كه برخي محدوديت ها و نگراني ها را 

رفع مي كند.

صادرات 7 كاال از ايران به عراق ممنوع شد

شرايط جديد عراقي ها براي مبادالت مرزي با ايران

پيش از راه اندازي سامانه جامع تجارت و به روزرساني ضوابط 67 درصد محموالت از مسير قرمز، 31درصد از مسير زرد و 2درصد 
از مسير سبز عبور مي كردند اما با راه اندازي اين سامانه 46درصد از مسير سبز، 41درصد از مسير قرمز و 13درصد از مسير زرد عبور 
مي كند. اين در حالي است كه قبل از اجراي سامانه جامع گمركي ميانگين زمان ترخيص در واردات قريب به 26 روز بوده كه پس 

از اقدامات انجام شده شاخص مذكور با 88درصد بهبود به 3روز كاهش يافته و منجر به صرفه جويي بالغ بر 33هزار ميليارد تومان در 
چرخه تجارت شده است. در صادرات نيز شاهد كاهش زمان ترخيص از 7 روز به 11 ساعت يعني كمتر از يك روز بوده ايم
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15 نفت و انرژي
  عربستان صادرات نفت
خود را كاهش مي دهد

تس�نيم   عربس��تان اعالم كرد، قصد دارد صادرات 
نف��ت خود را ب��ه تمام مناطقي كه ب��ه آنها نفت عرضه 
مي كن��د در ماه آينده كاهش دهد. به گزارش بلومبرگ، 
وزارت انرژي عربستان بدون اشاره به ميزان دقيق نفتي 
كه عرضه خواهد شد، اعالم كرد صادرات نفت عربستان 
در ماه دسامبر 120هزار بشكه در روز نسبت به ماه نوامبر 
كاهش خواهد يافت. محاسبات انجام شده، نشان مي دهد 
كه صادرات نفت عربستان در ماه اكتبر 6.989 ميليون 
بش��كه در روز بوده است. عربس��تان معموال آمار دقيق 
ميزان صادرات خود را اعالم نمي كند. سازمان كشورهاي 
صادر كننده نفت)اوپك( و روسيه، رهبري اتحاد جهاني 
ب��راي كاهش توليد نف��ت با هدف پاي��ان دادن به دوره 
3ساله افت قيمت ها را بر عهده گرفته اند. به نظر مي رسد 
كه اين تالش ها نتيجه داده و نيمي از مازاد ذخاير نفتي 
جهان مصرف شده است. قيمت نفت نيز به باالترين رقم 

خود از سال 2015 تاكنون رسيده است. 

 مخالفت برزيل با پيشنهاد 
كاهش توليد نفت

ايسنا  برزيل پيشنهاد غيررسمي عربستان سعودي 
براي پيوس��تن اين توليدكننده امريكاي التين به توافق 
كاه��ش تولي��د اوپك و غيراوپ��ك را رد كرد. مارس��يو 
فليك��س، وزير نفت و گاز برزي��ل به رويترز گفت: هفته 
گذشته مشاور خالد الفالح، وزير انرژي عربستان سعودي 
در ي��ك تماس تلفني نظر وي را درباره كاهش احتمالي 
توليد جويا شده است. فليكس در اين مصاحبه با اشاره به 
تمايل عربستان به كاهش توليد برزيل گفت: سعودي ها 
نگراني رشد توليد نفت برزيل بودند اما ما به آنها توضيح 
داده ايم كه نمي توانيم چنين كاري انجام دهيم. برزيل كه 
2.65ميليون بشكه در روز نفت توليد مي كند، نمي تواند 
توليد را كنترل كند. اوپك به رهبري عربستان به همراه 
روسيه و 9توليدكننده ديگر با هدف كاهش عرضه مازاد 
و حمايت از قيمت ها موافقت كرده اند، توليدش��ان را تا 
مارس س��ال 2018 ح��دود 1.8ميليون بش��كه در روز 

كاهش دهند. 

F دومين توربين كالس  
در نيروگاه بندرعباس

تس�نيم   مجري طرح بازتواني نيروگاه هاي شركت 
مادرتخصص��ي توليد ني��روي برق حرارتي از رس��يدن 
دومين توربين و ژنراتور كالس F به س��اختگاه نيروگاه 
سيكل تركيبي بندرعباس خبر داد. »عليرضا نصراللهي« 
مجري طرح بازتواني نيروگاه هاي ش��ركت توليد نيروي 
برق حرارتي اظهار كرد: مدتي است كه عمليات اجرايي 
پروژه نيروگاه سيكل تركيبي بندرعباس آغاز شده و در 
 F روزه��اي اخير دومين ژنرات��ور و توربين گازي كالس
كه از گمرك ش��هيد رجايي ترخيص شده، وارد كارگاه 
س��اخت نيروگاه بندرعباس شد. وي افزود: تا اين لحظه 
ما هر 2توربين و هر 2ژنراتور مربوط به اين نيروگاه را در 
قالب قرارداد 5 هزار مگاواتي كه شامل 8 ساختگاه است 
را در ني��روگاه بندرعباس در اختي��ار داريم. نصراللهي با 
بيان اينكه»عمليات ساختماني نيروگاه سيكل تركيبي 
بندرعباس مدتي آغاز ش��ده است« گفت: تمام عمليات 
س��اختماني براس��اس برنامه ها درحال انجام هس��تند. 
طبق برآوردهاي صورت گرفته در مجموعه وزارت نيرو، 
نخستين نيروگاه كالس F ايران در بندرعباس در سال 

1397 به توليد برق خواهد رسيد. 

 1.2 ميليون بشكه نفت خام 
سوآپ به تهران رسيد

ايسنا   مدير شركت لوله مخابرات نفت منطقه تهران 
از سوآپ يك ميليون و 200هزار بشكه نفت خام سوآپ 
به منطقه تهران خبر داد. حس��ن باقريان با اش��اره به از 
سرگيري س��وآپ از مرداد ماه س��ال جاري اظهار كرد: 
تاكنون حدود يك ميليون و 200هزار بش��كه نفت خام 
سوآپ به منطقه تهران وارد و به پااليشگاه هاي تهران و 
تبريز تحويل داده ش��ده است. وي با بيان اينكه ظرفيت 
خط لوله س��وآپ 500 هزار بش��كه در روز است، افزود: 
قبل از اينكه سوآپ متوقف شود، روزانه حدود 120هزار 
بش��كه نفت خام سوآپ مي ش��د درحال حاضر هم خط 
لوله پاس��خگوي روزانه 500 هزار بشكه است اما ميزان 
سوآپ بستگي به سياس��ت هاي كالن وزارت نفت دارد. 
مدير شركت لوله مخابرات نفت منطقه تهران با تاكيد بر 
اينكه ميزان سوآپ نفت خام تا پايان سال افزايش خواهد 
يافت، گفت: امضاي قراردادهاي جديد و اجراي آن زمانبر 
است اما آمادگي سوآپ روزانه 120هزار بشكه نفت خام 

ادامه پيدا مي كند. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« گزارش چشم انداز جهاني نفت اوپك )WOO-2017( را بررسي مي كند 

تقاضاي 41 ميليون بشكه اي براي نفت اوپك در 2040

گزارش »تعادل« از غرفه هاي نمايشگاه بين المللي صنعت برق 

برنامه ريزي براي افزايش واردات المپ چيني
گروه انرژي  مهدي نيكوئي  

سه ش��نبه نمايش��گاه 4 روزه صنعت برق به پايان 
رسيد؛ نمايشگاهي كه در افتتاحيه آن، قائم مقام وزير 
نيرو با شادماني از افزايش 30درصدي شركت كنندگان 
خارجي آن سخن گفته بود. ستارمحمودي همچنين 
ابراز اميدواري كرده بود تا اين نمايشگاه شرايط »انتقال 
دانش و سرمايه« به صنعت برق ايران را فراهم كند. اما 
نگاهي به غرفه ها ذهن را با ترديد روبه رو مي كند كه تا 
چه حد در انتقال دانش و سرمايه موفق خواهيم بود. 

بعدازظهر يك ش��نبه 14 آبان بود كه براي بار دوم 
عازم نمايش��گاه صنعت برق شدم. مي خواستم صحت 
سخنان قائم مقام وزير نيرو را بسنجم. بنابراين مستقيما 
سراغ سالن هايي رفتم كه غرفه داران خارجي بيشتري 

در آنها حضور داشتند. 
در س��الن هاي نمايش��گاه كه قدم مي زني، آن هم 
در نمايشگاهي كه مربوط به صنعت برق است دو نوع 
دكوراسيون به چش��م مي خورد. يك طرف غرفه هاي 
ايران��ي و ط��رف ديگر غرفه ه��اي چيني. ب��ه جرات 
مي توان گفت كه باالترين خرجي كه تنها يك شركت 
چيني در 3 س��الن 38 كرده بود، اجاره يك پروژكتور 
بود كه فرآيندهاي توليدي كارخانه ش��ان را بر ديواره 
غرفه به نمايش درمي آورد. بقيه غرفه هاي چيني اين 

3 س��الن، حتي از اين هم خساست بيشتري به خرج 
داده بودند. هيچ يك از آنها غرفه هاي پيش ساخته يي 
را كه تحويلشان داده شده بود، حتي تغيير اندكي هم 
نداده بودند. برخي از آنها روي پارتيش��ن ها، بنرهايي 
براي معرفي محصوالت خود چسبانده بودند و تعدادي 
از آنها هم محصوالت اندكش��ان )ك��ه عموما المپ و 
وس��ائل روش��نايي ديگر بود( را به پارتيشن ها كوبيده 
بودند. حتي يكي از ش��ركت ها شاهكار خود را به انتها 
رس��انده ب��ود و بنرهايش را به هم��ان زبان چيني به 
پارتيشن چسبانده بود. خدماتي كه به مشتريان عرضه 
مي كردند، عموما فرآينده��اي ترخيص كاال يا امكان 

واردات آنها و مجوزهاي بانكي بود. 

 از چيني ها آبي گرم نمي شود
مع��روف اس��ت ك��ه چيني ه��ا ب��راي تك ت��ك 
سكه هايشان برنامه ريزي دارند و آنها را به راحتي خرج 
نمي كنند. حضور چشمگير آنها در نمايشگاه، احتماال 
حاكي از آن است كه فرصت هاي كسب درآمد فراواني 
را ح��س كرده اند. آماري رس��مي از تع��داد غرفه هاي 
چيني حاضر در نمايشگاه صنعت برق وجود ندارد ولي 
براساس برآوردهاي ش��خصي از 310شركت خارجي 
ش��ركت كننده در اين نمايش��گاه حدود 200شركت 

چيني بودند )بيش از 60 درصد( . عجيب ترين نكته در 
مورد آنها، فارغ از حضور بسيار پررنگ و هزينه نكردن 
مبالغ زياد ب��راي غرفه س��ازي، محدوديت هاي زباني 
آنها بود. اينكه به انگليس��ي تسلط نداشتند و در يك 
نمايشگاه بين المللي ش��ركت كرده بودند، قابل درك 

نبود. با چند نفر از آنها سخن گفتم. 
نخستين كس��ي كه با او حرف زدم، جواني بود كه 
ب��ه تنهايي در غرفه نشس��ته بود و س��رگرم موبايلش 
بود. وارد شدم و س��الم كردم. جواب داد. قصد معرفي 
خودم را داشتم. گفتم »خبرنگارم«. متوجه نشد. گفتم 
»روزنامه نگارم«. باز هم متوجه نشده بود. گفتم »براي 
روزنام��ه كار مي كن��م و اگر اجازه دهي، دوس��ت دارم 
مصاحبه يي با شما داشته باشم. « اجازه نداد. عذرخواهي 
كرد و مسير خروج از غرفه را نشانم داد. تجربه جالبي 
بود. در غرفه كناري يك غرفه دار چيني ديگر به تنهايي 
نشسته بود و س��رش با موبايل گرم بود. او حتي رو به 
درب غرفه ننشس��ته بود، نشان از كسي نداشت كه از 
يك خبرنگار استقبال كند. به غرفه بعدي رفتم. او هم 
متوجه واژه »خبرنگار« و »روزنامه نگار« نشد و به ناچار 
گفتم »براي روزنامه كار مي كنم. « اجازه مصاحبه داد. 
شركتش��ان براي دومين بار در ايران حضور مي يافت. 
او هم مانند بيش��تر چيني هاي حاضر در نمايشگاه به 

دنبال مشتري براي المپ ها و تجهيزات روشنايي شان 
بود. مي گفت كه در ايران مش��تريان خوبي دارند اما به 
دنبال آن هس��تند كه روابط تجاري جديد به دس��ت 
آورند. ترجي��ح دادم از غرفه هاي چيني با فناوري هاي 
پايين عبور كنم و اوضاع را در غرفه هاي با فناوري باالتر 
)در مقايسه با خودش��ان( بسنجم. به غرفه يي رسيدم 
كه لوازم الكترونيك شبيه خازن و مقاومت و... داشت. 
غرفه دار از اين گفت كه شركتش��ان براي نخستين بار 
است كه در يك نمايشگاه ايراني شركت مي كند. يكي 
از همان 30درصد ش��ركت هاي جديد اين دوره بودند. 
در جن��وب چين، قطعات و محصوالت مورد اس��تفاده 
در صناي��ع الكتروني��ك مي س��اختند و آنه��ا را صادر 
مي كردند. از اين موضوع س��خن گف��ت كه كيفيت و 
كارايي محصوالتشان نسبت به سال هاي پيش افزايش 
يافته و دستاوردهاي جديدشان را براي عرضه به ايران 
آورده ان��د. با اين حال آنه��ا هم قصد انتقال تكنولوژي، 
س��رمايه گذاري، همكاري با ش��ركاي ايراني يا ساخت 
كارخان��ه در ايران نداش��تند و فقط ب��ه دنبال افزايش 
ص��ادرات خود به ايران بودند. مش��تريان اندكي كه در 
ايران داش��تند، براي آنها كافي نبود و سهم بيشتري از 

بازار 80ميليوني كشور مي خواستند. 

 تركيه جاي اميد دارد
دومين كش��وري كه حضور پررنگي در نمايش��گاه 
داشت، تركيه بود. بقيه كشورها حضور بسيار كمرنگ 
و پراكنده يي داشتند و بعيد است تعدادشان از ترك ها 
بيشتر بوده باش��د. غرفه داران تركيه بيش از چيني ها 
ب��راي غرفه هاي خود خ��رج كرده بودن��د اما طبيعتا 

گرفتار ولخرجي هاي ايراني هم نشده بودند. غرفه هاي 
آنها فض��اي ارزان قيمت حاش��يه يكي از س��الن هاي 
نمايشگاه را به خود اختصاص داده بود و شيوه مختص 
پاويون سازي خود را پياده كرده بودند. 9 شركت ترك 
همه با هم و با يك دكور مشترك در نمايشگاه حاضر 
شده بودند و نام »تركيه« بود كه به جاي نام شركتشان 

باالي غرفه ها بازديدكنندگان را جلب خود مي كرد. 
تف��اوت ديگر آنها با غرف��ه داران چيني آن بود كه 
محص��والت فناوري باالتر انتقال و توزيع برق را عرضه 
ك��رده بودند؛ ضمن آنكه در ايج��اد ارتباط با ايراني ها، 
مس��ير را هموارتر ك��رده بودند. روي مي��ز همه آنها 
پرچ��م ايران و تركيه در كنار هم به چش��م مي خورد 
و تمام ش��ان مترجم هاي ايراني آذري زباني داشتند كه 
به تركي هم مسلط بودند. با نماينده يكي از شركت ها 
وارد صحبت ش��دم. ش��ركت او هم براي نخستين بار 
در نمايش��گاه هاي ايران ش��ركت مي كرد. شركت آنها 
در زمينه هاي نيروگاه��ي، انتقال و توزيع برق و انجام 
پروژه هاي پيمانكاري فعال بود. نماينده شركت گفت 
ك��ه عالوه ب��ر دولت، آم��اده همكاري ب��ا بخش هاي 
خصوصي طرف قرارداد با دولت هم هس��تند. باالخره 
يك ش��ركت خارجي پيدا كرده بودم كه در راس��تاي 

اهداف مسووالن صنعت برق كشور حركت مي كرد. 
با وجود اين تعداد اين دس��ت ش��ركت ها به اندازه 
كاف��ي زياد نب��ود. جا دارد در ش��رايطي كه 95درصد 
تجهي��زات و ملزوم��ات صنعت برق در داخل كش��ور 
ساخته مي شود و نيازي به واردات احساس نمي شود، 
تالش بيشتري در جذب سرمايه هاي خارجي و دانش 

و فناوري جديد بشود. 

گروه انرژي  حميد مظفر  
افزاي��ش  بحبوح��ه  در  و  سه ش��نبه  ش��امگاه 
قيمت ه��ا، س��ازمان كش��ورهاي صادركنن��ده نفت، 
 كت��اب چش��م انداز جهان��ي نف��ت در س��ال 2017

)World Oil Outlook-2017( را منتش��ر كرد. 
از زمان انتش��ار گزارش چشم انداز جهاني نفت 2016 
در نوامبر س��ال گذش��ته، بازار تغييرات قابل توجهي 
را تجربه كرده اس��ت. تغييراتي كه اثراتي بر وضعيت 
ميان مدت و بلندمدت گذاشته است. تصميم اوپك با 
همراهي برخي توليدكنندگان غيراوپكي سبب شد تا 
از ابتداي س��ال 2017 بازار ب��ا كاهش يك ميليون و 
800هزار بشكه يي در س��مت عرضه به صورت روزانه 
مواجه شود. توافقي كه تا به امروز به صورت قابل قبولي 
درحال اجرا بوده و به نظر مي رسد تا پايان سال 2018 
نيز تمديد ش��ود. در چشم اندازي بلندمدت تر، توسعه 
آت��ي در بخش انرژي و ب��ازار نفت متاثر از چند عامل 
مهم نظير رشد جمعيت، مسير رشد جهاني اقتصادي، 
تغييرات سياستي، پيشرفت هاي تكنولوژيكي و قيمت 
نفت و انرژي خواهد بود. در رابطه با افزايش جمعيت، 
گزارش س��االنه اوپك نشان مي دهد كه رشد جمعيت 
با نرخ كمتري در قياس با قرن گذش��ته اتفاق خواهد 
افتاد. پيش بيني مي ش��ود كه در سال هاي آتي ميزان 
باروري)تعداد فرزنداني كه يك زن در طول عمرش به 
دنيا م��ي آورد( كاهش پيدا خواهد كرد اما در كنار آن 
طول عمر م��ردم جهان باالتر خواهد رفت. پيش بيني 
مي شود كه جمعيت جهان از 7ميليارد و 300ميليون 
نف��ر در س��ال 2015 ب��ه 9ميلي��ارد و 200ميليون 
نفر در س��ال 2040 برس��د. از اين ميزان رشد، سهم 
كش��ورهاي درحال توسعه در افزايش جمعيت جهان 
معادل يك ميلي��ارد و 800ميليون نف��ر خواهد بود. 
همچنين پيش بيني مي شود كه سهم جمعيت باالي 
65 س��ال)كه خارج از محدوده سني كار كردن 15تا 
64 س��ال قرار مي گيرن��د( از 8درصد فعلي تا س��ال 
2040 به 14درصد برس��د و سهم جمعيت كودكان از 
26درصد فعلي به 22درصد تقليل پيدا كند. همانطور 
ك��ه گزارش نهادهاي بين المللي ديگر نيز بارها به اين 
موضوع اشاره كرده  اند، رشد اقتصادي بلندمدت جهاني 
مرهون اقتصادهاي درحال توسعه خواهد بود. اين نكته 
در گزارش اوپك نيز مورد اشاره قرار گرفته است كه با 
 OECDتوجه به رشد محدود اقتصادي در كشورهاي
اين اقتصادهاي درحال توسعه خواهند بود كه پيشران 
رشد اقتصادي مي شوند. پيش بيني اوپك بر اين است 
كه ميانگين رش��د جهاني اقتصاد در فاصله سال هاي 
2016ت��ا 2017 معادل 5.3درصد خواهد بود درحالي 
كه ميانگين رش��د اقتصادي كشورهاي درحال توسعه 

در اي��ن بازه زماني حدود 5.4درصد پيش بيني ش��ده 
است. چنين رشدي ناشي از باالتر رفتن نرخ بهره وري 
نيروي كار و چشم انداز خوش بينانه تر جمعيتي در اين 
كشورهاست. اقتصاد جهاني در سال 2040، 226درصد 
بزرگ تر از اندازه س��ال 2016 خواه��د بود و تخمين 
اوپك بر اين اس��ت كه كش��ورهاي درحال توسعه يي 
ازجمله چين و هند به ترتيب س��همي 23درصدي و 
16درصدي از مجموع توليد ناخالص داخلي كشورهاي 
جهان را خواهند داش��ت. درحالي كه سهم كشورهاي
OECD اروپاي��ي به 12درصد و س��هم كش��ورهاي

OECD امريكايي به 16درصد خواهد رسيد. 

 سياست هاي انرژي
اوپ��ك كه خ��ود بزرگ ترين كارتل ان��رژي دولتي 
جهان به حس��اب مي آيد در بخشي از گزارش خود به 
دستكاري هاي دولتي در بازار اشاره كرده است. هر چند 
زاويه نگاه آن به گونه يي نقادانه نيست. در اين گزارش 
عنوان ش��ده كه تحوالت بازار ان��رژي در طول زمان به 
صورت قابل توجهي متاثر از سياست هاي دولت ها بوده  
است. سياس��ت هايي كه به عنوان مكانيسمي با هدف 
تحريك تغييرات، وراي نيروهاي خودران بازار به حساب 
مي آيند. اوپك انتظار دارد كه روند فعلي)سياست هاي 
دولتي( به سمت تمركز بر بهره وري انرژي و استفاده هر 
چه بيشتر از انرژي هاي پاك تغيير جهت بدهد. افزايش 
اس��تفاده از خودروهاي برقي، تش��ديد استانداردهاي 
آاليندگي سوخت هاي فس��يلي و نيز گوگردزدايي در 
بخش حمل و نقل جاده يي دريايي و هوايي، اصلي ترين 
سياس��ت هاي انرژي در اين زمينه هس��تند. همچنين 
انتظار مي رود كه بخشي از سياست هاي انرژي دولتي 
در راستاي از بين بردن كامل فقر انرژي در كشورهاي 

درحال توسعه باشد. 

 رشد 35 درصدي تقاضاي انرژي
رش��د 5.4درصدي اقتصادي در كشورهاي درحال 
توسعه اثر خود را آنجايي بر بازار مي گذارد كه تقاضاي 
انرژي به مي��زان 35درصد افزايش پيدا خواهد كرد كه 
بدين ترتيب ميانگين رشد س��االنه را تا سال 2040 به 
2.1درصد مي رساند. البته توزيع اين رشد عظيم تقاضا 
نابراب��ر خواهد ب��ود. به نحوي ك��ه اوپكي ها پيش بيني 
مي كنند كه رشد س��االنه تقاضا در كشورهاي درحال 
توس��عه معادل 9.1درصد خواهد ب��ود درحالي كه اين 
رق��م در كش��ورهايOECD تفاوت فاحش��ي دارد و 
حدود يك  دهم درصد اس��ت و در منطقه اوراس��يا نيز 
ميانگين رشد س��االنه تقاضاي انرژي معادل 0/9درصد 
خواهد بود. البته در ميان كش��ورهاي درحال توس��عه 

ني��ز اين چين و هند هس��تند كه س��هم اصلي رش��د 
تقاض��اي انرژي را به عهده خواهند داش��ت. همچنين 
در س��بد انرژي هاي مختلف، اين گاز طبيعي است كه 
بيشترين خواهان را خواهد داشت. محققان اوپك بر اين 
باورند كه تا س��ال 2040 تقاضا براي گاز از 34ميليون 
به 93ميليون معادل بش��كه نفت خام خواهد رس��يد. 
بدين ترتيب س��هم گاز طبيعي از مجموعه سوخت هاي 
جهاني رشد قابل توجه 3.6درصدي را پيدا خواهد كرد. 
بدين ترتيب گاز طبيعي با پشت سر گذاشتن زغال سنگ 
پ��س از نفت خام در رتبه دوم پرمصرف ترين س��وخت 
جهان ق��رار خواهد گرف��ت. به نظر ش��ما بزرگ ترين 
متقاضيان گاز طبيعي چه كشورهايي هستند؟ درست 
حدس زديد: كش��ورهاي درحال توس��عه. تا پايان سال 
2040 انرژي هاي تجديدپذير رش��د سريعي را خواهند 
داش��ت اما اين نفت خام و گاز طبيعي خواهند بود كه 
كماكان نيمي از عرضه جهاني انرژي را برعهده خواهند 
داش��ت. انرژي هاي تجديدپذيري همچون انرژي بادي، 
فتوولتاييك، خورشيدي و زمين گرمايي با اختالف داراي 
بيش��ترين نرخ رشد در ميان تمام منابع انرژي خواهند 
بود و ساالنه حدود 6.8 درصد رشد خواهند كرد و سهم 
آنها از مجموعه س��وخت هاي جهاني به ميزان 4درصد 
بيشتر خواهد شد. بدين ترتيب سهم سوخت هاي فسيلي 
در س��بد جهاني انرژي از 81درصد در س��ال 2015 به 

74درصد در سال 2040 تقليل پيدا خواهد كرد. 

 نوسان عرضه غيراوپكي ها
گ��زارش اوپ��ك نش��ان مي ده��د ك��ه پيش بيني 
كارشناس��ان اين كارتل بر اين است كه در ميان مدت 
عرضه نفت خام توس��ط توليدكنندگان خ��ارج از اين 
كارتل با افزايش قابل توجه مواجه خواهد شد. به نحوي 
كه تا س��ال 2020 عرضه اين كش��ورها به 62 ميليون 
بشكه در روز خواهد رسيد كه رشدي حدود 5 ميليون 
بش��كه يي را نش��ان مي دهد. از اين رشد، سهم اياالت 
متحده 3.8ميليون بش��كه در روز يا 75درصد خواهد 
ب��ود. اما پس از آن يعني در فاصله س��ال هاي 2020تا 
2040 عرضه نفت خام كشورهاي غيراوپكي با كاهش 
300ه��زار بش��كه يي در روز مواجه خواهد ش��د. نفت  
غيرمتعارف امريكا با اختالف مهم ترين عامل رشد عرضه 
غيراوپكي ها به حساب مي آيد اما اوپكي ها انتظار دارند 
كه اوج توليد اين نوع از نفت خام در سال 2025 اتفاق 
بيفتد و پس از آن روند كاهش��ي را طي كند. همچنين 
تا زمان به اوج رس��يدن توليد نفت امريكا، تقاضا براي 
نفت خام اوپك تقريبا ثابت و در سطح 33ميليون بشكه 
در روز خواهد بود  اما پس از آن و تا س��ال 2040 تقاضا 
براي نفت خام اوپك افزايش پيدا خواهد كرد و به سطح 

41ميليون و 400هزار بش��كه در روز خواهد رسيد كه 
نس��بت به سال 2016 رشدي معادل 8 ميليون و 800 
هزار بش��كه در روز محسوب مي شود. اين بدين معني 
است كه س��هم اوپك از توليد جهاني نفت )و ميعانات 
گازي( از 40درصد در سال 2016 به 46درصد در سال 

2040 افزايش خواهد يافت. 

 برنامه ششم توسعه ايران زير ذره بين اوپك
بخش هايي از گزارش چشم انداز جهاني بازار نفت 

به ايران اختصاص پيدا كرده است. مهم ترين مساله يي 
كه مورد توجه محققان اوپك بوده است، تصويب قانون 

برنامه ششم توسعه در ايران است.
 بندهاي��ي از اين قانون نظي��ر احداث 5 گيگاوات 
نيروگاه هاي توليد برق با انرژي هاي تجديدپذير، جذب 
30ميلي��ارد دالر فاينانس خارج��ي، 15تا 20ميليارد 
دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي و توسعه صنعت 
پتروشيمي به طور مشخص در اين گزارش مورد اشاره 

قرار گرفته اند. 

گروه انرژي 
س��خنگوي كميس��يون انرژي مجلس از بررسي 
جزييات آتش س��وزي چاه 147رگ سفيد در جلسه 
روز دوش��نبه كميس��يون ان��رژي خبر داد. اس��داهلل 
قره خاني با اش��اره به وقوع حري��ق در چاه 147رگ 
س��فيد گفت: در مراحل اولي��ه وقوع اين حريق تمام 
همت كميس��يون انرژي بر اين بود كه تالش ش��ود، 
تيم هاي اطفاي حريق چاه تش��كيل شود و مسووالن 
امر و مديران با يك فراغت خاطر بتوانند برنامه ريزي 
مناسبي براي مهار آتش داشته باشند و فعاليت هاي 
لجستيكي، تداركاتي و فني را انجام دهند. به گزارش 
خانه ملت، س��خنگوي كميس��يون ان��رژي مجلس 

ش��وراي اسالمي با بيان اينكه كميس��يون انرژي در 
ابتداي وقوع حريق تصميمي نداش��ت كه جزmيات 
و پيشرفت كار را با حضور مسووالن امر بررسي كند، 
افزود: اكنون كه مدتي از آن حادثه گذشته مسووالن 
امر بايد گزارش��ي به كميس��يون انرژي ارائه دهند تا 
مش��خص شود كه چه تجهيزات فني در نقطه يي كه 
حادثه رخ داده، تامين و تهيه ش��ده و كارهاي اطفاي 

حريق به چه صورتي پيش رفته است. 
وي ادامه داد: كميسيون انرژي پس از وقوع حريق 
در چاه 147رگ سفيد كميته يي تشكيل داد با حضور 
در منطقه از نزديك در جريان ابعاد حادثه قرار گرفت. 
نماينده علي آباد كتول در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه مديرعامل ش��ركت ملي نفت و مديران 
مربوطه در جلسه روز دوشنبه هفته آينده كميسيون 
انرژي حضور مي يابند، يادآور شد: مديرعامل شركت 
ملي نفت در اين جلسه گزارشي از پيشرفت كار براي 
اطفاي حريق، برنامه ريزي و زمان بندي انجام ش��ده 
براي مهار آتش، ميزان پيش��رفت كار و شيوه كاري 

كه براي مهار اتخاذ شده، ارائه مي دهد.
 وي افزود: مسووالن ش��ركت ملي نفت در ادامه 
به اعضاي كميسيون گزارش مي دهند كه چرا چنين 
اتفاقي در اين چاه نفتي رخ داده و پاسخ مي دهند كه 
آيا تجهيزات اين مخزن مناس��ب بوده، آيا محاسبات 
آنها به درستي انجام شده و آيا خطاي نيروي انساني 
در اين حادثه دخيل بوده اس��ت يا خير. س��خنگوي 

كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي اس��المي با بيان 
اينكه مباحثي همچون ع��دم به كارگيري تجهيزات 
اس��تاندارد و لوازم و امكانات اطفاي حريق در حادثه 
آتش س��وزي چاه 127 مورد بررس��ي قرار مي گيرد، 
تصريح كرد: در جلس��ه روز دوشنبه زمان بندي براي 
اطفاي حريق و پيشرفت كار بررسي  و در مرحله دوم 

داليل وقوع حادثه بررسي مي شود. 
براس��اس گزارش هاي شركت ملي حفاري، ستاد 
راهبري مهار فوران چاه 147رگ س��فيد در شركت 
ملي حف��اري اعالم كرد: طي 24س��اعت منتهي به 
ش��امگاه پنج ش��نبه با تمهيدات به  كار گرفته شده، 
مهارگ��ران موفق به تخليه بخش قابل مالحظه يي از 
تجهيزات دكل 95 فتح شدند. در اين ارتباط 7 مخزن 
آب، اتاق كنترل برق دس��تگاه حفاري)SCR( و اتاق 
كنترل فرمان سيس��تم گرداننده فوقاني)تاپ درايو( 
در مجم��وع در قالب 9محموله از فواصل نزديك چاه 
خارج و به محل پيش بيني شده براي انباشت انتقال 

يافت. 
از سوي ديگر كار جابه جايي و ارسال 15محموله 
از تجهيزات دس��تگاه حفاري 93 فتح براي حفر چاه 
 )Athey Wagon(امدادي و 5 س��ري از تجهيزات
براي مهار فوران از دهانه چاه به منطقه عملياتي انجام 
شد. همسو با اين اقدام ها آبگيري استخر، آماده سازي 
دو موقعي��ت براي اس��تقرار دس��تگاه هاي حفاري و 

پاكسازي محوطه چاه ادامه دارد. 

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس خبر داد 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران- منطقه زنجان در نظر دارد بهسازي ساختمان ها و محوطه انبار نفت شهيد تندگويان واقع در زنجان دوشنبه؛ رمزگشايي از چرايي آتش سوزي چاه نفتي در كميسيون انرژي
كيلومتر 12 جاده ترانزيت انبار نفت شهيد تندگويان زنجان را از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار كند.
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هفت روز از تاريخ انتش��ار آگهي در روزنامه مي باش��د )1396/08/27( ضمنا اس��ناد مناقصه و فرم اس��تعالم فقط با مراجعه حضوري به دبيرخانه منطقه پس از ثبت مش��خصات مناقصه گر از مهلت و نحوه دريافت اسناد
طريق كارت حافظه )فلش مموري و CD خواهد بود.

روز شنبه مورخه 1396/09/05 راس ساعت 10 صبح درمحل سالن كنفرانس شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران- منطقه زنجان. مستقر در ستاد برگزار خواهد شد.ساعت و تاريخ توضيح اسناد

تا تاريخ 1396/09/08 ساعت 16مهلت قبول پيشنهادها

تاريخ 1396/09/14 ساعت 10 صبح مناقصه گران با در دست داشتن معرفي نامه كتبي مجاز به شركت در جلسه بازگشايي مي باشند.ساعت و تاريخ بازگشايي پيشنهادها

زنجان، ميدان آزادي- خيابان نفت- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان دبيرخانه كميسيون مناقصات منطقه زنجانمحل دريافت اسناد و قبول پيشنهادها

شرايط متقاضيان شركت در مناقصه 

1- داراي رتبه حداقل )5( ابنيه و احراز صالحيت و شركت در مناقصات از معاونت برنامه ريزي.
HSE 2- احراز امتياز قابل قبول )حداقل 60( براساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي، ايمني و زيست محيطي

3- احراز امتياز قابل قبول )حداقل 60( در ارزيابي كيفي
4- مستندات ارائه شده مي بايد اصل و يا برابر اصل باشند.

5- ارائه كداقتصادي- كد ثبت در پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور الزاميست.
6- گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كار

7- داشتن ظرفيت كاري.
8- ارائه برنامه زمانبندي كلي اجراي كار ش��امل س��طوحي از فعاليت هاي پروژه كه در بخش خريد و اجرا تعريف مي ش��ود )حداقل تا س��طح 3 معادل )a-b-c( در قالب gantt chart به 

همراه مدارك فني ارائه نمايد.

توضيح:
1- محل بازگشايي پاكات به آدرس، زنجان- ميدان آزادي- خيابان نفت- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان ميباشد.

2- در صورت هرگونه سوال، مناقصه گر مي تواند به شماره تلفن 33048521-024 تماس حاصل نمايند.
3- اسناد مناقصه و شرايط عمومي پيمان در دو سايت http//iets-mporg.ir و http//monaghese.old portal.niopde.ir قابل دسترس و مطالعه جهت آگاهي از شرايط قرارداد مي باشد.

4- پيشنهادهايي كه نام مناقصه گر در فرم تحويل اسناد قيد نشده باشد معتبر نبوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- حداقل پيشنهاد، جهت بازگشايي پاكات، سه مناقصه گر واجد شرايط مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي شماره: 830/7103 مورخ 96/8/10 )يك مرحله اي(

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان

شركت ملي پااليش و  پخش فرآورده اهي نفتي اريان

 

شركت ملي پخش فرآورده اهي نفتي اريان

 

 منطقه زنجان

نوبت دوم

چشم انداز تقاضاي جهاني گاز

عرضه نفت خام اوپك و ديگر منابع عرضه نفتي
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عكسروز

عكس:مهر مراسمعزاداریروزاربعيندرجزيرههرمز

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

هنرهايتجسميجاييدرتلويزيونندارند
علي فرامرزي، هنرمند نقاش با انتقاد از رويكرد تلويزيون نسبت به هنرهاي تجسمي تاكید كرد كه اين رسانه فقط در پي پر كردن 
آنتن است. به گزارش مهر، علي فرامرزي درباره اينكه به عنوان يك هنرمند چقدر از برنامه هاي تلويزيون بهره مي گیرد، بیان كرد: من 
تلويزيون نگاه نمي كنم و اين رسانه چیزي براي جذب من نداشته است. البته جذب كردن مخاطب به تلويزيون مساله يي تدريجي 

است همان طور كه از دست دادن مخاطب از تلويزيون نیز به تدريجي اتفاق افتاده است. 
او ادامه داد: هر رسانه يي وقتي مي بیند مخاطبش را از دست داده است بايد بازنگري كند و به عملكرد خود در حوزه اطالع رساني 
برنامه ها مروري داشته باشد. اين نقاش و هنرمند درباره دكورها و المان هاي تصويري برنامه هاي تلويزيون اظهار كرد: آنقدر دكورها 
ضعیف، سطحي، ابتدايي و غیركارشناسي است كه گويي تلويزيون در اين سال ها به جاي پیشرفت، پسرفت داشته است. من خیلي 
در اين زمینه ها كنجكاو هستم و گاهي پیگیري مي كنم و خوشحال مي شوم كه تلويزيون برنامه خوبي داشته باشد كه آنها را ببینم 

اما حتي دكور برنامه ها چشم نواز نیستند و شما را ترغیب نمي كند. 

چهرهروز

نگاهيبهپيشبينيكاهشتقاضايمصرفجهانيسوختتاسال2040

نفتدرمسيرجاودانگي
گروهگوناگون

س��ال 2016 به طور ش��گفت ا  نگیزي 
س��الي خوب ب��راي صنعت خ��ودرو بود. 
آن طور ك��ه در گزارش ها آمده، دو عامل يعني كاهش 
مالیات بر خريد و سپس انتظارات مبني  بر ملغي شدن 
اين مشوق موجب افزايش فروش خودرو در سال 2016 
ش��د. اين در حالي است كه بر اساس تازه ترين گزارش 
منتشر شده از سوي سازمان اوپك، تعداد اتومبیل هاي 
س��واري در جهان تا س��ال 2040 رش��د چشمگیري 
خواهد داش��ت. طبق آمار اعالم ش��ده، در سال 2016 
حدود 1.1میلیارد خودرو به فروش رس��ید. طبق نظر 
كارشناسان، اين رش��د فروش خودرو به دلیل افزايش 
تقاضا در آسیا اعالم شده است. اين پیش بیني افزايش 
تولید و فروش خودرو نشان دهنده رشد مصرف سوخت 
در س��ال هاي آين��ده خواه��د بود. با اي��ن  حال تالش 
مي شود كه تقاضاهاي مربوط به مصرف سوخت كنترل 
شود. آن طور كه آمار منتشر شده از سوي اوپك نشان 
مي دهد كه میزان تقاضاي س��وخت جهاني در س��ال 
2016 حدود 24.4میلیون بش��كه در روز بوده اس��ت. 
آن طور كه در گزارش ها آمده، در نیمه نخس��ت س��ال 
2016 شركت هاي خودروس��ازي جهان ركورد فروش 
را شكس��تند و فروش خودرو افزايشي 9/ 3درصدي را 

نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داد. 
پیش بیني مي ش��ود تا پايان س��ال 2020 با توجه 
به افزاي��ش تقاضي خريد خودرو در جهان اين مصرف 
به 26.1میلیون بش��كه در روز برسد. گفته شده كه تا 
س��ال 2020 نزديك به 1213میلیون خودرو س��واري 
در جهان تولید و به فروش برسد. به گفته كارشناسان 
در كش��ورهاي توس��عه يافته تقاضا ب��راي خودروهاي 
صفر سال هاس��ت كه ثابت مانده و همگام با جمعیت، 
توسعه كسب و كارها و عواملي ديگر از اين دست، رشد 
يا كاهش مي يابد. اين در حالي اس��ت كه در بازارهاي 
نوظهوري همچون چین و هندوستان مالكیت شخصي 
خودرو هنوز پديده يي نسبتا جديد محسوب مي شود. 
تحلیلگ��ران اين صنعت بر اين باورند كه حداقل تا يك 
ده��ه آين��ده در بازارهاي نوظه��ور از اهمیت مالكیت 
خودروهاي شخصي كاسته نخواهد شد. همان طور كه 

گفته شد، تالش ها بر اين است كه با افزايش خودروهاي 
مصرف سوخت كنترل شده و تا حد ممكن كاهش يابد. 
پیش بیني مي شود كه در سال 2025 فروش خودروهاي 
سواري در جهان به 1407 میلیون دستگاه برسد و در 
س��ال 2030 تا 1615 میلیون خودرو افزايش يابد. اين 
در حالي است كه طبق پیش بیني اوپك در سال 2025 
و 2030، رشد تقاضاي جهاني مصرف سوخت متوقف 
ش��ده و در م��رز 27میلیون بش��كه در روز باقي بماند. 
جديدترين بررسي ها نش��ان مي دهد در دو دهه آينده 
فروش خودروهاي الكتريكي از خودروهايي با س��وخت 
فسیلي سبقت خواهد گرفت و انقالبي در صنعت خودرو 
جهان به وجود مي آيد. همچنین پیش بیني ش��ده كه 
پذيرش خودروهاي بدون آاليندگي، بس��یار سريع تر از 
برآوردهاي قبلي صورت خواهد گرفت، زيرا هزينه تولید 
اين نوع خودروها به س��رعت در حال كاهش است. به 
نظر مي رسد اين موضوع از جمله عوامل كنترل كننده 

افزايش مصرف جهاني سوخت باشد. 
آن طور كه اين گزارش نش��ان مي دهد، پیش بیني 
ش��ده كه رش��د فروش خودروهاي س��واري و كاهش 
تقاضاي جهاني س��وخت، تا سال 2040 نیز به همین 

حرك��ت خود ادام��ه دهند. طبق پیش بیني س��ازمان 
اوپك، در س��ال 2035 فروش خودروهاي س��واري در 
جهان ت��ا 1826میلیون خ��ودرو افزايش خواهد يافت 
كه در س��ال 2040 از مرز 2میلی��ارد خودرو مي گذرد. 
اين آمار در حالي ارائه ش��ده ك��ه پیش بیني ها حاكي 
از كاه��ش تقاضاي جهاني س��وخت اس��ت. طبق اين 
گزارش، پیش بیني ش��ده كه در سال 2035، تقاضاي 
مصرف س��وخت به 26.6 میلیون بشكه در روز برسد. 
همین طور گفته شده كه در س��ال 2040 نیز مصرف 
جهاني سوخت، شاهد كاهش تقاضاي بیشتري بوده و 

به 26.4میلیون بشكه در روز خواهد رسید. 
با توجه به نیاز جهاني براي كاهش مصرف سوخت 
و آالينده ها هرچند كه به نظر مي رس��د اين پیش بیني 
امیدوار كننده باش��د اما گفته ش��ده ك��ه تغییر جهت 
جهاني به س��مت خودروهاي برقي، انقالبي در صنعت 
خودرو ايجاد خواهد كرد و به دلیل كاهش تقاضا براي 
بنزين به تولیدكنندگان نفت خسارت وارد مي كند. اين 
مس��اله همچنین تولیدكنندگان موتورهاي بنزيني را 
كه محصوالتش��ان مناسب خودروهاي برقي نیست، به 

دردسر خواهد انداخت. 

آمارنامه

بازارفرهنگي

2فيلمايرانيازجشنوارهمراكشجايزهگرفتند
فیلم ه��اي »دخت��ر« و »روياهاي دم 
صبح« در دو بخش از جشنواره بین المللي 
»س��ینماي مول��ف« مراك��ش موفق به 
دريافت جايزه شدند. به گزارش ايسنا، فیلم 
»دختر« ب��ه كارگرداني و تهیه كننندگي 
»رضا میركريمي« و مس��تند »روياهاي 
دم صب��ح« به كارگرداني و تهیه كنندگي 
»مه��رداد اس��كويي« به ترتی��ب جوايز 
منتقدان و مردمي بیس��ت ودومین دوره 

فستیوال »سینماي مولف« را در رباط مراكش دريافت 
كردن��د. اين رويداد س��ینمايي از تاريخ 27 اكتبر تا 4 
نوامبر )5 تا 13 آبان( در كش��ور مراكش برگزار ش��د. 
»والدراما« نخستین س��اخته بلند سینمايي »عباس 
امیني« به تهیه كنندگي »مجید برزگر« هم در بخش 
»س��ینماي جهان« اين جش��نواره به روي پرده رفت. 
پخش بین المللي س��ه فیلم »دخت��ر«، »روياهاي دم 
صب��ح« و »والدراما« بر عه��ده كمپاني »دريم لب« با 
»مديريت نسرين میرشب« است. به نقل از سايت اين 
جشنواره، اين دو فیلم ايراني با تشويق پرشور حضاري 
روبه رو ش��دند كه پس از پايان نمايش، چند دقیقه يي 
را ايستاده به تشويق پرداختند. فیلم »دختر« نخستین 
نمايش خود را در بخش سوداي سیمرغ سي وچهارمین 
جشنواره فیلم فجر تجربه كرد و در هفت بخش نامزد 
جايزه ش��د و در نخس��تین حضور بین المللي اش در 
جشنواره فیلم مسكو نیز جايزه بهترين فیلم و بهترين 

بازيگر مرد )فرهاد اصالني( را كسب كرد. 

اي��ن فیلم تاكنون جواي��ز ديگري در 
جش��نواره هاي باتومي گرجستان، »گوا« 
در كشور هند، »داكا« در كشور بنگالدش 
و همچنین جشنواره بین المللي »عشق« 
در منس بلژيك كس��ب كرده است و در 
چند جش��نواره خارجي ديگ��ر از جمله 
جشنواره فیلم جهاني »بلمونت« امريكا، 
قديم��ي »ديني-له-بن« در  جش��نواره 
كشور فرانسه و جشنواره بین المللي فیلم 
»عش��ق« در س��ئول كره جنوبي حضور داشته است. 
مستند »روياهاي دم صبح« نخستین حضور خارجي 
خود را 16 ژانويه 2016 در جشنواره فیلم برلین تجربه 
و جايزه عفو بین المللي را از آن خود كرد. اين فیلم در 
ادامه حضور خود در جشنواره هاي بین المللي، توانست 
جايزه بزرگ جش��نواره »ترو فالس« امريكا به  عنوان 
بهترين مستندس��از س��ال 2016، جايزه  بزرگ و نیز 
جايزه بهترين فیلم »الهام بخش« را از جشنواره »فول 
فريم« امريكا، جايزه بزرگ جشنواره فیلم مردم نگاري 
»ژان روش« فرانس��ه، جاي��زه بهترين مس��تند بلند 
جشنواره »هات اسپرينگز« امريكا، جايزه معتبر بهترين 
فیلم مستند جشنواره لندن و همچنین بهترين مستند 
دهمین دوره جوايز سینمايي آسیاپاسیفیك را كسب 
كند و در جش��نواره هاي ملبورن، جش��نواره مستند 
»كم��دن« در نیوجرس��ي امريكا، جش��نواره روزيخ، 
شیكاگو، جشنواره فیلم لهستان و همچنین جشنواره 
معتبر مستند »كپنهاگ« دانمارك نیز روي پرده رفت. 

»عقلسرخ«درآنكارا
رس��اله »عقل س��رخ« ش��هاب الدين 
س��هروردي با همكاري رايزني فرهنگي 
ايران در آنكارا به زبان تركي اس��تانبولي 
منتش��ر ش��د. به گزارش مهر و به نقل از 
اداره كل روابط عموم��ي و اطالع رس��اني 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، رساله 
»عقل س��رخ« شهاب الدين سهروردي به 
همت انجم��ن ايران شناس��ي تركیه و با 
هم��كاري رايزني فرهنگي ايران در آنكارا 

توسط كاآن ديلك، دانش آموخته زبان فارسي در ايران 
و ريیس انجمن ايران شناس��ي تركیه ب��ه زبان تركي 
استانبولي ترجمه و منتشر شد. شخصیت برجسته و 
كم نظیر شیخ شهاب الدين يحیي بن سهروردي، حكیم 
متاله و ملقب به »شیخ اشراق«، موسس دومین نظام 
فلس��فه اسالمي به نام »حكمه االشراق« از چهره هاي 
ممتاز قرن شش��م هجري است كه به حكمت، فلسفه 
و عرفان جان تازه يي بخش��یده اس��ت. رس��اله عقل 
س��رخ اثر عارف و فیلسوف ش��ناخته شده قرن ششم 
 ش��هاب الدين يحیي بن حبش بن امیرك سهروردي

)587-545 هج��ري و 1190-1150 میالدي(، يك 

نمونه از روايت عرفاني فلس��في است كه 
در ادبیات هاي مختلف پس از اس��الم نیز 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است. نگارنده 
در اين كتاب آورده اس��ت: سهروردي از 
آغاز تقدير انس��ان با قدم گذاشتن به اين 
جهان بحث مي كرد. او همیش��ه در مورد 
يك دي��ار غیابي صحب��ت مي كرد. عقل 
سرخ داستاني اس��ت كه منعكس كننده 

اين افكار است. 
عقل س��رخ همانند حي ابن يقظان و غربت غريبه 
ابن س��ینا حكايت تاريخي پیدايش اس��ت. سهروردي 
در عقل س��رخ، جايي كه ابن س��ینا تصور مي كرد اين 
پیدايش به پايان رساله »عقل سرخ« در قطع رقعي در 
قالب 64 صفحه با تیراژ 1000 نسخه از سوي انتشارات 
ايرانیان وابسته به انجمن ايران شناسي تركیه ترجمه و 
منتشر شده است. ششمین كارنماي پژوهشي انجمن 
هنرمن��دان نقاش اي��ران تا 30 آب��ان 1396 در خانه 
هنرمندان ايران به نش��اني خیابان طالقاني، موس��وي 
ش��مالي، ضلع جنوب��ي باغ هنر میزب��ان عالقه مندان 

خواهد بود. 

»روسريآبي«ترميمميشود
فیلمخانه ملي ايران براي نمايش فیلم 
»روس��ري آبي« در جش��نواره ماالتیاي 
تركیه، ترمیم نسخه اصلي آن را با سرعت 
و كیفیت باال انج��ام مي دهد. به گزارش 
ايس��نا، دانش و فن��اوري مرمت تصوير، 
تصحی��ح رن��گ و احیاي صدا به ش��یوه 
ديجیتال، س��بب ش��ده كه تجارب قابل 
توجهي در فرآيند بازيابي مواد ديداري و 
ش��نیداري به دست آيد و فیلمخانه ملي 

ايران در س��ال هاي اخیر با بهره گیري مناس��ب از اين 
فناوري نسبت به اصالح و مرمت تعدادي از فیلم هاي 
ارزشمند تاريخ سینماي ايران از جمله »گاو«، »ناخدا 
خورش��ید«، »اون ش��ب كه بارون اومد«، »باد صبا« 
و... اقدام كرده اس��ت. ب��ا توجه به اينكه قرار اس��ت، 
نس��خه اصالح و مرمت ش��ده فیلم »روسري آبي« به 
پخش كنندگي بنیاد س��ینمايي فارابي در جش��نواره 
فیلم ماالتیاي تركیه به  نمايش درآيد و به لحاظ اينكه 
نگاتیو صدا و تصوير اين فیلم در فیلمخانه ملي ايران در 
شرايط مناسبي حفظ و نگهداري شده، عملیات ترمیم 

»روسري آبي« ساخته رخشان بني اعتماد 
با سرعت و كیفیت بسیار بااليي در حال 

انجام است. 
طبق اعالم دست اندركاران فیلمخانه، 
قبل از آغاز اين عملیات، ابتدا يك نسخه 
ديجیت��ال با اس��تفاده از نگاتیو اصلي در 
البرات��وار ديجیتال فیلمخان��ه ملي ايران 
تهیه و سپس براي انجام مرمت و تصحیح 
نور و رنگ ديجیتال به »البراتوار ديجیتال 
فام« تحويل داده شد. اين فیلم به پخش كنندگي بنیاد 
س��ینمايي فارابي نمايش داده مي شود و اين بنیاد در 
اج��راي اين پروژه همكاري دارد. جش��نواره ماالتیاي 
تركیه در آبان ماه سال 1396 برگزار خواهد شد و قرار 
است همراه با نمايش فیلم »روسري آبي« تقديري هم 
از رخشان بني اعتماد براي مجموعه فیلم هايش داشته 
باش��د. رخشان بني اعتماد »روس��ري آبي« را در سال 
1373 و با بازي عزت اهلل انتظامي، فاطمه معتمدآريا، 
گالب آدينه، افس��ر اسدي، جمش��ید اسماعیل خاني، 

فرهاد اصالني، ناديا دلدارگلچین و... ساخته است. 

تقويتروابط
ترامپو»شي«

نيويوركتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
ترام��پ  دونال��د  دي��دار 
پین��گ  جی��ن  ش��ي  و 
منتش��ر كرده اس��ت. به 
نیويورك تايمز  گ��زارش 
امريكا  ريیس جمه��وري 
به  س��فرش  خاتم��ه  در 
چین از شي جین پینگ 

به عنوان يك رهبر »بسیار محترم« تحسین كرد. 
گفته ش��ده كه اين سفر يك »طرح جديد« براي 
مديريت روابط و اختالفات دو كش��ور ايجاد كرده 
اس��ت. در اين ديدار، ترامپ از چین خواسته كه 
اقدامات بیش��تري را براي مهار كره شمالي انجام 
ده��د. همچنی��ن در اين دي��دار، اي��ن دو رهبر 
همچنین ناظر ب��ر امضاي توافق��ات بازرگاني به 
ارزش ح��دود 250میلی��ارد دالر بودن��د. دونالد 
ترامپ در تويیتي اعالم كرد كه شي جین پینگ 
نماينده بس��یار محترم و قدرتمند براي مردمش 
اس��ت. بودن در كنار او و خانم پنگ لیوآن بسیار 

عالي بود. 

تايمز:
به  اسپیس��ي  كوي��ن 
دلی��ل اتهام��ات اخالقي 
از ي��ك فیل��م هالیوودي 
حذف ش��د. اين نش��ريه 
در صفح��ه اول خ��ود با 
از كوين  انتشار عكس��ي 
گزارش��ي  اسپیس��ي، 
پ��روژه  جديدتري��ن  از 
س��ینمايي با ب��ازي اين 

بازيگر قديمي هالیوود منتش��ر ك��رد. به گزارش 
تايم��ز، جديدتري��ن پ��روژه س��ینمايي »ريدلي 
اسكات« با عنوان »تمام پول جهان« كه قرار بود 
در مراس��م اختتامیه جشنواره فیلم موسسه فیلم 
امريكا )AFI( روي پرده برود، در س��ايه اتهامات 
اخالقي مطرح ش��ده درباره »كوين اسپیسي« از 
برنامه نمايش اين جش��نواره خارج شد. طبق اين 
گ��زارش گفته ش��ده كه نق��ش او در فیلم »همه 
پول ه��اي دنیا« به بازيگر ديگري واگذار ش��ده و 
هم��ه صحنه هاي مربوط به او ب��ار ديگر با بازيگر 
جديد فیلمبرداري مي ش��ود. كريستوفر پالمر به 
جاي كوين اسپیس��ي در اين فیلم نقش جان پل 
گتي، سرمايه دار بزرگ نفتي را بازي خواهد كرد. 
ادعاهاي مطرح ش��ده علیه آقاي اسپیسي مربوط 

به اواسط دهه 1980 تا سال گذشته مي شود. 

الپايس:
ف��وركادل  كارم��ي 
ريیس پارلم��ان كاتالونیا 
ب��ه  مواف��ق  راي  ك��ه 
اس��تقالل اي��ن منطق��ه 
دي��وان  در  ب��ود،  داده 
عالي اس��پانیا حاضر شد. 
روزنامه  اي��ن  به گزارش 
اس��پانیايي، قبل از ورود 
كارمي ف��وركادل ريیس 

پارلمان كاتالونیا به هم��راه 5مقام ديگر منتخب 
كاتالونی��ا در دادگاه عالي اس��پانیا، مردم در دفاع 
از وحدت اس��پانیا س��ر دادن��د. گفته ش��ده كه 
نمايندگان كات��االن  نیز براي حمايت از فوركادل 
و س��اير مقامات كاتاالن تا دادگاه عالي اس��پانیا 
آمده ان��د. همچنی��ن گزارش ها خب��ر از اعتصاب 
سراس��ري در كاتالونی��ا در اعتراض به بازداش��ت 
رهبران و سیاس��تمداران اين منطقه مي دهد. به 
گزارش ال پايس، معترضان جاده هاي كاتالونیا را 
مس��دود كردند. اين اقدام معترضان موجب خلل 
در رفت و آمد خودروها به بارس��لونا ش��ده اس��ت. 
كارم��ي فوركادل متهم به اغتش��اش ب��وده و به 
جرم حمايت از اس��تقالل منطقه كاتالونیا، پس از 
برگزاري همه پرسي به دادگاه اسپانیا احضار شد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

چينيهابهكرهشمالينميروند
گزارش ها حاكي از آن است كه همزمان 
با سفر ريیس جمهور امريكا به چین و اعمال 
تحريم ه��اي بیش��تر، اين كش��ور تورهاي 
گردش��گري به مقصد كره شمالي را متوقف 

كرده است. 
به گزارش مهر و به نقل از اينديپندنت، 

درس��ت يك روز پیش از اينكه دونالد ترامپ در قالب آخرين بخش از تور آسیايي 
خود وارد چین ش��ود، اين كش��ور تمام سفرهاي توريستي به مقصد كره شمالي را 
متوقف كرد. گردانندگان تورهاي گردشگري در شهر داندونگ كه يك شهر مرزي 
چیني است، با دستوري مواجه شدند كه براساس آن اجازه نداشتند هیچ گردشگري 

را به سمت پیونگ يانگ، پايتخت كره شمالي هدايت كنند. 
دفتر توريس��م داندونگ كه مس��وولیت نظ��ارت بر بیش��تر كمپاني هايي را بر 
عهده دارد كه ش��هروندان چیني را به كره ش��مالي مي برند، اين دستور را به اطالع 
گردانندگان تورها رس��اند. به اين ترتیب از روز چهارش��نبه توريست ها فقط اجازه 
دارند در روز به شهر سینوجیو سفر كنند كه با فاصله كمي از مرز واقع شده است. 
يك��ي از منابع آگاه در اين مورد گفت: »در حال حاضر فصلي اس��ت كه تعداد 
گردشگران كم است، اما احتمال اينكه چنین چیزي دلیل اين مساله باشد بسیار كم 
است. به احتمال بسیار بیشتر اين مساله مرتب با افزايش تحريم ها علیه كره شمالي 
است. بايد صبر كنیم و ببینیم وقتي كه آقاي ترامپ از چین مي رود چه اتفاق هايي 
خواهد افتاد. ش��ايد اين اتفاق باعث شود محدوديت هاي فعلي كمرنگ تر شوند، اما 
س��خت مي توان با اطمینان چنین چی��زي را گفت. تمام اينها مرتبط با تنش هاي 
رو به افزايش در منطقه اس��ت. «ريیس جمهور امريكا در قالب تور آسیايي اش روز 
چهارشنبه وارد چین شد، يعني يك روز پس از اينكه در كره جنوبي سخنراني كرد 

و فشار بیشتري بر چین وارد كرد تا دست از حمايت خود از كره شمالي بردارد. 
چین يكي از مهم ترين شركاي تجارت كره شمالي است و در ماه سپتامبر اعالم 
كرد كه ديگر از اين كشور منزوي پارچه خريداري نخواهد كرد و منابع نفتي آن را 
هم محدودتر مي كند. منابع به دست آمده از تجارت و توريسم از جمله معدود منابع 

ارزي واردشده به كره شمالي هستند. 

»چوگانايراني«و»كمانچه«جهانيميشود
س��ايت يونس��كو با اعالم نام 22 پرونده 
از كشورهاي مختلف عضو، آراي درخواست 
ثبت جهاني میراث ناملموس برخي از اين 
كش��ورها را تايی��د كرد. ايران ه��م در اين 
فهرس��ت با دو پرونده »چوگان بازي س��وار 
بر اس��ب همراه با روايت گري و موسیقي« 

و »هنر س��اختن و نواختن كمانچه « از مرز بررس��ي هاي ارزيابان فني يونس��كو 
گذش��ت و قرار ش��د بررسي نهايي از چهارم تا 9 دس��امبر )13 تا 18 آذرماه( در 
جزيره »ججو« جمهوري كره و در دوازدهمین اجالس میراث ناملموس يونسكو 
انجام و در صورت تايید نهايي، جهاني ش��ود. محمدحسن طالبیان معاون میراث 
فرهنگي س��ازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري درباره اين خبر 
مي گويد: »در فهرس��ت معرِف يونس��كو 35 پرونده اعالم شده و فقط پرونده 22 
پرونده پذيرفته ش��ده اند، ادامه مي دهد: بنابراين در اين شرايط يك اتفاق بزرگ 
براي ايران است كه دو پرونده ايران در اين لیست قرار گرفته اند. در شرايطي كه 
13 پرونده از كش��ورهاي ديگر رد شده اند اما پرونده هايي كه راي آنها اعالم شده 
به كمیته نهايي يونسكو مي روند و بعد از انجام اين بررسي، امكان دارد تعدادي از 

آثار نیز در آن مرحله رد شوند. 
وي با اشاره به روند بررسي پرونده ها در يونسكو براساس ملموس يا ناملموس 
به ايس��نا گفت: در آثار ملموس، براي آثار معرفي ش��ده ممكن اس��ت چند پنل 
تش��كیل ش��ود، اما در حوزه میراث ناملموس پس از يك بررسي به مرحله نهايي 
م��ي رود، بنابراين ارزيابان، گزارش ايران را به طور كامل خوانده اند و تا اين مرحله 

براي شان مورد قبول بوده است. 
مسوول تدوين پرونده هاي ثبت جهاني با بیان اينكه ايران سهمیه پرونده تك 
ملیتي خود را امسال به پرونده »چوگان بازي سوار بر اسب همراه با روايت گري و 
موس��یقي« اختصاص داد و تا دو يا سه سال ديگر امكان ثبت هیچ اثر تك ملیتي 
را ندارد، بیان مي كند: اين اقدام يك چرخه براي ثبت هاي ناملموس است، در اين 
چرخه اگر پرونده مشتركي با كشورهاي ديگر داشته باشیم هر سال مي توانیم يك 

پرونده را ارائه دهیم به شرطي كه كشورها با يكديگر هماهنگ و متحد باشند. 

تاريخنگاري

آتش بِس جنگ بزرگ 
ساعت 11 روز يازدهم نوامبر سال 1918با امضاي 
قرارداد آتش بس و اعتراف به شكس��ت از سوي آلمان، 
جنگ جهان��ي اول با بیش از 5میلی��ون و 500 هزار 
نظام��ي و 6 میلیون غیرنظامي كش��ته پايان يافت و 
آت��ش تفنگ ها خاموش ش��د. هرچند ك��ه پس از آن 
نیز، همچنان يادگاري هاي جنگ، بر تعداد كش��ته ها 
مي اف��زود. در آن زم��ان، همه گی��ري آنفلوآنزايي كه 
سربازان بازگش��تي از جبهه ها ويروس آن را باخود به 
شهرهايش��ان برده بودند، بیش از 20 میلیون نفر را از 

بین برد. 
ق��رارداد آتش ب��س در ي��ك واگ��ن راه آه��ن در 
»كوم پي ان« واقع در شمال فرانسه امضا شد. در فوريه 
سال 888 در همین محل پادشاه فرانك ها تاج گذاري 
ك��رده بود و در 22 ژوئن 1940 هیتلر در همین محل 
دولت فرانسه را مجبور به امضاي قرارداد تسلیم كرد تا 

امضاي قرارداد 11 نوامبر 1918 جبران شود. 
دلیل ك��م بودن تلفات جنگ جهاني اول نس��بت 
به جنگ جهاني دوم، پیش��رفته نب��ودن جنگ افزارها 
و ضعف ق��درت تخريبي آنها ب��ود. جنگ جهاني اول 
نخس��تین  جنگ  جهاني  بود كه  سراس��ر ق��اره  اروپا، 
روسیه ، منطقه  خاورمیانه ، بخش هايي  از آفريقا، امريكا 
و خاوردور را فراگرفت  و 26 كش��ور، از جمله  ايران ، در 

آن  درگیر ش��دند. مورخان ب��ه آن »جنگ اروپايیان«، 
»جنگ ب��زرگ« و... عنوان داده اند. اين جنگ نقش��ه 
جغرافیاي��ي خاورمیانه و اروپاي مرك��زي و جنوبي را 
تغییر و به عمر دو امپراتوري قديمي اتريش و عثماني 
پاي��ان داد و اين دو امپراتوري، ب��ه صورت جمهوري 
تركی��ه و جمهوري اتريش درآمدند. همچنین، پس از 
اين جنگ، امپراتوري روس��یه به صورت كشور شوراها 
با نظام ماركسیستي درآمد. انگلیسي ها كه از چند دهه 
پیش از جنگ جهاني اول نقشه تصرف جزيره العرب را 

در سر داشتند و در طول جنگ در بین النهرين )عراق 
امروز( با عثماني وارد جنگ ش��ده بودند به هدف خود 
رسیدند؛ لبنان و سوريه را به فرانسه و قسمت هاي ديگر 
جه��ان عرب را خود تصاحب كردند و در اين ناحیه به 
ايجاد چند كشور تازه دست زدند ازجمله عراق )مركب 
از گروه هاي ن��ژادي و مذهبي گوناگون(، اردن، كويت 
و امارات، همچنین كمك كردند تا كش��ور سعودي به 
وجود  آيد و فكر ايجاد اسرايیل را در سرزمین فلسطین 

تايید كردند و... 
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