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كابينه جديد؛ پايان يا تداوم يك راه؟!

با معرفي وزراي پيش��نهادي رييس جمهور به مجلس )17وزير جز وزير 
علوم(، فرآيند تشكيل دولت دوازدهم ظاهرا به مرحله پاياني خود مي رسد. 
فرآيندي كه از اواخر س��ال گذشته و با معرفي نامزدهاي رياست جمهوري 
آغاز و با مبارزات انتخاباتي و مناظره هاي تلويزيوني به اوج خود رسيد و با 
راي 24 ميليوني مردم به آقاي روحاني و برگزاري مراسم تنفيذ و تحليف، 
سرنوشت رياست قوه مجريه و نفر دوم در ساختار قدرت كشور براي چهار 

سال آينده مشخص شد. 
ام��ا آيا انتخاب رييس جمهوري، فرآيندي خطي اس��ت كه از يك نقطه 
)معرف��ي نامزدهاي انتخاباتي( آغ��از و در نقطه يي ديگ��ر )معرفي كابينه 
جديد( به پايان مي رس��د يا حركتي »دايره وار« است و نقطه پايان معرفي 

كابينه جديد، آغازي است دوباره و... ؟
ب��ه تعبير ديگ��ر آيا انتخابات رياس��ت جمهوري يك »پ��روژه« و امري 
»ايستا«س��ت كه با انتخاب وزراي پيش��نهادي و كس��ب راي نمايندگان 
مجلس خاتمه مي يابد يا يك »پروس��ه« و فرآيندي دايناميك است كه در 
تعامل با جامعه )اعم از موافقان و مخالفان و كساني كه در انتخابات شركت 
نكرده اند( رو به س��اخته ش��دن دارد و از اين منظ��ر نقطه پاياني براي آن 
نمي توان متصور بود؟ پاسخ اين پرسش را شايد بتوان در توضيح زير يافت. 
مهم ترين چالش كشور اكنون تامين »رشد پايدار باال و اشتغالزا« است. 
ضرورت��ي كه در تم��ام دوران مبارزات انتخاباتي اخي��ر و نيز قبل از آن از 
س��وي نامزدها و بسياري ديگر از كارشناسان مورد تاكيد قرار مي گرفت و 
مطالب��ه اصلي و محوري جامعه نيز بوده اس��ت. تحق��ق اين مهم از جمله 
نيازمند انباش��ت سرمايه فيزيكي و انس��اني، كارآمدي در تخصيص منابع، 
به روز شدن تكنولوژي و تقسيم منافع رشد در قالب سياست ها و نهادهايي 
خاص اس��ت. در كش��ورهايي چون كش��ورمان به عنوان كشوري در حال 
توس��عه كه عملكرد س��ازوكار بازار كمتر مهياس��ت، اهميت تعامل باالي 
دولت و جامعه و بهره گيري از »سرمايه اجتماعي« براي تدارك موارد فوق 
ضرورتي حياتي اس��ت، چرا كه به س��بب ضعف جريان اطالعات و شفاف 
نب��ودن آن، باال بودن هزينه ها، مبادله، ضعف ضمانت تامين اجراي قوانين 
و... س��ازوكارهاي معمول به درس��تي كار نمي كنن��د و نمي توان از طريق 
نظمي بروكراتيك وار صرف قدرت دولت، رش��د پايدار و اش��تغالزا را فراهم 
كرد. از اين رو س��رمايه اجتماعي از طريق تاثيرگذاري بر انباش��ت سرمايه 
انساني، تقويت اعتماد جمعي و هنجارهاي اجتماعي، شبكه سازي و تقويت 
همكاره��اي جمعي و گروهي بي��ن بنگاه ها و همچنين بهب��ود نوآوري و 
فناوري س��بب توس��عه بازارها و تحريك رش��د اقتصادي مي شود. در اين 
چارچوب مي توان گفت انتخابات رياست جمهوري يك »پروسه« است كه 
نحوه و چگونگي و نيز ابزار الزم براي ايجاد و تقويت بسترهاي ظهور و بروز 
»س��رمايه اجتماعي« در فرآيند توسعه كش��ور و در تعامل با دولت اكنون 

مهم ترين ضرورت تداوم آن است. 
»داگالس نورث« و همكارانش در كتاب »در س��ايه خش��ونت« عنوان 
مي كنند كه توس��عه تنها برگزاري انتخابات نيس��ت، )هر چند كه اين امر 
بسيار مهم است و مي تواند ثبات بخش و مشخص كننده مرزبندي ها باشد( 
بلكه اگر هدف پاس��خگويي به عاليق ش��هروندان و كاهش فساد و... باشد، 
نيازمند نهادهايي است كه تمام افراد جامعه بتوانند تشكل هاي اقتصادي و 
سياسي پويايي را به وجود آورند يا در آنها شركت كنند و خواسته هاي خود 
را از طري��ق آنها پيگيري نمايند. آي��ا دولت دوازدهم و تك تك وزراي آن، 
برنامه يي براي ايجاد يا تقويت نهادهايي تامين كننده مشاركت كل جامعه 
و ذي نفعان خاص هر حوزه دارند يا خير؟ بي ش��ك بدون اين مش��اركت و 
تامين اين س��رمايه اجتماعي و در نگاهي از ب��اال به پايين و تمركزگرايانه 
تحول محس��وس در وضعيت موجود و حل چالش هاي مختلف و از جمله 
مهم ترين آنها بحران آب و محيط زيست به عنوان خطراتي تمدني، ممكن 
نيس��ت، حتي اگر بهترين وزرا و قوي ترين كارشناسان را در ديوانساالري 

دولتي به خدمت  گيريم. 

  Vol.4  No .890  Wed. August 9. 2017     16 ذي القعده 1438  سال چهارم   شماره  890    16 صفحه  قيمت: 1000 تومان چهارشنبه 18 مرداد 1396            

گزارش »تعادل« از ارائه ليست وزراي پيشنهادي به مجلس

وزير  علوم معرفي نشد
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حذف »تغييرات جوي« 
از واژگان دولت امريكا
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 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

با معرف��ي وزراي پيش��نهادي رييس جمهور به 
مجلس )17وزي��ر جز وزير علوم(، فرآيند تش��كيل 
دول��ت دوازده��م ظاه��را ب��ه مرحله پايان��ي خود 
مي رس��د. فرآيندي كه از اواخر س��ال گذش��ته و با 
معرفي نامزدهاي رياست جمهوري آغاز و با مبارزات 
انتخاباتي و مناظره هاي تلويزيوني به اوج خود رسيد 
و با راي 24 ميليوني مردم به آقاي روحاني و برگزاري 
مراسم تنفيذ و تحليف، سرنوشت رياست قوه مجريه 
و نفر دوم در س��اختار قدرت كشور براي چهار سال 
آينده مش��خص شد. اما آيا انتخاب رييس جمهوري، 
فرآين��دي خطي اس��ت ك��ه از يك نقط��ه )معرفي 
نامزدهاي انتخاباتي( آغاز و در نقطه يي ديگر )معرفي 

كابينه جديد( به پايان مي رسد...

جلسه روز گذشته شوراي شهر به ارائه گزارش 
از س��وي قدرت اهلل گودرزي معاون مالي ش��هردار 
تهران اختصاص داش��ت. يك��ي از موضوعاتي كه 
كارشناس��ان و برخ��ي اعضاي ش��وراي ش��هر با 
مس��ووالن ش��هرداري اختالف نظر دارند به ميزان 
بدهي ه��اي ش��هرداري برمي گ��ردد. درحالي كه 
محمدمه��دي تندگوي��ان همواره اذع��ان دارد كه 
ميزان بدهي هاي شهرداري 60هزار ميليارد تومان 
اس��ت، اما عليرضا دبير رييس كميسيون برنامه و 
بودجه شوراي شهر در آخرين گزارش خود ميزان 
بدهي هاي ش��هرداري را 19ه��زار ميليارد تومان 
اعالم كرد. در جلس��ه روز گذشته گودرزي ميزان 
بدهي هاي ش��هرداري را 15 ه��زار ميليارد تومان 

اعالم كرد ...

 كابينه جديد؛ پايان 
يا تداوم يك راه؟!

 بدهي هاي شهرداري
15 هزار ميليارد تومان اعالم شد
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 همين صفحه  
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نفت و انرژي

15

 تركمنستان را راحت 
از دست ندهيم

خط لول��ه انتقال دامغان-كياس��ر- س��اري 
در دهمي��ن روز از مردادم��اه س��ال ج��اري به 
بهره برداري رس��يد. پروژه يي ك��ه هدف اصلي 
آن قط��ع وابس��تگي اي��ران ب��ه واردات گاز از 
تركمنستان است. پس از اتفاقات زمستان سال 
گذشته و با افتتاح اين خط لوله، جوي در كشور 
به وجود آمده كه ايران به نوعي تركمنس��تان را 
در اين بازي شكس��ت داده است و ديگر نيازي 
به مراودات انرژي با همس��ايه ش��مالي كش��ور 
وجود ندارد. اين در حالي است كه تركمنستان 
ب��ا توجه ب��ه ذخاي��ر گازي خود و ب��ا توجه به 
محاط ش��دن در گستره يي از شبكه هاي انتقال 
انرژي در آس��ياي مرك��زي، ب��ه زودي تبديل 
ب��ه ي��ك بازيگ��ر گازي قابل توج��ه در منطقه 
خواهد ش��د. اي��ران اكنون اين فرص��ت را دارد 
كه باب همكاري هاي بلندمدت با تركمنس��تان 
براي تامين گاز را بگش��ايد ي��ا رويه فعلي را در 
پي��ش گرفته و در آينده رقي��ب جديدي را در 

همسايگي خود ببيند.

 حسين حقگو   

 حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

 نعمت زاده: بخشي از كمبود 
آب شرب شهري برطرف مي شود

وزير صنعت، مع��دن و تجارت اجراي پروژه پتانس��يل يابي منابع آب زيرزميني 
)كارست( در كشور با اولويت استان خراسان رضوي را يكي از راهكارها براي برطرف 
س��اختن بخشي از كمبود آب ش��رب ش��هري اعالم كرد. »محمدرضا نعمت زاده« 
بعدازظهر سه ش��نبه در حاشيه مراسم افتتاح پروژه ژئوفيزيك هوايي براي اكتشاف 
منابع معدني و آب كارس��تي كه از طريق ويديوكنفرانس در محل اين وزارتخانه با 
دس��تور وي شروع ش��د، به خبرنگاران گفت: شناس��ايي منابع آبي در اليه هاي زير 

زمين و آهكي از اقدام هاي صورت گرفته در دولت يازدهم محسوب مي شود. 
وي افزود: حل معضل كم آبي و جلوگيري از خروج آب از كشور در مناطق مرزي 
در واقع براي تامين آب شرب مورد نياز در داخل از سياست هاي دولت ايران است. 
نعمت زاده اظهار اميدواري كرد در مدت 2 ماه اطالعات اوليه اين پروژه به دست  
آيد و بس��تر و زمينه الزم براي س��رمايه گذاران فراهم ش��ود.  به گفته وي، عمليات 
اكتش��افي و مطالعاتي در 31 استان كشور موجب تعيين چندين منطقه اولويت دار 
ش��د كه استان خراسان رضوي يكي از آنها است.  نعمت زاده افزود: استان مازندران 
داراي مش��خصه كوهس��تاني و جنگلي اس��ت و گستردگي فضاي س��بز مانع از آن 
مي ش��ود كه از نظر مسائل زيست محيطي عمليات گس��ترده اكتشافي روي زمين 
ص��ورت گيرد و اين امر فعاليت زيرزمين��ي را در اين ارتباط اجتناب ناپذير مي كند.  
وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن يادآوري وجود ريسك سرمايه گذاري در مناطق 
معدني گفت: اكنون با فعاليت هاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، 
مناطق پتانس��يل دار معدني مشخص و امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم 
مي ش��ود.  وي اب��راز اميدواري ك��رد در 2 تا 3 ماه آينده نتيجه شناس��ايي مناطق 
داراي ذخيره مواد معدني و اطالعات مربوطه در اختيار س��رمايه گذاران قرار گيرد.  
نعم��ت زاده گفت: قرار اس��ت عملي��ات ژئوفيزيك هوايي در بخش جنوبي اس��تان 
مازندران با برداش��ت تقريبي 13هزار و 200 كيلومتر خطي پرواز در محدوده يي با 
وسعت 3هزار كيلومترمربع به اجرا گذاشته شود.  استان مازندران شامل بخش هايي 
از برگه يك دويست وپنجاه هزارم زمين شناسي ساري، آمل، قزوين، سمنان، تهران و 
گرگان است و در اين منطقه ذخاير فلزي از جمله سرب و روي، فلورين، بوكسيت، 

ماسه ريخته گري و نيز آهن، قلع، تنگستن و طال برآورد شده است. 

رونمايي از وزيران پيشنهادي اقتصادي جديد
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جاي يك وزير خالي بود
اميري: ليست وزرا پس از مشورت با جريان هاي سياسي تهيه شد

با حكم رييس جمهوري
جهانگيري معاون اول رييس جمهوري در دولت دوازدهم شد

گروه ايران|
س��رانجام ش��مايل مقدماتي كابين��ه دوازدهم از 
دل انتخاب ه��اي رييس جمهوري براي پاس��خگويي 
به مطالبات ايرانيان در بخش هاي مختلف سياس��ي، 
اقتصادي، اجتماعي، آموزشي و... نمايان شد. كابينه يي 
ك��ه در يك��ي از حس��اس ترين مقاط��ع تاريخي اين 
س��رزمين قرار اس��ت قطار اعت��دال و اصالحات را به 
سمت كرانه هاي توس��عه پايدار رهنمون كند. بعد از 
اعالم اس��امي 17 وزير كابينه به مجلس دهم، ديروز 
حول و حوش ساعت 13 بود كه خبر انتصاب اسحاق 
جهانگي��ري به س��مت مع��اون اول رييس جمهوري 
در دول��ت دوازدهم روي خروج��ي خبرگزاري ها قرار 
گرف��ت تا پازل كابينه دوازدهم ش��كل اصلي و نهايي 
خ��ود را بشناس��د.  چهره يي كه در زم��ان انتخابات 
رياس��ت جمهوري دوازده��م ب��ا حض��ور در مارات��ن 
مناظره هاي انتخاباتي توانست فضاي الزم براي طرح 
ايده هاي روحاني را فراهم كند و در برابر مخالفان، سد 
محكمي ايجاد كرد تا رييس دولت يازدهم به سالمت 
به ايستگاه دوازدهم رياست جمهوري برسد. هر چند 
بعد از فضاي انتخاباتي برخي رسانه هاي اصولگرا تالش 
مي كردند درباره اختالف��ات روحاني با جهانگيري بر 
سر چيدمان كابينه شايعه سازي كنند، اما هماهنگي 
قابل توجه رييس جمهوري و معاون اولش در تمام طول 

ماه هاي بعد از انتخابات 96 نشان داد كه تيم روحاني-
جهانگيري اين قابليت را دارند كه طي 4 س��ال آينده 
نيز در كنار هم س��كان هدايت ساختار اجرايي كشور 
را به دس��ت بگيرند. بر اين اساس رييس جمهوري در 
حكمي كه روز گذش��ته در پايگاه اطالع رساني دولت 
منتش��ر شد اسحاق جهانگيري را به عنوان معاول اول 
رييس جمه��وري در دول��ت دوازده��م منصوب كرد. 
روحاني در اين حكم آورده اس��ت: »جناب آقاي دكتر 
اس��حاق جهانگيري؛ به استناد اصل يكصد و بيست و 
چهارم قانون اساسي و نظر به مراتب تعهد، شايستگي 
و خدمات موفق جناب عالي در مسووليت هاي اجرايي 
و تقنين��ي و در مدت مس��ووليت در دولت يازدهم به 
موجب اين حكم به عنوان »معاون اول رييس جمهور« 
منصوب مي شويد. اميد است با عنايت  الهي و همكاري 
اعض��اي محترم دول��ت در خدمت به اس��الم و ملت 
شريف ايران با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي 

و منشور اخالقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.«

 مسير پرفراز و نشيب معاونان رييس جمهوري
پيشينه تاريخي پست معاون اولي رييس جمهوري 
در كشورمان به سال 68 و زمان اصالح قانون اساسي 
بازمي گردد؛ زماني كه با حذف ساختار نخست وزيري، 
جايگاهي ذي��ل عنوان معاون اول��ي رييس جمهوري 

تعريف شد تا وظيفه تنظيم مناسبات ارتباطي كابينه 
ب��ا رييس جمهوري از يك طرف و نظ��ارت بر اجراي 
برنامه هاي تدارك ديده ش��ده را انجام دهد. براساس 
آنچه در قانون اساسي كش��ورمان تصريح شده است 
پس از رييس جمهور، معاون اول رييس جمهور دومين 
مقام عالي رتبه در هيات وزيران اس��ت كه وظيفه اداره 
هيات وزي��ران در غي��اب رييس جمهور و مس��ووليت 
هماهنگي ساير معاونان رييس جمهور را برعهده دارد. 
معاون اول رييس جمهور مانن��د ديگر معاونان وي از 
سوي رييس جمهور انتخاب مي شود و احتياجي به راي 
اعتماد از مجلس ن��دارد. حتي در صورت فوت، عزل، 
استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور 
يا در مواردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و 
رييس جمهور بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده يا امور 
ديگري از اين قبيل، مسووليت ها و اختيارات برعهده 
معاول اول ق��رار مي گيرد و او به همراه روس��اي قوه 
مقنن��ه و قضاييه در مدت كمت��ر از 50 روز انتخابات 

رياست جمهوري را برگزار مي كنند. 

 همه معاونان رييس جمهوري در ايران
بعد از اصالح قانون اساس��ي در سال 68 تا به امروز 
صحنه شطرنج سياس��ي ايران 6 چهره سياسي را در 
قامت معاون اول رييس جمهوري به خود ديده اس��ت. 

حسن حبيبي نخستين چهره يي بود كه سمت معاون 
اولي رييس جمهور را در 2 دولت هاشمي رفسنجاني و 
يك دولت سيدمحمد خاتمي يعني از دهم مرداد 1368 
تا 20 م��رداد 1380 عهده دار بود. سياس��تمداري كه 
روايت هاي جالب توجهي از مناسبات ارتباطي معقولش 
با طيف هاي مختلف سياسي به يادگار مانده است و در 
زمان فوتش در س��ال 91 افراد مختلفي از جناح هاي 
مختلف سياسي درباره ويژگي هاي منحصربه فرد شيوه 
مديريتش سخن مي گفتند. بعد از حسن حبيبي نوبت 
به محمدرضا عارف رس��يد كه نام خود را در ليس��ت 
معاون اول هاي رياس��ت جمهوري اسالمي ثبت كند. 
محمدرضا عارف در دوره دوم رياست جمهوري دوران 
اصالحات يعني از 21 مرداد 1380 تا 20 مرداد 1384 

عهده دار معاون اولي رياست جمهوري بود. 

 معاونان رييس جمهوري دولت هاي نهم و دهم
س��ال 84 كه از راه رس��يد دوران جديدي در تاريخ 
سياس��ت و مديريت ايران آغاز شده بود. دوره يي كه در 
آن محمود احمدي نژاد توانست در رقابت با هاشمي وارد 
ساختمان رياست جمهوري در پاس��تور شود. دوره يي 
كه در آن اختالفات عديده اصالح طلبان باعث ش��د تا 
ظرفيت هاي گروه ه��اي اصالح طلب و ميانه رو به جاي 
تمركز روي يك نامزد صرف رس��يدگي به چالش هاي 
جناحي و گروهي ش��ود. پرويز داوودي نامي بود كه از 
سوي احمدي نژاد براي معاون اولي مطرح شد و تا پايان 
عمر دولت نهم هم در اين سمت باقي ماند. دوره معاون 
اولي پروي��ز داوودي حد فاصل 21 مرداد 1384 تا 26 
تير 1388 را دربر مي گيرد. اما پرحاشيه ترين چهره يي 

كه نامش در ليس��ت مع��اون اول رييس جمهوري در 
تاريخ ايران ثبت شده، اس��فنديار رحيم  مشايي است؛ 
مردي كه پس��ت معاون اولي برايش دولت مستعجل 
بود و در كمتر از 11 روز با توصيه مقام معظم رهبري 
عزل ش��د تا به عنوان رييس دفتر رييس جمهوري در 
دولت دهم مش��غول به كار ش��ود. بعد از عزل مشايي، 
نوبت به محمدرضا رحيمي رسيد تا در شمايل معاون 
اولي براي دولت دوم احمدي نژاد فعاليت كند. عنواني 
كه براي محمدرضا رحيمي خوش يمن نبود و به دليل 
مجموعه ي��ي از تخلفات، محكوم و راهي زندان ش��د. 
تخلفات��ي كه مهم ترين بخش آن مربوط به توزيع پول 
ميان نمايندگان مجلس نهم براي جلب آراي آنان بود 
كه بازتاب هاي وسيعي در رسانه ها پيدا كرد. محمدرضا 
رحيمي نيز از 22شهريور 88 تا 14 مرداد 92 به عنوان 
معاول اول رييس جمهوري دهم انتخاب شد. بعد از اين 
دوران پرفراز و نش��يب در س��ال 92 با پيروزي دولت 
تدبير و اميد دوره تازه يي در فضاي سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي كشورمان آغاز شد كه در آن تالش مي شد 
تا از تصميم سازي هاي غيركارشناسي شده و احساسي 
خودداري ش��ود. اسحاق جهانگيري در اين دوران تازه 
به عنوان نماينده گفتمان اصالحات راهي پاستور شد تا 
در كنار روحاني قطار مديريت و برنامه ريزي كشور را به 
مسير منطقي خود بازگرداند. كاراكتري كه با حضورش 
در مناظره هاي انتخابات دوازدهم تصوير مطلوبي از خود 
در افكار عمومي به جاي گذاشت و توانست از گفتمان 
اصالح طلبي به خوبي دفاع كند و امروز در شمايل معاون 
اولي رييس جمهوري به دنبال تحقق وعده هايي است كه 

در ميان انتخابات رياست جمهوري مطرح شدند. 

س��رانجام پس از تمام حاشيه و گمانه زني ها، 
روحان��ي كمتر از س��ه روز پ��س از تحليف خود 
ليست وزراي پيش��نهادي اش را به مجلس ارائه 
كرد. اين ليس��ت كه توس��ط حس��ينعلي اميري 
معاون پارلماني رييس جمهوري به مجلس آورده 
شد و مسعود پزشكيان در آخرين لحظات اتمام 
صحن علني آن را قرائت كرد، كامل نبود. يكي از 
مهم ترين وزارتخانه هاي كابينه بدون وزير مانده 
بود. وزير علوم مش��خص نش��د و تعجب همگان 
را برانگيخ��ت. ش��نيده ها حاكي از اي��ن بود كه 
روحان��ي در دوم��اه اخير ح��دود 9 وزير را براي 
اين وزارتخانه نش��ان كرده ب��ود كه هيچ يك به 
ليس��ت نهايي نرس��يدند. محمد فرهادي هم كه 
ديگر قرار نيست بر مسند قدرت بنشيند بنابراين 
فعال مجلس مي ماند با ليس��تي كه تكميل نشده 
اس��ت. برهمين اس��اس و با توجه به مهلت يك 
هفته يي مجلس براي بررس��ي صالحيت وزراي 
پيش��نهادي از زمان اعالم اس��امي آنها، جلسات 
مجلس براي بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي 

از سه شنبه آينده برگزار مي شود. 
بهروز نعمتي عضو هيات رييس��ه مجلس نيز 
در جم��ع خبرنگاران در خص��وص عدم معرفي 
وزير پيشنهادي علوم گفت: »صراحت آيين نامه 
اين اس��ت كه رييس جمهور بايد ليست كابينه را 
اعالم كند، اما دو تفس��ير وجود دارد كه ايش��ان 
بايد همه كابينه را اعالم كند يا بخش��ي از آن را 
و ما ب��راي اينكه كار بهتر به پيش برود، از آقاي 
اميري خواهش كرديم از رييس جمهور بخواهند 
گزينه پيش��نهادي وزارت علوم را تا فردا )امروز( 
اعالم كنند ت��ا راي اعتماد به وزير پيش��نهادي 
علوم نيز همزمان با س��اير اعض��اي كابينه انجام 
ش��ود.« اعضاي هيات رييس��ه فراكس��يون اميد 
ه��م روز گذش��ته درباره نحوه ورود فراكس��يون 
به بررس��ي صالحيت وزراي پيش��نهادي كابينه 
دوازده��م تش��كيل جلس��ه داد و مق��رر ش��د 
كميته هاي مرتبط از هر كميسيون براي ارزيابي 
وزراي پيش��نهادي تش��كيل ش��ود تا در نهايت 
نتيجه ارزيابي خود را به فراكس��يون اعالم كنند. 
بهرام پارس��ايي سخنگوي فراكس��يون اميد در 
همي��ن زمينه گف��ت: »راي اعضاي فراكس��يون 
امي��د ب��ه وزراي پيش��نهادي راي فراكس��يوني 
خواهد بود. در مورد برخي وزرا پيش فرض منفي 
و در مورد برخي ديگ��ر پيش فرض مثبت وجود 
دارد كه بايد ببينيم جمع بندي فراكس��يون چه 
خواهد بود. ممكن اس��ت نظرات مثبت و منفي 
در مورد برخي وزرا وجود داشته باشد، اما نهايتا 

خرد جمعي در فراكسيون به جمع بندي خواهد 
رسيد.«

هرچن��د خبرها ديروز حاكي از معرفي حميد 
ميرزاده بود. او استاد دانشگاه است و سمت هايي 
چون رياست سابق دانش��گاه آزاد اسالمي، عضو 
هي��ات موس��س و هي��ات امناي اين دانش��گاه، 
معاون نخست وزير، معاون اجرايي رييس جمهور 
و معاون رييس جمهور و رياس��ت سازمان برنامه 
و بودجه را برعهده داش��ته است. اما غير از راي 
اعتماد مجل��س به وزراي حس��ن روحاني، بايد 
منتظر ماند و ديد كه با توجه به معرفي نش��دن 
گزينه يي براي وزارت علوم و آخرين رايزني هاي 
نمايندگان زن مجلس براي معرفي وزير زن، آيا 
قرار اس��ت وزيري شايس��ته و توانمند بر مسند 

قدرت بنشيند يا خير. 
 

 وزرايي انتخاب شدندكه قادر به تحقق 
مسووليت ها باشند

مجل��س  ام��ور  مع��اون  راس��تا  در همي��ن 
رييس جمهوري از بررس��ي موضوع معرفي وزير 
پيش��نهادي علوم، تحقيق��ات و فناوري خبر داد 
و گف��ت: در اجراي اصل 133 قانون اساس��ي و 
ماده 188 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي 
اسالمي معرفي وزراي دولت دوازدهم به مجلس 
انجام ش��د و ش��خصا اس��امي وزراي پيشنهادي 
و برنام��ه آنها و دولت را تقدي��م رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي كردم و وي نيز دستور اعالم 
وصول و قرائت نامه رييس جمهور را صادر كردند 
كه اين كار امروز قبل از پايان وقت جلسه علني 
مجلس انجام ش��د. بنابراين ان ش��اءاهلل در هفته 
آينده بر اس��اس قانون آيين نام��ه مجلس از روز 
سه شنبه دستور مجلس رس��يدگي و دادن راي 
اعتم��اد به وزراي پيش��نهادي دولت دوازدهم را 

خواهد داشت. 
وي با بيان اينكه نس��بت به راي آوري وزراي 
پيشنهادي خيلي خوشبين است، افزود: روزهاي 
بررس��ي صالحيت وزراي پيش��نهادي، روزهاي 
بس��يار خوب همكاري دول��ت و مجلس خواهد 
بود. اميري تاكيد كرد: ليست وزراي پيشنهادي 
پس از مش��ورت و برگزاري جلس��ات مختلف با 
ش��خصيت هاي كش��ور، جريان ه��اي سياس��ي، 
فراكس��يون هاي مجلس تهيه شده و نمايندگان 
ه��م به صورت فردي نظرات خود را مطرح كرده 
كه م��ا آن را به اطالع رييس جمهور رس��انديم. 
رييس جمهور هم وزرايي انتخاب كردند كه قادر 
به تحقق مس��ووليت هاي خود ب��وده و يك روح 

جمع��ي در كابينه ايجاد كنن��د. معاون پارلماني 
رييس جمهوري در پاسخ به پرسشي درباره عدم 
معرفي گزينه پيشنهادي وزارت علوم خاطرنشان 
كرد: در روزهاي گذش��ته فهرست هاي مختلفي 
در ش��بكه هاي اجتماع��ي منتش��ر مي ش��د كه 
من بار ها گفت��ه بودم اين اس��امي صرفا در حد 

گمانه زني است و نظر رييس جمهوري نيست. 
او در عين حال تاكيد كرد: نكته حايز اهميتي 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين اس��ت كه جز 
اين فهرس��تي كه امروز در صحن علني مجلس 
قرائ��ت ش��د، هر اس��م ديگري مطرح ش��ده در 
ح��د گمانه زني بوده اس��ت. اميري در مورد عدم 
برگزاري جلس��ه رييس جمهوري با هيات رييسه 
مجلس برخ��الف آنچه اعالم ش��ده بود، تصريح 
ك��رد: تعدادي از اعضاي هيات رييس��ه در قالب 
س��ه فراكس��يون با روحاني مالقات داشتند و به 
دليل مشغله كاري اين جلسه انجام نشد و دليل 
خاصي هم ن��دارد. برگزاري اي��ن مالقات منعي 

نداشته و جلسه برگزار مي شود. 
مع��اون روحاني اعالم ك��رد: يكي از نقدهايي 
كه ب��ه دول��ت وارد مي ش��د، اي��ن ب��ود كه به 
اندازه ي��ي كه دول��ت كار مي كند اطالع رس��اني 
ن��دارد بنابراين اين ايده در دولت وجود دارد كه 
معاون��ت ارتباطات در دولت ش��كل بگيرد. عضو 
كابينه تدبير و اميد همچنين درباره تفكيك سه 
وزارتخانه گف��ت: برنامه دولت اين بود كه دولت 
دوازدهم براساس ساختار پيشنهادي به مجلس 
معرفي ش��ود به همين دلي��ل اين اليحه را با دو 
فوريت به مجلس معرفي كرد كه در مجلس راي 
نياورد تا اين لحظه دولت برنامه يي براي استرداد 

اين اليحه ندارد. 

 اخبار مربوط به وزير پيشنهادي اقتصاد 
نگران كننده است

سخنگوي فراكسيون اميد همچنين از معرفي 
احتمالي برخي افراد به عنوان وزراي پيشنهادي 
به مجلس انتقاد كرد و در گفت وگويي با انتخاب 
اظهار داش��ت: وزارت اقتصاد به واسطه مشكالت 
اقتص��ادي و اثرگ��ذار بودن��ش و وزارت رفاه به 
واس��طه س��ازمان ها و هلدينگ ه��اي گس��ترده 
اقتص��ادي ك��ه در زيرمجموع��ه دارد نيازمن��د 
وزراي ق��ادر و كاردان اس��ت. وي اف��زود: ج��و 
مجلس نيروه��اي كارآمد و توانمند مي خواهد و 
رضايتمندي نسبت به وزارت رفاه در حال حاضر 
در مجلس وج��ود ندارد. در حقيقت نارضايتي ها 
از وزير و زيرمجموعه ايشان و نحوه عملكردشان 

به قوت خود باقي اس��ت. پارس��ايي ضمن انتقاد 
از ربيعي گفت: آق��اي ربيعي يكي از افرادي بود 
كه در بررسي هاي فراكس��يون اميد نمره قبولي 
نگرف��ت. مجموع��ه و زيرمجموعه ايش��ان كه از 
لحاظ اقتصادي وس��عت بس��ياري دارد، به شيوه 
بدي اداره ش��ده و عملكرد ايشان رضايت بخش 

نبوده است.  

 پارسايي خاطرنشان كرد: آقاي ربيعي به طور 
بي س��ابقه يي اين روزها به س��فر استاني مي رود. 
مديري كه شايس��تگي داش��ته باشد، مثل آقاي 
زنگن��ه، ظريف و قاضي زاده هرگ��ز چنين كاري 
نمي كنن��د، چ��ون مي دانند عملكردش��ان مورد 
تاييد است و نسبت به خدمات خود ايمان دارند 

و نيازي به سفر استاني ندارند. 
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يك تحليلگر اصولگرا با اشاره به  شدت 
رانش در جريان اصولگرايي به  ويژه توسط 
جريانات فاقد اصالت، گف��ت: اين جريانات 
مي كوشند با راندن السابقون و صاحبان انديشه 
براي خود جا باز كنند. در چنين ش��رايطي چهره هاي اصيل اصولگرا 
اگر براساس ضعف اراده يا عافيت طلبي كنار بكشند فقط فضا را براي 
انديش��ه هاي سطحي و رفتارهاي بي مبنا گشوده اند. امير محبيان در 
گفت وگو با ايلنا در مورد بحث نواصولگرايي با بيان اينكه تقريبا 20سال 
است كه ما به اين نتيجه رسيده ايم، اظهار كرد: البته تفاوت اين است 
كه معتقدم تا آسيب شناسي دقيقي صورت نگيرد بيان نواصولگرايي 
و عناوين مش��ابه به تكرار اشتباهات مي انجامد. او درباره اينكه هدف  
قاليباف از مطرح كردن نواصولگرايي بر مبناي شكس��ت خود اس��ت 
يا جريان اصولگرايي گفت: راهبردهاي اشتباهي كه اصولگرايان را با 
وجود پيروزي در دسترس به چنين شكستي كشاند، چندان ناشناخته 
نيست. لزوم بازنگري در مباني و حتي نحوه تعريف و تشخيص اصول 
و اولويت بندي هاي آن ديگر در جناح اصولگرا به امري بديهي تبديل 
شده است اما اراده الزم براي تحقق آن به چشم نمي خورد لذا زنجيره 
شكست ها ادامه دارد. او درباره اينكه چرا ناطق نوري از جريان اصولگرا 
روي برگردان ش��ده اس��ت، تاكيد كرد: ناطق نوري از بعضي رفتارها 
رنجيده است. بايد او را قانع كرد تا به صحنه بازگردد. تجربه و روحيه 

او در جريان اصولگرايي مفيد واقع خواهد شد. 

ناطق  نوري از رفتار برخي 
اصولگراها رنجيده  است

عض��و ش��وراي مركزي فراكس��يون 
مس��تقلين والي��ي مجلس با اش��اره به 
معرف��ي 17نف��ر از 18وزير پيش��نهادي 
دولت دوازه��م از احتم��ال معرفي يك زن 
ب��راي تصدي وزارت علوم و تحقيقات خب��ر داد. به گزارش ايلنا، 
محس��ن بيگلري با اشاره به معرفي 17نفر از 18وزير پيشنهادي 
دولت دوازدهم در جريان نشست علني ديروز مجلس تاكيد كرد: 
عمده وزراي معرفي ش��ده قابل قبول هس��تند اما يكي دو نفر از 
وزراي پيشنهادي كه از قضا در دولت يازدهم نيز حضور داشتند، 
ضعيف هس��تند. او گفت: يكي از وزراي ضعيف وزير پيشنهادي 
جهاد كش��اورزي است و الزم است آقاي روحاني در رابطه با اين 
گزينه و يكي دو مورد ديگر تجديدنظر كند. نماينده سقز و بانه در 
مجلس در عين حال خاطرنشان كرد: باقي گزينه هاي پيشنهادي 
به ويژه ظريف، زنگنه، قاضي زاده هاشمي و آخوندي افرادي قابل 
بوده و توانايي پيشبرد اهداف دولت را در حوزه ها و وزارتخانه هاي 
تخصصي خود دارند. عضو ش��وراي مركزي فراكسيون مستقلين 
واليي مجلس در پاس��خ به اين س��وال كه آي��ا احتمال بازنگري 
موردي در كابينه وجود دارد و اينكه س��ابقه چنين مساله يي در 
ادوار قبل وجود داش��ته، تصريح كرد: به نظرم همچنان احتمال 
تجديدنظر در چند مورد از س��وي رييس جمهوري وجود دارد و 

اين مساله در گذشته نيز سابقه داشته است. 

احتمال معرفي يك زن براي 
وزارت علوم

رييس س��ازمان  علي اكبر صالحي، 
ان��رژي اتمي گفت: در ص��ورت نقض 
برجام از س��وي امريكا همه گزينه هاي 
ايران روي ميز و بازنده خود امريكا خواهد 
بود. به گزارش ايرنا، علي اكبر صالحي با شبكه خبري الميادين 
لبنان افزود: ايران متناسب با چگونگي برخورد امريكا با توافق 
برجام به واش��نگتن پاس��خ خواهد داد. وي ادامه داد: با توجه 
ب��ه تاييد توافق برجام از س��وي اتحاديه اروپا، چين، روس��يه 
و دولت هاي جه��ان، خروج امريكا از برج��ام هرگز تاثيري بر 
ادامه اين توافق نخواهد داش��ت. رييس س��ازمان انرژي اتمي 
ايران تاكيد كرد: در صورت نقض برجام مس��ووليت اين اقدام 
برعهده امريكاست و ايران هيچ مسووليتي ندارد چراكه آژانس 
بين الملل��ي ان��رژي اتمي 7بار گزارش داده كه ايران هميش��ه 
ب��ه تعهدات و وعده ه��اي خود پايبند ب��وده و به همين دليل 
زمينه ي��ي براي نقض توافق هس��ته يي از جه��ت ايران وجود 
ن��دارد. صالحي ضم��ن بيان اينكه اميدواريم روزي نرس��د كه 
ايران به ش��رايط قبل از توافق هس��ته يي بازگ��ردد، افزود: از 
زمان امضاي توافق برج��ام تفكراتي درخصوص احتمال نقض 
آن وجود داش��ت به همين دليل ايران پل هاي متعددي براي 
بازگش��ت س��ريع به زمان پيش از توافق حتي بهتر از شرايط 

قبل بنا گذاشته است. 

در صورت نقض برجام، امريكا 
بازنده خواهد بود

 سخنگوي هيات رييسه مجلس با 
بيان جزئياتي از جلسه ديروز مجلس، 
گف��ت: نماينده ي��ي ك��ه با مس��وول 
سياس��ت خارج��ي اتحادي��ه اروپا عكس 
س��لفي گرفته بود عذرخواه��ي كرد.  به گ��زارش مهر، بهروز 
نعمتي در خصوص حواش��ي مراس��م تحليف رياست جمهوري 
دوازده��م، گفت: امريكايي ه��ا به دنبال منزوي نش��ان دادن 
جمهوري اسالمي ايران بودند اما با حضور هيات هاي متعدد از 
كشورهاي مطرح جهان اين پروژه آنها با شكست مواجه شد. 
وي افزود: رس��انه هاي اس��تكبار به دنبال پ��ر رنگ كردن 
كش��ورهاي كوچك حاضر در اين مراس��م بودند در حالي كه 
هيات هاي زيادي از كش��ورهاي بزرگ دنيا نيز در اين مراسم 
حاضر بودند.  نعمتي تاكيد كرد: خوش��بختانه مراسم تحليف 
نش��ان داد نه تنها در انزوا نيستيم بلكه كشورهاي بزرگ دنيا 
كه با آنها ارتباطات همه جانبه يي در عرصه سياس��ت و اقتصاد 
داريم ني��ز حضور پيدا كردند.  عضو هيات رييس��ه مجلس با 
اشاره به حواشي ايجاد شده پيرامون عكس گرفتن تعدادي از 
نمايندگان با فدري��كا موگريني، گفت: معتقديم كه اين اتفاق 
نباي��د مي افتاد اما نبايد ايجاد اين حاش��يه، كار بزرگي كه در 
مراس��م تحلي��ف انجام ش��د و حاصل بيش از ي��ك ماه و نيم 

زحمات دستگاه هاي مختلف بود را به حاشيه ببرد. 

عذرخواهي نماينده اي كه 
عكس سلفي گرفت

چهرهها

وزراي پيشنهادي حسن روحاني براي حضور در كابينه دوازدهم به شرح زير است: 
عنواننام و  نام خانوادگي

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات محمدجواد آذري جهرمي

وزارت اطالعات سيدمحمود علوي

وزارت امور اقتصادي و دارايي مسعود كرباسيان

وزارت امور خارجه محمدجواد ظريف

وزارت آموزش و پرورش سيدمحمد بطحايي

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي سيدحسن قاضي زاده هاشمي

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي علي ربيعي

وزارت جهاد كشاورزي محمود حجتي

وزارت دادگستري سيدعليرضا آوايي

وزارت دفاع و پشتيباني و نيرو هاي مسلح امير حاتمي

وزارت راه و شهرسازي عباس آخوندي

وزارت صنعت و معدن محمد شريعتمداري

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي سيدعباس صالحي

وزارت كشور عبدالرضا رحماني فضلي

وزارت نفت بيژن نامدارزنگنه

وزارت نيرو حبيب اهلل بيطرف

وزارت ورزش و جوانان مسعود سلطاني فر

رهبر معظم انقالب در پيامي 
درگذشت حجت االسالم والمسلمين 

مرواريد را تسليت گفتند
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم انقالب اس��المي 
در پيامي درگذش��ت خطيب مجاهد مرحوم حجت االس��الم 
والمسلمين آقاي حاج شيخ علي اصغر مرواريد را تسليت گفتند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
متن پيام تس��ليت رهبر معظم انقالب اسالمي به شرح زير 

است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذش��ت خطي��ب مجاهد مرح��وم حجت االس��الم 
والمسلمين آقاي حاج ش��يخ علي اصغر مرواريد رحمت اهلل 
علي��ه را ب��ه خان��دان و بازماندگان محترم تس��ليت عرض 
مي كنم. ايشان از مبارزان قديمي نهضت اسالمي و از ياوران 
صادق امام راحل در نخس��تين س��ال هاي مب��ارزات بود و 
دست اندركاران نهضت خاطره سخنراني هاي پرشور ايشان را 

از ياد نمي برند. رحمت و غفران الهي بر ايشان باد. 
سيدعلي خامنه اي
۱۷ مرداد ۹۶

 قلم ها را به بهانه هاي واهي نش�كنيد؛ پاد| حسن 
روحاني رييس جمه��وري در پيامي توييتري روز خبرنگار 
را به اصحاب رسانه تبريك گفت. در پيام توييتري حسن 
روحاني آمده اس��ت: از قلم شكس��ته و دهان بسته كاري 
ساخته نيست. قلم ها را به بهانه هاي واهي نشكنيد و دهان ها 
را به بهانه هاي غيراساسي نبنديد. بگذاريد در يك جامعه 
»آزادي مسووالنه« باشد. روز خبرنگار بر تمام خبرنگاران و 
همچنين فعاالن رسانه يي مبارك باد. همچنين معاون اول 
رييس جمهوري در پيامي با تبريك روز خبرنگار نوشت: روز 
خبرنگار است؛ روزي كه همه بدانيم خبرنگاري مثل شهيد 
صارمي چگونه زندگي پرخطري دارد. اسحاق جهانگيري 
در صفحه اينس��تاگرامي خود اف��زود: روز خبرنگار، روزي 
اس��ت كه بايد بدانيم خبرنگار چه نقش مهمي در جامعه 
دارد. او در پايان اين روز را به همه خبرنگاران تبريك گفت.
 وزير ورزش اقدام 2 فوتباليست ايراني را محكوم 
كرد؛ ايسنا| مسعود سلطاني فر اقدام دو ورزشكار ايراني 
در رويارويي با تيمي از رژيم صهيونيس��تي با پيراهن تيم 
پانيوني��وس يونان را محكوم كرد. وزي��ر ورزش و جوانان 
درباره حضور مس��عود شجاعي و احس��ان حاج صفي در 
ديدار مقابل تيمي از رژيم صهيونيس��تي بيان كرد: اقدام 
اين دو ورزش��كار تحت هر عنوان از نظر اينجانب محكوم 
اس��ت و از قهرمانان و ورزشكاران كه الگوهاي نسل جوان 
محسوب مي ش��وند، انتظار مي رود درراستاي آرمان هاي 
نظام جمهوري اس��المي ايران، امام راحل و منويات مقام 
معظم رهبري در به رس��ميت نش��ناختن رژيم اشغالگر 
قدس و حمايت از مردم مظلوم فلس��طين عمل كنند. او 
ادام��ه داد: اميدوارم با تمهيداتي كه به عمل مي آيد ديگر 

شاهد تكرار چنين مواردي در ورزش كشور نباشيم. 
 ابزار ب�راي روايت حقيقت، اخالق م�داري و نقد 
منصفانه؛ تعادل| معاون ارتباطات و اطالع رس��اني دفتر 
رياست جمهوري در پيامي با تبريك روز خبرنگار نوشت: 
رس��انه ابزار روايت حقيقت، اخالق مداري و نقد منصفانه 
باش��د. پرويز اس��ماعيلي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
اميدوارم روزي برس��د ك��ه وقتي عموم مديران كش��ور 
ب��راي انج��ام وظيفه خ��ود حداكثر اختي��ارات و حداقل 
محدوديت هاي قانوني را مي پسندند؛ براي حرفه خبرنگاري 
نيز سقف حقوق حرفه يي و كف محدوديت هاي قيد شده 
در قانون را بپذيرند و نه برعكس. او افزود: روزي برسد كه 
به خبرنگار و رسانه با حسن ظن و ارجمندي نگاه كنيم و 
اگر براي خودمان حق اش��تباه قائليم و با هزار فرمول آن 
را توجيه مي كنيم، ب��راي خبرنگار و روزنامه نگار هم حق 
اش��تباه قائل شويم و در نخستين قضاوت، اشتباهات را با 
حسن نيت تفسير و توجيه كنيم و بگذريم و نه برعكس. 

 تحريم هاي موشكي ايران تشديد مي شود؛ مهر| 
رييس كميته نيروهاي مسلح مجلس سناي امريكا با اشاره 
به اينكه كنگره امريكا فشارها بر ايران را ادامه خواهد داد، 
گف��ت: سياس��ت خاورميانه يي امريكا تقويت اس��راييل و 
متحدان عرب در منطقه است. سناتور مك كين درخصوص 
اين موضوع كه اگ��ر دولت ترامپ برجام را نقض كند چه 
»بديلي« براي آن خواهد داشت، گفت: بر اين باورم كه بايد 
ايران را به علت اقداماتش از طريق اعمال تحريم هاي جديد 
عليه برنامه موش��ك بالستيك اين كشور، اعمال تحريم ها 
عليه سپاه پاس��داران انقالب اسالمي ايران، اعمال تحريم 
عليه ايراني هاي متهم به نقض حقوق بشر و تشديد اعمال 

تحريم هاي تسليحاتي در تهران، پاسخگو نگه داشت. 
 حض�ور مقامات كش�ورها در تحليف نمايش�گر 
ناكارآمدي پروژه منزوي سازي ايران بود؛خانه ملت| 
عل��ي الريجاني ريي��س مجلس در نطق پيش از دس��تور 
خود حضور مقامات عالي رتبه ديگر كش��ورها در تحليف را 
نمايشگر ناكارآمدي پروژه منزوي سازي ايران از سوي امريكا 
دانس��ت و گفت: اين حضور نشانگر ارزشمند مردم ساالري 
ديني در كشور ماست. در اين منطقه كه متاسفانه بسياري 
از كش��ورها از نعمت مش��اركت مردم در سرنوش��ت خود 
بي بهره اند ايران پس از انقالب اسالمي توانست نظامي مردم 
س��االر را تاس��يس كند و اين حضور احترام به راي ملت و 

انتخابات و ارزش نظام جمهوري اسالمي بود. 
 مشموالن ديپلم نمي توانند براي ادامه تحصيل از 
كش�ور خارج شوند؛ ايرنا| نمايندگان مجلس با تصويب 
اليحه اصالح م��اده 35 قانون خدمت وظيفه عمومي مقرر 
كردند كه مشموالن ديپلم براي ادامه تحصيل نمي توانند به 
خارج از كش��ور بروند. براساس اين مصوبه مشموالن ديپلم 
كه حداكثر يك س��ال پس از فراغت از تحصيل در يكي از 
دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالي داخل كشور كه مورد 
تاييد وزارت هاي علوم و بهداشت هستند، پذيرفته شوند تا 
زماني كه وفق تبصره 1 ماده 33 به تحصيل اش��تغال دارند 
مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده كنند مشروط به اينكه 
داراي غيبت غيرموجه نباشند. پيش از تصويب اين اصالحيه 
در مجلس مش��موالن ديپلمي كه در يكي از دانشگاه هاي 
خارج از كشور پذيرفته شده بودند، مي توانستند با استفاده از 

معافيت تحصيلي براي ادامه تحصيل به خارج بروند. 
 نشس�ت كميته »حصر« فراكسيون اميد با رييس 
مجلس؛ ايلنا| مسعود پزشكيان نايب رييس مجلس شوراي 
اس��المي، از برگزاري نشس��ت كميته پيگيري مطالبه رفع 
حصر فراكسيون اميد با رييس مجلس خبر داد. وي افزود: 
 مقام معظم رهبري بارها ب��ر ضرورت وحدت تاكيد كردند

چرا كه آنچه باعث اقتدار و قدرت كش��ور مي شود انسجام 
داخلي اس��ت و هر چه انس��جام وجود نداشته باشد كشور 
دچار از هم پاش��يدگي خواهد ش��د و قدرت كشور تضعيف 
مي ش��ود. اين نماين��ده اصالح طلب مجلس ب��ا بيان اينكه 
موضوع حصر باعث بروز برخي مش��كالت و ايجاد گره هايي 
در جامعه شده است، ادامه داد: تا زماني كه اين موضوع به 
هر طريقي حل نشود انسجام ايجاد نخواهد شد؛ لذا به اعتقاد 
من الزم است بزرگان براي اين موضوع راه حلي پيدا كنند. 

روي موج خبر
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3 كالن
رشد ۲۸ درصدي درآمدهاي 

دولت در ۴ ماه
خزانه دار كل كش��ور از رش��د بيش از ۲۸درصدي 

درآمدهاي دولت در چهار ماهه امسال خبر داد. 
به گزارش ايسنا، سيد رحمت اهلل اكرمي در همايش 
معاونان نظارت مالي و روس��اي خزانه معين ادارات كل 
اقتصاد و دارايي استان هاي كشور به ارائه آمار و ارقامي 
در خصوص بودجه س��ال ۱۳۹۶ كشور پرداخت و رقم 
كل بودجه كش��ور را ۳۴۶ ه��زار و ۷۰۰ ميليارد تومان 
اعالم كرد. وي با اش��اره به رشد ۲۸درصدي درآمدهاي 
دولت در چهار ماهه امسال افزود: درآمدهاي دولت در 

اين مدت ۶۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است. 
مع��اون نظ��ارت مال��ي وزارت اقتص��اد تاكيد كرد: 
 اين ميزان درآمد نس��بت به چهار ماهه س��ال گذشته

۲۸,۴ درصد رشد داشته است. 
اكرمي س��هم فروش نف��ت از اين رق��م را ۲۶هزار 
ميليارد تومان اعالم ك��رد و ادامه داد: ۳۰هزار ميليارد 
 تومان از درآمد كش��ور نيز از منابع مالياتي و گمركي و

۸ هزار ميليارد تومان از ساير منابع بوده است. 
وي از س��هم قاب��ل توج��ه درآمده��اي غيرنفت��ي 
از درآمده��اي چه��ار ماهه امس��ال ياد ك��رد و گفت: 
خوشبختانه آرزوي ديرينه ما كاهش اتكا و وابستگي به 

نفت بود كه بخشي از آن محقق شده است. 
خزان��ه دار كل كش��ور كاهش وابس��تگي به نفت 
را از سياس��ت هاي اصل��ي دولت يازدهم برش��مرد و 
خاطرنش��ان كرد: اين روند در دولت دوازدهم هم با 

جديت ادامه خواهد داشت. 
اكرمي با اش��اره ب��ه اينكه در براب��ر درآمدهايي 
كه حاصل مي ش��ود، هزينه ه��اي زيادي نيز بر دوش 
دولت اس��ت، تاكيد كرد: يك��ي از مهم ترين مصارفي 
كه امس��ال داري��م پرداخت ۲۴ه��زار ميليارد تومان 
بازپرداخت اوراقي است كه سال ۱۳۹۵منتشر كرديم 
كه بنا بر عقي��ده رييس جمهوري از حقوق و مزاياي 
كارمندان دول��ت هم واجب تر اس��ت و پرداخت آن 

حتي يك روز هم نبايد تاخير داشته است. 
وي ي��ادآوري كرد: همچنين در چهارماهه امس��ال 
پرداخ��ت يارانه ه��ا، حق��وق كارمن��دان و هزينه هاي 
اجتناب ناپذير دس��تگاه ها نيز بدون تاخير انجام شده و 
فقط تاخير مختص��ري در پرداخت حق الزحمه افرادي 

داشتيم كه به صورت طرحي كار مي كنند. 
به گفته اين مسوول، در دولت يازدهم تالش شده با 
برقراري نظم و انضباط مالي ميزان هزينه ها هم كاهش 
ياب��د تا بتوان به اولويت هاي مهمي مانند تحقق برنامه 
شش��م توسعه كه در س��رلوحه كارهاي بودجه يي قرار 

دارد، بيشتر رسيدگي كرد. 
 

پرداخت 13.1 هزار ميليارد 
تومان بدهي دولت

معاون س��ازمان برنامه و بودجه مي گويد در سال 
۱۳۹۵ همكاري مناس��بي بين دول��ت و نظام بانكي 
صورت گرفته به طوري كه دولت ۱۳,۱ هزار ميليارد 
توم��ان بدهي خود را به نظام بانك��ي پرداخت كرده 
اس��ت. به گزارش ايسنا، حميد پورمحمدي گفت: در 
س��ال ۱۳۹۵ بهترين همكاري دول��ت و نظام بانكي 
ص��ورت گرف��ت، به گونه يي ك��ه در اين س��ال براي 
نخس��تين بار س��رمايه تع��دادي از بانك ه��ا بيش از 
۱۰۰درصد رش��د كرد به طوري كه سرمايه بانك ها از 
۲۵ هزار ميليارد تومان در س��ال ۱۳۹۲ به ۵۴ هزار 

و ۳۰۰ميليارد تومان در اوايل سال ۱۳۹۶ رسيد. 

تصويب صادرات نفتي 
مشمول ماليات 

هيات وزيران فهرس��ت مواد خام و كاالهاي نفتي 
موض��وع ماده ۱۴۱ قان��ون ماليات هاي مس��تقيم را 

تصويب كرد.
ب��ه گزارش »ف��ارس«، هي��ات وزيران فهرس��ت 
مواد خام و كااله��اي نفتي موضوع ماده ۱۴۱ قانون 
ماليات هاي مستقيم را تصويب كرد. طبق اين مصوبه 
كه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي 
و داراي��ي، صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، نف��ت، اتاق 
بازرگاني و به اس��تناد م��اده ۱۴۱ قانون ماليات هاي 

مستقيم به تصويب دولت رسيد. 
طبق ماده ۱۴۱ قانون ماليات ها صددرصد درآمد 
حاص��ل از ص��ادرات خدم��ات و كااله��اي غيرنفتي 
و محص��والت بخ��ش كش��اورزي و ۲۰درصد درآمد 
حاصل از صادرات مواد خام مش��مول ماليات با نرخ 
صفر مي گردد. فهرس��ت مواد خ��ام و كاالهاي نفتي 

بايد به تصويب هيات وزيران برسد. 

صندوق هاي بازنشستگي 
روي لبه ورشكستگي

عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه ب��ا بيان اينكه 
خطر ورشكس��تگي صندوق هاي بازنشس��تگي جدي 
اس��ت، گفت: بررس��ي جزئيات صورت هاي مالي يك 
صندوق بازنشستگي نش��ان مي دهد، اين صندوق با 

۵۰۰ ميليارد تومان كسري مواجه شده است. 
محمد حسيني عضو كميسيون برنامه و بودجه در 
گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه موضوع صندوق هاي 
بازنشس��تگي در بند ۴۲ سياست هاي ابالغي رهبري 
در برنام��ه شش��م در بحث ارتق��اي كيفيت و اصالح 
س��اختار بيمه ها مورد توجه قرار گرفته است، گفت: 
ب��ر همين اس��اس در بن��د ه ماده ۱۲ قان��ون برنامه 
ششم نيز مقرر شده كه صندوق حمايت بازنشستگي 
كاركنان فوالد با كليات اختيارت از وزارت صنعت به 
وزارت رفاه انتقال يابد. همچنين در ظرف ۳سال نيز 
بايد كليه تعهدات حال و آتي سازمان توسط سازمان 

حسابرسي مشخص شود. 
به گفته حس��يني، بر اس��اس گزارش حس��ابرس 
مجم��وع  صن��دوق،  قانون��ي  ب��ازرس  و  مس��تقل 
س��رمايه گذاري در ۸۰ ش��ركت فرع��ي ۱۲,۳ه��زار 
ميلي��ارد توم��ان بوده و ب��ا توجه ب��ه ارزش خالص 
دارايي ۱۱,۳هزار ميلياردي توماني به نظر مي رس��د 

صورت هاي مالي اين سازمان ها دچار مشكل باشد. 
وي با بي��ان اينكه بر اس��اس صورت ه��اي مالي 
صندوق بازنشس��تگي فوالد، ميزان حق بازنشستگي 
دريافتي در كل يك س��ال ۱۳۰ميلي��ارد تومان بوده، 
گفت: اين درحالي اس��ت ك��ه حدود۹۰۰ميليارد در 
سال ۹۴ از دولت كمك گرفته شده كه بر اين اساس 
دارايي جمعي صندوق ح��دود ۱۳۰۰ميليارد تومان 

برآورد مي شود. 

اخبار كالن

»تعادل« از برنامه ها و سوابق وزير پيشنهادي اقتصاد گزارش مي دهد

انتخابكرباسياندرقامتسياستگذار

آخرين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش  خصوصي در دولت يازدهم برگزار شد

وداع بخش خصوصي با سكاندار اقتصاد
تعادل  

آخرين نشس��ت ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
در دول��ت يازدهم درحالي برگزار ش��د كه ب��ه وداع علي طيب نيا 
تبديل شد؛ چراكه گمانه زني ها حاكي از آن است كه علي طيب نيا 
در دول��ت بعدي نخواهد بود و اين موضوع فضاي آخرين جلس��ه 
شوراي گفت وگوي دولت يازدهم را تحت شعاع قرار داد. به طوري 
كه ريي��س پارلمان بخش خصوصي،طيب نيا را ش��اگرد اول رأي 
اعتم��اد مجلس نه��م عنوان كرد و گفت: طيب ني��ا به عنوان يك 
رييس معتقد در شورا با يك نظم خاص شوراي گفت وگو را پيش 
برد و مس��ائل و مش��كالت مطروحه را درنهاي��ت جديت پيگيري 
كرد. گرچه در برخي موارد هم به نتيجه مطلوب نرسيديم چراكه 
همه موضوعات ب��ه  تنهايي در اختيار ايش��ان نبود. همچنين در 
اين نشس��ت مهم ترين چالش هاي پي��ش روي اقتصاد ايران مورد 
واكاوي قرار گرفت. در همين راس��تا، وزي��ر اقتصاد و امور دارايي 
ضمن تش��ريح مشكالت س��اختاري اقتصاد ايران »اصالح محيط 
كسب وكار و اصالح روند واگذاري ها« را دو ماموريت اصلي دولت 
نام برد و گفت: بيش��ترين فشاري كه در ۴سال گذشته به ما وارد 
شد در حوزه واگذاري ها بود. به گفته علي طيب نيا يك ديدگاهي 
در ميان مديران وجود دارد كه اگر بنگاهي را واگذار كردند، فاتحه 

آن بنگاه خوانده  شده و كارش تمام است. 

 مشكالت عمده اقتصاد ايران 
ريي��س اتاق ايران گف��ت: وزير اقتصاد به عن��وان يك رييس 
معتقد در ش��ورا ب��ا يك نظم خاص ش��وراي گفت وگ��و را پيش 
برد و پايه قابل اتكايي براي ش��ورا بود. غالمحس��ين ش��افعي در  
مورد سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ گفت: آقاي طيب نيا در اجراي 

سياس��ت هاي اصل ۴۴ و خصوصي سازي، رنج هاي فراواني كشيد 
ام��ا در مجموع هيچ ك��س از نتايج واگذاري ها راضي نيس��ت و با 
وج��ود همه تالش ها ن��ه  تنها نتيجه مطلوب ك��ه نتيجه آنچناني 

حاصل نشده است. 
وزي��ر امور اقتصاد و دارايي هم كه در آخرين نشس��ت ش��ورا 
حضور يافته بود، گفت: دولت يازدهم در شرايطي كار خود را آغاز 
كرد كه اقتصاد ايران در شرايط خطير و بحراني بود اما براي خود 

دو اولويت را مشخص كرد. 
به گفته علي طيب نيا، اولويت  كوتاه مدت ايجاد ثبات در عرصه 
اقتصاد كالن كش��ور بود كه تا حدي دولت توانست بر اين شرايط 
سخت فائق آمده و تا حدي ثبات حاصل شد. به گفته وي، دولتي 
بودن و نفتي بودن اقتصاد دو مشكل عمده در اقتصاد ايران است 
كه براي حل اين مش��كالت ساختاري در اقتصاد ايران بايد برنامه 
بلندمدت داش��ته باش��يم. به گفته او با واريز پول نفت به صندوق 
توس��عه ملي و سرمايه گذاري اين پول، نقش بخش خصوصي هم 

در اقتصاد تقويت مي شود.
طيب ني��ا ادامه داد: دولت يازدهم بر نظام ماليات گيري ش��فاف و 
كارآمد براي افزايش درآمد دولت تاكيد كرد همچنين آن را شرط الزم 
براي مقابله با بيماري هلندي اقتصاد ايران و افزايش س��رمايه گذاري 
و مقابله با تورم دانس��ت. رييس ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي بر افزايش صادرات غيرنفتي هم تاكيد كرد و گفت: س��هم 
باالي صادرات نفتي و درآمدهاي ناشي از آن در درآمدهاي ارزي هم 
يكي ديگر از مش��كالت اس��ت كه براي حل آن بايد به سمت توسعه 
ص��ادرات غيرنفتي برويم و نيازهاي ارزي خود را اينگونه تامين كنيم 
تا به نفت وابس��ته نباشيم. به باور طيب نيا هنوز نظام فكري بسياري 
از افراد در كش��ور، سياس��ت جايگزيني واردات است. سال هاست كه 

استراتژي جايگزيني واردات را كنار گذاشته ايم اما هنوز در فكر مديران 
ما وجود دارد و بايد تالش زيادي كنيم تا در سياست گذاري هاي خود 
هم به اين موضوع وفادار باش��يم. وزير امور اقتصاد و دارايي مش��كل 
ساختاري ديگر اقتصاد ايران را دولتي بودن اقتصاد دانست. طيب نيا 
گفت: سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساس��ي براي اين موضوع 

تصويب شد اما اين سياست ها به  درستي انجام نشد. 

 اصالح روند واگذاري ها
طيب نيا بر لزوم اصالح محيط كسب وكار و اصالح روند واگذاري ها 
براي اجرايي شدن درس��ت اين سياست ها تاكيد كرد و گفت: رتبه 

۱۲۰ محيط كسب وكار به  هيچ وجه شايسته كشور ما نيست. 
طيب نيا افزود: گرچه خيلي هم بي ربط نيست چراكه خيلي موارد 
يا به بخش خصولتي واگذار ش��ده يا اينكه شرايط بخش خصوصي 
مناس��ب نبوده و بنگاه واگذار ش��ده كارايي نداشته است. چراكه اگر 
محيط كسب وكار مناسب نباشد يا فضا نابرابر باشد، طبيعي است كه 

بخش خصوصي هم كارايي الزم را ندارد. 
به باور وزير اقتصاد بايد واگذاري ها درس��ت باش��د؛ اين تفكر هم 
اصالح شود كه با واگذاري يك بنگاه به بخش خصوصي كارايي بنگاه 
كاه��ش پيدا مي كند. طيب نيا افزود: براس��اس آماري كه ما داريم تا 
سال ۹۲ حداكثر ۱۶-۱۵ درصد واگذاري هاي اوليه به بخش خصوصي 
بوده اس��ت و ۶۰ -۵۰ درصد واگذاري ها به خاطر رد ديون بوده است 
اما ما در دولت يازدهم مطلقا رد ديون نداشتيم و تنها دو مورد بود كه 
در دولت قبل مصوب ش��ده بود. او تصريح كرد: گرچه بنده از ميزان 
واگذاري ها راضي نب��ودم اما از كيفيت واگذاري ها راضي بودم.  وزير 
اقتصاد همچنين در مورد س��هام عدالت هم گفت: با فروش س��هام 
عدالت نه  تنها مردم چيزي به دست نياورده بودند بلكه از طرفي هم 

۶۲ شركت بزرگ در كشور در وضعيت بالتكليفي بودند. براي بهبود 
اي��ن اوضاع ما طرحي را آم��اده كرده ايم كه به مجلس خواهد رفت. 
طيب نيا افزود: درحال حاضر در ش��رايطي ق��رار داريم كه مي توانيم 
آزادسازي سهام عدالت را انجام دهيم و در ماه آينده هم  سود سهام 

عدالت توزيع خواهد شد. 
طيب نيا با بيان اينكه نظام بانكي ما مش��كالت زيادي دارد، ادامه 
داد: با كمبود منابع مواجهيم و حل اين مش��كل با ش��عار، نقد و زير 
سوال بردن مديريت بانك ها امكان پذير نيست. بايد اقدامات اساسي 

صورت گيرد تا نظام بانكي اصالح شود. 

گروه اقتصاد كالن 
»مسعود كرباس��يان: وزير اقتصاد« اين نام ديروز 
در ليست  اسامي پيش��نهادي رياست جمهوري براي 
اعضاي كابينه بيش از ديگران به چشم مي خورد و ورق 
تمام گمانه زني ها و حدس هاي رس��انه يي را برگرداند؛ 
معاون وزير، جاي وزير مي نش��يند. مسعود كرباسيان 
كه در دولت اول حسن روحاني رياست سازمان گمرك 
ايران را برعهده داش��ت، حاال قرار است سكان وزارت 
امور اقتصادي و دارايي را به دست گيرد. او برنامه خود 
را با ۳هدف اصلي »افزايش ثروت عمومي«، »افزايش 
توليد« و »ايجاد اش��تغال براي عم��وم مردم« تقديم 
رييس جمهور دولت دوازدهم كرده است؛ برنامه يي كه 
به نظر مي آيد ادامه سياست هاي علي طيب نيا باشد. 
در برنامه مسعود كرباس��يان براي تصدي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، ۲۰پروژه بزرگ براي بهبود اوضاع 
اقتصاد كالن كش��ور طراحي شده كه بايد با همكاري 
ديگر دستگاه ها اجرا شود. از جمله اين پروژه ها بهبود 
محي��ط واقعي كس��ب و كار و ش��اخص جهاني آن، 
طراحي و اس��تقرار ساز و كارهاي بهبود شاخص هاي 
رقابت پذيري و توس��عه بازار س��رمايه و بدهي است. 
همچنين س��اماندهي س��هام عدالت، بهس��ازي روند 
خصوصي سازي، طراحي نظام تدبير اقتصادي، اقتصاد 
در اتاق شيش��ه يي، ايجاد نظام رتبه بن��دي اعتباري 
اشخاص حقيقي و حقوقي، مديريت بدهي هاي دولت، 
توسعه پايگاه داده جامع اطالعات اقتصادي-اجتماعي 
خانوار، مشاركت در احيا و اصالح نظام بانكي، مشاركت 
در باز تنظيم نظام بودجه بندي، مش��اركت در اصالح 
نظام تامين آتيه و صندوق هاي بازنشستگي، مشاركت 
در بهس��ازي صندوق توسعه ملي و رابطه آن با دولت، 
مش��اركت در مديريت واردات رسمي و غيررسمي از 

ديگر پروژه هاي مورد نظر كرباسيان است. 

 برنامه وزير اقتصاد پيشنهادي دولت دوازدهم
به  گ��زارش »تعادل« دي��روز حس��ن روحاني نام 
۱۷وزير پيش��نهادي خود را تقدي��م مجلس كرد. در 
ميان آنها نام مسعود كرباسيان، رييس سازمان گمرك 
به عنوان وزير پيش��نهادي اقتصاد به  چشم مي خورد. 
هر چند پيش تر نام محمد نهاونديان به عنوان گزينه 
اصلي وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت دوازدهم 
در بين رس��انه ها مطرح ش��ده بود ام��ا در دقيقه نود 
معاون علي  طيب نيا جانش��ين وي ش��د؛ كسي كه با 
سابقه اجرايي و تحصيلي فربه در حوزه بازرگاني قرار 

است سياست گذار پولي، مالي و كالن باشد و راهي كه 
علي طيب نيا در اين ۴س��ال نرفت را برود و پروژه هاي 
نيمه تمام ثبات اقتصاد كالن را به س��رانجام برس��اند. 
با معرفي وي به عنوان وزير پيش��نهادي اقتصاد بين 
كارشناسان اين نگراني مي رود كه آيا يك مدير اجرايي 
خبره و توانمند لزوما مي تواند سياس��ت گذار قوي نيز 
باش��د؟ اين را ديگر بايد كرباس��يان پس از اخذ راي 
اعتماد نشان دهد. باب همايون در ۴سال اخير وزيري 
را تجرب��ه كرد كه اقتصاددان ب��ود. عملكرد مثبتي را 
نيز برجاي گذاش��ت كه مورد تاييد عموم كارشناسان 
بود. دس��تيابي به تورم تك رقمي، ايج��اد بازار بدهي، 
س��اماند هي به نرخ هاي سود بانكي، ثبات بازار نرخ ارز 
و سرمايه از جمله مواردي است كه در كارنامه ۴دهه 
وزارت اقتصاد بي سابقه بوده است. در اين ميان مسعود 
كرباسيان نيز در سمت رييس سازمان گمرك يكي از 
درخشان ترين عملكردهاي اقتصادي را بر جاي گذاشته 
اس��ت؛ عملكردي كه آثار آن را حتي در شاخص هاي 
ديگري همچون كسب وكار و ريسك نيز مي توان ديد. 
كرباسيان توانس��ت ضمن كاهش قابل توجه قاچاق، 
نظام يكپارچه گمرك الكترونيك و پنجره واحد تجارت 
فرامرزي را پياده سازي كند و عملكرد اين سازمان را به 
مثبت ترين عملكرد اقتصادي در دولت يازدهم تبديل 
كند. حال بايد ديد وي درصورت تاييد از س��وي خانه 

ملت، آيا در س��احت وزير اقتصاد نيز مي تواند سنگي 
بزرگ از سر راه اقتصاد ايران بردارد؟ 

وي در متن برنامه خود براي وزارت اقتصاد نوشته 
است؛ ديگر رشد اقتصادي بر پايه تزريق و درآمدهاي 
نفتي و اقتصاد وابس��ته به دولت قابل ت��داوم و از آن 
مهم تر عقالني و منطقي نيست. بلكه رشد مستمر از 
راه التقاي بهره وري، مبارزه جدي و اصولي با فس��اد، 
ايجاد شفافيت، بهبود فضاي كسب و كار و حركت در 

جهت اقتصاد دانش بنيان حاصل مي شود. 
اي��ن برنام��ه همچني��ن در بخش��ي ب��ا عن��وان 
آسيب شناس��ي مسائل پيش روي مس��ائل ايران آورده 
است: مسائل اقتصادي كش��ور را مي توان در دو دسته 
بررس��ي كرد. دس��ته اول مسائل س��اختاري-تاريخي 
است كه ماهيت بين نس��لي و ريشه دار هستند. دسته 
ديگر چالش ه��اي جاري اند كه در ي��ك دوره، اقتصاد 
كشور را متاثر كنند. چهار مساله ساختاري- تاريخي- 
اقتصادي كشور عبارتند از: نفت زدگي يعني وابستگي 
بودجه دول��ت به درآمدهاي ناپايدار نفتي، دولت زدگي 
به دليل اينكه س��هم بزرگ دول��ت در اقتصاد رخ داده 
است، رانت زدگي به معني غيرشفاف بودن، غيرمنضبط 
و ناعادالن��ه بودن دسترس��ي به مناب��ع و فرصت ها و 
همچنين سياست زدگي به معني اداره غيرعلمي اقتصاد 

و غلبه مالحظات سياسي بر محاسبات اقتصادي. 

مسعود كرباسيان محور برنامه هاي اقتصادي خود 
را توانمندس��ازي بخش خصوصي به عنوان پيش��ران 
درون زايي اقتصاد ملي، بهبود محيط كس��ب و كار و 
تقويت رقابت پذيري، برون گرايي هوشمندان و تقويت 
رواب��ط اقتص��ادي خارج��ي هدفمند، مش��اركت در 
بهبود عدالت اجتماعي و عدالت بين نسلي، مشاركت 
در نهضت بهبود به��ره وري و مقابله با تضييع منابع، 
ايجاد شفافيت همه جانبه اقتصادي در اتاق شيشه يي، 
تعريف و استقرار عوايد مالي انضباط بخش، مشاركت 
در اصالح ساختار درآمد و هزينه دولت، مشاركت در 
اصالح نظام تامين آتيه و صندوق هاي بازنشس��تگي، 
نقش آفريني در حفظ و تقويت ثبات  پولي، مشاركت 

در احيا و اصالح نظام بانكي قرار داده است. 
كل��ي  جهت گيري ه��اي  و  اه��داف  همچني��ن 
و همچني��ن اه��م برنامه ه��ا و پروژه ه��اي برنام��ه 
پيش��نهادي وزير اقتصاد پيشنهادي دولت دوازدهم 
در ام��ور ماليات��ي، گمركي، صنعت بيمه، س��ازمان 
خصوصي سازي، خزانه داري، امور بانكي و شركت هاي 
دولتي تعامل با مجلس و امور حقوقي و قانونگذاري، 
ام��ور اقتصادي و سياس��ت گذاري و بهبود مس��تمر 
فض��اي كس��ب و كار، س��ازمان س��رمايه گذاري و 
كمك ه��اي اقتصادي و فني ايران، حوزه تامين مالي 
خارجي، سازمان حسابرسي، س��ازمان جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي، بازرسي و رسيدگي به شكايت 
م��ردم، مركز اطالع��ات مالي و مبارزه با پولش��ويي، 
حوزه سالمت مالي، نوس��ازي نظام اداري و فناوري 

اطالعات و دبيرخانه مناطق آزاد ارائه شده است. 
در انتهاي اين برنامه نيز آمده است؛ اقتصاد ايران از 
لبه پرتگاه خارج و در جاده پيشرفت قرار گرفته است. 
حركت سريع تر در جاده پيشرفت نيازمند اعتدال در 
اقتصاد، تعادل در پيش��رفت و عدالت، پيگيري اصول 
اقتص��اد مقاومتي و بهره گي��ري عزتمندانه از اقتصاد 
جهاني، توانمندسازي بخش خصوصي و علمي كردن 
سياس��ت گذاري اقتصادي، انضباط راهبردي و تداوم 

اصالحات ساختاري و نهادي است. 

 از زندگي و كارنامه كرباسيان
مسعود كرباس��يان ۶۱س��اله دانش آموخته رشته 
مديريت بازرگاني اس��ت و در چهار دهه گذش��ته در 
س��مت هاي اجرايي مختلف��ي از جمله مع��اون وزير 
صنعت، معاون وزير نفت، معاون وزير بازرگاني و معاون 
وزير اقتصاد حضور داشته است. وي مدرك كارشناسي 

خود را در رش��ته برنامه ريزي و كارشناسي ارشد را در 
حوزه مديريت با گرايش سيس��تم دريافت كرده است. 
كرباس��يان در فاصله سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معاون 
ش��هردار تهران و از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ مشاور عالي 
ش��هردار تهران و مديرعامل و نايب رييس هيات مديره 
س��ازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي تهران 
بود. وي در س��ال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نيز رييس كل 
گمرك ايران بود و در كارنامه وي مسووليت هايي چون 
مش��اور اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اتاق 
تهران، عضو هيات عامل س��ازمان گسترش و نوسازي 
صناي��ع ايران ديده مي ش��ود. عضويت در هيات مديره 
ش��ركت ملي نفت ايران، ش��ركت بازرس��ي مهندسي 
ايران وابسته به وزارت صنايع سنگين، شركت بازرسي 
مهندسي و صنعتي ايران وابسته به سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران، شركت دفاتر بازرگاني خارج از 
كشور وزارت بازرگاني، شركت هاي كاالي نفت لندن، 
كانادا، ش��ارجه وابس��ته به وزارت نفت، شركت كاالي 
نف��ت تهران وابس��ته به وزارت نفت، ش��ركت حمل و 
نق��ل و ترخيص وزارت نفت، ش��ركت كاون��ده بنياد 
ش��هيد، عضو هيات مديره ش��ركت توانير وزارت نيرو، 
منطقه آزاد كيش وابس��ته به نهاد رياس��ت جمهوري، 
ش��ركت پتروپارس وابس��ته به وزارت نفت، س��ازمان 
اقتص��ادي آس��تان ق��دس رض��وي، ش��ركت صنايع 
تجهيزات نفت وابس��ته به سازمان گسترش و نوسازي 
صناي��ع ايران، ش��ركت خدم��ات كامپيوت��ري راهبر 
وزارت بازرگاني، ش��ركت سرمايه گذاري آستان قدس 
رضوي، ش��ركت ايران ارقام سازمان تامين اجتماعي، 
ش��ركت اش��تاد موتورز س��ازمان تامي��ن اجتماعي، 
شركت الياف وابسته به ش��ركت سرمايه گذاري ملي، 
ش��ركت پلي اكريل بان��ك صنعت و معدن، موسس��ه 
امور س��ينمايي بنياد مستضعفان و جانبازان، صندوق 
ذخيره فرهنگيان وابس��ته به وزارت آموزش و پرورش 
از ديگر مسووليت هاي كرباسيان در سال هاي گذشته 
است. عضويت در ش��وراي پول و اعتبار، شوراي عالي 
بانك ها، س��تاد بس��يج اقتصادي كش��ور، ستاد فرعي 
اقتصادي دولت، مس��وول كميته بررس��ي عضويت در 
WTO و س��تاد تنظيم بازار داخلي از جمله ستادها 
و مجامعي است كه كرباسيان ايفاي نقش كرده است. 
وي همچني��ن در اين مدت بي��ش از ۱۲عنوان كتاب 
ترجم��ه و تالي��ف كرده و بيش از ۴۰م��ورد گزارش و 
مقاله تحقيقي در حوزه هاي اقتصادي به رشته تحرير 

درآورده است. 

گروه اقتصاد كالن  
بانك مركزي روز گذشته گزيده آمارهاي اقتصادي ارديبهشت ماه 
سال جاري را اعالم كرد. اين گزارش در بخش مالي و بودجه حاكي از 
آن است كه در دو ماه نخست امسال دولت توانسته تنها ۵۲ درصد از 
درآمد مصوب خود در قانون بودجه را محقق كند. اين ناكامي دولت در 
تحقق درآمدها در ماه هاي ابتدايي امسال درحالي رخ داده كه با وجود 
صرفه جوي��ي ۱۲درصدي در هزينه هاي جاري همچنان تراز عملياتي 
منفي ۲۶,۷۶هزارميليارد تومان اعالم شده است.  مجموع درآمدهاي 
دولت در دو ماه فروردين و ارديبهشت امسال ۱۵,۳۷هزارميليارد تومان 
اعالم شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش داشته است. 
با اين وجود، درآمدهاي دولت نتوانس��ته به رقم مصوب بودجه در دو 
ماه نخست امسال برسد. براساس قانون بودجه بايد در دو ماهه ابتدايي 
سال دولت ۲۹,۵۷هزارميليارد تومان درآمد كسب مي كرد كه براساس 
عملكرد تنها توانسته حدود نيمي از درآمد مصوب خود را محقق كند. 
در اين ميان افزايش درآمد ۱۴,۸درصدي دولت در دو ماهه نخس��ت 
س��ال جاري در مقايسه با مدت مشابه س��ال گذشته مي تواند حامل 
اين پيام هم باشد كه درآمدهاي دولت در قانون بودجه سال جاري با 
بيش برآوردي همراه بوده و همين امر سبب شده تا شكاف زيادي ميان 

درآمد مصوب و درآمد تحقق  يافته وجود داشته باشد. 

 تراز عملياتي ۲ برابر مصوب بودجه 
بررس��ي تراز عملياتي در دو ماهه ابتدايي امس��ال هم حاكي از 
افزايش چشمگير اين شاخص در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 

اس��ت. براس��اس گزارش بانك مركزي، تراز عمليات��ي در دو ماهه 
نخست امسال با افزايش ۱۱۴,۶درصدي در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته مواجه شده است. تراز عملياتي مصوب بودجه براي دو 
ماه نخست امس��ال منفي ۱۳,۵۴هزارميليارد تومان در نظر گرفته 
ش��ده كه اين ش��اخص در عمل حدود بيش از دو برابر رقم مصوب 
در بودجه اعالم ش��ده است. براساس اعالم بانك مركزي در تركيب 
درآم��دي دولت كاهش ۲,۵درص��دي درآمدهاي مالياتي در دو ماه 
نخست امسال گزارش شده است. بر اين مبنا درآمد مالياتي دولت در 
دو ماه فروردين و ارديبهشت امسال ۱۱,۵۶هزارميليارد تومان اعالم 
شده است. اين درحالي است كه براساس قانون بودجه، دولت بايد در 
اين دو ماه ۱۹,۷۸هزارميليارد تومان درآمد مالياتي كسب مي كرد. 
براس��اس گزارش بانك مركزي در دو ماه ابتدايي امس��ال تنها ۵۸ 
درصد از درآمدهاي مالياتي مصوب بودجه تحقق يافته و درآمدهاي 

دولت از اين محل با ۲۹۰ميليارد تومان كاهش همراه شده است. 

 صرفه جويي 1۲ درصدي در هزينه جاري
گ��زارش بانك مركزي همچنين نش��ان مي دهد ك��ه دو برابر 
ش��دن تراز عملياتي و عملكرد ناموفق در تامين درآمدها درحالي 
ب��وده كه دولت در دو ماه ابتدايي امس��ال ۵ ه��زار و ۲۴۰ميليارد 
توم��ان هم در هزينه هاي جاري خود صرفه جويي كرده كه تقريبا 
۱۲درصد هزينه جاري مصوب براي اين مدت است. بر اين اساس 
پرداخت هزينه هاي جاري در دو ماه فروردين و ارديبهشت امسال 
۳۷,۸۷هزارميلي��ارد تومان اعالم ش��ده كه تقريب��ا ۸۸درصد رقم 

مصوب در بودجه اس��ت. اما بررس��ي اين آمار با عملكرد پرداخت 
هزينه هاي جاري در سال گذشته حاكي از آن است كه هزينه هاي 
دولت در دو ماه ابتدايي امس��ال در مقايس��ه با مدت مشابه سال 

گذشته افزايش ۶۷,۴ درصدي را تجربه كرده است. 
گزارش بانك مركزي از دخل و خرج دولت در اين دو ماه نشان 
مي دهد كه مجموع واگذاري دارايي هاي س��رمايه يي در اين مدت 
۱۱,۷هزارميليارد تومان ب��وده كه با وجود افزايش ۱۶۰۰درصدي 
در مقايسه با دو ماه ابتدايي سال گذشته هنوز نتوانسته ۴۲درصد 
از رقم مصوب در بودجه بر اي اين دو ماه را محقق كند. براس��اس 
جزئي��ات بودج��ه در دو م��اه ابتداي��ي س��ال گذش��ته، واگذاري 
دارايي هاي سرمايه يي تنها ۷۲۰ميليارد تومان بوده و اين درحالي 
اس��ت كه واگ��ذاري دارايي هاي س��رمايه يي در بودجه امس��ال از 
۱۱,۷هزارميليارد تومان تج��اوز مي كند. اما رقم مصوب در قانون 
بودجه امس��ال به عن��وان واگذاري دارايي هاي س��رمايه يي دو ماه 
نخست ۲۰,۲۱هزارميليارد تومان بوده كه بر اين اساس تنها تحقق 

۵۸ درصدي حاصل شده است. 

 جهش درآمد نفتي دولت
منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي در اين مدت با 
افزايش چشمگيري همراه بوده است. درآمدهاي نفتي در دو ماهه 
ابتدايي امسال ۱۱,۶۵هزارميليارد تومان اعالم شده است. درحالي 
كه درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي در مدت مشابه 
سال گذشته تنها ۶۷۰ ميليارد تومان بود. اين آمارها نشان مي دهد 

كه درآمدهاي نفتي دولت در دو ماه نخس��ت امسال در مقايسه با 
پارسال بالغ بر ۱۷۰۰درصد افزايش يافته است. اين موضوع به دليل 
رفع تحريم ها و بازيابي توان كش��ور در فروش نفت و فرآورده هاي 
نفتي حاصل ش��ده است.  منابع حاصل از فروش نفت خام در اين 
مدت ۸,۱۹هزارميليارد تومان اعالم شده درحالي كه اين رقم براي 
دو ماه نخس��ت سال گذش��ته تنها ۳۱۰ميليارد تومان بوده است. 
مناب��ع حاصل از ص��ادرات فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي هم 
در اين مدت ۲,۷۲هزارميليارد تومان عنوان شده است كه در اين 
زمينه  هم افزايش چش��مگيري در مقايس��ه با سال گذشته وجود 
دارد. منابع حاصل از اين محل در دو ماهه نخس��ت سال گذشته 

تنها ۲۴۰ميليارد تومان بوده است. 

 پرداخت هاي عمراني همچنان در حاشيه
نكت��ه تامل برانگيز ديگر در گزارش دخ��ل و خرج دولت در دو 
ماه ابتدايي امس��ال ميزان تملك دارايي هاي سرمايه يي است كه 
در اين مدت تنها ۱۶۰ميليارد تومان بوده است. اين درحالي است 
ك��ه در قانون بودجه، پرداخت هاي عمران��ي به ميزان ۱۲,۱۲هزار 
ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده است. اين ارقام نشان مي دهد 
كه در دو ماه فروردين و ارديبهشت تنها ۱,۳درصد از پرداخت هاي 
عمراني تحقق يافته اس��ت. البته بررسي عملكرد بودجه دولت در 
دو ماهه نخس��ت س��ال گذشته نش��ان مي دهد كه پرداخت هاي 
عمراني در اين مدت صفر بوده است. براساس اعالم بانك مركزي، 
خالص واگذاري دارايي هاي مالي در فروردين و ارديبهشت امسال 
۱۵,۲۳هزارميليارد تومان بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته افزايش ۲۹,۵درصدي را نشان مي دهد. 
كارنامه نه چندان درخش��ان دخ��ل و خرج دولت در دو ماه 
ابتدايي س��ال، گمانه زني هايي مبني بر تشديد بحران بودجه يي 
در ماه ه��اي آتي را تش��ديد مي كن��د. بايد ديد دول��ت زير بار 

سنگين هزينه هاي جاري چه چاره يي خواهد انديشيد. 

گزارش بانك مركزي از دخل و خرج دولت در دو ماهه نخست امسال نشان مي دهد

 ناكامي دولت در تامين نيمي از درآمد مصوب بودجه
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انتخابهياتمديره
بانكملتبرايمدت۲سال

ب��ا راي س��هامداران در مجم��ع عمومي ع��ادي به 
ط��ور فوق العاده بانك ملت، اعض��اي اصلي و علي البدل 
هيات مديره اين بانك براي مدت 2س��ال انتخاب شدند. 
به گزارش»تعادل« در اين جلس��ه كه به رياست عليرضا 
عس��گري ماراني و نظارت ميري، نماينده دولت و خالق 
نماين��ده ش��ركت س��رمايه گذاري صباتامين همچنين 
دبيري نورمحمد حسيني، رييس اداره كل حقوقي بانك 
ملت و با دس��تور كار انتخاب اعضاي هيات مديره برگزار 
ش��د پس از راي گيري از سهامداران حاضر در مجمع 5 
عضو اصلي و 2عضو علي البدل هيات مديره اين بانك براي 

مدت 2سال مشخص شدند.
براس��اس راي گيري انجام ش��ده از مي��ان داوطلبان 
عضوي��ت در هيات مديره بانك ملت ك��ه تاييديه بانك 
مرك��زي را درياف��ت كرده اند، ه��ادي اخالقي فيض آثار، 
عليرضا لگزايي، محمد بيگدلي، حميد تاجيك و حسن 
روستا به عنوان اعضاي اصلي و بهمن اسكندري و حسين 
بهاري به عنوان اعضاي علي البدل هيات مديره برگزيده 
شدند. با اين راي گيري، اعضاي هيات مديره فعلي بانك 
ملت براي مدت دو س��ال ديگر ابقا شدند و دو عضو نيز 
به عنوان اعضاي علي البدل به تركيب فعلي اضافه شدند. 
اين گزارش حاكي است در مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده بانك ملت بيش از ۷5درصد سهامداران حضور 

داشتند. 

پياممديرعاملبانكصنعت
بهمناسبتروزخبرنگار

علي اش��رف افخمي، رييس هيات مديره و مديرعامل 
بانك صنعت و معدن به مناسبت روز خبرنگار پيامي صادر 
كرد. وي در اين پيام آورده اس��ت: در اين دوران مهم كه 
كشورمان درحال پشت سر گذاشتن ركود و پايه گذاري 
توسعه يي پايدار در ابعاد اقتصادي و اجتماعي است، نقش 
خبر و خبرنگاران كه با اطالع رس��اني درست و گسترده 
نقش روش��ني در ايجاد فضاي سرش��ار از اميد و انگيزه 
دارند بر كس��ي پوشيده نيس��ت. در حقيقت خبرنگاران 
پيشگامان نستوه آگاهي و توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جوامع بش��ري اند كه با تن دادن به خطرها و از 
خودگذشتگي و ايثار، امواج آگاهي را در جامعه گسترش 
مي دهند. ارج نهادن به اين عزيزان ارزش قائل شدن براي 
رشد و اعتالي كشور است زيرا ماموريت نشان دادن نقاط 
ضعف و قوت كشور در مسير توسعه صنعتي و اقتصادي 
ب��ر عهده آنان قرار دارد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي 
نياز به چنين افراد بيدار و هوش��يار دارد. اينجانب ضمن 
گراميداش��ت ياد و خاطره همه ش��هداي عرصه رسانه و 
اطالع رس��اني، موفقيت و سربلندي خبرنگاران و فعاالن 
عرصه خبر را در انجام مسووليت هاي خطيرشان از درگاه 

خداوند متعال مسالت دارم. 

ارتباطكفايتسرمايه
ومديريتريسك

لطفعليعاقلي| كارشناسبانك|
نسبت كفايت سرمايه به دليل ماهيتي كه دارد، صرفا 
بخشي از ريسك هاي معطوف به عمليات بانكي را تحت 

پوشش قرار مي دهد. 
س��رمايه به عنوان يك عام��ل توليد نقش مهمي در 
رشد و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در تمام بخش ها و به 
وي��ژه در بخش خدمات ايفا مي كند. اما اهميت و ميزان 
اثربخشي آن در موسسات مالي و غيرمالي تابع ماهيت و 
نوع محصوالت يا خدمات ارائه شده توسط آنهاست. براي 
مثال در صنايع توليدي و كارخانه يي، وجوه س��رمايه يي 
براي س��اخت كارخانه، خريد و تجهي��ز واحدها و تداوم 
توليد و ارائه خدمات مورد نياز اس��ت؛ اما در موسس��ات 
مالي و اعتباري، نقش اساسي سرمايه پوشش زيان هاي 
غيرمنتظره ناشي از ريسك هاي اعتباري، عملياتي و بازار 

است. 
براي ب��ه  تصوير كش��يدن بهتر دامنه ريس��ك هاي 
معط��وف به عمليات بانكي، توج��ه به اين نكته ضروري 
اس��ت كه بانك ها در عمليات روزمره واسطه گري مالي 
با ريس��ك هاي متفاوتي )فراتر از س��ه ريسك اعتباري، 
عمليات��ي و ب��ازار( مواج��ه هس��تند. اين ريس��ك ها را 
مي توان در چهار گروه مختلف شامل: ريسك هاي مالي، 
ريسك هاي عملياتي، ريس��ك هاي كسب وكار و ريسك 

رخدادهاي مختلف تقسيم كرد. 
ريس��ك  هاي مال��ي خ��ود ش��امل دو گ��روه اصلي 
ريس��ك هاي خالص و ريسك هاي س��فته بازي هستند. 
ريس��ك هاي خالص انواع ريس��ك نقدينگي، ريس��ك 
اعتباري و ريس��ك ورشكس��تگي را در بردارند كه عدم 
مديريت صحيح آنها س��بب زيان ه��اي جبران ناپذيري 
مي شود. اما ريس��ك هاي سفته بازي دربرگيرنده ريسك 
نرخ بهره، ريس��ك نرخ ارز و ريسك نوسانات قيمتي در 
انواع مختلف بازارهاي مالي بوده و بر اساس آربيتراژهاي 

مالي شكل مي گيرند. 
ريسك رخدادهاي مختلف به انواع ريسك هاي بيروني 
موثر بر عملكرد اقتصادي بانك ها اشاره دارد. ريسك هاي 
سياسي، ريسك س��رايت كننده از ديگر نهادها، ريسك 
بحران هاي بانكي و س��اير ريس��ك هايي كه بر اثر ايجاد 
شرايط خاص در بيرون از بانك ايجاد و بر عمليات بانكي 

اثر مي گذارند، در گروه ريسك رخدادها قرار مي گيرند. 
از اين رو، با توجه به آنكه تمام اين ريس��ك ها به طور 
كامل قابل پيش بيني و برخورد نيستند، مديريت ريسك 
به دنبال تقليل اين ريسك ها تا سطح قابل قبول و دامنه 
مش��خص اس��ت. بنابراين راهبرد تنظيم نسبت كفايت 
سرمايه بر اساس نحوه محاسبه اين نسبت، صرفا بخشي 
از ريسك هاي معطوف به عمليات بانكي را تحت پوشش 
قرار مي دهد و نبايد انتظار داشت هر بانك داراي نسبت 
كفايت س��رمايه باال، با هيچ نوع ريس��كي در بازار مالي 

مواجه نباشد. 

اخبار

يادداشت

گزارش»تعادل«ازنشستمشترككميسيوناقتصاديمجلسبامديرانبانكيووزارتاقتصاد

نمره منفي بانك مركزي در ساماندهي غيرمجازها 
تشكيلكارگروهمشتركبرايكاهشنرخسودبانكي نرخبااليسودبانكيعاملتخريباقتصادكشور

گروهبانكوبيمه| احسانشمشيري|
كميسيون اقتصادي مجلس ضمن نمره منفي به بانك 
مركزي در ارتباط با س��اماندهي غيرمجازها و ازجمله 
وضعيت ساماندهي موسس��ه كاسپين تاكيد كرد كه 
ب��ازار بين بانكي درحال حاضر به عاملي براي افزايش 
نرخ سود سپرده بانكي تبديل شده و در شرايطي كه 
سود بين بانكي 22درصد است باعث افزايش نرخ سود 
سپرده خواهد ش��د. همچنين قرار بود كه ايجاد بازار 
بدهي در بازار سرمايه به تامين منابع بخش خصوصي 
با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار كمك كند اما منجر 

به نرخ شكني نامتعارفي در اين حوزه شده است. 
به گزارش»تعادل« در جلس��ه يي كه براي بررسي 
موضوع��ات بانكي به ميزباني بانك س��په و با حضور 
تعدادي از اعضاي كميسيون اقتصادي، حسين قضاوي 
مع��اون امور بانك، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزارت 
اقتصاد و س��يدمصطفي رضوي معاون امور حقوقي و 
مجلس اين وزارتخانه به همراه پيمان قرباني و فرشاد 
حيدري مع��اون اقتصادي و نظارتي بانك مركزي نيز 
برگزار ش��د، برخي موضوعات بانكي ازجمله بررس��ي 
كاهش نرخ سود نتيجه يي نداشت و مديران بانك هاي 
دولت��ي به همراه مس��ووالن بانك مرك��زي و وزارت 
اقتصاد نظرات خود را در مورد كاهش نرخ سود بانكي 
مطرح كردند اما اين نشس��ت با وجود تمايل بانك ها 

براي كاهش نرخ نتيجه يي نداشت. 
مبتكر برگ��زاري اين نشس��ت كه ب��راي دومين 
بار برگزار مي ش��د، محمدرض��ا پورابراهيمي، رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي بود تا در 
آن موضوع حكم قانون برنامه شش��م توسعه مبني بر 
كاهش فاصله نرخ س��ود سپرده ها و تسهيالت بانكي 
پيگيري شود كه نشست نخس��ت آن حدود يك ماه 
پيش در مجلس برگزار ش��ده بود. در نشس��ت اخير 
ع��الوه بر تعدادي از مديران دولتي از طرف بانك هاي 
خصوصي و از طرف موسس��ات اعتباري نيز كوروش 
پرويزيان، رييس كانون بانك ها و موسس��ات اعتباري 

حضور داشت. 
بخش قابل توجهي از زمان جلسه به بيان مشكالت 
نظام بانكي و تنگناهاي اعتباري آنها به ويژه بانك هاي 
دولتي كه با مش��كل تسهيالت تكليفي نيز مواجهند، 
اختصاص يافت از اين رو تصميمي درباره كاهش نرخ 

سود گرفته نشد. 
يكي از حاضران در اين نشست كه خواست نامش 
ذكر نشود، اظهار كرد: قريب به اتفاق مديران بانك هاي 
دولتي حاضر در اين نشس��ت موافق كاهش نرخ سود 
بانكي هس��تند اما بايد تصميم گي��ري نهايي در اين 

زمينه با نظر بانك هاي خصوصي باشد. 
به گفته وي، در اين نشست مقرر شد تا كميته يي 
با حضور نمايندگاني از كميسيون اقتصادي مجلس، 
بانك مركزي و بانك ها تشكيل و گزارشي از وضعيت 
نظام بانكي و مش��كالت آن تهيه كند تا در نشس��ت 
بعدي قرائت ش��ود. وي درباره زمان و مكان جلس��ه 
بع��دي اظهار بي اطالعي كرد و گفت: زمان دقيق اين 
جلسه از س��وي كميس��يون اقتصادي مجلس اعالم 

خواهد شد. 
پورابراهيمي داوران��ي  محمدرض��ا  همچني��ن 
درخصوص نشس��ت مش��ترك اعضاي كميس��يون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي با مديران عامل 
بانك هاي دولتي و مس��ووالن وزارت اقتصاد و رييس 

ش��وراي هماهنگي بانك هاي خصوصي گفت: در اين 
نشست موضوعات مهم سيستم بانكي كشور با اولويت 

كاهش نرخ سود سپرده بانكي بررسي شد. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با تاكيد بر متناسب شدن نرخ سود بانكي با نرخ تورم 
گفت: افزايش نرخ س��ود بانكي باعث تخريب اقتصاد 
كش��ور ش��ده و حتي عملكرد بانك ها را نيز با چالش 

روبه رو كرده است. 
پورابراهيمي ادامه داد: هدف از اين نشست بررسي 
داليل و راهكارهاي مناسب با كاهش نرخ سود سپرده 
بانكي بوده اس��ت، جمع بندي ما به وضعيت عرضه و 
تقاض��اي منابع مالي در اقتصاد اي��ران برمي گردد كه 
درحال حاضر هم نيازمند تقويت طرف عرضه اس��ت، 
بخشي از اين مهم به واسطه افزايش سرمايه بنگاه هاي 
دولتي امكان پذير است و بخشي هم پرداخت تعهدات 
دولت ب��ه عنوان بدهي ه��اي دولتي به نظ��ام بانكي 
برمي گردد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي افزود: در اين جلسه تاكيد شد كه كاهش نرخ 
س��ود سپرده بانكي متناسب با نرخ تورم مي تواند آثار 
مهمي بر نرخ تامين مالي در اقتصاد كشور داشته باشد. 
پورابراهيمي داوراني با اش��اره به برگزاري جلسات 
مس��تمر بين اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس با 
مديران بانكي افزود: در اين جلس��ه همچنين عوامل 
افزايش نرخ س��ود سپرده بانكي و راهكارهاي كاهش 
اين نرخ بررسي شد و بانك هاي مختلف گزارش هاي 

خود را درخصوص عملكرد ارائه دادند. 
ريي��س كميس��يون اقتص��ادي مجلس با اش��اره 
ب��ه گزارش جامع بانك س��په در اين نشس��ت افزود: 
مس��ووالن س��نديكاي بانك هاي دولتي و بانك هاي 
خصوص��ي همچني��ن نماين��دگان بان��ك مركزي و 
وزارت اقتصاد گزارش��ي از اقدامات خ��ود را در حوزه 
نظ��ام بانكي ب��ا محوريت تعيين نرخ س��ود بانكي به 
اعضاي كميسيون اقتصادي ارائه كردند و اعضاي اين 

كميس��يون نيز نظرات خود را بيان كردند. وي ادامه 
داد: در اين جلسه تقريبا يك كاوش و آسيب شناسي 
از واقعيت هاي موجود در نظام بانكي ارائه و مقرر شد 
كارگروهي از نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس، 
بانك مركزي، وزارت اقتصاد، س��نديكاهاي بانك هاي 
دولتي و خصوصي و س��ازمان برنامه و بودجه تشكيل 
شود و گزارش جامعي را در رابطه با راهكارهاي كاهش 

نرخ سود بانكي آماده و در جلسه بعدي ارائه كنند. 
پورابراهيمي ادامه داد: تالش مي ش��ود يك برنامه 
زمان بندي براي كاهش نرخ س��ود بانكي تنظيم شود 
به دليل اينكه افزايش نرخ سود سپرده بانكي يكي از 
چالش هاي اساس��ي اقتصاد است و به رشد نرخ سود 
تس��هيالت منجر ش��ده و تاثيرات مخربي در اقتصاد 
كشور به همراه داش��ته و حتي عملكرد خود بانك ها 

را با چالش روبه رو كرده است. 
پورابراهيمي داوراني افزود: در صورت توافق جامع 
بين اعضاي كميس��يون اقتصادي، مس��ووالن وزارت 
اقتص��اد و مدي��ران نظام بانك��ي در آين��ده به نوعي 
نظارت هاي خود كنترلي محس��وب مي ش��ود و ديگر 
اجازه داده نمي ش��ود كه بازار غيرمتشكل پولي منابع 
مالي را جذب كند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي يادآور شد: مي توان عنوان كرد، وقتي 
سفره بازار غيرمتشكل پولي در كشور جمع شود امكان 
باال رفتن نرخ سود بانكي در كشور غيرممكن مي شود. 

افزايشنرخسودسپردهبانكي
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
باال بودن نرخ سود سپرده بانك ها را آفت اقتصاد كشور 

عنوان كرد. 
محمدرض��ا پورابراهيمي گفت: ام��روزه بنگاه هاي 
اقتصادي به واسطه سياست هاي نادرست حكومتي و 
ني��ز به دليل كاهش نرخ تورم در اقتصاد دچار چالش 
هستند و از طرفي به خاطر باال بودن نرخ پولي از سوي 

بانك ها آسيب جدي ديده اند.  او افزود: به دليل وجود 
چالش ه��اي موجود در بدنه نظ��ام بانكي و همچنين 
سياس��ت هايي كه در بانك مركزي اتخاذ مي ش��ود، 
كاهش نرخ سود س��پرده بانكي در اقتصاد ايران رقم 
نخورده و سبب رقابت هاي ناسالم در نظام بانكي و بازار 

سرمايه كشور هستيم. 
پورابراهيمي ادامه داد: ما امروزه گسست واقعي در 
ترازنامه بانك ها داريم كه خيلي هم قابل ادامه نخواهد 
بود و ب��ا اين روند چالش آينده كش��ور، چالش نظام 

بانكي خواهد بود. 
وي در مورد بدهي هاي دولت به بانك ها گفت: دولت 
بيش از 800هزار ميليارد تومان به بخش هاي مختلف 
خصوص��ي و دولتي بدهكار اس��ت و وصول اين مبلغ 
نيازمند جسارت باالي اقتصادي است و انتظار مي رود 
وزير اقتصاد آينده كشور بتواند با ارائه راهكارهاي بهتر 
و جدي تر برخي موانع و مش��كالت را رفع و بخش��ي 
از بده��كاري دولت را وصول كند. پورابراهيمي افزود: 
همه تالش ما در كميس��يون اقتص��ادي مجلس اين 
خواهد بود تا در نيمه دوم سال جاري با تدوين تكاليف 
مناس��ب براي دستگاه هاي مرتبط در راستاي كاهش 
نرخ سود سپرده بانكي گام  برداريم، زيرا بنگاه اقتصادي 
كه با نرخ باال تامين مالي كند، نمي تواند با نرخ پايين 

بازده و استمرار داشته باشد. 

پيشنيازهايكاهشنرخسود
محمدكاظ��م چق��ازردي در نشس��ت مش��ترك 
كميس��يون اقتصادي مجلس با مسووالن وزارت امور 
اقتص��ادي و داراي��ي، بانك مرك��زي و مديران عامل 
بانك ها كه به ميزباني بانك سپه برگزار شد، بانك محور 
بودن اقتصاد كش��ور را يكي از ويژگي هاي نظام مالي 
كش��ور عنوان كرد و گفت: هزينه ج��ذب منابع و در 
نتيج��ه قيمت تمام ش��ده پول در بانك هاي كش��ور 
باالس��ت لذا ضرورت دارد با توجه به ش��رايط كنوني 

اقتصاد كش��ور نرخ تامين مالي در راس��تاي افزايش 
سرمايه گذاري و رونق توليد كاهش يابد. 

مديرعامل بانك س��په ضمن تش��ريح ويژگي هاي 
نظام تامين مالي كش��ور همچنين چالش هاي پيش 
روي اين نظام، به بيان راهكارها و پيش نيازهاي مورد 
نياز براي فراهم ش��دن زمينه كاهش نرخ سود بانكي 

پرداخت. 
رييس هيات مديره بانك سپه لزوم كاهش نرخ سود 
تس��هيالت و به تبع آن نرخ تامين مالي در كش��ور را 
شناسايي دقيق و رفع چالش هاي بانك ها در حوزه هاي 
مرتبط درآمدي، هزينه يي و نرخ س��ود عنوان كرد و 
اظهار داشت: بازدهي فعاليت هاي اقتصادي كشور در 
مقايسه با نرخ سود تسهيالت پايين است لذا بايد براي 

رفع اين مشكل چاره انديشي شود. 
چقازردي در بخش ديگري از سخنان خود به بيان 
ش��اخص ها و متغيرهاي كالن پولي كشور پرداخت و 
اظهار داشت: نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيالت 
در نظام بانكي طي س��ال هاي اخير روند نزولي داشته 

است. 
مديرعامل بانك س��په سهم سپرده هاي بلندمدت 
طي سال هاي 91 تا 94 را بيشتر از سهم سپرده هاي 
كوتاه مدت عنوان كرد و گفت: تنها در سال 95 نسبت 
اين سهم معكوس بود و سهم سپرده هاي كوتاه مدت 
بيش از سهم سپرده هاي بلندمدت شده است و اين امر 
بيانگر تعبير رفتار سپرده گذاران و ترجيح سپرده هاي 
كوتاه مدت بر بلندمدت است كه آثار مهمي در منابع و 

مصارف نظام بانكي دارد. 

چالشهايپيشرويسيستمبانكي
چق��ازردي در بخش ديگري از س��خنان خود به 
بيان چالش هاي نظام بانكي كش��ور پرداخت و اظهار 
داش��ت: عدم تعادل در دارايي ها و بدهي هاي بانك ها 
ناش��ي از عدم ت��وازن در درآمده��ا و هزينه ها، پايين 
بودن جزو نقدي س��رمايه پايه بانك ها در مقايس��ه با 
نسبت متعارف صنعت بانكداري، عدم تطابق دارايي ها 
و بدهي ها از نرخ و سررس��يد، ب��اال بودن هزينه هاي 
عملياتي و غيرعملياتي بانك ها همچنين ناكافي بودن 
درآمد بانك ها براي پوش��ش اي��ن هزينه ها از جمله 
 اين چالش هاس��ت كه بايد براي رفع آن چاره انديشي

ش��ود. وي عدم تناس��ب بين نرخ سود س��پرده ها و 
تسهيالت با نرخ تورم را از جمله ديگر چالش هاي نظام 
بانكي عنوان كرد و گفت: وجود دارايي هاي بدون بازده 
و كم بازده در ترازنامه بانك ها كه ناش��ي از مطالبات 
غيرجاري، امالك تمليكي و امالك مازاد است، رقابت 
غيرس��ازنده در جذب سپرده ها با پرداخت سود باالتر 
و به تبع آن افزايش قيمت تمام شده پول، همچنين 
ناكاف��ي بودن درآمدهاي كارم��زدي بانك ها از جمله 
ديگر چالش هايي است كه نظام بانكي را در راه كاهش 

نرخ سود با مشكل مواجه كرده است. 
رييس هيات مديره بانك سپه وجود شعب ناكارآمد، 
پرهزينه و زيانده بانك هاي دولتي را از مشكالت نظام 

بانكي عنوان كرد. 
چقازردي سوء استفاده برخي بدهكاران نظام بانكي 
از قوانين از طريق غيرفعال كردن واحد توليدي، اخراج 
ي��ا تعديل كاركنان و توس��ل به حربه ورشكس��تگي 
براي گريز از بازپرداخ��ت بدهي به بانك ها را از ديگر 

چالش هاي نظام بانكي عنوان كرد. 

رييسكلبانكمركزيمطرحكرد
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رييس كل بانك مركزي عصر ديروز در مراس��مي 
به مناس��بت روز خبرنگار به تش��ريح برخي اقدامات 
انجام ش��ده طي 4سال گذشته پرداخت و اعالم كرد: 
در اين 4س��ال تالش كرديم بخش��ي از ب��ازار پولي 
كشور را ساماندهي كنيم زيرا اين امور مانع اثربخشي 
سياست هاي پولي بوده و امكان كاهش تورم و بهبود 

رشد اقتصادي را ايجاد نمي كرد. 
 ب��ه گزارش»تعادل« ولي اهلل س��يف اف��زود: ثبات 
بازار ارز، كنترل نقدينگي و كاهش تورم دستاوردهاي 
مهم دولت يازدهم بوده و براي خروج از ش��رايط تورم 
ركودي بايد با حساس��يت عم��ل مي كرديم و كاري 

دشوار پيش رو داشتيم. 
وي ادامه داد: عده يي ابتدا مي گفتند كه به قيمت 
كنترل ت��ورم در اقتصاد ركود ايج��اد كرده ايد اما در 
سال هاي بعد نسبت به رشد نقدينگي انتقاد مي كردند. 
اين موضوع نش��ان مي دهد كه ش��بكه بانكي و دولت 
متناسب با شرايط كنترل تورم و ايجاد رونق به انضباط 
مالي و افزايش تس��هيالت دهي بانك ها توجه داشته 
اس��ت. از طريق انضباط مالي، تورم تك رقمي شد اما 
ب��راي تامين نياز واحدهاي اقتصادي و خروج از ركود 
و مثبت شدن رشد اقتصادي، افزايش تسهيالت بانكي 
در دستور كار قرار گرفت كه خوشبختانه در كنار تورم 
تك رقمي رش��د اقتصادي 3.3درصدي بدون نفت را 
ايجاد كرد و رشد اقتصادي از 8.1- درصد در بهار 95 

به 6.5 درصد در زمستان 95 ارتقا يافت. 

وي در م��ورد وضعيت موسس��ات غيرمجاز گفت: 
در ابتدا نمي توانستيم به مشكالت موسسات غيرمجاز 
مثل امروز اشاره كنيم زيرا با هجوم و خروج سپرده ها 
و مش��كالت ديگر مواجه مي ش��ديم ام��ا امروز همه 
موسسات غيرمجاز تعيين تكليف شده اند و با اطمينان 
از مردم مي خواهيم كه به س��ودهاي موهوم و بازدهي 
غيرمتعارف و غيرمنطقي اعتماد نكنند و سرمايه خود 

را با ريسك و خطر مواجه نكنند. 
وي با اش��اره به وضعيت نرخ س��ود در نظام بانكي 
گفت: در اين مدت نرخ س��ود بانكي نتوانست با وجود 
كاهش تورم پايين بيايد و سياست هاي شوراي پول و 
اعتبار هم نمي توانست عملي شود. هم اكنون تورم تك 
رقمي شده و نرخ سود بايد حتما از اين چيزي كه االن 

است، پايين تر بيايد. 
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نظام بانكي 
و تس��هيالت نظام بانكي و نرخ اين تس��هيالت نقش 
مهمي در رقابت پذير ب��ودن محصوالت داخلي دارد، 
تصري��ح كرد: بايد تالش كنيم هر چه زودتر به ايجاد 
تعادل در متغيرهاي اقتصادي به خصوص نرخ س��ود 

عمل كنيم. 
سيف ضمن اشاره به اينكه موسسات غيرمجاز اجازه 
اجراي سياس��ت كاهش سود بانكي را نمي داد، افزود: 
در اين 4س��ال بزرگ ترين چالش ما در بانك مركزي 
معضل موسس��ات غيرمجاز بود كه همواره تزلزالتي 
را در اثربخش��ي سياست هاي پولي ايجاد مي كرد. وي 
افزود: االن با همكاري دستگاه هاي مربوطه به خصوص 

قوه قضايي��ه و نيروي انتظامي با صداي بلند به مردم 
اين بيان را مي رسانيم كه سرمايه هاي خود را به نهادي 
كه نمي شناس��يد و نمي دانيد چه كار مي كند و مجوز 

ندارد، نسپاريد. 
سيف خطاب به مردم تاكيد كرد كه گول نرخ هاي 
س��ود باال را نخوريد و ادامه داد: اين پيام را س��ال 92 
با اين رسايي نمي توانستم بگويم چراكه هجومي را به 
همراه داشت ولي االن اين موسسات ديگر وجود ندارد 

و همه آنها تعيين تكليف شده اند. 
وي افزود: براي جلوگيري از پيدايش و جوانه زدن 
دوباره اين موسس��ات بايد به مردم هشدارهاي الزم را 
بدهي��م. مردم بايد توجه كنند، بازدهي مورد انتظار با 
ريسك قابل قبول مالك است اگر جايي باالتر از اين 
نرخ را وعده مي دهد، بدانيم مشكلي وجود دارد و خطر 

از بين رفتن سرمايه هايمان باالست. 
س��يف تصريح كرد: در س��ايه اين دستاوردي كه 
بانك مركزي با همكاري ساير نهادها به دست آورده، 
اميدواريم در آينده شاهد اثربخشي سياست هاي پولي 

و تصميمات شوراي پول و اعتبار باشيم. 
رييس ش��وراي پول و اعتبار با بي��ان اينكه ثبات 
ب��ازار ارز، كنت��رل نقدينگ��ي و... از تصميمات اصلي 
بانك مركزي در اين س��ال ها بوده است، افزود: برخي 
مي گفتن��د به بهانه كنترل تورم، ركود را دامن زده ايم 
درحال��ي كه ب��ا ظرافت سياس��ت ها را اج��را كرده و 
شاهد رشد 5.12 درصد در سال گذشته بوديم. البته 
منتقدان مي گويند عمده براي نفت اس��ت ولي ما هم 

قبول داريم و مي دانيم رشد بدون نفت 3.3درصد است 
بنابراين به رشد 3.3درصدي كسي نمي گويد ركود!

س��يف با اش��اره به اينكه اصل امانت��داري نيز از 
اصول اساس��ي رسانه هاس��ت، ادامه داد: رسانه بايد با 
حفظ امانت، پيام را طوري انتقال دهد كه باعث بروز 
سوءتفاهم نشود. وي با ذكر مثالي گفت: برخي مواقع 
آق��اي نوبخت مطالبي را بي��ان مي كنند كه تيتري از 
خبره��اي آن بيرون مي آيد كه وي اصال آن عبارات را 
نگفته است. همين چند روز قبل يكي از رسانه ها كه 
بنده به مديران وي ارادت هم دارم، تيتري را به نقل از 
صحبت هاي من در برنامه نگاه يك زد كه اصال نگفته 
بودم. اين رس��انه اعالم كرده بود كه از روز اول دولت 
دوازدهم نرخ ارز يكسان مي شود درحالي كه بيان من 
اين نبود و استنباط آنها بود. من گفته بودم اوايل دولت 

دوازدهم لذا انتقال مفهوم بسيار نيازمند دقت است. 
س��يف ادامه داد: توجه دادن مردم و مخاطبان به 

تش��خيص اخبار درست و نادرس��ت از ديگر كارهايي 
است كه بايد مورد توجه رسانه ها قرار گيرد. اصل خبر 

و درستي آن نبايد قرباني سرعت آن شود. 
وي با بيان اينكه آگاهي بخش��ي درب��اره مفاهيم 
تورم، ركود، رونق اقتصادي و رش��د اقتصادي از ديگر 
مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، ادامه داد: 
روزنامه نگاران با عينك افكارعمومي نكاتي را مي بينند 

كه ما نمي بينيم و اين يك واقعيت است. 
حمي��د پورمحمدي، معاون توس��عه امور توليدي 
س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در سخنان 
خود در اين مراس��م گفت: س��رمايه بانك هاي كشور 
از 25هزارميلي��ارد تومان در س��ال 92 به 54 هزار و 

300ميليارد تومان در سال 96 افزايش يافته است. 
معاون توسعه امور توليدي سازمان مديريت برنامه 
و بودج��ه از رش��د 100 درصدي س��رمايه بانك هاي 

دولتي براي نخستين بار خبر داد. 

محمدحيدري| پژوهشگراقتصادي|
در 3ماه  گذشته، بانك مركزي در اقدامي شايسته  پس از ماه ها 
انتش��ار آمار هاي نامنظم به انتش��ار آمار ماهانه چك پرداخت. با 
اين اقدام مي توان اميد داش��ت كه خألهاي آماري به جامانده از 
س��امانه چكاوك به تدريح رفع خواهد ش��د و در آينده با آماري 
جامع تر و دقيق تر از گذش��ته رو به رو خواهيم بود. اگرچه چنين 
اقدامي به شفافيت هر چه بيشتر موضوعات چك در كشور كمك 
خواهد كرد اما شوربختانه هنوز برخي مشكالت وجود دارد كه در 
ادامه به تش��ريح اين نارس��ايي ها خواهيم پرداخت تا رفع نواقص 

آن بتواند به عنوان منبعي مطمئن در خدمت تحليلگران باش��د. 
نخست اينكه در سال هاي اخير آمارهاي متفاوتي از دادوستدهاي 
چكي ارائه ش��ده اس��ت. پيش از اجراي طرح چكاوك، آماري كه 
در گزارش هاي ماهانه بانك مركزي ارائه مي ش��د تنها مختص به 
اتاق پاياپاي تهران بود و جز در بعضي گزارش هاي ساالنه از آمار 

كشوري چك اطالعي در دست نبود.
همچنين پس از اجراي طرح چكاوك تا فروردين ماه امسال، 
آمار انتش��ار نظم قابل قبولي نداش��ت. البته با مقايس��ه آمارهاي 
غيرمتن��اوب قبل با آمارهايي كه ام��روزه بانك مركزي به صورت 

مبس��وط در اختيار قرار مي دهد، مشاهده مي ش��ود در مواردي، 
چك هاي رمزدار نيز در آمار حساب شده اند و به اين ترتيب درصد 
چك هاي برگشتي كاهش پيدا كرده است. به نظر مي رسد، بانك 
مركزي الزم اس��ت در گزارشي مفصل خأل آماري اين چند سال 
را پوش��ش داده و به دور از سياس��ي بازي به ارائه آمارهاي دقيق 

مرتبط با چك بپردازد. 
دوم آنكه آماري كه امروزه توس��ط بانك مركزي ارائه مي شود 
تنها آمار چك هاي بين بانكي است. با اينكه در مقدمه  گزارش بر 
اين مس��اله تاكيد شده است كه »در آينده نزديك آمار چك هاي 
درون بانكي به اين گزارش اصافه خواهد ش��د.« اما معلوم نيست 
بان��ك مركزي چگونه مي خواه��د اين ام��كان را در گزارش هاي 

خود اضاف��ه كند و اين »آينده نزديك« دقيقا چه زماني اس��ت! 
مطابق ساختار كنوني چك و سامانه چكاوك، امكان تقاطع گيري 
از چك ه��اي درون بانكي نيس��ت و معلوم نيس��ت بانك مركزي 
در اي��ن »آينده نزديك« چ��ه تغييري را در برنام��ه دارد تا اين 
س��اختار را اص��الح كند. و در پايان بايد افزود كه براي اس��تفاده 
مناس��ب پژوهشگران، الزم است آمار ارائه شده در قالب صفحات 
گسترده)اكسل( باشد تا بتوان در نرم افزارهاي مختلف از آن بهره 
ب��رد. ارائه آمار تفصيلي در قالب pdf هر چند به خودي خود امر 
مباركي اس��ت اما به دليل لزوم انتقال آن ب��ه نرم افزارها، هزينه 
فرصت زيادي براي پژوهش��گران دارد و پژوه��ش در اين باب را 

براي آنها پر هزينه مي كند. 

3مشكلدرارائهآمارچكها
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5 بورس و فرابورس
 امروز، نخستين عرضه اوليه 

امسال فرابورس
تعداد ۱۰ ميليون سهم ش��ركت »مبين وان كيش« 
به عنوان نخستين عرضه اوليه امسال فرابورس ايران امروز 
چهار ش��نبه انجام مي ش��ود. به گزارش »تعادل«، پس از 
عرضه اوليه 5درصد از س��هام شركت »به پرداخت ملت« 
در تير امس��ال در ب��ورس اوراق بهادار، تعداد ۱۰ ميليون 
سهم شركت »مبين وان كيش« به عنوان نخستين عرضه 

اوليه امسال فرابورس ايران، امروز انجام مي شود. 
بر اين اساس اين ميزان سهام در حالي امروز به عنوان 
دومين عرضه اوليه امسال بازار سرمايه و نخستين عرضه 
اوليه فرابورس از س��وي ش��ركت مشاور س��رمايه گذاري 
ديدگاهان نوين صورت مي گيرد كه حداكثر سهميه براي 
هر كد حقيقي و حقوقي 45۰س��هم تعيين ش��ده است. 
همچنين حداقل و حداكثر قيمت سفارش براي اين عرضه 
اوليه 34۰ تا 347 تومان و ش��ركت مشاور سرمايه گذاري 

ديدگاهان نوين متعهد خريد اعالم شده  است. 

 عرضه خودرو دنا در بورس 
كاال از مهر

ي��ك مقام مس��وول با اش��اره به پذيرش خ��ودرو دنا 
در ب��ورس كاال در ارديبهش��ت امس��ال گفت: براس��اس 
پيش بيني ها عرضه اين خودرو از مهر امسال در اين بورس 
آغاز و پيش بيني مي شود تا پايان سال ۲۲۰۰ خودرو دنا 
در بورس كاال عرضه ش��ود. به گزارش »تعادل« به نقل از 
تسنيم، علي تيموري شندي با اشاره به اينكه توسعه ابزارها 
و تعميق بازار س��رمايه ازجمله رس��الت هاي شركت هاي 
تامين س��رمايه اس��ت، گفت: براي توسعه صنعت تامين 
مالي بايد اقدام به تنوع بخش��ي ابزارها و فرهنگ سازي در 

اين زمينه كنيم. 
مديرعامل تامين س��رمايه لوتوس پارس��يان افزود: بر 
اين اس��اس تاكنون 4 ه��زار و 5۰۰ ميليارد تومان تعهد 
پذيره نويسي و بازارگرداني اوراق توسط اين شركت انجام 
ش��ده و بنا داريم تا پايان سال ۱5۰۰ميليارد تومان ديگر 
نيز اوراق در بازار س��رمايه منتش��ر كنيم. وي درخصوص 
مشكالت اين صنعت در كشور اذعان كرد: در بخش هاي 
مختل��ف ازجمله قوانين و مق��ررات، نيروي انس��اني و... 
مش��كالتي وجود دارد كه موجب ش��ده تا فعاالن بازار از 

حركت به سمت توسعه ابزارهاي جديد دوري كنند. 
اين مقام مس��وول با بيان اينكه تامين سرمايه در دنيا 
به طور معمول به س��مت ابزارهاي مال��ي كه پايه كااليي 
دارند به پيش م��ي رود، اظهار كرد: علت اين موضوع اين 
است كه اين نوع ابزارهاي ريسك كنترل شده يي دارند كه 
بر اين اس��اس نيز براي توسعه بازار سرمايه بايد به سمت 
اين گروه ابزارها برويم. وي با بيان اينكه در س��ال گذشته 
برخي تامين مالي هاي ص��ورت گرفته در صنعت خودرو 
كش��ور با س��ود 45 درصد انجام شده است، گفت: هزينه 
ب��االي تامين مالي موجب افزاي��ش هزينه توليد، كاهش 
س��ودآوري و در نتيجه فش��ار بر مصرف كننده مي شود. 
به همين دلي��ل هر چه هزينه تامين مالي صنايع به ويژه 
صنعت خودرو كمتر شود رقابت پذيري بيشتر و نيز هزينه 
توليد كمتر مي شود و بر اين اساس بايد به سمت استفاده 

از ابزارهاي كااليي پيش برويم.  

 تشكيل كارگروه براي عرضه 
سهام ايراني در بورس استانبول

مدير امور بين الملل ش��ركت س��پرده گذاري مركزي 
)سمات( از عرضه سهام يك شركت پتروشيمي ايراني در 
بورس استانبول در آينده نزديك خبر داد و گفت: كارگروه 
ويژه يي براي عرضه س��هام اين ش��ركت تشكيل شده و 
مدل پيش��نهادي براي پذيرش آن نيز به تاييد رس��يده 
اس��ت. به گزارش »تعادل«، محمدسجاد سياهكارزاده در 
گفت وگو با سنا افزود: كارگروهي متشكل از بورس تهران، 
شركت س��پرده گذاري مركزي، بورس استانبول، تاكاس 
بانك و ش��ركت MKK تشكيل ش��ده تا زمينه پذيرش 
و قيمت گذاري سهام اين ش��ركت پتروشيمي در بورس 
اس��تانبول فراهم ش��ود. وي تصريح كرد: تاكاس بانك از 
اعضاي وابس��ته به فدراسيون جهاني بورس هاي اروپايي-

آس��يايي FEAS، عضو موسسه سپرده گذاري اروپا، عضو 
انجم��ن ملي ارائ��ه كدهاي بورس ANNA و مس��وول 
امور مبادله و تسويه وجوه حاصل از مبادالت اوراق بهادار 
معامله ش��ده در بورس استانبول است. او ادامه داد: سهام 
اين شركت قرار است به صورت همزمان در بورس تهران 
و استانبول عرضه شود كه به طور حتم اين اتفاق، رويداد 

مهمي در تاريخ بازار سرمايه كشور خواهد بود.

 اثرگذاري بازار سرمايه در 
ارتقاي ظرفيت دانش بنيان ها

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس افزايش ظرفيت 
اقتصاد دانش بنيان را از محورهاي اصلي در برنامه شش��م 
توس��عه عنوان ك��رد و گفت: بازار س��رمايه در اين زمينه 

مي تواند نقش اثرگذاري داشته باشد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« محمدرض��ا پورابراهيمي در 
گفت وگو با تس��نيم بهره گيري از صندوق هاي جسورانه 
در جهت تجاري س��ازي ش��ركت هاي نوپا و دانش بنيان 
را از مهم ترين اهداف صندوق هاي جس��ورانه براي رش��د 
ش��ركت هاي دانش بنيان عن��وان كرد و گف��ت: افزايش 
ظرفي��ت اقتصاد دانش بنيان از محورهاي اصلي در برنامه 
ششم توس��عه است و بازار س��رمايه در اين زمينه بسيار 

اثرگذار بوده و هست. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص نقش 
صندوق هاي جس��ورانه در توس��عه و رش��د شركت هاي 
دانش بني��ان گف��ت: در زمين��ه فعالي��ت ش��ركت هاي 
دانش بني��ان اقدام��ات خوبي در ح��وزه معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري و بازار سرمايه انجام شده و تمام 
اين موارد مقدمه يي براي انجام كارهاي بزرگ تر در اقتصاد 
كشور است. وي افزود: امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا 
فعاليت شركت هاي دانش بنيان در حال توسعه و گسترش 
اس��ت و خوشبختانه اين روند در سال هاي اخير در ايران 

نيز آغاز شده است. 
پورابراهيم��ي با اش��اره ب��ه اينكه بخش��ي از ظرفيت 
اقتصادي كش��ور در حوزه دانش بنيان نمايان شده و اين 
حركت نش��ان از جهش و خيز قاب��ل توجه در حوزه علم 
و دانش در كشور دارد، تصريح كرد: اگر كشوري ظرفيت 
و پتانس��يل علمي الزم را نداشته باشد، نمي تواند در اين 
حوزه حرفي براي گفتن داش��ته باش��د. وي تصريح كرد: 
ارتقاي حداكثري ظرفيت ش��ركت هاي دانش بنيان يكي 
از مقوله هاي پيش بيني ش��ده در برنامه شش��م توس��عه 
اس��ت و تداوم فعاليت اين ش��ركت ها ع��الوه بر دانش به 

سرمايه گذاري، تجاري سازي و حمايت نياز دارد. 

اخبار بورس

بررسي تطبيقي نحوه تقسيم سود ايران با 10 كشور جهان 

سهل ترين قانون براي متخلفان تقسيم سود

خودرويي ها يكدست افت كردند

تقويت ۲۸ واحدي شاخص بورس
گروه بورس|

در چهارمي��ن روز معامالت ب��ورس تهران در اين 
هفت��ه دماس��نج بازار ۲۸واحد رش��د كرد اما س��هام 
ش��ركت هاي خودرويي يك دس��ت با كاهش قيمت 
همراه شدند. در عين حال قيمت سهام فلزات اساسي 
روند رو به رش��دي را تجربه كردند و بر شاخص تاثير 
مثبت گذاشتند. به اين ترتيب در پايان معامالت روز 
سه شنبه ۱7مرداد شاخص كل بازده نقدي و قيمتي 
بورس اوراق بهادار تهران ۲۸واحد رشد كرد و به رقم 
۸۱ هزار و 3۱3واحدي رسيد. ارزش معامالت بورس 
تهران نيز در رقم ۲۱۲ميليارد تومان ثبت شد كه اين 
رقم ناشي از دست به دست شدن بيش از 4۶۲ميليون 

سهم طي 43هزار و ۹۰۶تومان داد و ستد بود. 
به گزارش»تع��ادل« در پايان معامالت ديروز بازار 
س��هام، ش��اخص كل هم وزن با 5۶ واحد افت به رقم 
۱7هزار و ۶7۸ واحدي رسيد. شاخص آزاد شناور نيز 
۲5واح��د افت كرد و تا رق��م ۸۹ هزار و 573 واحدي 
پايين آمد اما ش��اخص بازار اول و بازار دوم هر يك به 

ترتيب ۲5و ۲۹واحد باال رفتند. 
روز گذش��ته در گروه خ��ودرو 54 ميليون و ۸43 
س��هم به ارزش ۸ ميليارد و 5۰۰ ميليون تومان در ۶ 
هزار و 37نوبت معامله مورد داد و ستد قرار گرفت. در 
اين گروه تمامي نمادها با روند رو به كاهشي در قيمت 
آخرين معامله و قيمت پاياني مواجه شدند. همچنين 
در گ��روه فلزات اساس��ي بيش از ۶4 ميليون س��هم 
جابه جا ش��د كه ارزش آن به رقم بيش از ۱5ميليارد 
تومان مي رسيد اما در اين گروه بر خالف خودرويي ها 
تعداد بيش��تر نمادها مقداري در قيمت پاياني رش��د 

كردند. 

 بررسي گروه هاي بورسي
براس��اس اين گ��زارش در همان ش��روع ب��ازار و 
در گروه ه��اي فلزي و معدني ش��اهد افزايش تقاضا، 
معامالتي اكثرا مثبت و سبز رنگ به خصوص در گروه 
روي بوديم تا جايي كه نمادهاي كيميا، فزرين، فرآور، 
كاما، كبافق، كدما، فاسمين، كروي و ذوب صف خريد 
را تجربه كردند كه با توجه به ادامه رشد قيمت فلزات 

پايه در بازارهاي جهاني امري منطقي جلوه مي كند. 
در گروه ه��اي ش��يميايي و فرآورده هاي نفتي كه 
معامالتي اكثرا متعادل در جريان بود شاهد نوسانات 
مثبت نمادهاي ش��پاس، ش��بندر، س��اينا، شپارس، 

زاگرس، شفن، شس��ينا، شگل و شگامرون، معامالت 
منفي نمادهاي شكربن، شفارس، شپديس، شپاكسا، 
فارس، پارسان، مارون، ش��تران و شاوان و ادامه صف 
فروش نماد شكلر بوديم اين درحالي است كه فعاالن 
بازار با سردرگمي و احتياط مضاعفي با گروه هاي مورد 
اش��اره رفت��ار مي كنند كه دلي��ل آن را ابهامات گروه 
پااليشگاهي با وجود اعالم تعديالت مثبت چشمگير، 
قرار داشتن قيمت نفت در سطوح 5۰ دالر و احتمال 
پر رنگ ش��دن تك نرخي ش��دن قيمت ارز با شروع 

فعاليت دولت دوازدهم مي توان دانست. 
به جز نم��اد خپويش كه كم حجم اما صف خريد 
بود س��اير نمادهاي گروه خودرويي اكثرا منفي دنبال 
ش��دند تا جايي كه نمادهاي ختراك، خموتور، خزر، 
خچرخش، خاهن و خمحرك��ه با صف فروش مواجه 

شدند. 
در گ��روه متع��ادل حم��ل و نقل نماد حكش��تي 
درحال��ي با جهش قيمتي دومي��ن روز از صف خريد 
خود را تجربه كرد كه به دليل معامالت بلوكي با فشار 
فروش، ري��زش قيمتي و صف ف��روش طي روزهاي 
گذشته مواجه بود. همچنين ادامه افت قيمتي، صف 
فروش و معامالت پرحجم نماد حريل با وجود حمايت 
و خريدهاي روز گذشته چند سهامدار عمده)صندوق 
سرمايه گذاري كوثريكم، ش��ركت امين تجارت بيان، 
سرمايه گذاري آتيه انديش��ان مس، شركت ريل پرداز 

كشش و سرمايه گذاري پويا( قابل توجه بود. 
در گروه متعادل و منفي سرمايه گذاري، نماد وتوصا 
صف فروش شد و نمادهاي واتي و وسكاب با نوسانات 
مثبتي همراه شدند. سيداحمد عراقچي كه تا پيش از 
اين معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار بود با 
حكم رييس كل بانك مركزي به سمت معاونت ارزي 
بانك مركزي منص��وب و جايگزين غالمعلي كامياب 

شد. 
سقاين نماد صف خريد، ستران، وساخت و سصفها 
مع��دود نمادهاي گروه س��اختماني و س��يماني طي 
معامالت روز گذشته بودند كه با نوسانات مثبت مواجه 
ش��دند مابقي هم گروهي ها اكثرا منفي و همراه افت 
قيمتي به كار خود پايان دادند همچنين نماد كيسون 
پس از برگزاري مجمع عادي ساالنه صاحبان سهام و 
تقسيم س��ود نقدي 3۰ريالي متعادل مورد بازگشايي 

قرار گرفت. 
در ادامه غيبت طوالني مدت نمادهاي پرحاش��يه 

ف��اذر، ف��اراك و خص��درا در گروه ه��اي تجهيزاتي و 
ماش��ين آالت ش��اهد تش��كيل صف فروش نمادهاي 
باالس و فجام و ادامه معامالت متعادل و منفي مابقي 
هم گروهي ها بوديم. قائم مقام وزير راه و شهرسازي در 
امور بين الملل ميزان فاينانس زيمنس براي پروژه هاي 
ريلي و نيروگاهي ايران را 3ميليارد يورو عنوان و اظهار 
كرد: قرار اس��ت با تامين مالي تع��دادي از پروژه هاي 
عمراني ايران كه با فعاليت هاي زيمنس مرتبط است 
هم درخصوص بخش نيروگاهي و هم در بخش توليد 
لكوموتيو شركت ايراني مپنا هم جوينت شود تا توليد 

داخل نيز تقويت شود. 
در گ��روه آي ت��ي ش��ركت كوچ��ك »اوان« روز 
گذش��ته عرضه اوليه ش��د تا اين گروه بنيادي محور 
همچن��ان در كانون توج��ه فعاالن بازار قرار داش��ته 
باش��ند اين درحالي است كه در معامالت روز گذشته 
نماد سيستم صف خريد ش��د، نمادهاي رانفور و آپ 
با نوس��انات مثبتي همراه ش��دند و نمادهاي مداران، 
ركيش و پرداخت برخالف انتظار اكثر تحليل گران با 
فش��ار فروش عرضه ها و معامالتي منفي همراه بودند. 
س��طوح 43۰،۱۱۰۰،5۱۰ و احتماال۲۱5۰توم��ان به 
ترتيب س��طوح حمايتي پيش روي نمادهاي مداران، 
اپ��رداز، ركي��ش و تازه وارد پرداخت اس��ت در انتهاي 
بازار نيز نماد ركيش جهت برگزاري مجمع فوق العاده 
تصميم گيري درخصوص افزايش سرمايه متوقف شد. 
در گروه قندي ش��اهد صف فروش نماد قشرين و 
تشكيل صف خريد نمادهاي قهكمت، قلرست، قچار و 
قش��ير بوديم در آن سو و در گروه غذايي با معامالتي 
متع��ادل و منف��ي مواجه بوديم به ط��وري كه به جز 
نماده��اي مثبت غفارس، غبهن��وش و غچين مابقي 
هم گروهي ها با فش��ار عرضه ها مواجه بودند و با افت 
قيمت��ي به كار خود پايان دادن��د. رييس هيات مديره 
انجمن صنايع قند اي��ران اظهار كرد: در كنار افزايش 
توليد شكر به يك ميليون و ۶43 هزار تن در سال ۹5 
ميزان برداشت شكر به ازاي مصرف يك مترمكعب آب 
از ۲۲۰گرم در نيمه دهه ۸۰ به 437گرم در سال ۹۰و 
۶۰۰ گرم در س��ال ۹5 به دست آمده كه اين موضوع 
از نكات برجس��ته و قابل  توج��ه در روند صعودي اين 

صنعت است. 
در پايان معامالت نماد شركت هاي بنيرو و شامال 
جهت برگزاري مجمع عادي به طور فوق العاده انتخاب 
اعضاي هيات مديره، غش��اذر جه��ت برگزاري مجمع 
ع��ادي به ط��ور فوق العاده و حق تقدم ش��ركت نيرو 

ترانس با توجه به توقف نماد اصلي متوقف شدند.
 

 نمادهاي اثرگذار
در معامالت ديروز نماد ش��ركت هاي كش��تيراني 
جمهوري اس��المي ايران، مع��دن و صنعتي گل گهر 

و معدن��ي و صنعت��ي چادرملو به ترتيب ب��ا ۶۸، ۲7 
و۱۲واحد تاثير مثبت روي دماس��نج بازار بيش��ترين 
نقش افزاينده را روي ش��اخص داش��تند اما در طرف 
مقابل صنايع پتروش��يمي خليج ف��ارس، مخابرات و 
پارس خ��ودرو به ترتي��ب ب��ا ۱۹،۱5و۱4واحد تاثير 
كاهنده بيش��ترين نقش پايين  برنده را روي دماسنج 

بازار داشتند.
 

 بازگشايي و توقف نمادها
ط��ي معام��الت روز گذش��ته، نم��اد معامالت��ي 
شركت هاي شيشه قزوين، ليزينگ رازي، پتروشيمي 
اصفهان، مهندسي مرآت پوالد، پتروشيمي ممسني، 
بيمه ميهن، سيمان تهران، ماشين سازي نيرو محركه، 
فوالد افزا س��پاهان و كيسون از سوي ناظر بازار سهام 
بازگشايي و در مقابل نماد معامالتي شركت هاي نيرو 
تران��س، معدني و امالح اي��ران، كارت اعتباري ايران 
كيش، شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي، حق تقدم 
نيرو ترانس و اوراق مشاركت سيمان كردستان متوقف 

شدند. 

 بازگشايي 7 نماد فرا بورسي
همزم��ان با فصل مجام��ع ش��ركت ها و در ادامه 
بازگشايي نمادهاي فرابورسي در روزهاي اخير ديروز 
سه ش��نبه ۱7مرداد ماه نيز ش��اهد بازگشايي 7نماد 

معامالتي بوديم. 
روز گذشته به موازات دادوستد بيش از ۲7۱ميليون 
ورقه بهادار به ارزش بالغ بر يك هزار و 3۱ميليارد ريال 
در بازارهاي فرابورس، نمادهاي»كق��زوي«، »ولراز«، 
»ش��صفا«، »تپوال«، »ممس��ني«، »ميهن« و »فافزا« 

نيز بازگشايي ش��دند. در اين ميان بيش از 7۰درصد 
از حج��م و حدود يك س��وم از ارزش كل مبادالت در 
بازارهاي اول و دوم نقل وانتقال يافت تا به اين ترتيب 
ش��اهد معامله نزديك به ۲۰۲ميليون سهم به ارزش 

بيش از 3۲7ميليارد ريال در اين دو بازار باشيم. 
در تابلوهاي الف، »ب« و »ج« بازار پايه نيز افزون 
ب��ر ۶5 ميليون س��هم به ارزش بالغ ب��ر ۱5ميليارد و 
۱۰۰ميليون تومان بين سهام داران دست به دست شد 
كه نماد »وآرين« متعلق به ش��ركت توسعه اقتصادي 
آرين بيش��ترين حج��م و نماد »پالس��ت« متعلق به 
كارخانج��ات توليدي پالس��تيران، باالتري��ن ارزش 

مبادالتي را در بازار پايه به خود اختصاص داد. 
بيش��ترين افزاي��ش قيم��ت نيز به ن��ام نمادهاي 
»فزري��ن« و »كيمي��ا« به نمايندگي از گ��روه فلزات 
اساسي ثبت شد و نمادهاي »كمرجان« و »بساما« به 
ترتيب از گروه ساير محصوالت كاني غيرفلزي و گروه 
بيمه و صندوق بازنشس��تگي به جز تامين اجتماعي 

بيشترين افت قيمتي را تجربه كردند. 
در جري��ان معامالت روز گذش��ته فرابورس، نماد 
»م��ارون« با بيش از ۲واحد تاثي��ر منفي در عقبگرد 
نزديك به 3پله يي آيفكس نقش داشت و نماد»ذوب« 
ب��ا يك و نيم واحد اثر مثبت مانع از افت بيش��تر اين 
نماگر ش��د. به اين ترتيب شاخص كل فرابورس ايران 

در ارتفاع ۹۲۲واحدي ايستاد. 
در ادام��ه نماد »ماهان« متعلق به ش��ركت اجاره 
هواپيمايي ماهان با جابه جايي بيش از ۸۸ هزار سهم 
ب��ه ارزش نزديك به ۹ميلي��ارد و ۱۰۰ميليون تومان 
از نظر بيش��ترين مي��زان حج��م و ارزش معامالتي، 

صدرنشين تابلو اوراق با درآمد ثابت شد. 

گروه بورس|
 براس��اس قانون تجارت ايران، شركت هاي بورسي 
مي توانند درصورت تحقق س��ود در پايان س��ال مالي 
اقدام به تقسيم آن كنند. شركت هايي كه پايان سال 
مالي آنها آخر اس��فند هر سال است تا پايان تير سال 
بعد بايد مجمع عمومي خود را برگزار كرده و وضعيت 
سود و زيان شركت را مشخص كنند. بعد از اين تاريخ 
نيز ش��ركت ها تا ۸ ماه فرصت دارند س��ود مصوب در 
مجمع را بين س��هامداران توزيع كنند. اين در حالي 
اس��ت كه در اغلب كشورهاي مورد بررسي شركت ها 
حداكث��ر تا 45 روز مهلت دارند س��ودهاي مصوب را 
تقسيم كنند. در اين كشورها بعضا تقسيم نكردن سود 
جرم تلقي ش��ده و قانون گذار زندان براي آنها درنظر 

گرفته است. 
ب��ه گزارش »تعادل«، در حالي در اغلب كش��ورها 
س��خت گيري هاي زيادي براي ش��ركت هاي متخلف 
درنظ��ر گرفته اند كه در ايران موارد زيادي وجود دارد 
كه شركت ها س��ود مصوب شده را تقس��يم نكرده و 
بعد از گذش��ت يك يا دو م��اه نظر خود را تغيير داده 
و به جاي اينكه س��ود مصوب را تقس��يم كنند آن را 
ب��ه افزايش س��رمايه تخصي��ص داده ان��د و نهادهاي 
 ناظر بازار س��رمايه هيچ اقدام��ي در اين زمينه انجام

ندادند.
طبق قانون تجارت ايران، س��ود خالص ش��ركت 
در هر س��ال مال��ي عبارت اس��ت از درآمد حاصل در 
همان سال مالي منهاي كليه هزينه ها و استهالك ها 
و ذخيره . به عبارت ديگر منظور درآمدي است كه پس 
از كسر تمام كسور از سود ناخالص مشخص مي شود. 
طبيعتا در بسياري از موارد اين امر، به لحاظ حرفه يي، 
بايد ازسوي كارشناسان مالي و حسابداران تعيين شود. 
همين طور در بس��ياري از م��وارد كه اختالف حقوقي 
در اين خصوص به وجود آم��ده و كار به دادگاه براي 
تش��خيص وضعيت مي كش��د، قاضي م��ورد را براي 
اظهارنظر كارشناسي به حسابداران ارجاع مي دهد. هر 
چن��د نظر او براي قاضي و رييس محكمه نظر قطعي 
نخواهد بود و دادرس مي تواند به آن استناد كند يا به 

آن توجهي نكند. 
مطاب��ق با صراحت ماده ۲3۸ اليحه قانوني اصالح 
قانون تجارت، از س��ود خالص ش��ركت پس از وضع 
زيان هاي وارده در سال هاي قبل بايد معادل يك بيستم 
آن طبق م��اده ۱4۰ به عنوان اندوخته قانوني موضوع 
شود. ماده ۱4۰ بيان مي كند، هيات مديره مكلف است 
هر سال يك بيستم از سود خالص شركت را به عنوان 
اندوخته قانوني موضوع كند. همين كه اندوخته قانوني 
به يك دهم سرمايه ش��ركت رسيد موضوع كردن آن 
اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش 
يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت تا وقتي 

كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ شود.
بنابراين مشخص اس��ت كه هر شركت بايد قانونا 
يك بيس��تم از س��ود ويژه يا خالص خود را به عنوان 
اندوخته قانوني مش��خص كند و حق تقسيم آن بين 
سهامداران را ندارد. همچنين در تكليفي ديگر قانون 
تبيي��ن مي كند كه اگر بر اث��ر زيان هاي وارده حداقل 
نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف 
است بالفاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 
را دعوت كند تا موضوع انحالل يا بقاي ش��ركت مورد 

شور و راي واقع شود. 

 روش هاي تقسيم سود در ايران 
انواع تقسيم سود س��هام در بازار سرمايه ايران به 
سه شكل است يا سود نقدي است كه به صورت مبلغ 
ريالي يا درصدي از ارزش اسمي تعيين مي شود. روش 
ديگر، سود غيرنقدي است كه در اين روش به صورت 
مبلغ و ريالي صورت نمي گيرد و به شكل مختلف يعني 
سرمايه گذاري اضافه كردن سهام به سهامداران و غيره 
انجام مي ش��ود و درنهايت روش قيمت بازار است كه 
اگر س��ود سهام صادره كمتر از ۲5درصد باشد مبناي 

محاسبه قيمت بازار مي شود. 

 بررسي قوانين 10 كشور درخصوص تقسيم سود 
براس��اس اين گزارش، تقسيم سود در كشورها به 
روش هاي مختلفي انجام مي گيرد. برخي كشورها سود 
تقس��يمي دارند و برخي ديگر سود را توزيع نكرده و 
به سهام اضافه نمي كنند و در برخي ديگر از كشورها 
نحوه تقسيم سود مختلط است. در اين گزارش قوانين 
۱۰ كش��وري كه تقسيم س��ود انجام مي دهند مورد 

بررسي قرار گرفته است: 

 كشور هند
در كشور هند قانون شركت ها )۲۰۱3( قانون اعالم 
و پرداخت س��ود تقسيمي شركت ها )۲۰۱4( ناظر بر 
مقررات تقسيم سود است. در اين كشور، هيات مديره 
در گ��زارش خود به مجمع، مقدار س��ود تقس��يمي 
پيشنهادي را )در صورت وجود( اعالم مي كند )اين امر 
در مورد س��ود تقسيمي ميان دوره اي صدق نمي كند( 
و مجمع عمومي س��االنه تصميم گيرنده نهايي ميزان 
تقسيم سود است. اين سود بايد ظرف 3۰ روز پس از 
تصويب مجمع پرداخت شود. اگر سود تقسيمي ظرف 
مدت 3۰ روز از تاريخ اعالم به وسيله شركت پرداخت 
نشده باش��د، مديران مربوطه كه آگاهانه مرتكب اين 
نكول ش��ده اند، مشمول به ۲ س��ال زندان و پرداخت 

جريم��ه ۱۰۰۰ روپيه براي هر روز تاخير در پرداخت، 
مي ش��وند. ش��ركت بايد براي تاخير در پرداخت سود 
نقدي، بهره ي��ي معادل ۱۸درصد س��االنه طي مدت 
نكول پرداخت كند. همچنين در صورتي كه شركتي 
نتواند س��ود نقدي را پرداخت كند و اين تاخير تا يك 
سال ادامه يابد، اعضاي هيات مديره شركت در زماني 
كه اين قصور رخ داد، ردصالحيت ش��ده و نمي توانند 
تا 5 س��ال به عنوان هيات مديره ش��ركت هاي بورسي 

انتخاب شوند. 
 

 كشور تركيه
در تركيه، قانون بازار س��رمايه )۲۰۱۲( و اعالميه 
چگونگي تقسيم س��ود )۲۰۱4( ناظر بر نحوه تقسيم 
سود در شركت ها هستند. در اين كشور، شركت هاي 
سهامي عام بايد سود خود را در چارچوب سياست هاي 
تقسيم سود كه به تصويب مجمع عمومي آن  شركت ها 
رسيده است و براساس مقررات مربوطه، تعيين كنند. 
همچني��ن پرداخت س��ود مي تواند به ص��ورت نقدي 
يا اقس��اطي صورت گيرد. در صورت پرداخت س��ود 
به صورت اقساطي، مقادير اين اقساط مي تواند يكسان 
يا متفاوت باش��د. تصميم گيري درمورد اقساط سود 
تقسيمي و تعداد آن، برعهده مجمع عمومي صاحبان 
سهام است. البته مجمع عمومي مي تواند اختيار اين 
تصميم گيري را به هيات مديره شركت واگذار كند. در 
كش��ور تركيه، شركت ها مي توانند سود ميان دوره يي 
پرداخت كنند به ش��رطي كه كل س��ود تقس��يمي 
ميان دوره يي كه در يك دوره مالي پرداخت مي ش��ود 

از نصف سود خالص دوره قبل بيشتر نباشد. 

 كشور فرانسه
براس��اس مقررات تقسيم س��ود در قانون تجارت 
فرانسه، مجمع عمومي صاحبان سهام مي تواند ميزان 
سود به دس��ت آمده و س��ود قابل توزيع در كل دوره 

را تصوي��ب كند و اين اختي��ار را دارد كه توزيع تمام 
يا بخش��ي از س��ود را به صورت س��ود نقدي يا سود 
س��همي مش��خص كند. همچنين براس��اس قوانين، 
ش��ركت ها مي توانند براي س��هامداراني كه در طول 
دو س��ال گذش��ته و در تاريخ پرداخت سود همچنان 
سهامدار شركت هستند، افزايشي را در سود تا سقف 
۱۰درص��د تعيين كنن��د كه نرخ آن توس��ط مجمع 
عمومي فوق العاده تعيين مي ش��ود. در ش��ركت هاي 
پذيرفته  ش��ده در بورس، تعداد س��هام واجد شرايط 
براي اين افزايش در سود براي هر سهامدار نمي تواند 

از ۰/5درصد سرمايه شركت بيشتر باشد. 

 كشور انگلستان
براس��اس قان��ون ش��ركت ها )۲۰۰۶( در كش��ور 
انگلستان، شركت ها به صورت ساالنه در مجمع عمومي 
سود را افشا و براي پرداخت آن تصميم گيري مي كنند. 
افشاي سود نبايد بدون گزارش توجيهي انجام شود و 
پرداخت س��ود نبايد از ميزان موردنظر مديران بيشتر 
باش��د. به عبارتي مقدار سود تقسيمي پايان سال در 
گزارش توجيهي هيات مديره اعالم مي ش��ود و مقدار 
سود تقس��يمي تصويب شده توسط مجمع نمي تواند 
از مقدار پيش��نهادي هيات مديره بيش��تر باشد. زمان 
پرداخت سود ساالنه در شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس، نمي تواند بيشتر از 3۰روز بعد از تاريخ تصويب 

سود باشد. 

 كشور مالزي
قان��ون ش��ركت هاي مال��زي )۱۹۶5( و اليح��ه 
ش��ركت هاي مالزي )۲۰۱3( ناظر بر مجمع عمومي 
و تقسيم س��ود در اين كشور اس��ت. در مالزي، قبل 
از هرگونه تقس��يم س��ودي، هيات مديره شركت بايد 
اجازه تقسيم سود را بدهد. ميزان تقسيم سود و زمان 

پرداخت آن، دراختيار هيات مديره شركت است. 

 كشور بحرين
در اين كشور، قانون تجارت بحرين )۲۰۰۱( ناظر 
بر مجمع عمومي و تقسيم سود شركت هاست. در اين 
كشور مجمع عمومي ساالنه نهاد تصميم گير درمورد 
تقس��يم سود است. براس��اس قوانين، در شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس، مجمع عمومي ساالنه بايد 
ظرف مدت 3 ماه از تاريخ س��ال مالي شركت تشكيل 
شود. همچنين هرگونه توصيه يي مبني بر تقسيم سود 
شامل نرخ تقسيم سود و ميزان آن،  بايد حداكثر ظرف 
م��دت ۱۰ روز كاري از تاريخ برگزاري مجمع عمومي 
اعالم ش��ود. همچنين، تمام سودهاي تقسيمي ظرف 

مدت 45 روز از تاريخ اعالم آن بايد پرداخت شود. 
 

 كشور مجارستان
قانون ش��ركت هاي تجاري مجارس��تان )۲۰۰۶(، 
ناظر بر مقررات مربوط به تقسيم سود در شركت هاي 
س��هامي عام اس��ت. براس��اس اين قانون ميزان سود 
تقس��يمي، از ط��رف هيات مديره ش��ركت به مجمع 
عمومي س��االنه پيشنهاد مي ش��ود و مجمع آن را به 
تصويب مي رس��اند. همچنين براساس قوانين مجامع 
عمومي ش��ركت هاي بورس��ي در صورت وجود مجوز 
اساسنامه شركت و داشتن برخي شرايط مي توانند در 
مورد س��ود نقدي ميان دوره يي تصميم گيري كنند و 

اختيار آن را به هيات مديره شركت بدهند. 

 كشور فيليپين
در كش��ور فيليپين قانون ش��ركت هاي فيليپين، 
راهنماي تقس��يم س��ود و قانون حاكميت ش��ركتي 
فيليپين، ناظر بر مقررات تقس��يم س��ود شركت هاي 
فيليپين هس��تند. در اين كش��ور مرجع تصميم گير 
تقسيم سود، هيات مديره شركت است و هيات مديره 
ش��ركت مي تواند تقسيم سود نقدي را به صورت سود 

نقدي، دارايي و سود سهمي انجام دهد. 

 كره جنوبي
قانون تجارت كره جنوبي ناظر بر مقررات تقس��يم 
سود اس��ت. براس��اس اين قانون، مرجع تصميم گير 
درمورد سود تقسيمي ساالنه، مجمع عمومي و درمورد 
سود تقسيمي ميان دوره يي هيات مديره است. پرداخت 
سود تقسيمي بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب 
آن در مجمع عمومي س��االنه )در مورد پرداخت سود 
تقسيمي ساالنه( يا در جلس��ه هيات مديره )در مورد 

پرداخت سود تقسيمي ميان دوره يي( صورت پذيرد. 
 

 كشور چين
در كش��ور چي��ن، قان��ون ش��ركت هاي چي��ن و 
راهنماي تقس��يم سود نقدي در شركت هاي پذيرفته 
ش��ده، مقررات تقسيم سود را تعيين مي كند. مطابق 
با اين قوانين مرجع تصميم گير براي پرداخت س��ود 
تقسيمي مجمع عمومي صاحبان سهام است. الزم به 
ذكر است كه براساس قوانين، برنامه ريزي براي تقسيم 
سود برعهده هيات مديره شركت هاست و هيات مديره 
ش��ركت با درنظر گرفتن عوامل��ي مانند ويژگي هاي 
صنعت، مرحله توس��عه شركت، مدل عمليات كسب 
و كار، سطح سودآوري و مخارج سرمايه يي قابل توجه 
ش��ركت، بايد سياس��ت تقس��يم س��ود خ��ود را در 

موقعيت هاي مختلف تعيين  كند. 
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همكاريزيرفشاربينالمللي
 نزديك به 10س��ال پيش، 
حجم روابط اقتص��ادي ايران و 
ايتالي��ا در م��رز 8 ميليارد يورو 
ب��رآورد مي ش��د. در آن زم��ان 
دقيقا 7.7ميليارد ي��ورو با اين 
كش��ور تبادل تجاري داشتيم. 
اين ميزان طي 6س��ال گذشته 
به 1.4 ميليارد يورو كاهش پيدا 
كرد و روند ركود تا س��ه س��ال 
پيش ادامه داشت. لغو تحريم ها 

پاياني بر روند كاهش تب��ادالت تجاري ايران و ايتاليا بود. 
پس از برجام هيات هاي متعددي از ايتاليا به ايران س��فر 
كردند كه متشكل از فعاالن اقتصادي در بخش خصوصي 

اين كشور، ديپلمات ها و مسووالن دولتي ايتاليا بودند. 
در سال هاي اخير اين اميد كه سطح روابط تجاري ايران 
و ايتاليا به تدريج ترميم شود، تقويت شد. البته اين ترميم 
به اندازه يي كه مورد انتظار بود محقق نش��د و دليل هم نه 
به ايتاليايي ها بلكه به فشارهاي بين المللي بازمي گشت كه 
به بيش��تر كش��ورهاي اروپايي تحميل مي شد. هرچند به 
دليل عدم برقراري امكان استفاده از سوييفت براي ايران، 
امكان گردش پول بين دو كشور عملياتي نشد اما فرآيند 
ترميم را متوقف نكرديم و در حجم روابط 1.4ميليارد درجا 
نزديم. در سه ماه اخير سطح روابط اقتصادي ايران و ايتاليا 
نزديك به 500ميليون يورو ترميم  شده و افزايش پيداكرده 
است. بسياري از بانك هاي درجه دو و سه ايتاليا با بانك هاي 
ايراني كار مي كنند و بعيد نيست در آينده يي نزديك شاهد 
برقراري ارتباط پولي و مالي با بانك هاي بزرگ و درجه يك 
ايتاليايي باش��يم. ايتاليايي ها پي��ش  از اين هياتي را براي 
مذاكرات بانكي به ايران فرستادند و هم اكنون منتظر سفر 
هياتي از ايران به اين كشور براي ارتقاي سطح روابط بانكي 
هس��تند. ايتاليا بزرگ ترين خريدار نفت ما در اروپاس��ت. 
شريك اول تجاري  ما در اتحاديه اروپاست و تنها كشوري 
است كه تراز تجاري ما با آن مثبت بوده است يعني بيش 
از اينكه ايتاليا به ما جنس بفروشد، ما به اين كشور جنس 
مي فروش��يم. از حجم روابط تجاري 7.7 ميليارد يورويي 
شايد 4.5ميليارد يورو خريد ايتاليا از ماست و واردات ما از 
اين كشور كمتر از 3ميليارد است. ساچه نخستين موسسه 
بيمه يي بود كه اعتباري 3ميلياردي و پس  از آن 5ميليارد 
براي ايران در نظر گرفت. بسياري از كشورهاي ديگر با نگاه 
به ساچه به تجار ايراني اعتبار دادند و اين چيز كمي نيست. 
مذاكراتي اقتصادي با ايتاليايي ها در زمينه هاي مختلف در 
جريان اس��ت. از قرارداد اوليه تا MOU نوشته شده است 
كه بعضا كوچك هس��تند اما اي��ن قراردادهاي كوچك نه 
هدف ايتاليا و نه هدف طرف ايراني است. در مذاكرات بارها 
اشاره كرديم كه نمي خواهيم به گذشته بازگرديم. ايران در 
گذشته هاي دور خريدار محصوالت جهان بوده است اما ما 
امروز به دنبال سرمايه گذاري مشترك براي توليد در كشور 
هستيم تا به اش��تغال جوانان ايراني كمك كنيم. با توجه 
به ركودي كه در س��طوح مختلف اقتصادي در اروپا حاكم 

است، ايران بازار جذابي براي كشورهاي اروپايي هاست. 
و اما مذاكره با فيات كه تا مقطعي خوب پيش مي رفت، 
حال��ت ركود پيدا كرد. البته به نظر من اين پروژه متوقف 
نشده اس��ت و اگر مش��كالت جانبي را حل كنيم، امكان 
همكاري اين ش��ركت با خودروس��ازان ايراني وجود دارد. 
از نظر من به عنوان يك ش��هروند ع��ادي ايراني و رييس 
اتاق ايران و ايتاليا، فيات ش��ركت بس��يار خوبي اس��ت و 
ظرفيت بااليي براي رقابت با ديگر شركت هاي خودروساز 
اروپايي براي همكاري در ايران دارد. اين ش��ركت مي تواند 
خودروهاي معمولي باقيمت مناس��ب در ايران توليد كند 
بنابراين اين پروژه بسته نشده اما با شدت و اندازه سابق هم 
دنبال نمي شود. فيات در چند شركت بزرگ و چندمليتي 
س��رمايه گذاري كرده است و اين ش��ركت ها عالقه يي به 
هم��كاري فيات با اي��ران ندارند درنتيجه اين ش��ركت با 
مش��كالت عملياتي روبه رو شده است. اين در حالي است 
كه بازار ايران براي شركت فيات جذاب است. فيات پيش 
از انقالب هم در ايران حضورداشته است. موسسه فيات در 
س��ال هاي اخير به رشد كمي و كيفي زيادي رسيده است 
و انواع خودروهاي كوچك و خودروهاي الكچري مناسب 

بازار ايران را توليد مي كند. 

تفاهمبرايگسترشصادرات
خشكباربهچين

رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با اشاره به سفر اخير 
هيات ايراني به گوانجو چين گفت: خوشبختانه در اين سفر 
دو تفاهمنام��ه با هدف توس��عه س��رمايه گذاري و صادرات 
بين دو كشور به امضا ر س��يد. اسداهلل عسكراوالدي افزود: 
يك تفاهمنامه بين اتاق بازرگاني ايران و چين و س��ازمان 
اتاق هاي بازرگاني چين به جهت توسعه همكاري بيشتر بين 

دو كشور در جاده ابريشم بود. 
وي اظهارداش��ت: اي��ن تفاهمنامه بنده��اي متعددي 
منجمل��ه افزايش حجم مبادالت تجاري بين ايران و چين، 
توسعه سرمايه گذاري مشترك براي ايجاد واحدهاي توليدي 
در اي��ران و... دارد. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين گفت: 
تفاهمنام��ه مورد اش��اره به دنبال اينك��ه چيني ها به جاي 
فروش كاال به ايران، س��رمايه گذاري مش��ترك براي ايجاد 
واحدهاي توليدي در كش��ور داش��ته باش��ند. وي در ادامه 
تج��ارت ميوه هاي درختي )خش��كبار( را از جمله رش��ته 
فعالي��ت ات��اق بازرگاني صادرات و واردات چين دانس��ت و 
افزود: ايران داراي 11 قلم ميوه درختي و خشكبار با قابليت 
صادراتي است. عسگر اوالدي گفت: پسته، مغز گردو، بادام، 
برگه زردآلو، قيصي، خرما، كش��مش، تخم��ه آفتابگردان، 
هندوانه، كدو و... از جمله اين موارد اس��ت. وي افزود: ايران 
يك ميليون تن خرما دارد كه ساالنه ۲50 هزار تن روي ريل 

صادرات قرار مي گيرد. 
ريي��س ات��اق بازرگان��ي اي��ران و چين تصري��ح كرد: 
خوشبختانه در اين سفر تفاهمنامه يي ديگري بين اتحاديه 
واردكنندگان خش��كبار چي��ن و اتحادي��ه صادركنندگان 
خش��كبار ايران و اتاق بازرگاني ايران و چين به امضا رسيد 
ت��ا زمينه همكاري هاي الزم در خص��وص رد و بدل كردن 
اطالعات، تعرفه ها و حتي توسعه سرمايه گذاري مشترك به 
جهت ايجاد واحدهاي بس��ته بندي در ايران گسترش يابد. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود ب��ا تاكيد بر رعايت 
س��ه اصل مه��م صادرات يعن��ي كيفيت، رقاب��ت و خوش 
قولي گفت: بدون ش��ك با رعايت اين س��ه اصل مي توان با 
طرف هاي چيني به تفاهم رسيد و ميزان صادرات را افزايش 
داد. عس��گر اوالدي با اعالم اينكه در حال حاضر از مجموع 
۲50 هزار تن محصول پس��ته كشور 100 هزار تن به چين 
صادر مي شود، افزود: ايران از جمله قديمي ترين كشورهاي 
جهان در زمينه توليد اقالم خشكباري و داراي سابقه دو تا 

سه هزار ساله در اين حوزه است. 

يادداشت

خبر

بهمناسبتآخرينجلسهشورايگفتوگودردولتيازدهم

شورايي كه باز هم جان نگرفت

عضوهياتمديرهانجمنقطعهسازانخودرومطرحكرد

مشاركتباشركتهايخارجيتنهايكنمايشنيست

تعاون،اقتصادراازبنبستركودخارجميكند

ايجاداشتغالپايدارباكمترينهزينه

جذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودرو 
يكي از اهداف و راهبردهاي مهم س��ند چشم انداز 
1404 است. حال آنكه نوع مشاركت با خارجي ها 
همواره مح��ل چال��ش آرا و ديدگاه هاي مختلف 
دس��تاندركاران اي��ن حوزه بوده اس��ت. به اعتقاد 
بس��ياري از فع��االن صنعت خودرو مش��اركت در 
توليد موجب افزايش قدرت و توان خودروس��ازي 
كش��ور در توليد محصول رقابتي خواهد ش��د. به 
نظر مي رس��د، مش��اركت خارجي ها در توس��عه 
صنع��ت خودرو ب��راي حركت هم��گام با صنعت 
خودرو جهان امري گريزناپذير است. اخيرا قرارداد 

همكاري ايران با رنو به امضا رسيده است. 
عضو هيات مديره انجمن قطعه س��ازان خودرو 
در اي��ن باره گفت: ورود ش��ركت هاي خارجي در 
صورت هم راس��تا بودن با برنامه هاي توس��عه يي 
به عرصه توليد و س��رمايه گذاري نه تنها در توليد 
خودرو بلكه در ساير صنايع كشور مفيد و ضروري 
است. هم راستايي با برنامه هاي توسعه صنعتي به 
اين معنا كه ممكن اس��ت هر توس��عه يي براي ما 
مناسب نباشد و قبل از اجرايي شدن هر تصميمي 
در اي��ن زمينه بايد بررس��ي كرد كه آي��ا ورود به 
صنعت مزبور براي ما مناس��ب است يا نه. در واقع 
اگر بدانيم ك��ه اولويت هاي ما در صنعت كدامند، 
نتيجه بهتري از سياس��ت هاي توسعه يي به دست 

خواهيم آورد. 
بهرام ش��هرياري در ادامه گفت: البته مشاركت 
ش��ركت هاي خارجي به نحوي كه س��هم ما تنها 

واردات باش��د مد نظر نيس��ت. مش��اركت واقعي 
يك نمايش نيس��ت بلكه فرآيندي اس��ت كه نرخ 
توليد ناخالص ملي و اش��تغال را باال ببرد. اعتقاد 
به تجارت آزاد، اجازه س��رمايه گذاري 100درصد 
براي س��رمايه گذاري براي ط��رف خارجي، بدون 
اجب��ار براي داش��تن ش��ريك را فراه��م مي كند. 
حاصل اين س��رمايه گذاري چه در صورت داشتن 
شريك داخلي و چه به صورت مستقل بومي شدن 
صنايع روز دنياس��ت. وي افزود: ورود صنايع نو به 
كش��ور، صنايع باالدس��تي و پايين دس��تي را نيز 
متحول كرده و بخش��ي از ب��ازار خارج را به داخل 
كش��ور وارد مي كن��د؛ چراكه به دلي��ل امتيازاتي 
چون مواد اوليه و نيروي كار ارزان تيراژ توليد باال 
مي رود و به اصطالح تولي��د به صرفه خواهد بود. 
مزاياي توليد مشاركتي به اندازه يي است كه نبايد 
براي آن محدوديت قائل ش��د و توليدكنندگان و 
سرمايه گذاران خارجي را فراري داد. شهرياري به 
منافع س��رمايه گذاري در صنعت خودرو در كشور 
اش��اره كرد و گفت: س��رمايه گذار خارجي در بدو 
ورود ب��ه حوزه توليد صنايع قطعه س��ازي را براي 
كاهش هزينه هاي حمل و نقل و توليد به كش��ور 
وارد مي كند. تركيه در سال 1994 با اعالم اقتصاد 
باز با 10تا 1۲شركت خودرو ساز همكاري را آغاز 
كرد و صنايع قطعه س��ازي آنقدر توسعه پيدا كرد 
كه امروز ش��اهديم كه بخشي از واردات خودرو ما 
و كل دنيا از تركيه انجام مي ش��ود. شهرياري اين 
اعتقاد كه رش��د يك صنعت با بسته بودن خود به 

خ��ود رخ مي ده��د را رد كرد و گفت: رش��د خود 
به خودي اتفاق نمي افت��د. ما بايد به جاي اعمال 
محدوديت براي سرمايه گذاري اقدام به بسترسازي 
براي توليد مشاركتي و جذب سرمايه گذاري كنيم. 
وي در مورد تاثير حضور قطعه س��ازان خارجي 
بر صنعت قطعه سازي داخل گفت: اين حركت نه 
تنها به ضرر قطعه سازهاي داخلي نيست بلكه اين 
مشاركت مي تواند منجر به حفظ بازار قطعه سازي 
و نيز حفظ كيفيت و ارتقاي قطعات ش��ود. قطعه 
س��ازهاي داخلي ب��ا توجه به ن��رخ توليد پايين تر 
مي توانند با توس��عه و به روز رس��اني خود در اين 

فرآيند مشاركت داشته باشند. 
شهرياري اذعان كرد: پارامتر ديگري كه توليد 
مش��اركتي را به صرفه مي كند حمل و نقل است. 
حمل و نقل ارزان و دسترسي به بازارهاي منطقه 
در كنار ني��روي ارزان برگ برنده ما براي ورود به 
صنعت خودروسازي در حد و اندازه هاي بين المللي 
است. عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان خودرو 
گف��ت: ظرفيت و كيفيت قطعه س��ازان ما نه تنها 
در منطقه بلكه در اروپا نيز قابل رقابت اس��ت. ما 
قبل از تحريم ها رشد قابل توجهي در اين صنعت 
را ش��اهد بوديم و صادرات قطعه به اروپا داشتيم. 
پژو مستقيما قطعات خود را از ايران وارد مي كرد. 
رنو و پژو فزانس��ه در اي��ران دفتر خريد داير كرده 
بودند و با شناس��ايي قطعه س��ازها سفارش خريد 
مي دادن��د. ما در زمينه طراح��ي برخي قطعات با 
فرانس��ه همكاري داش��تيم و قطعه توليد شده را 

مس��تقيما به اين كش��ور صادر مي كرديم كه پس 
از تحريم ها متوقف ش��د بنابراين، اين پتانسيل در 
صنعت قطعه سازي داخلي وجود داشته و دارد. وي 
خاطرنشان كرد در يك مقطع زماني پژو به دنبال 
شناسايي كش��ورهاي مناسب براي سرمايه گذاري 
بود. چين، هند، بزريل و ايران ازجمله كشورهايي 
بودن��د كه براي اين منظور م��د نظر قرار گرفتند. 
بهترين كش��ور به لحاظ زيرس��اخت، بعد مسافت 
و قاب��ل اعتماد بودن ايران ب��ود. آن زمان اگر اين 
فرصت غنيمت ش��مرده مي شد مي توانست نقش 
پررنگ��ي در تامين قطعات پژو داش��ته باش��د كه 

متاسفانه مسائل سياسي و تحريم ها مانع شد. 
ش��هرياري اظهار اميدواري كرد رفع تحريم ها 
بتوان��د منج��ر ب��ه گش��ايش در اي��ن امر ش��ود. 
البت��ه تاكن��ون نتوانس��ته ايم حرك��ت موثري در 
اي��ن حوزه داش��ته باش��يم هن��وز قواني��ن ما در 
ج��ذب مش��اركت هاي بين المللي مش��كل دارند. 

تالش هاي��ي كه تا امروز صورت گرفته بخش��ي به 
دليل ش��يطنت هاي امريكا و بخشي به دليل عدم 
وجود زيرساخت هاي الزم به نتيجه نرسيده است. 
اگر اين تالش ها اس��تمرار داش��ته باشد و تعامل 
سياس��ي با كش��ورهاي اروپايي و ساير كشورهاي 
برخوردار از صنعت پيش��رفته خودرو ادامه داشته 
باشد مي توانيم به آينده همكاري هاي مشترك در 

صنعت خودرو اميدوار باشيم. 
عضوهيات مديره انجمن قطعه سازان خودرو در 
پايان با اش��اره به خبر همكاري سازمان گسترش 
و نوس��ازي صنايع ايران با شركت رنو داد و گفت: 
اين نخس��تين قرارداد مشاركتي است كه سازمان 
گسترش تا امروز با رنو انجام داده است. همچنين 
ش��ركت ماموت نيز قص��د همكاري ب��راي توليد 
قطع��ات و مونتاژ محص��والت فولكس واگن و رنو 
در ايران را دارد و گفت وگو ها در اين باره به زودي 

به نتيجه مي رسد. 

گروهتشكلها|
آخرين جلس��ه ش��وراي گفت وگو در دولت يازدهم 
برگزار شد. نگاه به كارنامه شوراي گفت وگو در اين دولت 
به ما پاسخي دوگانه مي دهد. از يك ديدگاه اگر عملكرد 
شوراي گفت وگو در اين دولت با دولت قبل مقايسه شود 
متوجه مي شويم كه وضعيت به مراتب بهتر شده است. 
از سوي ديگر اگر با پتانسيل هاي اصلي اين شورا كه در 
قانون به آن اش��اره ش��ده بخواهيم عملكرد را بسنجيم 

متوجه ضعف در عملكرد شورا خواهيم شد. 

شوراييكهنيميازمصوباتشاجرايينشد
در جلسه آخر شوراي گفت وگو، غالمحسين شافعي 
دبير اين شورا آن را يكي از كارآمدترين نهادهاي قانوني 
دانست. در حقيقت بخش خصوصي با توجه به تجربه تلخ 
ش��ورا در دوره دولت مهرورزي معتقد است كه اين دوره 

شوراي گفت وگو عملكرد بسيار مناسبي داشته است. 
ريشه بهبود ش��وراي گفت وگو در اين دوره نسبت به 
دوره قبل را مي توان در دو علت دانست. علت اول موضوع 
بهبود وضعيت دبيرخانه اين ش��ورا به علت بهبود نسبي 
در وضعي��ت كارها به ويژه پ��س از تعيين يك قائم مقام 
براي دبيرخانه بود. پيش از اين با توجه به اينكه بر اساس 
قانون دبير شوراي گفت وگو رييس اتاق بازرگاني است و 
حجم كاره��اي زياد رييس اتاق ايران اين دبيرخانه عمال 
منفعل بود. علت دوم تقويت شورا در اين دوره نگاه مثبت 
وزير امور اقتصادي و دارايي بود. رييس شوراي گفت وگو 
بر اساس قانون وزير اقتصاد است به همين دليل با توجه 
به حضور مستمر طيب نيا در اين جلسات وضعيت شوراي 

گفت وگو اندكي سر و سامان يافت. 
با وجود اين خود مس��ووالن شوراي گفت وگو معتقد 
هستند كه وضعيت اين شورا چندان جالب نبوده است. 
حسين س��الح ورزي نايب رييس اتاق ايران كه سرپرست 
و قائم مقام دبيرخانه اين ش��ورا هم محس��وب مي ش��ود 
اعالم كرد متاس��فانه با توجه به حض��ور كمرنگ برخي 
اعضاي دولت نيمي از تصميمات شوراي گفت وگو بخش 
خصوصي و دولتي عملي نمي ش��ود. ب��ه گفته وي وزير 
نفت در هيچ يك از جلس��ات شورا حضور نداشته است، 
حض��ور وزارت كار و تامين اجتماع��ي هم خيلي جدي 
نبوده است و شهردار تهران نيز جز يك جلسه هيچ وقت 

در جلس��ات حضور نداشته است. از سوي ديگر هنوز هم 
برگزاري جلس��ات شوراي گفت وگو بر اساس زمان بندي 
درست صورت نمي گيرد. بر اس��اس قانون اوليه شوراي 
گفت وگو قرار بود كه هر 15 روز يك جلس��ه برگزار شود 
ولي عمال ماهي يك جلس��ه برگزار مي شد. سپس قانون 
ش��ورا تغيير كرد و قرار بر برگزاري ماهي يك جلسه شد 
اما در گزارش عملكرد اتاق ايران در سال 95 اعالم شده 
است كه تنها 6 جلسه شوراي گفت وگو برگزار شده است. 

تصميماتشورايگفتوگوكاربرديشد
عض��و اتاق بازرگاني ته��ران در رابطه با عملكرد 
ش��وراي رقابت گفت: به صورت منطقي و راهبردي 
بخش خصوصي در تصميم گيري هاي شوراي رقابت 
اثرگ��ذاري مس��تقيمي دارد و اين امر ب��ه اقتصاد 

س��الم كمك مي كند؛ ب��ه ويژه اينكه جلس��ات در 
اتاق بازرگاني برگزار مي ش��ود و فعاالن اقتصادي با 
مسووالن مربوطه ارتباط مستقيم دارند. علي نقيب 
اذعان كرد: شوراي رقابت مي تواند بخش خصوصي 
را بيش��تر تقويت كند و اگر از قلمروي سياست دور 
ش��ود تصميم هاي كارب��ردي را در زمينه اقتصادي 
توانمند مي گيرد با اين حال هنوز به وظايف خود به 

درستي عمل نكرده است. 
وي در نقد خ��ود به اين نهاد تصريح كرد: زمان 
راه اندازي شوراي رقابت انتظار مي رفت كه اين نهاد 
بتواند تصميم ه��اي كاربردي تري در امور اقتصادي 
بگي��رد و بخش خصوصي حض��ور پررنگ تري را در 
اين مجموعه نش��ان دهد اما اي��ن نهاد به خوبي به 
چشم اندازهاي ياد شده دست پيدا نكرده است. وي 

ضمن اشاره به برخي گله مندي صنعت كاران افزود: 
مجموع عملكرد شوراي رقابت رضايت بخش بوده و 
تنها ضعف آن در تصميم گيري براي خودروس��ازان 
بوده و به همين منظور اين بخش صنعتي خواستار 
تجديد نظر در قوانين ارزش افزوده فروش هستند. 
نقيب در بررس��ي عواملي كه عملكرد ش��ورا را 
نف��س گير كرده گفت: بازار در بعضي مواقع فروش 
نقدي ندارد و معامالت در اقس��اط دراز مدت شكل 
مي گيرد لذا شوراي رقابت در اين شرايط بايد ورود 
كند و براي حمايت از توليدكننده ارزش افزوده ها را 
زماني كه خريدار وجه حاصل از معامله را پرداخت 
كرد اخذ كند. وي خاطرنش��ان كرد: متاس��فانه در 
بازار بس��ياري از معامالت انجام مي شود و تعامالت 
تجاري به س��رانجام مي رسد اما خريدار بهاي آن را 

پس از مدتي به فروش��نده پرداخ��ت مي كند و در 
حقيقت ب��ا اينكه تبادل هاي تجاري ش��كل گرفته 
اما پولي به ش��ركت بازنگشته و فروشنده نمي تواند 
ديون خود را پرداخت كند و بايد براي اين حقيقتي 
ك��ه در بازار وج��ود دارد چاره يي انديش��يد. نقيب 
در ادامه به ش��يوه تعيي��ن قيمت گذاري پرداخت و 
اظهار كرد: ش��وراي رقاب��ت در عوض قيمت گذاري 
بايد تس��هيالتي براي توليدكننده ها در نظر بگيرد 
تا كس��ب وكار ها رونق يابن��د و خريد و فروش آزاد 
در نس��بت به عرضه و تقاضا قيمت ها را تعيين كند 
و براي واقعي س��ازي قيمت ها پيش��نهاد مي ش��ود 
تكليف��ي ب��ودن قيمت گذاري لغو ش��ود. عضو اتاق 
بازرگاني تهران به خبرنگار ما گفت: ش��وراي رقابت 
براي جلوگيري از واردات و ارتقاي كيفيت كاالهاي 
ايران��ي وظايفي را بر عهده داش��ت ام��ا آنگونه كه 
وعده داده بود عمل نكرد. نقيب در خاتمه س��خنان 
خود گفت: برخي ها معتقدند ش��وراي رقابت تبديل 
به بازاري براي دولت ش��ده و در اين راس��تا انتظار 
م��ي رود بخش خصوص��ي قاطعانه تر عم��ل كند تا 

مسائل سياسي موثر بر سازوكار ها نشود. 

نيازبهطرحمتفاوتوزيرجديد
روز گذش��ته با معرفي مسعود كرباسيان به عنوان 
وزي��ر امور اقتصادي و دارايي اين اميد در بين فعاالن 
اقتصادي ايجاد شد كه وضعيت اين شورا بهتر از قبل 
ش��ود. كرباسيان س��ابقه نايب رييس��ي اتاق بازرگاني 
ايران را دارد س��ال ها به عنوان مش��اور و عضو هيات 
نمايندگان حضور داش��ته اس��ت. حال وي قرار است 
رياست شوراي گفت وگو را عهده دار شود. آشنايي وي 
با بحث هاي بخش خصوصي و تش��كل ها باعث شده 
اس��ت كه آينده خوبي براي ش��وراي گفت وگو بتوان 
در نظر گرفت اما اين موضوع نيازمند اين اس��ت كه 
حضور بقيه اعضاي اقتصادي كابينه نيز صورت گيرد. 
در حقيقت طيب نيا با وجود اينكه در اكثر جلس��ات 
حضور داش��ت نتوانست بقيه وزرا را مجاب به حضور 
در شوراي گفت وگو كند اما تجربه شوراي گفت وگوي 
دولت در دولت يازدهم نش��ان داد نياز به مش��اركت 

بقيه وزرا در شوراي گفت وگو بسيار جدي است. 

مطالعات گس��ترده در حوزه تامين مالي براي انواع مشاركت 
در زيرس��اخت ها، حاكي از آن است حتي در اقتصادهاي توسعه 
يافته و پيش��رفته نيز تصميم گيران تغيير رويه داده و به س��مت 
جلب و جذب مشاركت مردم در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي روي آورده اند. 
 به گزارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون ايران، اس��ماعيل 
خليل زاده نايب رييس اتاق تعاون ايران، با بيان اين مطلب گفت: 
در پايش شرايط و ظرفيت هاي اقتصاد ايران براي ورود جدي به 
عرصه اقتصاد بين الملل بالطبع نيازمند بازشناس��ي ظرفيت هاي 
اقتصادي متمركز ذيل اركان س��ه گانه اقتصاد كشور هستيم كه 
اقتصاد تعاوني به عن��وان ركن دوم اقتصاد ايران و حلقه مرتبط 
اقتصاد دولتي و اقتصاد بخ��ش خصوصي در اين بين از اهميت 
بس��زايي برخوردار اس��ت. وي ادامه داد: مطالعات گس��ترده در 
حوزه تامين مالي براي انواع مش��اركت در زيرس��اخت ها حاكي 
از آن اس��ت كه چون دولت ها قادر به تامين الزامات اقتصادي به 
خصوص تامين مالي زيرس��اخت ها نيستند حتي در اقتصادهاي 
توسعه يافته و پيش��رفته تصميم گيران در اين حوزه تغيير رويه 
داده و به س��مت جلب و جذب مش��اركت مردم در فعاليت هاي 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روي آورده اند. 
مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي مرزنش��ينان كش��ور افزود: در 
بخش خصوصي امكان ورود به بحث تامين مالي زيرس��اخت ها 
وج��ود ندارد. چراكه؛ بخش خصوصي به درآمد باال و بازگش��ت 
س��ريع اصل و فرع س��رمايه فكر مي كند. در بحث دخالت دولت 
در ام��ور مديريت��ي و اجرايي نيز بنابه تجربه ش��اهد اين بوديم 
كه؛ سيس��تم دولتي، تمايل بيشتري به تصدي گري داشته و در 

واگذاري تصدي گري ها سرعت چنداني ندارد. 
به گفته رييس اتاق تعاون تهران طبق قانون، دولت نمي تواند 
بيش از ۲0درصد اقتصاد كش��ور را در اختيار داش��ته باش��د يا 
مديريت كند و ملزم به واس��پاري اختيارات مديريتي و اجرايي 

به نفع بخش غيردولتي اس��ت. تحقق قان��ون اصل 44و اجراي 
صحيح آن توأم با سياس��ت ها و تمهيدات پيش بيني ش��ده در 
قالب اقتصاد مقاومتي بهترين گزينه برون رفت اقتصاد كش��ور از 
قيد و بسط هاي دست و پاگير است. اين مقام با اشاره به وضعيت 
بخش تعاون در س��طح داخلي و بين المللي گفت: درحال حاضر 
ح��دود ۲.5ميليون تعاوني در دني��ا فعاليت دارند كه حدود يك 
ميليارد نفر جمعيت تعاونگر را در عضويت خود دارند كه به سه 
ميلي��ارد نفر جامعه مخاطب خود در جه��ان خدمات مي دهند. 
در رنكين��گ جهان��ي از مجموع 1۲تعاوني حائ��ز رتبه هاي برتر 
جهان��ي »س��ال ۲015« اكثرا در حوزه هاي تامي��ن مالي، بانك 
و بيم��ه و گاهي توليد و مص��رف فعاليت دارند. ب��ه عبارتي در 
خ��ارج از مرزهاي ايران، م��ردم در فعاليت هاي مدرن اقتصادي 
سهيم شده اند درحالي كه در اكثر طرح هاي اجرايي مردم محور 
 س��عي بر جلب و جذب مش��اركت مردم در فعاليت هاي سنتي

اقتصاد است. 
سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال 1987قطعنامه يي را 
به تاييد رس��اند كه؛ تعاوني ها بخش جدايي ناپذير در برنامه هاي 
توس��عه يي اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هستند و بدين 
س��بب س��ازمان ملل متحد در تعامل با اتحاديه جهاني تعاون از 

سال ۲01۲ تا ۲0۲۲ را دهه تعاون اعالم كرد. 
نايب رييس اتاق تعاون با اشاره به جايگاه و نقش اتاق تعاون 
اي��ران اب��راز كرد: اتاق تع��اون ايران، عضو موث��ر ICA اتحاديه 
بين المللي تعاون همچنين در اتحاديه تعاوني»آسيا- اقيانوسيه« 
 ICA حائز جايگاه و كرس��ي اس��ت. جمهوري اسالمي ايران در
7درص��د آرا را برعه��ده دارد كه يك كرس��ي داريم. همچنين؛ 
اجالس جهان��ي و منطقه يي بين المللي تعاون در س��ال ۲018 
در ايران برگزار خواهد ش��د. به گفته وي، اتحاديه جهاني تعاون 
ح��دود 95درص��د جمعيت جهان را تحت پوش��ش دارد چراكه 
كش��ورهاي پرجمعيت نظير هند و چين و... در اين اتحاديه كه 

قدمتي حدود 106س��ال دارد، عضويت دارند كه مبين اهميت و 
ش��أن حقوقي اين سازمان در ابعاد جهاني است. خليل زاده ادامه 
داد: طب��ق قانون؛ اتاق تعاون ايران در جايگاه مش��اور 3 قوا قرار 
دارد و به لحاظ تصميم گيري ها و سياس��ت گذاري ها دولت طبق 
ابالغي��ه معاون اول رييس جمهور مقرر ش��د؛ مل��زم به اخذ نظر 
كتبي 3 اتاق هس��تند. همچنين طبق قان��ون، اتاق تعاون ايران 
كليه اختياراتي كه اتاق بازرگاني داراست را مي تواند داشته باشد. 
ريي��س اتاق تع��اون تهران در پاس��خ به اين س��وال كه چرا 
تعاوني ها در ايران نتوانسته اند در جايگاه واقعي خود قرار بگيرند 
ي��ا بروز و نمود موثر در اقتصاد داش��ته باش��ند؟ گفت: در ايران 
اگرچه حدود 199هزار تعاون ثبت ش��ده داريم اما از اين تعداد 

حدود 100هزار تعاوني فعال و بقيه راكد و نيمه راكد هستند. 
خليل زاده افزود: س��اختار تعاون به لحاظ تحمل ريسك هاي 
اقتصادي، ايمن ترين س��اختار اقتصادي در جهان اس��ت كه اين 
مهم در جنبش وال استريت و تبعات ناشي از نوسانات اقتصادي 
كامال مش��هود بود و ثابت ش��ده اس��ت. توجه به ابعاد اجتماعي 
اقتص��اد به خصوص پس از شكس��ت نظام س��رمايه داري حتي 
در كش��ورهايي نظير آلمان، فرانس��ه، امريكا و انگليس افزايش 
يافته اس��ت. وي ادامه داد: تعاوني ها در جهان رشد چشمگيري 
داش��ته اند و در اقتص��اد نمود و ب��روز عيني دارند ب��راي مثال؛ 
مجموعه يي تعاوني از هلند ط��ي ماه هاي اخير حدود 40درصد 
س��هام ش��ركت اينترنتي ديجي كاال را با قبول همه ريسك هاي 
احتمالي خريداري مي كند تا بازار ايران در دسترس داشته باشد 

اما در ايران به مقوله تعاون چندان كه بايد بها داده نمي شود. 
وي گفت: طي ماه هاي اخير در دبيرخانه مش��ترك اتاق هاي 
تعاون، ايران و اصناف ۲8مولفه اصلي تعريف شد. محيط نهادي 
و محي��ط اقتص��ادي تعريف ش��ده در اين خصوص و بررس��ي 
چالش هاي هر س��ه اتاق )بخش هاي غيردولتي( حاكي از مشكل 
تامي��ن مالي بنگاه هاي اقتصادي در گام نخس��ت و پيچيدگي يا 

حجيم بودن قانون و مقررات و قوانين زائد و دست و پاگيرتوام با 
دخالت دولت از اهم چالش هاي بخش تلقي مي شود. 

وي مهم تري��ن عارض��ه اقتصاد ايران را عارض��ه دولتي بودن 
سيستم اقتصادي دانست و ابراز كرد: عارضه دولتي بودن، نفتي 
ب��ودن و بانكي بودن اصلي ترين عارضه اقتصاد ايران به خصوص 
در بخش غيردولتي اس��ت.)در ش��يوه اقتصادي حاكم بر كشور 
تزريق نقدينگ��ي هيچ اثري در اقتصاد ندارد و اين عين بيماري 
اس��ت(. بانك هاي كش��ور تبديل به بنگاه و گرفتار عارضه بنگاه 
داري شده و دولت هم به جهت عدم توانايي در تامين مالي نياز 
اقتصادي كشور خود به بدهكار بزرگ بانكي تبديل شده است. 

مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي مرزنش��ينان كشور ادامه داد: 
وضعي��ت اقتص��اد ايران به داليلي كه ذكر ش��د، نياز به تالش و 
مس��اعي بيشتر داشته و تعاون تنها راه برون رفت اقتصاد ايران از 
بن بست هاي پيش روس��ت. طبق قانون جديد هر گونه دخالت 
دولت در امور مديريتي و اجرايي بخش تعاون منع شده است. 

خلي��ل زاده ب��ا اش��اره ب��ه تامين ني��از و ف��روش توليدات و 
محصوالت بنگاه هاي تعاوني بيان داش��ت: تعاون در بحث تامين 
ني��از و ف��روش توليدات و محص��والت بنگاه ه��اي تعاوني دچار 
مشكل اس��ت. بدين س��بب درصدد اجراي طرح تكميل زنجيره 
تعاون به شكلي كامال هوشمند و سيستمي هستيم كه با اجراي 
طرح ايجاد فروش��گاه هاي بزرگ عرضه محصوالت ايراني داراي 
استانداردهاي الزم با قابليت رقابتي به عنوان مكمل طرح مزبور 
بخش چشمگيري از مشكالت پيش رو حل و فصل خواهد شد. 
طب��ق برآوردهاي ص��ورت گرفت��ه، اگر ايجاد هر فروش��گاه 
10ميليارد تومان هزينه داشته باشد. در 30 استان 300ميليارد 
توم��ان براي 30 اس��تان س��رمايه ني��از خواهيم داش��ت كه با 
س��رمايه گذاري بالغ بر 500 ميليارد توم��ان امكان اجراي طرح 
با اش��تغال زايي الزم فراهم است كه طي دو سال شاهد بازگشت 

سرمايه خواهيم داشت. 

احمدپورفالح
رييساتاق
ايرانوايتاليا
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7  جهان

 »دوترته« فيليپين را بهترين
دوست امريكا خواند

 سايه تنش مرزي هند و چين
بر روابط اقتصادي 

 فاش شدن ادعاي دروغين
حاميان برگزيت 

گروه جهان|
تنش مرزي بين هند و چين در »دوكلم« كه از دو ماه پيش با احداث جاده مرزي 
توس��ط چين و ورود نيروهاي هندي به منطقه موردمناقش��ه آغ��از و همچنان ادامه 
دارد، بر سرمايه گذاري و روابط اقتصادي دو كشور سايه افكنده است. به گزارش ايرنا، 
دهلي نو و پكن در چند دهه گذش��ته با وجود منازعات ارضي و س��وءظن ها نسبت به 

نيات يكديگر، به تدريج روابط اقتصادي خود را گسترش داده اند. 
ارتباط ميان دو غول اقتصادي چين و هند به عنوان دو كشوري كه بزرگ ترين بازار 
اقتصادي جهان را دراختيار دارند، در بعد جهاني و منطقه يي از اهميت بااليي برخوردار 
اس��ت؛ به همين دليل افزايش تنش مرزي و حمله هاي لفظ��ي بين مقامات نظامي، 
سياس��ي و ديپلماتيك هند و چين در دو ماه گذش��ته باعث نگراني سرمايه گذاران و 
فعاالن اقتصادي دو كش��ور ش��ده اس��ت. اين نگراني وقتي افزايش يافت كه در اواخر 
جوالي كميته امور اقتصادي دولت هند با خريد 86 درصد از سهام شركت داروسازي 

گلند فارما هند توسط يك شركت چيني به نام »فوسان اينترنشنال« مخالفت كرد. 
رس��انه هاي هند اين تصميم دولت هند را مرتبط با افزايش تنش مرزي بين هند 
و چين در دوكلم دانس��تند ولي مقامات دولتي تاثير تنش بر اين تصميم گيري را رد 
كردند. كارشناسان اقتصادي مي گويند براساس سياست هند، سرمايه گذاري خارجي 
بيش از 70 درصد بايد توس��ط هيات مديره توسعه سرمايه گذاري خارجي مورد تاييد 
قرار گيرد. به  گفته اين افراد، مخالفت وزارت كشور هند با اين توافق باعث شد كه اين 
توافق س��رمايه گذاري به سرانجامي نرسد. هيات مديره توسعه سرمايه گذاري خارجي 
هند در ماه مارس س��ال جاري با خريد س��هام ش��ركت گلند فارما از س��وي فوسان 
اينترنش��نال چين موافقت كرده بود. چيني ها در س��ال هاي اخير عالقه خود را براي 
سرمايه گذاري در صنعت داروسازي هند كه به عنوان يك تامين كننده داروهاي عمومي 

در جهان شناخته مي شود، نشان دادند. 
با وجود اينكه حضور شركت هاي سرمايه گذاري چيني در هند كم است ولي اين 
تعداد اندك نيز به علت تنش در روابط دو كشور بسيار حساسيت برانگيز شده است. اين 
تنش ها و حساسيت ها باعث نشده كه دولت هاي ايالتي از سرمايه گذاري شركت هاي 
چيني چشم پوشي كنند. ميزان سرمايه گذاري خارجي چين در 2015 در هند 450 
ميليون دالر بوده كه اين ميزان در سال 2016 به 300 ميليون دالر كاهش يافته است. 

گروه جهان|
رييس جمه��وري فيليپين كه پيش تر بارها از دولت امريكا انتقاد كرده و گفته بود 
زمان خداحافظي با واشنگتن رسيده، در تغيير موضعي آشكار اعالم كرد كه كشورش 

دوست امريكا در جنوب شرق آسياست!
به گزارش آسوشيتدپرس، رودريگو دوترته در مانيل در حاشيه نشست آسه آن با ركس 
تيلرسون، وزير خارجه امريكا ديدار كرد. اگرچه دوطرف در اين ديدار درباره نگراني هاي 
امريكا درباره دولت دوترته گفت وگو كردند، اما هيچ يك در كنفرانس خبري به اين مساله 

نپرداختند و در مقابل بر اتحاد ميان دو كشور و مساله كره شمالي متمركز شدند. 
دوترته بعد از خوش��امدگويي به ركس تيلرسون اعالم كرد كه نگراني هاي امريكا 
درباره برنامه موش��كي پيونگ يانگ را درك مي كند. وي خطاب به تيلرس��ون گفت: 
»از ديدارتان خوش��حالم. ش��ما زماني بر سر كار آمديد كه اوضاع جهان چندان خوب 
نيس��ت. به خصوص در شبه جزيره كره و البته مشكالت هميشگي در درياي چين.« 
وي همچنين اعالم كرد: »من دوس��ت ش��ما در جنوب شرق آس��يا هستم.« اين در 
حالي بود كه دوترته پيش تر با فاصله گرفتن از امريكا و فحاش��ي به رييس جمهوري 
پيشين اين كشور گفته بود، زمان خداحافظي با امريكا فرارسيده است. تيلرسون گفت: 
»هيچ گون��ه اختالفي درباره كمك ما ب��ه آنها وجود ندارد. امريكا به فيليپيني ها براي 
مبارزه با ش��به نظاميان به تبادل اطالعات، ارائ��ه آموزش ها، عمليات رهگيري كمك 
مي كند و تجهيزاتي مانند تعداد كمي پهپاد و جنگنده داده است.«دوترته در كنفرانس 
خبري بعد از ديدار دوجانبه بدون پاس��خ مستقيم به س��والي درباره وضعيت حقوق 
بشر در فيليپين گفت كه نبايد از او در مورد »حقوق بشر حرامزاده« سوالي بپرسند. 
رييس جمهوري فيليپين افزود: »نيروهاي پليس به خاطر من كشته مي شوند؟ جنگ 
اكنون در ماراوي برپاست. چه چيزي غير از جز مواد مخدر باعث وقوع اين جنگ شده 

است؟ اگر درباره حقوق بشر مي پرسيد، به آنجا نرويد.«
اما ارنستو آدال، سخنگوي دفتر رياست جمهوري دوترته در آستانه اين ديدار گفته 
بود: »اگر سوالي در اين زمينه پرسيده شود، ما نگراني هايي مانند حقوق بشر را پاسخ 
خواهيم داد. ما همواره در گفت وگوهايمان با امريكايي ها به اين مساله پرداخته ايم. « 
امريكا پيش از اين گفت وگو اعالم كرده بود كه رسيدگي به مساله حقوق بشر از جمله 

موضوعات در دستور كار اين ديدار است.

گروه جهان|
وزارت داراي��ي بريتانيا فاش كرد كه برخالف ادع��اي طرفداران برگزيت مبني بر 
پرداخت هفته يي 350ميلي��ون پوند به اتحاديه اروپا در جريان رقابت هاي انتخاباتي، 

سهم اين كشور از بودجه بلوك اروپايي حدود 156ميليون پوند در هفته بوده است. 
وزارت دارايي بريتانيا اعالم كرده، اين كش��ور در يك س��ال منتهي به ماه مارس 
2016 بال��غ بر 8.1 ميليارد پوند )معادل 156ميليون پوند در هفته( به اتحاديه اروپا 
پرداخ��ت كرده كه اين رقم با ادعاي طرفداران برگزيت مغايرت دارد. اين نخس��تين 
مرتبه از برگزاري همه پرس��ي برگزيت است كه س��هم بريتانيا از بودجه اتحاديه اروپا 

افشا مي شود. 
تام برك، س��خنگوي حزب ليبرال دموكرات در واكنش به اين خبر گفته اس��ت: 
»طرفداران خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا وعده دادند كه هفته يي 350ميليون پوند به 
خدمات درماني در اين كش��ور اختصاص خواهند داد. اما نه  تنها اين هزينه را اعمال 
نكردند، بلكه آمار منتشر شده از سوي وزارت دارايي نشان مي دهد كه هزينه عضويت 
بريتاني��ا در اتحاديه اروپا، نصف رقم مورد ادعاي آنها بوده اس��ت.« چوك اومانا، عضو 
ارشد حزب كارگر و از طرفداران رابطه نزديك با اتحاديه اروپا نيز گفته است: »آنهايي 
كه به اميد تخصيص اعتبارات بيشتر براي بهبود خدمات درماني به خروج از اتحاديه 
اروپا راي دادند، خرس��ند نخواهند شد.« حاميان سرسخت برگزيت از جمله بوريس 
جانسون، وزير خارجه بريتانيا، مايكل گوو، وزير محيط زيست، نايجل فاراژ، رهبر پيشين 
حزب يوكيپ و ايان دانكن اس��ميت، وزير پيشين كار و امور بازنشستگي گفته بودند 
كه برگزيت موجبات مهار خروج سرمايه هاي مالي اين كشور به اتحاديه اروپا را فراهم 
مي آورد. بوريس جانسون پيش از همه پرسي برگزيت گفته بود: »به جاي اينكه هفته يي 
350ميليون پوند به اتحاديه اروپا بدهيم، بياييد اين پول را در بخش بهداشت عمومي 
هزينه كنيم.« در همان زمان نيز كميته منتخب دارايي مجلس عوام در گزارشي ادعاي 
جانسون را »مشكل ساز و گمراه كننده« توصيف كرده و گفته بود كه سهم بريتانيا از 
بودجه اتحاديه اروپا به همراه س��اير هزينه ها حدود 125ميليون پوند در هفته برآورد 
مي شود. لرد شوگر، نماينده مجلس اعيان و از اعضاي ارشد حزب كارگر چندي پيش 
گفت كه بوريس جانسون و مايكل گوو بايد به  دليل اشاعه اكاذيب در رابطه با خروج 

بريتانيا از اتحاديه اروپا زنداني شوند.

 باالگرفتن جنگ قدرت
در ونزوئال

گروه جهان| تنش ها ميان دولت ونزوئال و اپوزيسيون 
اين كشور كه اكثريت پارلمان را در اختيار دارد، باال گرفته 
اس��ت. به  گفته مخالفان دول��ت، نمايندگان مجلس جديد 
قانون  اساسي س��اختمان پارلمان را اشغال كرده اند. با اين 
حال اپوزيس��يون همچن��ان مقاومت مي كن��د و برگزاري 
تظاهرات گسترده را خواستار شده است. اين در حالي است 
كه يك حمله سايبري گسترده عليه ده ها وب سايت دولتي 
ونزوئال شامل نهادهاي دولتي در اين كشور امريكاي التين 

صورت گرفته است. 
نمايندگان پارلمان ونزوئال كه در انتخاباتي دموكراتيك 
انتخاب ش��ده اند، اكنون با مجلس جديد موسس��ان مواجه 
هس��تند؛ مجلس��ي كه از سياس��ت هاي ني��كالس مادورو 
پش��تيباني مي كند. پارلمان اكنون در تالش است تا به هر 
شكل ممكن جلو سلب اختيارات خود را بگيرد. شماري از 
نمايندگان پارلمان ونزوئال گفتند كه دوشنبه شب شماري 
از اعضا و كاركنان مجلس تازه تاسيس موسسان با همراهي 
نفرات ارتش به س��اختمان پارلمان حمله و آن را اش��غال 
كردند. تصاويري كه اين نمايندگان در رسانه هاي اجتماعي 
منتش��ر كرده اند، افرادي را در تاالر تشكيل جلسات مجمع 
ملي نش��ان مي دهد. ظاهرا دلس��ي رودريگز، وزير خارجه 
پيش��ين و رييس كنوني مجلس موسس��ان ني��ز در ميان 

مهاجمان بوده است. 
از زمان تش��كيل پارلمان جديد در س��ال گذشته، بين 
اكثري��ت پارلماني و رييس جمهوري در زمينه هاي مختلف 
از جمله آزادي زندانيان سياسي، رسيدگي و برخورد با فساد 
در تش��كيالت دولتي، سوء مديريت و نحوه مقابله با بحران 
عميق اقتصادي، اختالف نظر وجود داشت. در خبري ديگر 
در مورد ونزوئال، ارتش اين كشور اعالم كرد كه جست وجو 
براي يافتن و بازداشت فرماندهان حمله ناموفق به يك پايگاه 
نظامي در شهر والنسيا همچنان ادامه دارد. فرماندهان اين 
عمليات در يك نوار ويديويي اقدام خود را »قيام مش��روع« 
عليه ديكتاتوري توصيف كردند و »پايان استبداد مادورو« و 
تشكيل دولت انتقالي و برگزاري انتخابات را خواستار شدند. 
ي��ك گروه هكري نيز در حماي��ت از اين حمله پايگاه هاي 
دولت��ي ونزوئال را هدف قرار داد. به گزارش دويچه وله، گروه 
هكري موسوم به »نگهبان هاي مضاعف« كه در اين حمله 
سايبري دست داشتند، حمايت خود را از كمپين شورشيان 
و معترض��ان به سياس��ت هاي مادورو اع��الم كرده اند. اين 
گروه پورتال هاي دولتي، دادگاه عالي و مجلس موسس��ان 
را به همراه چند وب س��ايت ديگر هدف حمله سايبري قرار 
داد تا حمايت خود را از شورش��ياني ك��ه به پايگاه نظامي 
حمل��ه كردند، اع��الم كند. »نگهبان ه��اي مضاعف« اعالم 
كرد: »چالش ما در فضاي س��ايبري است. شما خيابان ها را 
مي بنديد و ما شبكه هاي اينترنتي و وب سايت ها را.« در پي 
اين حمله چندين وب سايت تا ساعات پاياني روز دوشنبه از 
دس��ترس خارج بودند و وب سايت رسمي مادورو نيز بعد از 

تالش كارشناسان به حالت عادي بازگردانده شد.

ظهور مسلم ليگ جديد در پاكستان 
»مس��لم ليگ« نامي آش��نا در صحنه سياسي پاكستان 
اس��ت كه ش��اخه هاي مختلف ازجلمه »مس��لم ليگ نواز« 
حزب حاكم فعلي از آن منش��عب ش��ده اما به تازگي گروه 
جنجالي »جماعت الدعوه« با تشكيل حزب سياسي، عنواني 
تقريبا مشابه با نام حزب حاكم براي حزبش برگزيده است. 
به گزارش ايرنا، با وجود فش��ارهاي منطقه يي و بين المللي 
ب��ه  ويژه از س��وي هند و امريكا بر پاكس��تان براي محدود 
كردن فعاليت هاي گ��روه جماعت الدعوه به رهبري حافظ 
س��عيد، اين گ��روه به تازگي و در آس��تانه انتخابات 2018 
پاكس��تان يك حزب سياسي با عنوان »ملي مسلم ليگ« با 
عنوان اختصاري با هدف حضور در انتخابات آتي تش��كيل 
داده اس��ت. جماعت الدعوه از گروه هاي تندرو در پاكستان 
محسوب مي ش��ود. حافظ س��عيد رهبر اين گروه به  دليل 
فشارهاي امريكا و هند بر پاكستان از حدود 8 ماه پيش در 

بازداشت خانگي قرار گرفته است. 

 اردوغان آلمان را به همكاري
با تروريسم متهم كرد

رييس جمه��وري تركيه دول��ت آلمان را ب��ه  دليل عدم 
همكاري اطالعاتي با آنكارا به همكاري با تروريست ها متهم 
كرد. به گزارش يورونيوز، رجب طيب اردوغان در س��خنراني 
در اس��تان ري��زه تركيه گفت ك��ه آلمان به ه��زاران پرونده 
مظنونان تروريس��تي كه از س��وي تركيه فرستاده شده بود، 
پاس��خي نداده و به همين دليل ش��ريك جرم تروريست ها 
محسوب مي شود. انتظار مي رود، اظهارات جديد اردوغان به 
تش��ديد تنش ها بين آلمان و تركيه منجر شود؛ تنشي كه از 
زمان برگزاري كارزارهاي همه پرسي قانون اساسي تركيه در 
شهرهاي آلمان ميان دو كشور آغاز شد و همچنان ادامه دارد. 

هشدار در مورد كشتار 
گروگان ها در »ميرزا اولنگ«

يك روز پس از كش��ته  ش��دن دست كم 50 غيرنظامي 
توس��ط تروريس��ت هاي طالبان و داعش در روستاي ميرزا 
اولنگ در اس��تان س��رپل، نگراني ها در مورد ادامه كش��تار 
در اين منطقه افزايش يافته اس��ت. گفته مي شود، طالبان 
و داعش مش��تركا پس از تصرف روس��تاي مي��رزا اولنگ 
غيرنظامي��ان ازجمله كودكان و زنان را تيرب��اران كرده اند. 
به گفته مقام هاي محلي، مهاجمان در س��رپل دس��ت كم 
150خان��وار را گ��روگان گرفته اند و آنها زي��ر تيغ و گلوله 
طالبان و داعش هستند و بيم آن مي رود كه هر لحظه يكي 
از آنها به كام مرگ فرستاده شود. ناظران وضعيت روستاي 
ميرزا اولنگ را بسيار وخيم توصيف كرده و از احتمال يك 

نسل كشي در اين منطقه خبر داده اند.
 

بازداشت 3 مظنون داعشي در تركيه 
خبرگ��زاري آناتولي اعالم ك��رده 3 تبعه عراقي به ظن 
ارتباط با گروه تروريس��تي داعش در ش��هر يوزگات تركيه 
دس��تگير ش��دند. به گزارش ايرنا و به نقل از اين رس��انه، 
نيروهاي بخش مبارزه با تروريس��م پليس يوزگات تركيه با 
يورش به خانه يي شناس��ايي شده 2 تبعه عراقي را به ظن 
داش��تن ارتباط با داعش دستگير كردند. بنا به اين گزارش 
همچنين يك تبعه عراقي ديگر ك��ه با اين افراد در ارتباط 
بود، هنگام تالش براي فرار به يونان در شهر ازمير دستگير 
و به يوزگات منتقل ش��د. رسيدگي به پرونده اين متهمان 

دستگير شده ادامه دارد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

جبهه گيري هاي ترامپ را پاياني نيست

حذف »تغييرات جوي« از واژگان دولت امريكا

ديپلمات هاي امريكايي به خاورميانه آمدند

خيز واشنگتن براي حل بحران قطر
گروه جهان|

 در ادام��ه تالش هاي ديپلماتيك ب��راي حل بحران 
قطر، دو ديپلمات امريكايي به خاورميانه س��فر كرده اند. 
تيموتي لندركين��گ، معاون وزير خارجه امريكا در امور 
خليج فارس و آنتوني زيني ژنرال بازنشس��ته امريكايي 
وارد كوي��ت ش��ده و در ادامه س��فر خود به عربس��تان 
سعودي، امارات، بحرين و مصر خواهند رفت. اين هيات 

امريكايي دست آخر به قطر سفر خواهد كرد. 
خبرگزاري بلومبرگ نوش��ته، دو نماينده امريكايي 
با س��فر به كويت تالش دارند تا عربس��تان س��عودي و 
متحدانش را قانع كنند كه از شروط 13گانه خود براي 
عادي سازي روابط با دوحه دست بردارند. شبكه العربيه 
نيز گزارش داده، شاهزاده محمد بن سلمان، نايب پادشاه 
س��عودي پيام كتبي شيخ صباح االحمد الجابر الصباح، 
امي��ر كويت كه خطاب به ملك س��لمان بن عبدالعزيز، 
پادشاه سعودي نوشته شده را دريافت كرده است. گفته 
شده، هيات كويتي كه با هدف ميانجيگري به عربستان 
سفر كرده، قرار است در مصر نيز با عبدالفتاح السيسي، 

رييس جمهوري اين كشور ديدار كند. 
در گزارش بلومبرگ آمده است:»نمايندگان امريكايي 
قصد دارند در اين س��فر با تمركز روي 6 مورد از شروط 
13گانه عربستان و متحدانش كه طرف قطري نيز با آن 
موافق اس��ت، زمينه حل و فصل بحران را فراهم كنند. 
يك��ي از اين موارد موافقت هر دو طرف با لزوم مبارزه با 

تروريسم است.« 
حدود دو ماه پيش 4 كشور عربي عربستان سعودي، 

ام��ارات، بحرين و مص��ر روابط ديپلماتيك خ��ود را با 
قطر قطع كرده و مرزهاي مش��ترك خود با آن كش��ور 
را مس��دود كردند. اين 4 كش��ور قطر را ب��ه حمايت از 
گروه هاي تروريستي و افراطي متهم مي كنند ولي قطر 
اين اتهامات را رد كرده است. تاكنون تالش هاي امريكا 
چندين كش��ور اروپايي، تركيه و كويت براي پايان دادن 
به بحران سياسي قطر به نتيجه نرسيده است. عربستان 
و متحدانش شروط 13گانه يي را براي از سرگيري روابط 
تعيين كرده اند كه با مخالفت قطر روبه رو ش��ده اس��ت. 
كاهش سطح روابط با ايران، بستن پايگاه نظامي تركيه 
و تعطيلي شبكه خبري الجزيره برخي از اين شروط بود. 
بلومبرگ در اين باره مي نويس��د:»بحران اخير باعث 
ش��ده كه متحدان اي��االت متح��ده در خاورميانه براي 
كس��ب نفوذ بيشتر در منطقه با يكديگر رو در رو شوند. 
در يك طرف اين ماجرا عربس��تان سعودي قرار دارد كه 
قديمي ترين متحد واشنگتن در خاورميانه است و البته 
بزرگ ترين مشتري تسليحات نظامي امريكا؛ و در طرف 
ديگر قطر اس��ت، كشوري كه ميزبان تنها پايگاه نظامي 
اي��االت متحده در خاورميانه اس��ت، مقر نظامي كه در 
عمليات هاي وزارت دفاع)پنتاگ��ون( عليه داعش نقش 

بسيار مهمي دارد.« 

 چراغ سبز بحرين و امارات 
همزمان با س��فر ديپلمات هاي امريكايي به منطقه، 
برخي منابع از تصمي��م بحرين و امارات براي باز كردن 
محدود حري��م هوايي خود به روي قطر خب��ر داده اند. 

ش��بكه الميادين ب��ه نقل از يك كارش��ناس هوانوردي 
نوش��ته كه بحرين و امارات در پي توصيه هاي سازمان 
بين الملل��ي هوانوردي)ايكائو( به اعضاي اين س��ازمان، 
تصميم گرفته اند كه محدوديت هاي هوايي اعمال شده 
عليه قطر را از سه شنبه كاهش دهند. هفته گذشته بود 
كه س��ازمان بين المللي هوانوردي)ايكائو( به كشورهاي 
درگير بحران توصيه كرده ب��ود تا محدوديت هاي خود 

را عليه قطر كاهش دهند.
 

 گسترش حضور نظامي تركيه در قطر
دور جديد ميانجيگري ها براي پايان بحران منطقه يي 
در ش��رايطي آغاز شده كه وزارت دفاع قطر اعالم كرده، 
رزمايش مشترك دو روزه با تركيه سه شنبه پايان يافته 
است. وب سايت المانتيور با اشاره به نقش آنكارا در بحران 
قطر نوشته: تعداد سربازان تركيه در »مقر لشكر تاكتيكي 
مش��ترك« در دوحه به 300 نفر رسيده است. بنابر اين 
گ��زارش، يك گروه��ان از بريگاد كماندوي��ي دوم، يك 
گروهان پياده نظام مكانيزه از س��پاه پنجم و دو هويتزر 
155ميلي متري به آنجا اعزام ش��ده و اكنون در س��طح 
ماموريت رزمي قرار دارند. به  گفته منابع مطلع، حضور 
تركيه در قطر تا سال 2018ميالدي به گستردگي يك 
تي��پ زرهي با 3هزار ني��رو خواهد بود. همچنين پايگاه 
نظامي تركيه در قطر، بندر مخصوص به خود را خواهد 
داش��ت و يك باند فرود كه در ابتدا براي پهپاد س��پس 
براي هواپيماهاي نظامي اس��تفاده خواهد ش��د. گفته 
ش��ده اين احتمال وجود دارد كه عناصر نيروي دريايي 

تركي��ه تا پايان 2018 به گش��ت زني در آب هاي خليج 
فارس بپردازند و پهپادها و هواپيماهاي سيستم كنترل 
و هشدار س��ريع اين كشور بر فراز آسمان قطر و خليج 

به پرواز درآيند.
 

 خدشه دار شدن چهره تحريم كننده ها
ع��الوه ب��ر محكوميت هايي كه متوجه كش��ورهاي 
تحريم كننده قطر اس��ت، اقدامات رسانه يي روزنامه هاي 
امريكاي��ي و غربي در راس��تاي افش��اي رس��وايي هاي 
عربس��تان و متحدان��ش و ت��الش آنها ب��راي تخريب 
چهره  قطر همچنان ادامه دارد. در آخرين مورد نش��ريه  
واشنگتن پست به نقل از مسووالن سابق امريكايي نوشت 
ك��ه بلندپروازي هاي محمد بن زايد، وليعهد ابوظبي در 
زمينه سياست خارجي نگران كننده و در تضاد با منابع 
و سياست هاي امريكا در منطقه است. در اين گزارش با 
افشاي محتواي س��ند جديدي از يوسف العتيبه، سفير 

امارات در واش��نگتن آمده بود كه امارات در تالش هاي 
صلح يم��ن كه جان ك��ري، وزير خارج��ه وقت امريكا 

عهده دار آن بوده، كارشكني هاي بسياري داشته است. 
واشنگتن پست با انتشار صورت جلسه نشست وليعهد 
ابوظبي با خالد بحاج، نخس��ت وزير وقت يمن در ماه مه 
2015 نوش��ته بود كه بن زايد در جريان اين نشس��ت، 
بحاح را تش��ويق كرده تا آتش بس ب��ا جنبش انصاراهلل 
يمن را نپذيرد و در تالش هاي امريكا براي دس��تيابي به 

سازشي سياسي در يمن كارشكني كند. 
اين روزنامه در ادامه به نتايج تحقيقات دستگاه هاي 
اطالعاتي امريكا اشاره كرده و نوشته بود كه هك كردن 
خبرگزاري دولتي قطر و شعله ور كردن بحران كشورهاي 
عربي حوزه خليج فارس توسط امارات باعث شكاف ميان 
هم پيمانان واشنگتن شده و كاخ سفيد را مجبور كرد كه 
نقش ميانجيگري ناخواس��ته يي را براي حل اين بحران 

برعهده بگيرد. 

گروه جهان|
در ميانه مناقش��ات بر سر خروج امريكا از توافق 
كنترل تغييرات آب  و هوايي پاريس در دولت دونالد 
ترام��پ، ايميل هاي رد و بدل ش��ده ميان كاركنان 
وزارت كش��اورزي اين كشور از قوانين جديد اعمال 
ش��ده بر زبان مورد اس��تفاده از س��وي كاركنان در 
مورد تغييرات جوي حكايت دارد. كاخ سفيد دستور 
حذف عبارت »تغييرات جوي« از س��اختار واژگاني 
نهاده��اي دولتي ص��ادر كرده و اس��تفاده از عبارت 
ش��دت جوي )weather extremes( را به عنوان 

واژه جايگزين، خواستار شده است. 
نشريه گاردين در گزارش��ي اختصاصي نوشته 
اس��ت: طبق يك س��ري ايميل هاي رد و بدل شده 
ميان كاركنان خدمات محافظت از منابع طبيعي، 
واحد ناظر بر محافظت از زمين هاي كش��اورزي در 
وزارت كشاورزي، دولت ترامپ حتي بر زبان مورد 
اس��تفاده ازس��وي كاركنان دولت فدرال در مورد 
»تغييرات جوي« ني��ز اعمال نظر مي كند و توصيه 
كرده است كه از واژه هايي همچون تغييرات آب  و 
هوايي و سازگاري با تغييرات جوي استفاده نشود. 
در اين فهرس��ت جديد، عامل انساني تغييرات آب  
و  هوايي تح��ت عنوان »گازه��اي گلخانه يي« نيز 
از واژه هاي ممنوعه به ش��مار مي رود و »اس��تفاده 
كارآم��د از م��واد مغذي خاك« عب��ارت جايگزين 

به شمار مي آيد. 
بيان��كا موباي��س كالن رييس بخش س��المت 
خ��اك، در نامه ي��ي ب��ه كاركنانش ب��ه تاريخ 16 
فوريه امس��ال، گفته است كه زبان جديد به اطالع 
كاركن��ان رس��يده و انتظ��ار م��ي رود از اين پس 
واژه ه��اي جديد مورد اس��تفاده ق��رار بگيرند. اين 
مقام دول��ت ترامپ گفته اس��ت: »الگوها تغييري 
نمي كنند و فقط ش��يوه سخن گفتن ما درباره آنها 

تغيير خواهد كرد.«
بن��ا بر اي��ن گ��زارش، جيمي برامبل��ت معاون 
برنامه ه��ا در خدمات محافظ��ت از منابع طبيعي 
اياالت متح��ده، در تاريخ 24 ژانويه و تنها چند روز 
پس از تحليف ترامپ، در ايميل جداگانه يي گفته: 
»مشخص شده است كه يكي از اولويت هاي دولت 
قبلي با اولويت هاي دول��ت جديد همخواني ندارد 

و آن اولوي��ت تغييرات آب  و  هوايي اس��ت. لطفا با 
كاركن��ان ديدار و آنها را از اي��ن تغيير ديدگاه در 
دس��تگاه اجرايي آگاه كني��د.« وي افزوده بود كه 
در مباحث��ات در م��ورد گازه��اي گلخانه يي بايد 
»احتياط« بيش��تري درنظر گرفته شود و احتمال 
متوقف ش��دن فعاليت هاي اين آژان��س در زمينه 

كاهش اين گازها وجود دارد. 
ديگ��ر ايميل ه��ا اغل��ب مباحثات��ي پيچيده و 
س��ردرگمي كاركن��ان در مورد م��وارد ممنوعه را 
ش��امل مي ش��وند. تيم هافنر يكي از كاركنان، در 
نيمه ماه فوريه خطاب به برامبلت نوش��ته اس��ت: 
»لطف��ا واژه ه��اي صحيح��ي را كه باي��د به جاي 
تغيي��رات آب  و  هواي��ي و هر چي��زي كه به كربن 
مربوط مي ش��ود، بگوييد. مي خواهم مطمئن باشم 
ك��ه از واژه هاي صحيحي كه آژان��س آنها را تاييد 

مي كند، اس��تفاده مي كنم.« س��وزان بيكر يكي از 
كارمن��دان خدمات محافظ��ت از منابع طبيعي در 
نيويورك، روز 5 آوريل اين س��وال را مطرح كرده 
است كه آيا كاركنان اجازه دارند مقاالتي از خارج 
از وزارت كش��اورزي را كه از واژه »تغييرات آب  و 
 هوايي« در آنها استفاده شده، منتشر كنند يا خير. 
در مقاب��ل، برخ��ي ايميل ها ني��ز از نارضايتي 
كاركن��ان از نظ��ام زبان��ي جدي��د دول��ت ترامپ 
حكايت دارند و برخي كاركنان گفته اند كه ترجيح 
مي دهند از همان واژگان و زبان هميشگي استفاده 
كنند و تاكيد كرده اند: »مهم اس��ت كه يكپارچگي 

در مطالعات در اين زمينه حفظ شود.«
با اين حال، كاوه صادق زاده از خدمات محافظت 
از مناب��ع طبيعي اياالت متحده گفته كه س��ازمان 
وي هيچ گاه دستوري از وزارت كشاورزي يا دولت 

مبن��ي بر لزوم تغيير در ش��يوه برقراري ارتباط در 
مورد تغييرات آب  و  هوايي يا هيچ موضوع ديگري، 

دريافت نكرده است. 
ترام��پ چ��ه در زم��ان كارزاره��اي  دونال��د 
انتخاباتي خود و چ��ه پس از پيروزي در انتخابات 
رياست جمهوري، بارها صحت تحقيقات در زمينه 
تغيي��رات آب  و هوايي را زير س��وال برده و حتي 
آنها را بخش��ي از فريب هاي گسترده چين توصيف 
ك��رده اس��ت. رييس جمهوري امريكا ك��ه باوجود 
انتقادهاي گسترده داخلي و بين المللي روند خروج 
كش��ورش از پيمان پاريس را آغاز كرده اس��ت به 
آژانس هاي محافظت از محيط زيس��ت دستور داده 
تا قوانين متعدد براي كاه��ش گازهاي گلخانه يي 
را ناديده بگيرن��د. فرهنگ لغت دولت نيز با تغيير 
اولويت ها تغيير كرد. اشارات به مخاطرات تغييرات 

آب  و  هواي��ي از پايگاه هاي اينترنتي كاخ س��فيد و 
وزارت كش��ور حذف ش��ده اند و آژانس محافظت 
از محيط زيس��ت در ماه آوري��ل فعاليت كل بخش 
تغييرات جوي را »تا زمان ايجاد تغييرات واژگاني 
ك��ه رويكرد دول��ت جديد را منعك��س كنند«، به 

حالت تعليق درآورد. 
م��گ تاونس��ند يك��ي از وكالي فع��ال در مركز 
گوناگوني هاي بيولوژيكي، در اين باره گفته اس��ت: 
»همه اين مس��ائل حاكي از سانس��ور شدن فعاالنه 
عل��م در دولت ترامپ به بهانه تغيير در دس��تور كار 
سياسي اس��ت. حتي تفكر در مورد اينكه كارمندان 
ي��ك آژانس دولتي ك��ه در مورد ه��وا، آب و خاك 
گزارش مي دهند و بر سالمت كشور ما نظارت دارند، 
با اظهارات ضدعلم ترامپ مواجه هس��تند، ترسناك 
است و اين مساله براي امريكا و در مقياس وسيع تر 
براي جامعه مخاطراتي دربر خواهد داش��ت.« مركز 
گوناگوني ه��اي بيولوژيك��ي در چندي��ن پرونده از 
آژانس ه��اي دولتي همچ��ون آژان��س محافظت از 
محيط زيست و وزارت كشور شكايت كرده تا آنها را 
وادار كند كه اطالعات مربوط به »سانسور« واژه هاي 

مربوط به تغييرات آب  و هوايي را منتشر كنند. 
اگرچه در ظاهر امر وزارت كش��اورزي تغييرات 
زبان��ي در پرداخت��ن ب��ه مس��اله تغيي��رات آب  و 
هواي��ي را نقض مي كند، اما تغييرها در پايگاه هاي 
اينترنت��ي دولت��ي و رايا نامه ه��اي كاركنان وزارت 
كش��اورزي به وضوح نگراني كاركن��ان را در مورد 
دس��تورالعمل هاي جديد و عواق��ب ناديده گرفتن 

آنها، نشان مي دهند. 
صنعت كش��اورزي امريكا يك��ي از منابع عمده 
گازه��اي گرم كننده زمين محس��وب مي ش��ود و 
15درص��د از گازه��اي گلخانه يي اين كش��ور در 
نتيج��ه فعاليت هاي كش��اورزي توليد مي ش��وند. 
برنامه وزارت كشاورزي براي رسيدگي به تاثيرات 
»بلندم��دت« تغيي��رات آب و هواي��ي همچنان در 
دس��ت اجراست. با اين حال، س��م كالويس نامزد 
معرفي ش��ده از س��وي ترامپ به عنوان دانش��مند 
ارش��د وزارت كش��اورزي، تحقيق��ات در زمين��ه 
تغييرات آب  و  هوايي را »علم بي مصرف« توصيف 

كرده است. 
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پرونده8
 80 درصد واگذاري ها 

واقعي بود
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي گفت: در دولت 
يازده��م ب��االي ۸۰درص��د از واگذاري ه��ا به بخش 
خصوصي واقعي انجام ش��د كه بايد اين مسير را ادامه 

دهيم. 
به گزارش صدا و سيما، ميرعلي اشرف عبداهلل پوري 
حس��يني، مع��اون وزي��ر اقتص��اد و رييس س��ازمان 
خصوصي س��ازي گفت: در برنامه سوم از خرداد سال 
۱۳۸۰ س��ازمان خصوصي س��ازي با اصالح اساسنامه 
س��ازمان مالي گس��ترش مالكيت واحدهاي توليدي 
تاس��يس شد. قبل از تاسيس سازمان هم اقداماتي در 
زمينه خصوصي سازي در كشور انجام شد؛ اما متمركز 
نبود. وزارتخانه ها خودشان خصوصي سازي مي كردند و 

گاهي شايعات و ابهاماتي هم درست مي شد. 
وي ادامه داد: از زمان تاس��يس اين س��ازمان تا به 
امروز حدود ۱۶س��ال مي گذرد 4س��ال از اين سال ها 
قبل از ابالغ سياست هاي كلي اصل 44و ۱۲سال بعد 

از ابالغ بوده است. 
معاون وزير اقتصاد ص��در اصل 44 را مانع بزرگي 
ب��راي خصوصي س��ازي در 4س��ال اول دانس��ت كه 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 ابالغ نش��ده بود و اظهار 
داشت: سراغ هر شركت بزرگي كه مي رفتيم مي گفتند 
اين موضوع صدر اصل 44 است و قابل واگذاري نيست 
تا اينكه در س��ال ۸4 سياست هاي كلي اصل 44 ابالغ 

شد. 
وي ب��ا اب��راز تاس��ف از اينكه ب��ا وجود ب��ا ابالغ 
سياس��ت هاي كل��ي اجراي اص��ل 44 هن��وز انقالب 
اقتص��ادي رخ نداده اس��ت؛ گف��ت: قرار ب��ود با ابالغ 
سياس��ت هاي كلي اجراي اصل 44 انقالب اقتصادي 
در كش��ور اتفاق بيفتد كه قطع��ا اين انقالب رخ نداده 
اس��ت، البته آن نتيجه مدنظر از خصوصي سازي عايد 

نشده است. 
پوري حسيني با بيان اينكه خصوصي سازي و اجراي 
اصل 44 و س��ازمان خصوصي سازي مباحث منفك از 
هم هس��تند، تصريح كرد: وقتي م��ا در باب اصل 44 
صحبت مي كنيم خصوصي س��ازي بخشي از اصل 44 
قانون اساسي است و وقتي از سازمان خصوصي سازي 

صحبت مي كنيم، بخشي از خصوصي سازي است. 
وي تاكي��د ك��رد: كس��ي كه بيش��ترين حركت و 
افتخارات را ايجاد كرده، سازمان خصوصي سازي است 
اما خصوصي سازي در كشور به اهداف خودش نرسيده 
است و اينجا نبايد چوب را به سازمان خصوصي سازي 
بزنيم و بايد ببينيم آيا سازمان خصوصي سازي وظايف 
خودش را به خوبي انجام نداده است يا ديگر نهادها. 

رييس س��ازمان خصوصي سازي در بيان اينكه چرا 
خصوصي سازي به اهداف از پيش تعيين شده به مقدار 
زيادي نتوانس��ته است نايل ش��ود، اعالم كرد: در دنيا 
دو هدف متمايز از هم مي توانيم در خصوصي س��ازي 
داش��ته باش��يم، يك هدف، ارتقاي كارايي و بهره وري 
واحدهاس��ت ك��ه در تعري��ف علمي و دانش��گاهي از 
خصوصي س��ازي اين معنا مد نظر اس��ت و در مراجع 
تصميم گي��ري اي��ن ه��دف در خصوصي س��ازي قيد 
مي ش��ود منت ه��ا در عمل از خصوصي س��ازي دنبال 
كسب درآمد براي دولت ها معموال بوده اند و هستند. 

وي با بيان ايكنه اين دو هدف قابل جمع نيس��تند 
و نبوده ان��د، تصريح كرد: نمي ت��وان هم نگاه درآمدي 
به خصوصي سازي داش��ته باشيم هم نگاه بهره وري و 

افزايش كارايي. 
پوري حس��يني درخص��وص تاثي��ر ارزش بازدهي 
ش��ركت ها در رون��د خصوصي س��ازي آنه��ا گف��ت: 
هس��تند  بازده��ي  ارزش  داراي  ك��ه  ش��ركت هايي 
ش��ركت هايي هس��تند كه الاقل ۳س��ال متوالي سود 
داش��ته باشند در اين صورت س��هام اين شركت ها به 
بورس مي رود و براي خصوصي كردن اين شركت ها به 
راحتي مي توان آنها را با نماد بورس آن شركت عرضه 
كرد و نياز به ارجاع به كارش��ناس دادگستري نيست. 
نوعا شركت هايي كه روي دست ما مانده شركت هايي 
هستند كه سه س��ال متوالي سود ده نيستند و بعضا 
زيان ده هس��تند و ارزش بازدهي اين شركت ها صفر 

است. 
وي ب��ا معرفي ش��ركت پااليش نف��ت بندرعباس 
به عنوان يكي از بدحس��اب ترين ش��ركت هاي طرف 
محاسبه و معامله با سازمان خصوصي سازي گفت: اين 
شركت بيش از ۱۲۰۰ميليارد تومان سود سهام عدالت 
س��ه سال به ما بدهكار اس��ت و نمي دهد. بزرگ ترين 
بدهكار ما در پرونده س��ود سهام عدالت پااليش نفت 
بندرعباس است كه با همه روش ها فشار آورديم تا اين 

پول را بگيريم اما نتوانستيم. 
معاون وزير اقتصاد ب��ا بيان اينكه تجربه تلخي در 
خصوصي س��ازي داري��م، اظهار كرد: هر ج��ا و هرگاه 
دول��ت از يك مجموعه فعاليت كنار گذاش��ته ش��ده، 
تصميمي گرفته ش��ده كه جايگزين آنه��ا تاوان پس 
داده اند. ازجمله اين جاها پااليشگاه هاي نفت است كه 
هم سهام قابل توجهي از آنها دست سهام عدالت است 
و هم در اختيار بعضي از بخش هاي خصوصي است كه 
اگر دولت با عقالنيت و منطق و مشي اقتصادي كامال 
ش��فاف با اينها برخورد نكند هم��ه نوع اتفاق در اينها 

مي تواند بيفتد. 
وي با اشاره به صندوق هاي بازنشستگي، خصولتي 
بودن را مش��كل اين صندوق ها ندانست و گفت: بلكه 
مشكل اين است كه مديريت صندوق هاي بازنشستگي 
در اختيار بازنشسته ها نيست و مديران آنها را معموال 
دولت ها تعيين مي كنند و با تصميم دولت خريدها را 

انجام مي دهند و اين رقابت را خراب مي كند. 
پوري حس��يني ب��ه عملك��رد دول��ت يازده��م در 
خصوصي سازي پرداخت و گفت: در طول 4ساله دولت 
يازدهم غير از دو م��ورد تتمه مصوبات قبل كه انجام 
شده بود براي تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي 
فوالد كه بنا به حكم قانون ما مجددا مجبور به تكميل 
آنها بودي��م، هيچ مصوبه رد دي��ون ديگري در دولت 
توليد نش��د. هيچ واگذاري رد ديوني در دولت يازدهم 

از ابتدا تاسيس نشد و انجام نشد. 
وي افزود: دو مورد تكميل داشتيم و ۹۰مورد هم لغو 
مصوبه داشتيم يعني دولت ۹۰مورد از مصوبات دولت 
نهم و دهم را رد كرد. رييس س��ازمان خصوصي سازي 
خاطرنش��ان ش��د: در دولت يازدهم به غير از دو مورد 
ش��ايد باالي ۸۰ درصد از واگ��ذاري هايمان به بخش 
خصوصي واقعي انجام ش��د. بايد اين مس��ير را ادامه 
دهيم و تالش كنيم خصوصي س��ازي نشأت گرفته از 
تصميم مديران دولتي نباش��د.وي درباره بزرگ ترين 
واگذاري ها در دولت يازدهم به بخش خصوصي گفت: 
در واگذاري هاي��ي كه در دولت يازدهم انجام داديم به 
لح��اظ ريال بزرگ ترين واگذاري ما مجموعه واگذاري 
آلومينيوم المهدي، هرمزال و پتروشيمي دماوند بود. 

خبر

گزارش »تعادل« از سابقه وزيران پيشنهادي دولت دوازدهم

رونمايي از وزيران اقتصادي جديد

تعادل|
ارائ�ه  ب�ا  گذش�ته  روز  رييس جمه�وري   
فهرس�ت نهاي�ي وزي�ران پيش�نهادي دولت 
دوازده�م ب�ه مجل�س ش�وراي اس�امي ب�ه 
گمانه زني ه�ا پاي�ان داد و ب�ه غي�ر از وزي�ر 
پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري، اسامي 
17 نامزد تصدي وزارتخانه هاي دولتي را براي 
اخ�ذ راي اعتم�اد از نمايندگان منتش�ر كرد. 
فهرست پيشنهادي كابينه دوازدهم در حالي 
اعام ش�د كه به باور ناظران، عملكرد حس�ن 
روحاني در انتخاب اعضا به مراتب بيش از دور 
اول، زير ذره بين گروه هاي سياسي، رسانه هاي 
اقش�ار  و  مج�ازي  فض�اي  فع�االن  جمع�ي، 
راي دهندگان رفته است. رييس جمهوري پس 
از انتخابات بيس�ت ونهم ارديبهشت ماه سال 
ج�اري در معرض فش�ار و قضاوت حساس�ي 
قرار گرفته كه از يك س�و به مطالبات سنگين 
راي دهندگان مي رسد و از جانب ديگر به وزنه 
پرقدرت نيروها و جريانات سياس�ي آشكار و 
پنهان حامي وي منتهي مي شود. تنوع و بعضا 
تضاد در انتظارات اين طيف و همچنين رش�د 
ضريب نفوذ ش�بكه هاي اجتماعي در كش�ور 
س�بب ش�كل گيري موج خبري گس�ترده يي 
پيرامون اس�امي و س�وابق وزي�ران احتمالي 
دول�ت جديد ط�ي هفته هاي اخير ش�د كه تا 
پيش از اين كم س�ابقه بوده اس�ت. به هر روي 
رييس جمهوري روز سه ش�نبه در اجراي اصل 
133 قانون اساسي و ماده 188 قانون آيين نامه 
داخلي مجلس شوراي اسامي اسامي وزيران 
پيش�نهادي براي دولت دوازدهم را به مجلس 
تقديم ك�رد. ح�ال اينكه وزراي پيش�نهادي 
روحان�ي چه ويژگي هايي دارند و س�وابق آنها 
چگونه بوده اس�ت،  موضوعي است كه در اين 

گزارش به آن پرداخته ايم.
  

 وزارت امور اقتصادي و دارايي: مسعود 
كرباسيان

اگر هر كابينه پيش��نهادي، يك »شگفتي س��از« 
داشته باش��د، بي گمان شگفتي ساز فهرست وزيران 

احتمالي »مسعود كرباسيان« است. 
نام وي در حالي از فهرست رييس جمهوري سر 
ب��رآورد كه عمده اخبار و رايزني ها از قطعي ش��دن 
ورود محمد نهاونديان به ليست وزيران پيشنهادي 
حكايت مي كرد. تقريبا تا نخستين روز هفته جاري 
محمد نهاونديان رييس دفت��ر رييس جمهوري، به 
عنوان تنها گزينه روحاني جهت تصدي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي مطرح بود ولي در واپسين روزها 
با توجه به ش��انس اندك وي براي اخذ راي اعتماد 
از نمايندگان، مسعود كرباسيان جايگزين وي شد.

بنا به ش��نيده ها، مس��عود كرباس��يان كه براي 
ش��ركت در مراس��م هفتمين روز درگذشت ابوي، 
ع��ازم اصفه��ان بوده، طي تماس��ي از س��وي دفتر 
رييس جمه��وري فراخوان��ده و از حض��ور خود در 

فهرست پيشنهادي روحاني مطلع مي شود. 
مس��عود كرباس��يان را مردي براي همه فصول 
مي نامن��د. او در ده��ه ۱۳۶۰ بنا ب��ه گفته خودش 
جوان ترين مع��اون وزير آن دوران بوده اس��ت. در 
دهه ۱۳7۰ مع��اون وزير بازرگاني ب��ود و در اوايل 
دهه ۱۳۸۰ وارد وزارت امور اقتصادي و دارايي شد 
و بر كرس��ي تكيه زد كه ب��رادرش يعني مهدي بر 
آن تكيه زده بود،  رياس��ت كل گمرك ايران. برخي 
معتقدن��د در پي حذف ن��ام نهاونديان، طيب نيا در 
نظري مش��ورتي مسعود كرباسيان معاون خود را به 
روحاني جهت تصدي وزارت اقتصاد پيشنهاد كرده 

است. 
گزينه پيش��نهادي روحاني براي تصدي وزارت 
ام��ور اقتص��ادي و دارايي داراي مدرك ليس��انس 
برنامه ري��زي، فوق ليس��انس مديري��ت و دكت��راي 
تخصصي مديري��ت بازرگاني اس��ت و پيش از اين 
عه��ده دار س��مت هايي چون رياس��ت كل گمرك، 
معاونت خدمات شهري ش��هرداري تهران، معاونت 
بازرگاني داخل��ي و معاونت طرح و برنامه بازرگاني، 
معاونت اقتصادي و بازرگاني صنايع س��نگين بوده 
اس��ت. برنامه كرباس��يان را مي ت��وان در صفحه ۳ 

خو اند. 

 وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات: 
محمدجواد آذري جهرمي

 اين گزينه گمنام براي تصدي وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات چنانچه موفق به كس��ب راي 
اعتماد از نمايندگان مجلس شود، نخستين وزيري 
خواه��د بود ك��ه در دوران پس از پي��روزي انقالب 
متولد شده اس��ت. محمدجواد آذري جهرمي متولد 

س��ال ۱۳۶۰ است و تا قبل از آنكه نامش به عنوان 
گزين��ه پيش��نهادي روحاني مطرح ش��ود، چندان 
شناخته ش��ده نبود. چراغ مخالفت با وي را الياس 
نادران اصولگراي منتقد دولت روش��ن كرد آنجا كه 
در توييتي نوش��ت: »آقاي روحاني! با نصب معاون 
فن��ي وزارت اطالعات كه وظيفه ذاتي اش ش��نود و 
بگير و ببند ب��ود، مي خواهيد فضاي مجازي را آزاد 

كنيد؟« 
واكنش آذري جهرمي اما به حواشي، اين توييت 
ب��ود: »مهندس بودم و هس��تم. در دف��اع از حقوق 
مردم در هر لباس��ي اگر روزي در مجموعه يي بودم 

براي مردم تالش كردم نه عليه آنها.«
اينج��ا ب��ود ك��ه برخ��ي چهره ه��اي نزديك به 
اصالح طلب��ان ني��ز به ي��اري وي آمدن��د و مناظره 
جنجالي وي با عبدالصمد خرم آبادي، دبير كارگروه 
فيلترين��گ را كه نمايانگر تقابل و رويارويي دو نگاه 
به توس��عه خدم��ات اينترنت داخلي بود، گوش��زد 

كردند. 
يك��ي از حامي��ان وي اينط��ور مي نويس��د: »... 
تالش هاي مهندس جهرمي و سرس��ختي ايش��ان 
را در ش��وراي معاوني��ن وزارت ب��راي مقاومت در 
برابر فيلترينگ و دس��ت اندازي س��اليق س��رخود، 
بارها ديده ام. اين دفاع از حقوق قانوني ش��هروندان 
از فض��اي مجازي و ش��بكه هاي اجتماعي منجر به 
تشكيل ۳ پرونده قضايي عليه ايشان شد كه در دو 
مورد تبرئه و در مورد س��وم هنوز پرونده در دادگاه 
مفتوح اس��ت. اينكه اينس��تاگرام و تلگرام هنوز باز 
اس��ت، عالوه بر حمايت ش��خص وزي��ر ارتباطات، 
مرهون خدمات مهندس جهرمي است. البته شاهد 
اين ادعا مناظره اخير با معاون دادستاني بود كه در 
دفاع از حقوق حقه ش��هروندان در جهت استفاده از 

تكنولوژي، حتي يك گام پس نگذاشت.«
آذري جهرمي دانش آموخته مهندسي برق قدرت 
دانش��گاه صنعت آب و برق اس��ت و از سال ۱۳۹5 
تاكن��ون ريي��س هيات مديره و مديرعامل ش��ركت 
ارتباطات زيرس��اخت اس��ت. او از س��ال ۱۳۸۸ تا 
۱۳۹۳ مدي��ركل امنيت سيس��تم هاي ارتباطي در 
س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويي بوده 

است. 

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي: 
علي ربيعي

علي ربيع��ي يكي از چهار وزيري اس��ت كه در 
دولت يازده��م به رييس جمهور نامه نوش��تند و از 
ركود اقتصادي اب��راز نگراني كردند. البته در همان 
مقط��ع ربيعي از نامه كذايي اب��راز برائت كرد، ولي 
دهقان، طيب نيا و نعمت زاده سه وزير ديگري بودند 
كه نام��ه را امضا كردند و از كابين��ه بعد جاماندند. 
ربيع��ي، معروف ب��ه ب��رادر عباد سياس��تمدار ۶۲ 
س��اله يي است كه براي دومين بار به عنوان وزير به 

مجلس معرفي مي شود.
صبغه و سابقه او را مي توان حضورش در شوراي 
امنيت ملي در كنار حسن روحاني رديابي كرد. هر 
چند برخي از اتحاديه هاي كارگري با او ميانه خوبي 
ندارند اما مي توان در كل او را مدافع روابط كارگري 
ديد كه با چنگ و دندان براي حفظ سازمان تامين 
اجتماع��ي مي جنگ��د. او داراي م��درك ليس��انس 
مديريت دولتي، فوق ليسانس مديريت امور فرهنگي 
و دكتراي مديريت استراتژيك است. ربيعي از سال 
۱۳۶۶ تا ۱۳7۲ مع��اون پارلماني و حقوقي وزارت 
اطالعات بوده و از س��ال ۱۳7۲ تا ۱۳۸4 مس��وول 
اجرايي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و مسوول 

كميته هاي تبليغات. 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت: محمد 
شريعتمداري

محمد ش��ريعتمداري رياست س��تاد انتخاباتي 
روحان��ي در دور دوم را برعه��ده داش��ت و تم��ام 
پيش بيني ه��ا حاك��ي از آن ب��ود ك��ه در كابين��ه 
دوازده��م ج��ا دارد. او در دول��ت يازده��م معاون 
اجراي��ي رييس جمه��ور ب��ود و جز اين س��مت نام 
 وي ب��راي تصدي وزارت كش��ور هم مطرح ش��ده

بود.
ش��ريعتمداري در دو دوره دولت اصالحات وزير 
بازرگاني بود و از سال ۱۳77 تا ۱۳۹۲ عضو شوراي 
راهب��ردي روابط خارجي جمهوري اس��المي ايران 
به حكم رهب��ر معظم انقالب و رييس كميس��يون 
اقتصادي آن ش��ورا بود. از ديگر سوابق وي مي توان 
ب��ه معاونت نظارت و حسابرس��ي دفتر مقام معظم 
رهبري از زمان تاس��يس تا سال ۱۳7۶ اشاره كرد. 
او همچنين نماينده ت��ام االختيار دولت جمهوري 
اس��المي ايران در الحاق به سازمان جهاني تجارت 

WTO از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸4 بوده است. 

 وزارت نفت: بيژن نامدار زنگنه
ش��يخ الوزراي دولت، وزيري ك��ه اهالي صنعت 
نف��ت با وج��ود انتقادات، ب��از متفق القولند كه تا او 
هست گزينه يي بهتر براي وزارت نفت وجود ندارد. 
او نخس��تين وزير جهاد س��ازندگي ب��ود كه پس از 
آن ۹س��ال وزير نيرو بود و در دولت اصالحات وزير 
نفت ش��د. با دور گذشته او ۱۲ سال وزير نفت بوده 
اس��ت كه مي توان پ��س از علي اكب��ر واليتي او را 
رك��ورد دار وزارت در ايران پس از انقالب اس��المي 
دانست. او در مجموع داراي تجربه ۲۶ سال وزارت 
در ۳ وزارتخانه كلي��دي و اخذ ۹ بار راي اعتماد از 
مجالس اول تا ششم و مجلس نهم است. همچنين 
از س��ال ۱۳75 ت��ا ۱۳۹۰ به مدت ۱5 س��ال عضو 

مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است. 
زنگن��ه ب��ه نظر مي رس��د از لحاظ سياس��تي و 
عملكردي مقبوليت كافي براي تصدي اين پست را 
داش��ته باشد و با موانع چنداني در اخذ راي اعتماد 
مواجه نش��ود. رونمايي از م��دل جديد قراردادهاي 
نفتي و امضاي قرارداد 5 ميليارد دالري با ش��ركت 
فرانسوي توتال در طول دوره دولت يازدهم شاخصه 

عملكردي وي در اين دوره به شمار مي رود. 

 وزارت راه و شهرسازي: عباس آخوندي
نوه مرحوم آيت اهلل اميني – نويسنده الغدير - و 
داماد رس��ولي محالتي نماينده مقام معظم رهبري 
در بنياد مسكن انقالب اس��المي،  براي بار سوم در 
پس��ت وزارت قرار مي گي��رد. با توجه به حواش��ي 
مرب��وط به دوره وزارت آخون��دي در دولت يازدهم 
نظير س��انحه برخورد دو قطار و مجادله با خبرنگار 
صدا و س��يما، برخ��ي گمان مي كردن��د روحاني از 
پذيرش ريس��ك معرفي وي امتن��اع كند اما اين بار 
آخوندي معرفي ش��د. او دكتراي اقتصاد سياس��ي 
از كالج رويال هاووي دانش��گاه لندن و كارشناسي 
ارش��د رشته مهندسي راه و س��اختمان از دانشكده 
فن��ي، دانش��گاه تهران دارد و از س��ال ۱۳۸5 عضو 
هي��ات علمي دانش��كده مطالعات جهان، دانش��گاه 
تهران اس��ت. آخوندي در مراسم معارفه اش عنوان 
كرد كه با ادامه مس��كن مهر به ش��كل فعلي انتقاد 
دارد ولي اي��ن مخالفت به معني متوقف كردن اين 
پروژه نيس��ت. چون اين طرح با زندگي ۱۰ميليون 
ايران��ي گ��ره خ��ورده اس��ت. او چن��دي بع��د در 
مصاحبه يي اعالم كرد: بنده در برنامه اوليه خود نيز 
اعالم كردم كه دولت جديد به تعهدات قبلي پايبند 
است، اما مسكن مهر طرح چندان جالبي نبوده كه 
ادامه يابد و بايد متوقف ش��ود. آنه��ا در مكان هاي 
نامناسب چندين هزار واحد مسكوني ايجاد كردند، 
مس��كن فقط يك چهارديواري يا خانه نيست بلكه 
م��ردم خدمات مختلف، روابط اجتماعي درس��ت و 

امكانات حمل و نقل مناسب مي خواهند. 

 وزارت نيرو: حبيب اهلل بيطرف
دانش��جوي پيرو خط امام)ره( ك��ه در ۱۳ آبان 
۱۳5۸ از ديوار س��فارت امريكا ب��اال رفت براي بار 
س��وم ب��ه وزارت نيرو م��ي رود. حبي��ب اهلل بيطرف 
براي س��متي معرفي شده كه پيش تر هم در دولت 
اصالحات آن را برعهده داش��ته اس��ت. او در دولت 
هفتم و هشتم وزير نيرو بود و از سال ۱۳۹5 تاكنون 
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت را 
برعهده دارد. بيطرف ۶۱ ساله يزدي، داراي مدرك 
فوق ليس��انس راه و س��اختمان از دانش��گاه تهران 
اس��ت. وي تا پي��ش از انقالب اس��المي، از فعاالن 
حركت هاي سياسي دانشجويان مسلمان دانشگاه ها 
و از موسسان انجمن اس��المي دانشجويان دانشگاه 
تهران به ش��مار مي رف��ت. بيطرف عضو نخس��تين 
ش��وراي مركزي دفتر تحكيم وحدت بود و يكي از 
اعضاي ش��وراي رهبري ۶نفره دانشجويان مسلمان 
پيرو خط امام بوده كه در روز ۱۳ آبان ۱۳5۸ اقدام 
به اش��غال سفارت امريكا )النه جاسوسي( در تهران  
كردند. طرح نام بيطرف كه تجربه و س��ابقه زيادي 
در سدس��ازي دارد، اعتراض فعاالن زيست محيطي 

را در پي داشته است. 

 وزارت جهادكشاورزي: محمود حجتي 
نجف آبادي

وزير بي س��ر و صدايي كه برخ��ي معتقدند خود 
را از تي��ررس رس��انه ها دور نگه م��ي دارد و به كنج 
عافيت مي نشيند. در سوابق وي تصدي وزارت راه و 
ترابري و نيز وزارت جهاد كشاورزي دولت اصالحات 

به چشم مي خورد. 
حجت��ي در دوران وزارتش ط��رح كالن افزايش 
تولي��د گندم را تدوين كرد و به اجرا گذاش��ت و در 
راس��تاي اجراي طرح افزاي��ش توليد، دولت قيمت 
خري��د تضميني گندم را افزايش داد تا كش��اورزان 

به توليد گندم تش��ويق ش��وند. با اجراي اين طرح، 
تولي��د گندم با 7۳درصد رش��د از ۸ ميليون تن به 
۱4 ميليون تن رسيد و واردات بيش از ۶/4 ميليون 
تن گندم در س��ال به صفر رس��يد و خودكفايي در 
توليد اين محصول اساس��ي حاصل شد؛ لذا جشن 

خودكفايي گندم در كشور برگزار شد. 
اما بس��ياري از منتقدان به خودكفايي در توليد 
گندم، از جمله وزير اس��بق كشاورزي دكتر عيسي 
كالنتري، اين طرح را صرفا طرحي سياسي دانسته 
و امكان خودكفايي در كش��ت گندم را با منابع آبي 
در دس��ترس در ايران و با روش هاي كش��ت سنتي 

متداول در ايران غير عملي مي دانند. 

 وزارت امور خارجه: محمدجواد ظريف
از نخس��تين روز بعد از انتخابات دوره دوازدهم 
رياس��ت جمهوري و پي��روزي حس��ن روحاني همه 
مطمئن بودن��د محمدجواد ظريف در كابينه بعدي 
مان��دگار اس��ت. عملكرد او در حوزه ديپلماس��ي از 
افكار عمومي نمره قبولي گرفته و مجري پيش��برد 
توافق برج��ام بزرگ ترين دس��تاورد دولت يازدهم 
بوده اس��ت. با چني��ن كارنامه يي به نظر مي رس��د 
مش��كلي در اخذ راي اعتماد از اين مجلس نداشته 
باش��د. ظريف پيش از پايان تحصيالت دبيرستاني 
براي ادامه تحصيل به امريكا عزيمت كرد. در خالل 
دوران دانش��جويي از فع��االن و مس��ووالن انجمن 
اسالمي دانش��جويان در امريكا و كانادا بود. سوابق 
تحصيلي دانش��گاهي دكتر ظريف از سال ۱۳5۶در 
دانش��گاه ايالتي سانفرانسيس��كو در رش��ته روابط 
بين الملل ش��روع و تا س��ال ۱۳۶7 با اخذ دكتراي 
مطالعات بين الملل��ي )روابط و حقوق بين الملل( از 

دانشگاه دنور امريكا ادامه داشته است. 
محمدج��واد ظريف داراي س��وابق سياس��ي و 
مديريت��ي طوالني در وزارت امور خارجه اس��ت. او 
به گفته خودش نخس��تين فردي بوده كه كامپيوتر 
را به اين وزارتخانه برده اس��ت. مس��ووليت وزارت 
امورخارجه و رياس��ت هيات مذاكرات هسته يي در 
دول��ت تدبير و اميد، معاون��ت حقوقي و بين المللي 
وزارت ام��ور خارج��ه به مدت ۱۰ س��ال )۱۳7۱ تا 
۱۳۸۱( سفير و نماينده دايم در سازمان ملل متحد 
در نيوي��ورك ب��ه مدت 5 س��ال )۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶( 
مهم ترين مس��ووليت هاي وي در وزارت خارجه به 

شمار مي رود. 

 وزارت آموزش و پرورش: سيد محمد 
بطحايي

فردي كمتر ش��ناخته ش��ده كه پس از انصراف 
زرافشان از معرفي به عنوان وزير آموزش و پرورش 
در فهرس��ت وزيران روحاني ب��راي كابينه دوازدهم 
جاي گرفت. 54 ساله و متولد تهران، داراي مدرك 
تحصيل��ي ليس��انس برنامه ريزي آموزش��ي و فوق 
ليس��انس مديريت دولتي)گراي��ش مديريت مالي( 
اس��ت. رييس مركز ملي نظارت راهبردي س��ازمان 
برنامه و بودجه كش��ور و سرپرس��ت س��ابق وزارت 
آموزش و پرورش جمهوري اس��المي ايران است. او 
پيش از اين قائم مقام وزير و معاون توسعه مديريت 
و پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش بوده اس��ت. 
ازجمله س��وابق وي مي توان به سرپرس��تي وزارت 
آموزش و پرورش)آبان ماه ۱۳۹5( و معاونت توسعه 
مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش طي 

دوره زماني ۱۳۹5– ۱۳۹۳اشاره كرد. 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: 
سيدحسن قاضي زاده هاشمي

وزي��ر پولدار دولت يازدهم ك��ه مي گويد در ايام 
وزارت ماشين پورشه خود را سوار نمي شود تا مباد 
اين سوءتفاهم پيش بيايد كه از وزارت به آن دست 

يافته است. 
در جري��ان مب��ارزات انتخابات��ي س��ال ۱۳۹۶ 
رياست جمهوري براي دفاع از عملكرد دولت به جد 
پا به عرصه گذاش��ت و با تمام قوا از عملكرد دولت 
حماي��ت كرد. با چنين رويكردي بس��ياري از بقاي 
وي در كابين��ه بعدي هم اطمينان داش��تند مضاف 
بر آنكه او توانس��ته طي دوره وزارت خود در دولت 
اول روحاني به  شدت با مردم ارتباط برقرار كند و با 
ش��يوه مديريت نزديك و حضور در همه بزنگاه ها از 

پشتوانه مردمي برخوردار شود. 
متخص��ص  بهداش��ت،  پيش��نهادي  وزي��ر 
چشم پزشكي و فوق تخصص جراحي قرنيه، رييس 
بيمارس��تان تخصصي چشم پزش��كي ن��ور، رييس 
بخش قرنيه بيمارس��تان فارابي، رييس دانش��كده 
پزشكي و استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در كابينه حسن 
روحاني است. در اذهان عمومي وي ثروتمند و البته 

فاقد گرايش سياسي مرسوم شناخته مي شود. او به 
جد طرفدار انقالب و محرومين اس��ت به طوري كه 
پي��ش از وزارت به مناطق محروم مي رفت و به طور 

رايگان به معاينه مردم مي پرداخت. 
او با اجراي طرح تحول نظام س��المت موفق به 
كاهش شديد قيمت تجهيزات پزشكي شد. طي اين 
طرح هزينه عمل هاي جراحي به طور متوس��ط ۳تا 
4براب��ر كاهش يافت همچنين پ��س از اجراي اين 
ط��رح در دولت يازده��م تمام هزينه ه��اي درمان 

بيماران مبتال به سرطان رايگان شد. 

 وزارت اطاعات: سيدمحمود علوي
وزي��ر محب��وب دول��ت يازدهم. متول��د ۱۳۳۳ 
المرد ف��ارس. او بع��د از پيروزي انقالب اس��المي 
مس��ووليت هاي مه��م در س��طوح منطقه يي و ملي 
را ب��ر عهده گرفته اس��ت ازجمله س��مت هاي وي 
به اين م��وارد مي توان اش��اره ك��رد: عضو مجلس 
خبرگان رهبري)دوره چهارم و دوره فعلي( نماينده 
دوره هاي اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس ش��وراي 
اس��المي و تصدي مسووليت هاي مرتبط در مجلس 
ش��وراي اسالمي. رييس س��ازمان عقيدتي سياسي 

ارتش جمهوري اسالمي ايران. 

 وزارت دادگستري: سيدعليرضا آوايي
عض��و پيش��نهادي جدي��د كابين��ه، چهره ي��ي 
معت��دل از ق��وه قضاييه و از ش��اخص ترين قضات، 
۶۱ س��اله، متول��د اس��تان خوزس��تان، تحصيالت: 
فوق ليس���انس حقوق خصوصي دانش���گاه تهران، 
س��نوات خدمت: ۳۹س��ال پايه ۱۱ قضايي، قاضي 
عاليرتبه و سياستمدار ايراني و رييس دفتر بازرسي 
ويژه رييس جمهور ايران، حس��ن روحاني اس��ت. او 
پيش ت��ر معاون وزير و رييس س��ازمان ثبت احوال 
كش��ور و رييس كل سابق دادگستري استان تهران 
ب��وده و پس از آن به عنوان مستش��ار دادگاه عالي 
انتظامي قضات منصوب ش��د. وي عضو موس��س و 
رييس هيات امناي انجمن حقوق شناس��ي است كه 
نخستين نهاد مدني ملي و فراصنفي در نظام حقوق 

ايران است. 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي: سيدعباس 
صالحي

سيدعباس صالح شريعتي)زاده ۱۳4۲ در مشهد( 
مع��روف ب��ه س��يدعباس صالحي، فع��ال فرهنگي 
و ح��وزوي ايراني اس��ت كه مع��اون فرهنگي وزير 

فرهنگ و ارشاد اسالمي ايران است. 
سيدعباس صالحي در دولت اول حسن روحاني 
معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
ب��ود. عملك��رد او در ط��ول حض��ورش در معاونت 
فرهنگ��ي، اهالي فرهنگ و كت��اب را تا حد زيادي 

به رضايت رساند. 
تعام��ل ب��ا اصحاب فرهن��گ و نش��ر همچنين 
ارتقاي مشاركت با تشكل هاي مدني نشر در اجراي 
مناس��بت هاي فرهنگي؛ خصوصا مشاركت دهي در 
سياس��ت گذاري و واگذاري امور اجرايي نمايش��گاه 
كتاب تهران به تش��كل هاي نش��ر را باي��د از نقاط 

مثبت در كارنامه صالحي خواند. 

 وزارت كشور: عبدالرضا رحماني فضلي
در ميان م��وج انتقادات رحماني فضلي به عنوان 

وزير كشور دولت دوازدهم معرفي شد. 
او وزير كشور دولت يازدهم، نماينده دوره چهارم 
مجلس ش��وراي اس��المي، رييس ديوان محاسبات 
كشور، جانشين فرمانده كل قوا در نيروي انتظامي، 
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاون سياسي 

سازمان صدا و سيما بوده است.
 

 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح: 
اميرسرتيپ امير حاتمي 

5۱ ساله جانش��ين وزير دفاع، جانشين معاونت 
اركان و امور مش��ترك ستاد كل نيروهاي مسلح از 
فرماندهان ارتش ايران و جانش��ين وزير دفاع است. 
او پيش از انتصاب به عنوان جانش��ين وزير دفاع در 
آبان ۱۳۹۲ جانشين معاونت اركان و امور مشترك 
ستاد كل نيروهاي مسلح)جانشين سرلشكر محمد 

باقري( بود. 
او روز گذش��ته توسط حس��ن روحاني به عنوان 
وزير پيش��نهادي دفاع به مجلس پيش��نهاد ش��د و 
اي��ن انتخاب روحاني موجب ش��د پ��س از مدت ها 
يك ارتش��ي ب��ر مس��ند وزارت دفاع بنش��يند. از 
سوابق مهم امير حاتمي دريافت دو درجه ارشديت 
توسط فرماندهي كل قوا و انتصاب به سمت معاون 
اطالع��ات فرماندهي كل ارتش جمهوري اس��المي 

ايران را مي توان نام برد.

حبيب اهلل بيطرفمحمد جواد آذري جهرميعلي ربيعيبيژن نامدار زنگنهمحمد شريعتمداريمسعود كرباسيان
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9 كالن
 صعود ۱۰برابري تراز تجاري

در دولت يازدهم
محمدرضا مودودي كارنامه تجارت خارجي كش��ور در 
دولت يازدهم را با بهبود ۱۰ برابري تراز تجاري كش��ور در 
بخش غيرنفتي، تحسين  برانگيز و دستاوردهاي آن را بسيار 

ارزشمند توصيف كرد. 
معاون توس��عه صادرات كاال و خدمات سازمان توسعه 
تج��ارت ايران با بيان اين مطلب اف��زود: صادرات غيرنفتي 
كش��ور در سال 95 با رش��د وزني 38 درصدي و به لحاظ 
ارزش��ي، رشد 3.5 درصدي را تجربه كرده است كه معناي 
آن اين است كه اگر قيمت جهاني اقالم مهم صادراتي كشور 
كاهش پيدا نمي كرد، ما امروز شاهد يك ركورد تاريخي در 
صادرات غيرنفتي كش��ور به لحاظ ارزشي مي بوديم كه اين 
ركورد بي گمان محصول برجام بر تجارت خارجي كشور بود. 
وي با نقبي به گذشته تاكيد كرد: در سال 84 شاهد آن 
بوديم كه نزديك به 8۰درصد صادرات ايران به 2۰ كش��ور 
منطقه و اروپا و س��اير دنيا انجام مي ش��د در حالي كه اين 
تعداد كشور در سال 9۱ و بعد از شدت گرفتن تحريم ها به 
8 كش��ور تنزل پيدا كرد؛ لكن با تحقق برجام و تنش زدايي 
سياسي توس��ط دولت يازدهم، بار ديگر شاهد ايجاد تنوع 
در بازارهاي صادراتي بوديم به طوري كه در سال 95 حدود 
8۰درص��د ارزش صادرات غيرنفتي كش��ور به بيش از ۱5 
كشور دنيا انجام شد كه كشورهاي اروپايي و نيز كشورهاي 

توسعه  يافته شرق آسيا نيز به اين فهرست اضافه شدند. 
مودودي با برشمردن برخي اقالم صنعتي مهم در سبد 
صادراتي س��ال گذش��ته افزود: در بازه زماني س��ال 95 ما 
شاهد افزايش چشمگير صادرات در برخي محصوالت نظير 
محصوالت صنعتي و معدني بوديم، نظير كاتد و كنسانتره 
مس ب��ه ارزش تقريب��ي 52۰ ميلي��ون دالر، آلومينيوم و 
مصنوعات مربوطه به ارزش حدودا 24۰ميليون دالر، سرب 
و روي ني��ز به همين ميزان، س��يمان و كلينك��ر به ارزش 
4۰۰ ميليون دالر، كاش��ي و س��راميك ب��ه ارزش تقريبي 
37۰ميليون دالر، سنگ هاي تزئيني به ارزش ۱2۰ميليون 
دالر و ني��ز محصوالت مربوط به صنعت نس��اجي، فرش و 
پوش��اك در حدود يك ميليارد دالر و آبزيان به ارزش 32۰ 
ميليون دالر، داروهاي انس��اني در حدود ۱3۰ميليون دالر، 
انواع ش��وينده ها با بيش از 22۰ميلي��ون دالر، محصوالت 
لبني و فرآورده هاي آن به ارزش بيش از 63۰ ميليون دالر، 
رب گوجه فرنگي و انواع كمپوت و كنس��رو با بيش از 4۰۰ 
ميليون دالر، انواع ش��يريني و شكالت، بيسكويت و نان با 
ارزشي نزديك به 5۰۰ ميليون دالر، سيم و كابل با بيش از 
۱6۰ ميليون دالر، ماشين آالت و تجهيزات صنعتي با ارزشي 
بيش از 27۰ميلي��ون دالر و لوازم خانگي نزديك به ارزش 
58۰ميلي��ون دالر ك��ه از مهم ترين اقالم صنعتي و معدني 

صادراتي به شمار مي روند. 
م��ودودي همچنين در بخش محص��والت پايه نفتي و 
پتروشيمي نيز يادآور شد: در اين بخش نيز به لحاظ وزني 
و ارزشي با ۱2 درصد رشد مواجه بوديم كه سهم مواد اوليه 
و فرآورده هاي پتروشيمي حدود 7.5 ميليارد دالر جداي از 

ميعانات گازي و گازهاي مايع برآورد مي شود. 
معاون توسعه صادرات كاال و خدمات در ادامه با مقايسه 
ميان دوره چهار ساله دولت يازدهم نسبت به دولت قبل از 
آن )دولت دهم( اظهار داش��ت: مجموع صادرات غيرنفتي 
كشور در طول دولت يازدهم حدود ۱78 ميليارد دالر بوده 
و مجموع واردات رس��مي كش��ور در همين بازه زماني در 
حدود ۱87.5 ميليارد دالر ش��ده كه بنابراين، تراز تجاري 
كل در بخش غيرنفتي به 9.5- ميليارد دالر رسيد و در دو 
سال آخر نيز اين تراز تجاري مثبت شد كه امري بي سابقه 
بود؛ در حالي كه آمار كل صادرات غيرنفتي كشور در طول 
دولت دهم حدود ۱46ميليارد دالر و كل واردات رسمي در 
همين مدت حدود 235ميليارد دالر شد كه تراز تجاري كل 
آن 9۰- ميليارد دالر بوده اس��ت. اين آمار نش��ان مي دهند 
ك��ه صادرات در دولت يازدهم بي��ش از 32ميليارد دالر به 
لحاظ ارزش��ي و بي��ش از ۱۰5ميليون تن ب��ه لحاظ وزني 
نس��بت به دولت قبل بهبود داشته كه نش��ان مي دهد در 
بخش صادرات رونقي بيش از گذش��ته را تجربه كرده  ايم و 
همچني��ن در همين مدت به ميزان حدودا 48ميليارد دالر 
كاهش در بخش واردات را تجربه كرده ايم كه خود همراستا 
با سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي، هدف من��دي واردات و 
حمايت از توليد داخل اس��ت و برآيند اين نتايج در نهايت 
بهب��ود ۱۰برابري تراز تجاري در طول اي��ن دو دولت بوده 

است. 
وي در خص��وص آمارهاي چهار ماهه صادرات غيرنفتي 
در سال 96 نيز گفت: گرچه بازه زماني چهارماهه اول سال 
مبناي مناسبي براي تحليل تجارت خارجي نيست، اما سال 
96 نيز از ويژگي  هاي خاصي برخوردار است كه مقايسه آن 

با سال 95 را كمي غيرمنطقي مي كند. 
مودودي در توضيح اين مطلب افزود: دليل اين ادعا آن 
است كه س��ال 95 نخستين سال بعد از تحريم ها و برجام 
بود و ما شاهد بوديم كه بعد از يك دوره طوالني تحريم به 
تدريج كش��ورهايي كه در طول سال هاي تحريم با ما قطع 
رابطه كرده و تشنه محصوالت مزيت  دار ما بودند، دوباره به 
مقاصد صادراتي ما تبديل شده و رابطه تجاري خود را با ما 
برقرار كردند. به عبارتي در سال 94 ما با محصوالتي مواجه 
بوديم كه به دليل تحريم ها امكان فروش پيدا نكردند و در 
انبارها ذخيره ش��دند و با تحقق برج��ام و برقراري ارتباط، 
با تقاضاي جدي همراه ش��دند؛ به خصوص در فرآورده هاي 
پايه نفتي، آهن و فوالد، كنسانتره و كاتد مس، محصوالت 
كش��اورزي نظير پس��ته و زعفران و... كه در س��ال 95 كل 
محصوالت توليدي اين س��ال عالوه بر محصوالت انبارشده 
از س��ال 94 به فروش رفت��ه و آمارهاي صادراتي را بيش از 
توان توليد داخلي افزايش دادند. لذا براي محصوالتي كه نام 
برده ش��د عماًل در ابتداي سال 96 محصولي براي صادرات 
وجود نداشت تا بتواند آمارها را بهبود دهد و بيشترين عامل 
كاهش صادرات به لحاظ آم��اري نيز به همين محصوالت 
مربوط مي شود و البته بايد يادآوري كرد كه با توجه به نياز 
داخل و جذابيت اين بازار نسبت به صادرات براي محصوالتي 
چون كاتد و كنسانتره مس، فوالد، آهن و مصنوعات مربوطه 
و حتي س��يب درختي، فروش داخل در اولويت قرار گرفت 
و همين امر باعث افت صادرات و منفي شدن آمار به دليل 

نبود محصول كافي براي صادرات شد. 
 معاون سازمان توس��عه تجارت همچنين در خصوص 
افت صادرات محصوالت پتروش��يمي به خصوص به كشور 
چي��ن گفت: ركود جهاني از يك طرف و خريد بيش از نياز 
محصوالت پتروشيمي توسط چين در ماه هاي اخير، باعث 
پايين آمدن تقاضاي آنها شد كه به احتمال زياد در ماه هاي 

آتي اين شرايط به نفع صادرات تغيير مي كند. 
مودودي در پاس��خ به مطلبي كه در يكي از رس��انه ها 
با عنوان »رانت پش��ت پ��رده وزارت صنعت« در خصوص 
مشوق هاي صادراتي منتشر شده بود، عنوان كرد: عملكرد 
سازمان توس��عه تجارت ايران در خصوص بسته حمايت از 
توسعه صادرات غيرنفتي، در سال هاي 95 و 96 بسيار شفاف 
بوده و اتاق بازرگاني و ساير دستگاه هاي نظارتي كشور، نحوه 
هزينه  كرد اين مشوق ها را پايش مي كنند و بخش خصوصي 

حتي در تعيين مراكز هزينه مشاركت جدي داشته است. 

گزارش

يك پژوهشگر اقتصادي طي يك مطالعه نشان مي دهد

ضرورت نظارت احتياطي كالن در نيمه دوم دهه 90
گروه اقتصاد كالن|

در سال هاي اخير سياست هاي مبتني بر اقتصاد 
بازار آزاد در س��طوح كالن كش��ور بس��يار جدي تر 
از قبل پيگيري مي ش��ود و بس��ياري از مس��ووالن 
دولت��ي از ض��رورت تحقق آن س��خن مي گويند اما 
بخش خصوصي به عن��وان عامالن اصلي اجراي اين 
سياس��ت، معتقدند دول��ت باوجود ب��اور به حضور 
بخش خصوصي اما نس��پردن بازار به عرضه  و تقاضا 
و چيرگي س��تاد تنظيم ب��ازار و تعيين دس��توري 
قيمت ه��ا، هنوز خود بازيگر اصلي بازار اس��ت. يك 
پژوهش اقتصادي در همين رابطه تالش كرده است 
به س��واالتي مانند در دوران هاي مختلف اقتصادي 
)رونق و ركود( چگونه بايد نظارت صورت گيرد؟ مرز 
دخال��ت و نظارت كجاس��ت؟ از ابزارها و متغيرهاي 
نظارت به چه نحوي و چگونه اس��تفاده شود؟ پاسخ 
دهد. پژوهش��گران اين مطالعه معتقدند دولت براي 
فراهم كردن زمينه ثبات مالي بايد درعوض س��طح 
فعلي رشد اقتصادي به رشد بلندمدت توجه داشته 
باشد و نوشته اند: اهداف دولت در اغلب موارد توسط 
سياس��ت هايي پيگيري مي ش��وند كه به موسسات 
مالي اج��ازه داده مي ش��ود وارد فعاليت هاي داراي 
ريسك باالتر و رقابت شديدتر شوند. اين امر موجب 
گس��ترش اعتبارات و كاهش ريسك مي شود. نتايج 
اين پژوهش نش��ان مي دهد، ساختار مقررات گذاري 
و نظارتي موج��ود نظام مالي ايران مقررات گذاري و 
نظارت احتياطي كالن را پوشش نمي دهد و بالطبع 
نهاد يا نهادهايي نيز براي اين منظور ديده نشده اند. 
بنابراين نظارت احتياطي كالن يكي از موارد مهمي 

است كه بايد درمورد آن تصميم گيري شود. 

 چرخش از نظارت مالي خرد بر كالن
به گزارش »تعادل«، نتايج يك پژوهش اقتصادي 
به قلم منوچه��ر مصطفي پور كه در نش��ريه وزارت 
امور اقتصاد و دارايي منتش��ر ش��ده اس��ت، نش��ان 
مي دهد نظ��ارت احتياطي بر بازاره��اي مالي براي 
كاه��ش ريس��كت هاي موج��ود در بازاره��اي مالي 
صورت مي گيرد كه ش��امل نظ��ارت احتياطي خرد 
و نظ��ارت احتياط��ي كالن مي ش��ود. به ط��ور كلي 
نظ��ارت احتياطي خرد مجموعه اص��ول و مقرراتي 
اس��ت كه براي س��المت و ايمني عملكرد انفرادي 
بنگاه ه��اي مالي به كار گرفته مي ش��ود و در مقابل، 
نظ��ارت احتياطي كالن مربوط به خطرهايي اس��ت 
كه كليت بازار مالي را تهديد مي كنند و ممكن است 
اين خط��رات از بازارهاي مالي ديگر س��رايت كرده 
باشند يا ريشه در نابساماني هاي داشته باشند كه در 
كل اقتصاد به وج��ود مي آيند. پيش از وقوع بحران 
مالي اقتصاد جهاني س��ال 2۰۰7 ميالدي نظارت بر 
بازارهاي مالي عمدتا ش��امل نظارت احتياطي خرد 
ب��ود ولي پس از بحران نظ��ارت احتياطي كالن نيز 
مورد توجه جدي قرار گرفت و كش��ورهاي مختلف 
ساختارهاي نظارتي خود را طوري بازطراحي كردند 
كه نظارت احتياطي كالن را نيز ش��امل شود. با اين 
حال، الگ��وي واحدي براي س��اختار نظارتي وجود 
ن��دارد و مي توان گفت هر كش��ور س��اختار نظارتي 
مخص��وص به خ��ود را دارد. خ��أ مقررات گذاري و 
نظ��ارت احتياطي كالن در س��اختار مقررات گذاري 
و نظ��ارت بر بازارهاي مالي ايران مش��هود اس��ت و 
ب��ا توجه به اهميت موضوع الزم اس��ت كه براي آن 

چاره انديشي شود. 

در ادامه اين پژوهش آمده است: نظارت بر فعاليت 
بازارهاي مالي به طور مرسوم به سه طبقه كلي شامل 
»نظارت احتياطي كالن«، »نظارت احتياطي خرد« 
و »هدايت كسب و كار« تقسيم مي شود. با توجه به 
ارتب��اط نزديك بين نظارت احتياطي خرد و نظارت 
احتياط��ي كالن، گزارش حاض��ر دو مورد مذكور را 
در قال��ب »نظ��ارت احتياطي« مورد بررس��ي قرار 
داده اس��ت. در اين خصوص خاطرنشان مي شود كه 
ماهيت فعاليت هاي بازارهاي مالي به گونه يي اس��ت 
كه هم��ه يا عمده اين فعاليت ها مبتني بر ريس��ك 
هس��تند. »نظارت احتياطي« بر بازارهاي مالي براي 
كاهش زمينه بروز اين ريس��ك ها صورت مي گيرد. 
پي��ش از وقوع بحران مالي اقتصاد جهاني در س��ال 
2۰۰7 ميالدي، نظارت احتياطي در بازارهاي مالي 
عمدتا معطوف به »نظارت احتياطي خرد« بود كه بر 
سالمت عملكرد بنگاه هاي درون هر يك از بازارهاي 
مالي به طور جداگانه تمركز داشت. وقوع بحران مالي 
اقتصاد جهاني و س��رايت بحران از ي��ك بازار )بازار 
پول( به س��اير بازارهاي مالي نش��ان داد كه تدابير 
مربوط به نظ��ارت احتياطي خرد قادر به جلوگيري 
از بروز ريسك هاي سيس��تمي كه ناشي از تحوالت 
اقتص��ادي يا فعاليت س��اير بازارهاي GD بازارهاي 
مالي هس��تند، نمي باش��د. ل��ذا موض��وع »نظارت 
احتياط��ي كالن« مط��رح ش��د و در س��اختارهاي 

نظارتي مورد توجه قرار گرفت. 
ب��ا اين حال، نظ��ارت احتياطي خ��رد و نظارت 
احتياطي كالن تا حدزيادي مكمل يكديگر هستند 
به ط��وري كه وج��ود نهاده��اي مالي ق��وي الزمه 
برخ��ورداري از ي��ك سيس��تم مالي با ثب��ات تلقي 
مي ش��ود و برعكس برخورداري از سيس��تم مالي با 

ثبات موجب تقويت نهادهاي مالي خواهد شد. 

 تجربه جهاني نظارت مالي
نگارنده اي��ن مقاله در تعريف نظ��ارت احتياطي 
آورده اس��ت: نظارت احتياطي خرد مجموعه اصول 
و مقرراتي اس��ت كه براي سالمت و ايمني عملكرد 

انف��رادي هر يك از بنگاه هاي مال��ي درون يك بازار 
به طور مجزا از س��اير بنگاه هاي مال��ي به كار گرفته 
مي ش��ود. لذا از اين منظر هر ي��ك از بازارهاي پول، 
س��رمايه و بيمه اصول و مقررات داخلي جداگانه يي 
دارن��د كه هدف آن تضمين صحت و ايمني عملكرد 
انفرادي هر يك از موسس��ات درون بازار مالي است. 
به عنوان مث��ال مقررات نظ��ارت احتياطي خرد در 
ب��ازار پول بر خطر ورشكس��تگي ي��ك بانك تمركز 
دارد. در حالي كه نظارت و پايش خطرات فروپاش��ي 
نظام بانكي موضوع نظ��ارت احتياطي كالن در بازار 
پول اس��ت. به طور معمول در سطح بين المللي نهاد 
مقررات گذار مرتبط با هر يك از بازارهاي مالي اصول 
و اس��تانداردهايي را براي نظ��ارت و مقررات گذاري 
معرف��ي مي كن��د. در س��طح ملي نهاده��اي ناظر و 
مقررات گ��ذار تالش مي كنند كه با توجه به ش��رايط 

داخلي خود اين استانداردها را پياده كنند. 
نظارت احتياط��ي كالن نظارت احتياطي تا قبل 
از بروز بحران مالي اقتصاد جهاني در س��ال 2۰۰7 
ميالدي عمدتا بر س��المت موسس��ات مالي به طور 
مج��زا يا همان نظارت احتياط��ي خرد معطوف بود 
و كمت��ر ب��ه خطراني ك��ه كليت يك ب��ازار مالي را 
تهديد مي كنند، توجه داش��ت. بحران مالي اقتصاد 
جهاني س��ال 2۰۰7 ميالدي نش��ان داد كه صرف 
نظارت احتياطي ب��ر بنگاه هاي درون يك بازار همه 
ريسك هاي موجود در آن بازار را پوشش نمي دهد و 
اين خطر وجود دارد كه يك بازار مالي با مشكالت و 
چالش هايي روبه رو شود كه از بازار مالي ديگر نشات 
گرفته يا اينكه ممكن اس��ت نابساماني هايي در كل 
اقتصاد به وج��ود بيايد و يك يا همه بازارهاي مالي 
را متاث��ر كن��د. لذا موضوع نظ��ارت احتياطي كالن 
در كنار نظ��ارت احتياطي خرد اهمي��ت پيدا كرد. 
ه��دف از نظارت احتياطي در س��طح كالن، كنترل 
تنش هاي اس��ت كه مي تواند كل پيكره اقتصاد و به 
وي��ژه بخش مالي آن را ب��ه مخاطره بيندازد و ثبات 

مالي را مخدوش كند. 

در ادام��ه اي��ن پژوهش آم��ده اس��ت: يكي از 
درنظ��ر  كالن  احتياط��ي  نظ��ارت  ويژگي ه��اي 
گرفت��ن ريس��ك هاي گوناگ��ون در بازارهاي مالي 
اس��ت. درنظارت احتياط��ي كالن برخالف نظارت 
احتياط��ي خرد فق��ط به ريس��ك هاي خاص يك 
بازار توجه نمي ش��ود و ريسك هاي حقيقي اقتصاد 
و ريس��ك هاي بازارهاي مالي ني��ز موردتوجه قرار 
مي گيرن��د. در اي��ن نوع نظ��ارت، به اي��ن واقعيت 
توجه مي ش��ود كه در طول زمان بازارهاي خدمات 
مالي )بورس��ي، بانك و بيمه( با يكديگر و با اقتصاد 
حقيقي ارتب��اط دارند و بر يكديگر اثر مي گذارند و 
در عي��ن حال از يكديگر اث��ر مي پذيرند و عالوه بر 
اين، از اقتصاد حقيقي نيز اثر مي پذيرند و بر آن اثر 
مي گذارند. لذا ريسك هاي اقتصاد حقيقي بر اقتصاد 
مالي و بالعكس در اين نوع نظارت مورد توجه قرار 
مي گيرد. نوع دوم ريس��ك كه در نظارت احتياطي 
كالن مورد توجه قرار مي گيرد ريس��ك ميانبخشي 
اس��ت. اين ريسك بر خالف نوع اول ريسك، داخل 
نظ��ام مالي اس��ت ن��ه بين نظ��ام مال��ي و اقتصاد 
حقيقي، اين ريس��ك خود به س��ه دس��ته تقسيم 
مي ش��ود: دس��ته اول عبارت اس��ت از ريسك هاي 
تجميعي كه منظور از آن ريس��ك هايي است كه از 
عملكرد دسته جمعي بخش هاي مختلف نظام مالي 
ايجاد مي ش��ود. مثال در بحران مالي س��ال 2۰۰7 
مي��الدي بانك ها اقدام به اعطاي وام هاي مس��كن 
به كس��اني مي كردند كه توانايي بازپرداخت آن را 
نداش��تند. س��پس اين وام ها تبديل به اوراق بهادار 
مي ش��دند و موسس��ات رتبه بندي نيز آن اوراق را 
رتبه بندي مي كردند و به س��رمايه گذاران اطمينان 
مي دادند آن اوراق، اوراق بهادار مطمئني هس��تند 
و س��وددهي خوب��ي خواهند داش��ت. در حالي كه 
مشخصي شد. اوراق بهادار مزبور از سوددهي مورد 
انتظار برخوردار نيستند و در نهايت كل نظام مالي 
از اي��ن واقعيت صدمه ديد. بحراني كه بدين ترتيب 
به وجود آمد، نتيجه عملكرد نادرس��ت يك يا چند 
بان��ك نبود، بلكه به طور معمول عملكرد نادرس��ت 

بانك ها، موسس��ات فعال در زمين��ه اوراق بهادار و 
موسس��ات رتبه بندي اوراق بهادار ب��ود. به عبارت 
ديگر ريس��كي كه از عملك��رد مجموعه اين نهادها 
پدي��د آمده بود، موجب ش��كل گيري بحران ش��د. 
اين نوع ريس��ك ها موضوع نظ��ارت احتياطي خرد 
نبوده و در نظارت احتياطي كالن مورد توجه واقع 
مي شوند. ريسك ديگر، ريسك شكست مشترك« 
اس��ت. مقصود از شكست مشترك اين است كه به 
دليل ارتباط متقابلي كه بانك ها و بورسي و بيمه با 
يكديگر دارند، ورشكس��تگي و بحران مالي در يكي 
از آنها ممكن است به ديگران نيز سرايت كند و آنها 
را دچار مش��كل س��ازد. اين نوع ريسك نيز به يك 
بانك يا موسس��ه اعتباري خاص محدود نمي شود 
و دربع��د كالن وج��ود دارد. اين ريس��ك هنگامي 
به وجود مي آيد كه يك بانك يا موسس��ه اعتباري 
ورشكس��ت مي ش��ود اما نقش آن در سيستم مالي 
آن قدر منحصر به فرد اس��ت كه بانك يا موسس��ه 
اعتباري ديگري نمي تواند جاي آن را در سيس��تم 
بانكي بگيرد. در چنين حالتي با ورشكس��تگي آن 
بانك كل سيس��تم بانكي دچار مشكل خواهد شد. 
بديهي اس��ت در اينجا نيز ورشكستگي آن بانك يا 
موسس��ه مالي يك مساله است و اثر آن بر سيستم 

يا نظام مالي مساله يي ديگر. 
نظ��ارت احتياط��ي خرد و كالن ت��ا حد زيادي 
يكديگ��ر را تكميل مي كنند و يك سيس��تم مالي 
باثبات نيازمند موسس��ات مالي س��الم اس��ت و از 
س��وي ديكر موسس��ات مالي وقتي ايمن و س��الم 
هستند كه سيستم مالي باثبات باشد. در عين حال 
اي��ن دو نوع نظارت با يكديگ��ر تفاوت دارند. تمايز 
بين نظارت احتياطي خرد و كالن ش��امل چندين 
مورد اس��ت. نخستين مورد تفاوت در اهداف است. 
نظ��ارت احتياطي خرد و مقررات تفاوت در تمركز: 
نظ��ارت احتياطي خ��رد و مقررات مرب��وط به آن 
تع��ادل جزئي را م��ورد توجه ق��رار مي دهند و در 
صورت وقوع مش��كل در يك موسس��ه مالي، بدون 
توج��ه به آث��ار آن بر قيمت ها و بازاره��ا، يامدها و 
هزينه ه��اي آن را بر مش��تريان خود آن موسس��ه 
مورد بررس��ي قرار مي دهن��د. در مقابل، نظارت و 
مقررات گ��ذاري كالن ب��ر تع��ادل عمومي متمركز 
است كه نظارت احتياطي و مقررات گذاري خرد را 
تكميل مي كند. بنابراين از تعميم نادرست و فرض 
اينك��ه در صورت كارا عمل كردن هر بنگاه، كارايي 
كل سيس��تم برقرار خواهد ب��ود، پرهيز مي كند. - 
تفاوت در اختالالت هدف گذاري ش��ده و نظارت و 
مقررات گذاري احتياطي خرد هزينه هاي اجتماعي 
شكست يك موسس��ه مالي را بدون درنظر گرفتن 
آثار غيرمس��تقيم آن مورد توج��ه قرار مي دهد. در 
مقابل، نظارث و مقررات گذاري احتياطي كالن آثار 
شكست يك بنگاه اقتصادي را بر ارزش دارايي ها و 
فعاليت هاي اقتصادي مدنظر ق��رار مي دهد. لذا به 
چرخه هاي تجاري، مكانيسم شكل گيري چرخه هاي 
تجاري ناشي از نقص هاي بازار مالي و تاثير بر تغيير 
ارزش دارايي ها توجه مي كند. - تفاوت در داده هاي 
مورد نياز؛ مقررات احتياطي خرد براس��اس توزيع 
احتماالت و همبس��تگي هاي متناظر داده ش��ده و 
برون زا پايه گذاري شده است. روش مقررات گذاري 
احتياطي كالن اساس كامال متفاوتي دارد به طوري 
ك��ه ريس��ك در آن دورنزا درنظر گرفته مي ش��ود. 
درنتيج��ه، درحال��ي كه مقررات گ��ذاري احتياطي 
خ��رد به عنوان مثال توزي��ع قيمت امالك را ثابت 
در نظ��ر مي گيرد، روش احتياطي كالن قيمت هاي 
تعادلي را كه با استفاده از گردآوري رفتار و ساختار 
حباب ها تعيين مي ش��وند، مورد توجه قرار خواهد 
داد. از آنچه بيان ش��د مي توان اس��تنباط كرد كه 
تظارت و مقررات گ��ذاري احتياطي خرد و كالن با 
وجود متمايز و متفاوت بودن از يكديگر، در مواردي 
همپوشاني نيز دارند و برخي از شاخص هاي نظارتي 
بين نظارت احتياطي خرد و كالن مشترك هستند. 
وظيفه هماهنگ  كردن سياس��ت هاي احتياطي 
خ��رد و كالن در چارچ��وب نظام هاي نظارت مالي 
مرس��وم كه قبل از بح��ران س��ال 2۰۰7ميالدي 
وجود داش��تند و ريسك سيس��تمي در آنها ديده 
نشده بود، باتوجه به اهداف متفاوت و بعضا متضاد 
سياست هاي احتياطي خرد و كالن، بسيار سخت و 
پيچيده است. بنابراين گرايش ها به اين سمت است 
كه براي نظارت بر ريس��ك سيستمي در آنها ديده 
نش��ده بود باتوجه به اهداف متفاوت و بعضا متضاد 
سياس��ت هاي احتياطي خرد و كالن بسيار سخت 
و پيچيده اس��ت. بنابراين گرايش ها به اين س��مت 
است كه براي نظارت بر ريسك سيستمي در عوض 
ت��الش براي تغيي��ر كامل چارچوب ه��اي نظارتي 
موج��ود، س��اختارهاي نظارتي ط��وري بازطراحي 
مي شوند كه ريسك سيستمي را نيز پوشش دهند. 

براي��ن اين منظور اصلي تري��ن گزينه ها عبارتند از: 
يك نهاد مقررات گذار يكپارچه كه عالوه بر وظايف 
قبلي مسووليت مقررات گذاري درخصوص ريسك 

سيستمي را نيز داشته باشد. 

 تعيين بانك مركزي به عنوان مقررات گذار 
ريسك سيستمي

در اين پژوهش تاكيد ش��ده اس��ت: ايجاد يك 
نهاد مقررات گذار مستقل براي ريسك سيستمي، 
- تش��كيل يك مجموعه مركب از مقررات گذاران 
موج��ود. ف��ارغ از اينكه كدام ي��ك از گزينه هاي 
ف��وق انتخ��اب ش��وند، درخصوص ل��زوم تطبيق 
چارچوب ه��اي نهادي ب��راي مقررات گ��ذاري بر 
ريسك سيستمي اتفاق نظر وجود دارد. مالحظاتي 
كه در ارتباط با مقررات گذاري و ريسك سيستمي 
و گزينه ه��اي فوق وجود دارن��د عبارتند از اين: - 
الزم است بانك مركزي نقش مهمي در طراحي و 
مديريت سياست هاي احتياطي كالن داشته باشد. 
- جلوگيري از بروز ريس��ك سيستمي و مديريت 
بحران بايد به طور جداگانه مديريت شوند. - براي 
تقويت پاسخگويي و كاهش ريسك فشار سياسي 
بايد وظايف به طور روش��ن و شفاف بيان شوند. در 
انگلس��تان كه از سال 2۰۱3 ميالدي نظام نظارت 
دوپله اي حاكم شده اس��ت، هم نظارت احتياطي 
خ��رد و هم نظارت احتياط��ي كالن برعهده بانك 
انگلس��تان )به عن��وان بانك مركزي( ق��رار دارد. 
در اين كش��ور نهاد ديگري به ط��ور جداگانه براي 
هدايت كس��ب و كار وجود دارد. در امريكا نظارت 
احتياطي خرد توس��ط نهاده��اي متعددي انجام 
مي ش��ود كه هر كدام برخي از جنبه هاي نظارتي 
را برعه��ده دارند. وظيفه نظ��ارت احتياطي كالن 
در امريكا برعهده ش��وراي نظ��ارت بر ثبات مالي 
)FSOC( مي باش��د كه زيرمجموع��ه خزانه داري 
محسوب مي ش��ود. ژاپن داراي سيس��تم نظارت 
يكپارچه اس��ت و اين نهاد نظارتي زيرنظر كابينه 
فعالي��ت مي كند. در اين كش��ور نظارت احتياطي 
خرد توسط نهاد يكپارچه انجام مي شود ولي هنوز 
ب��راي نظارت احتياط كالن س��اختار و چارچوبي 
مشخص نشده و بانك ژاپن و وزارت دارايي در اين 

خصوصي با يكديگر همكاري دارند. 

اين پژوهش��گر با تش��ريح تجربه ه��اي جهاني 
اضافه كرده اس��ت: نظ��ارت احتياطي بر بازارهاي 
مالي آلمان نيز س��اختار نظارت يكپارچه دارد كه 
نه��اد نظارتي مربوطه )بافين( مس��ووليت نظارت 
احتياط��ي خ��رد را برعه��ده دارد. ب��راي نظارت 
احتياطي كالن در سال 2۰۱3 ميالدي كميسيون 
ثبات مالي آلمان »تش��كيل ش��د كه وزير دارايي 
رياس��ت آن را برعهده دارد. در فرانس��ه نيز مانند 
امريكا چند نهاد مس��وول نظ��ارت احتياطي خرد 
هس��تند. نظارت احتياطي كالن توس��ط شوراي 
ثبات مالي« انجام مي ش��ود كه وزير دارايي رييس 
آن اس��ت. كشور س��وييس داراي ساختار نظارتي 
يكپارچه است و اين نهاد نظارت احتياطي خرد در 
بازاره��اي مالي را انجام مي دهد. نظارت احتياطي 
كالن در س��وييس به اين ترتيب اس��ت كه بانك 
ملي سوييس )به عنوان بانك مركزي( با مشورت 
نهاد نظارت يكپارچه به ش��وراي فدرال پيشنهاد 
مي دهند. و ش��وراي فدرال تصميم گيري مي كند. 
چنانك��ه مالحظه مي ش��ود، كش��ورهاي مختلف 
ساختار نظارتي متفاوت و بعضا مخصوص به خود 
را دارند و مس��وول نظارت احتياطي خرد و كالن 
نيز در اين كش��ورها يكسان نيست ولي، تقريبا در 
هم��ه اين كش��ورها وزارت دارايي و بانك مركزي 

نقش مهمي را در امر نظارت دارند. 

 نگاه واقع بينانه به وضعيت مالي كشور
الزم��ه حفظ ثب��ات مالي اين اس��ت كه نهاد 
اس��تفاده  م��ورد  ابزاره��اي  و  كالن  احتياط��ي 
واقع بينانه عمل كنند. يك چارچوب مناسب بايد 
فعل و انفعاالت بين نظام مالي و اقتصاد حقيقي را 
درنظر داشته باشد. بدين طريق مي توان اطمينان 

داش��ت كه ابزارهاي خالف چرخ��ه تجاري طي 
دوره بحران موثر عمل نموده و مانع ش��كل گيري 
عدم تعادل هاي مالي مي ش��وند. دستيابي به اين 
اهداف نيازمند آن اس��ت. كه سياس��ت احتياطي 
كالن در كنار سياس��ت احتياطي خرد، سياست 
پولي، سياس��ت ارزي و سياس��ت مالي يكديگر را 
تكمي��ل كنن��د. تاثيرگذاري سياس��ت احتياطي 
كالن هنگامي قوي تر خواهد بود كه سياست هاي 
احتياط��ي خرد ب��راي محدود كردن نابس��اماني 
در موسس��ات مالي مجزا اعمال ش��وند. سياست 
پول��ي با كاه��ش احتمال ش��كل گيري دوره هاي 
رون��ق رك��ود در بازارهاي اعتبار و س��رمايه و در 
نتيجه كمك به تثبيت قيمت ها، فضاي مناس��بي 
را ب��راي ثبات مالي ايج��اد مي كند. بانك مركزي 
طي دوره ركود مي تواند با اتخاذ تدابيري از قبيل 
كاهش نرخ هاي سياس��ي و الزامات ذخيره يي به 
فراه��م كردن نقدينگي و تس��هيل پولي عملكرد 
بازاره��ا و ارائ��ه اعتبار را تنظي��م كند. همچنين 
بان��ك مركزي بايد اين آمادگي را داش��ته باش��د 
ك��ه هنگام بازيابي اقتصاد و ثبات سيس��تم مالي 
نق��ش كمتري ايفا كند. عدم خروج بانك مركزي 
در زمان رونق مي تواند موجب شكل گيري تورم و 
نوسان شديد در نرخ هاي بهره شود. سياست هاي 
ارزي مي توان��د با هدف، ثبات ن��رخ ارز و كاهش 
عدم تعادل هاي پولي نوسانات جريان سرمايه را به 
عنوان يك منبع مهم ريس��ك ثبات مالي، به ويژه 
در كش��ورهاي نوظه��ور، كاهش دهد. سياس��ت 
مال��ي نقش مهمي را در كنترل تقاضاي كلي ايفا 
مي كند. نس��بت باالي بدهي به GDP و كسري 
بودجه قابل توجه مي توانند دامنه اقدامات دولت 
را به وي��ژه در هن��گام ركود مح��دود كرده و عدم 

ثبات مالي را تشديد كنند. 
س��رانجام اينك��ه دولت ب��راي فراه��م كردن 
زمينه ثبات مالي بايد درعوض س��طح فعلي رشد 
اقتصادي به رش��د بلندمدت توجه داش��ته باشد. 
اهداف دولت در اغلب موارد توس��ط سياست هايي 
پيگيري مي شوند كه به موسسات مالي اجازه داده 
مي ش��ود وارد فعاليت هاي داراي ريس��ك باالتر و 
رقابت ش��ديدتر ش��وند. اين امر موجب گسترش 
اعتب��ارات و كاه��ش ريس��ك مي ش��ود. در عين 
 حال، اگر دولت سياس��ت هاي درستي اتخاذ نكند 
چنين ش��رايطي مي تواند موجب شكل گيري عدم 
تعادل ها و تضعيف استانداردهاي قرض دهي شوند. 
بنابراين نحوه ورود دولت در بازار باتوجه به شرايط 
اقتصادي موجود از اهميت زيادي برخوردار است. 
بايد اين نكته را درنظر داش��ت كه نظارت و رقابت 
ممكن اس��ت ذات��ا در تعارض با يكديگر قرار داش��ته 
باش��ند. نظارت به مداخله در سيس��تم ب��ازار منتهي 
مي ش��ود و رقابت به بس��تري باز ب��راي آزادي عمل 
نيازمند است. ممكن است تصور شود كه به نحوي اين 
دو مي توانن��د دركنار يكديگر ق��رار گيرند و تعارضي 
بين آنها وجود ن��دارد اما موضوع در يك مفهوم كلي 
به ميزان دخالت دولت يا نهادهاي نماينده وي در بازار 
مربوط مي شود. دولت يا در بازار جهت اعمال نظارت 
مداخل��ه مي كند يا مداخله نك��رده و بازار را به رقابت 
مي سپارد و از اين رو درجه يي از دخالت دولت در بازار 
وج��ود دارد. در اينجا دخالت در مقابل رقابت در يك 
مفهوم كلي قرار داده شده و رقابت در قياس با انحصار 
قرار گرفته اس��ت. س��وال اصلي و مهم��ي كه در اين 
رابطه پس از طرح ميزان بهينه دخالت دولت در بازار 
مطرح مي ش��ود اين اس��ت كه در دوران هاي مختلف 
اقتصادي )رونق و رك��ود( چگونه بايد نظارت صورت 
گي��رد؟ مرز دخال��ت و نظارت كجاس��ت؟ از ابزارها و 
متغيرهاي نظارت به چه نحوي و چگونه استفاده شود؟

نظ��ارت احتياطي ب��ر بازارهاي مال��ي تا قبل 
از وق��وع بح��ران مال��ي اقتصاد جهاني در س��ال 
2۰۰7مي��الدي عمدتا به نظ��ارت احتياطي خرد 
مح��دود بود. بح��ران مالي اقتصاد جهاني نش��ان 
داد ك��ه نظارت احتياطي خرد همه ريس��ك هاي 
بازاره��اي مال��ي، به ويژه ريس��ك سيس��تمي را 
پوشش نمي دهد. بنابراين براي اين منظور نظارت 
احتياطي كالن مطرح ش��د و ساختارهاي نظارتي 
در بس��ياري از كش��ورها براي پوش��ش ريس��ك 

سيستمي مورد تجديدنظر قرار گرفت. 
نظارت احتياطي خرد و كالن در عين  متفاوت 
 ب��ودن، در مواردي با يكديگر همپوش��اني دارند و 
به طور كلي يكديگر را تكميل مي كنند. همان طور 
كه درخصوص كليت نظام نظارت مالي اتفاق نظر 
وجود ندارد و نظام نظارت مالي از يك كش��ور به 
كش��ور ديگر تفاوت دارد، درخصوص نهاد مرتبط 
با نظارت احتياط��ي كالن نيز مدل هاي مختلفي 
وجود دارن��د و نهاد ناظر و مقررات گذار احتياطي 

كالن در همه كشورهاي مشابه نيست. 
همچني��ن بايد توجه داش��ت كه الزم اس��ت 
دولت ه��ا و نهادهاي ناظر و مقررات گذار بازارهاي 
مال��ي، واكنش ه��اي سياس��تي و نح��وه اعم��ال 
نظ��ارت را ب��ا لحاظ ش��رايط اقتص��ادي و اينكه 
اقتص��اد از نظر رك��ود و رونق در چ��ه مرحله يي 
ق��رار دارد، اعمال كنند. س��اختار مقررات گذاري 
و نظارت��ي موجود نظام مالي ايران مقررات گذاري 
و نظ��ارت احتياطي كالن را پوش��ش نمي دهد و 
بالطب��ع نهاد ي��ا نهادهايي نيز ب��راي اين منظور 
ديده نش��ده اند. بنابراين نظ��ارت احتياطي كالن 
 يك��ي از موارد مهمي اس��ت كه باي��د درمورد آن 

تصميم گيري شود.

پيش از وقوع بحران مالي اقتصاد جهاني در سال ۲۰۰۷ ميالدي، نظارت احتياطي 
در بازارهاي مالي عمدتا معطوف به »نظارت احتياطي خرد« بود كه بر سالمت 

عملكرد بنگاه هاي درون هر يك از بازارهاي مالي به طور جداگانه تمركز داشت. 
وقوع بحران مالي اقتصاد جهاني و سرايت بحران از يك بازار )بازار پول( به 
ساير بازارهاي مالي نشان داد كه تدابير مربوط به نظارت احتياطي خرد قادر 
به جلوگيري از بروز ريسك هاي سيستمي كه ناشي از تحوالت اقتصادي يا 

فعاليت ساير بازارهاي GD بازارهاي مالي هستند، نمي باشد. لذا موضوع »نظارت 
احتياطي كالن« مطرح شد و در ساختارهاي نظارتي مورد توجه قرار گرفت

                                                                                                      

يكي از ويژگي هاي نظارت احتياطي كالن درنظر گرفتن ريسك هاي گوناگون 
در بازارهاي مالي است. درنظارت احتياطي كالن برخالف نظارت احتياطي 

خرد فقط به ريسك هاي خاص يك بازار توجه نمي شود و ريسك هاي حقيقي 
اقتصاد و ريسك هاي بازارهاي مالي نيز موردتوجه قرار مي گيرند. در اين نوع 

نظارت، به اين واقعيت توجه مي شود كه در طول زمان بازارهاي خدمات مالي 
)بورسي، بانك و بيمه( با يكديگر و با اقتصاد حقيقي ارتباط دارند و بر يكديگر 

اثر مي گذارند و در عين حال از يكديگر اثر مي پذيرند و عالوه بر اين، از اقتصاد 
حقيقي نيز اثر مي پذيرند و بر آن اثر مي گذارند
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محلونقل10
آنچه بايد از شغل خلباني 

در ايران بدانيد
در  فع��ال  ب��ه وضعي��ت خلبان ه��اي  نگاه��ي 
ك��ه  اس��ت  آن  از  حاك��ي  ايران��ي  ايرالين ه��اي 
دستمزدهاي پايين، نبود امنيت شغلي، هزينه هاي 
هنگفت دوره هاي آموزشي و... گريبانگير فعاالن اين 
حوزه اس��ت كه وجود اين مش��كالت، توجه بيشتر 
سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان متولي صنعت 

هوانوردي كشور را طلب مي كند. 
در اي��ن گ��زارش كه براس��اس آخري��ن آمار و 
اطالعات منتش��ر شده مربوط به س��ال 94 تدوين 
ش��ده اس��ت، درباره تفاوت ميان حقوق خلبان هاي 
ايراني و خارجي، تعداد ساعات پروازي خلبان ها و... 
آمار و ارقامي ذكر ش��ده اس��ت كه مي تواند معرفي 

محدودي از شغل خلباني باشد. 
 ح��دود ۱۰۰خلب��ان ايران��ي در ايرالين ه��اي 
خارج��ي فعالي��ت مي كنند و به دلي��ل نبود امنيت 
ش��غلي و ناوگان نامناس��ب و كوچك امكان خروج 

خلبانان بيشتري از كشور وجود دارد. 
 حقوق خلبانان در ساير كشورها نرخ مشخصي 
دارد و اختالف بين حقوق خلبانان در اين كش��ورها 
ناچيز اس��ت اما در ايران حق��وق پايه كمك خلبان 
در ايرالين هاي دولتي حدود يك ميليون و ۵۰۰هزار 
توم��ان تا 2ميليون تومان اس��ت )تع��داد پرواز اين 
ايرالين ها كم اس��ت( و حدود 4 تا ۵ ميليون تومان 
حقوق يك كمك خلبان در ايرالين خصوصي است 
 و ميانگي��ن حقوق خلبانان ايران��ي در ماه بين ۸ تا

۱۰ ميليون تومان است. 
 يك كمك خلبان در كش��ور همس��ايه حدود 
۱۰ ت��ا ۱2هزار دالر حق��وق ثابت دارد در حالي كه 
برخي ايرالين هاي ايراني به خلبان هاي خود حقوق 

۳ ميليون توماني هم پرداخت مي كنند. 
 بخش عمده ي��ي از حقوق خلبانان در ايران به 
س��اعات پرواز خلبان در ماه بس��تگي دارد و در اين 
ش��رايط تعداد ناوگان يك ايرالين در حقوق خلبان 

موثر است. 
 ب��راي آموزش يك كمك خلب��ان كه به خلبان 
يكم ارتقاي سطح پيدا كند بايد حدود يك ميليارد 

تومان هزينه  شود. 
ترتي��ب  ب��ه  باي��د  ش��دن  خلب��ان  ب��راي   
گواهينامه هاي دوره »پي پي ال« و »س��ي پي ال« و 
مجوز دوره »اينسترومنت« را سپري كرد و زماني 
كه اي��ن مجوز دريافت ش��ده و آزمون هاي عملي 
الزم سپري ش��ود، خلبان گواهينامه دار مي شود و 
مي تواند وارد ايرالين شده و نوع خاصي از هواپيما 

را هدايت كند. 
 براي خلبان ش��دن در ايران بايد بين ۱۰۰ تا 
۱2۰ميلي��ون تومان هزينه كنيد كه در مقايس��ه با 

ساير نقاط دنيا تقريبا ارزان تر است. 
 زمان��ي كه يك خلبان آغاز ب��ه كار مي كند تا 
زماني كه آزمايش هاي پزشكي ساالنه را به سالمت 

طي كند مي تواند تا ۶۵ سالگي پرواز كند. 
 ه��ر هواپيمايي ك��ه مجوز پ��رواز مي گيرد به 
۳گروه كادر پرواز شامل خلبان و مهماندار نياز دارد 
ك��ه درباره برخي هواپيماها اين رقم 2 يا 2/۵ گروه 

كادر است. 
 برخي هواپيماهايي كه در ايران مورد استفاده 
قرار مي گيرد، از نظر س��ني در شرايطي هستند كه 

در هيچ جاي دنيا پرواز نمي كنند. 
 خلبان ه��ا بايد از نظر روحي در ش��رايط كامال 
آرامي باش��ند و ب��ه همين دليل در هم��ه دنيا و از 
جمله اي��ران، قوانين بس��يار س��ختگيرانه يي براي 
 خلبان ها گذاش��ته مي ش��ود ك��ه ش��امل حداكثر

۸ ساعت پرواز در روز، حداكثر 4 نشست و برخاست 
و حداكثر 9۰ ساعت پرواز در ماه است. 

 اگرچه در تمام دنيا خلباني جزو ۱۰ ش��غل 
برتر دنياس��ت اما در ايران چندان به اين شغل بها 
داده نمي ش��ود و خلبانان در مس��ائلي مانند بيمه 
از كارافتادگ��ي و برخي مزاياي جانبي مش��كالت 

جدي دارند. 
 بح��ث خروج خلبانان ايران از كش��ور در چند 
دوره )۳ تا 4 دوره پس از انقالب( رخ داده اس��ت و 
در يك مقطع زماني، اين مساله به اندازه يي بحراني 
ش��د كه كميس��يون امني��ت ملي مجلس ش��وراي 
اس��المي هم اين مس��اله را به عنوان يك بحران در 

كشور مطرح كرد. 
 به دليل مس��اله تحريم، مليت ايراني از س��وي 

ايرالين هاي خارجي پذيرفته نمي شد. 
 خلبان ه��ا ب��راي ورود به اين حرف��ه از زمان 
درياف��ت م��درك ديپل��م وارد دوره هاي آموزش��ي 
مي ش��وند و زماني كه خلبان يا كاپيتان مي ش��وند، 
مدرك تحصيلي آنها ديپلم است كه اين مساله، چه 
در مسائل حقوقي و چه زمينه هاي اجتماعي، ممكن 

است آثار نامطلوبي داشته باشد. 
 افزايش و نوس��ازي ناوگان هواي��ي بهترين راه 
براي استفاده حداكثري از توان خلبانان ايراني است. 
 هم اكن��ون س��هم حمل ونق��ل هواي��ي از كل 
حمل ونقل ايران، 2 تا 2.۵درصد است و عرضه و تقاضا 
اصال با هم برابر نبوده و ظرفيت ايرالين ها تكميل است 

كه اين موضوع در بيكاري خلبان ها موثراست. 
 براي كاهش تعداد خلبان هاي بيكار بايد ظرفيت 
ناوگان هوايي كش��ور بهبود يابد و تع��داد هواپيماها 
افزايش يابد به عنوان نمونه اگر بخواهيم ظرفيت ناوگان 
ايران را به ظرفيت تركيه برس��انيم بايد تا سال ۱4۰۰ 

حدود ۶۰۰ فروند هواپيما داشته باشيم. 
 برخ��ي خلبانان آموزش ديده ك��ه گواهينامه 
»سي پي  ال« و »آي آر« از طرف مركز آموزش فنون 
هواي��ي را دارن��د در مقطع كنوني ب��ه دليل كمبود 
هواپيما نمي توانند پرواز داش��ته باشند و به تبع آن 

استخدام و جذب شوند. 
 استفاده از خلبانان نظامي در شركت ها به دليل 

دستمزد پايين آنهاست. 
 خلباناني كه در آموزشگاه ها آموزش مي بينند 
خلب��ان نيس��تند و بايد ب��ه ص��ورت كمك خلبان 
 دوره هاي��ي را بگذرانن��د ك��ه اي��ن موض��وع ۵۰ تا

۶۰ ميليون تومان براي ايرالين ها هزينه دارد. 
 خلبانان��ي ك��ه در مراك��ز آموزش��ي تعلي��م 
مي بينند، صرفا ۱۶۰س��اعت پرواز دارند و بر همين 
اساس ايرالين ها تمايل بيشتري براي بهره گيري از 

خلبانان باتجربه و با ساعت پرواز باال دارند. 
 آم��ار خلبان��ان خارجي نس��بت به س��ال هاي 
گذش��ته كاهش يافته اس��ت به طوري ك��ه بيش از 
9۰درص��د خلبانان كنون��ي ايراني هس��تند و آمار 
كمك خلبانان غيرايراني فع��ال در ايرالين ها هم به 

صفر رسيده است. 

گزارش

»تعادل« داليل فعاليت خلبان هاي خارجي در ايرالين هاي ايراني را آسيب شناسي مي كند

خلبان خارجي، صرفه اقتصادي ندارد

كاپيتان حميدرضا پهلواني، رييس سابق سازمان 
هواپيمايي كشوري درباره حضورخلبان هاي خارجي 
درايرالين هاي ايراني به »تعادل« مي گويد: ايرالين ها 
براساس تعهدي كه به سازمان هاپيمايي كشوري در 
زمان تاس��يس مي دهند براي اجراي فعاليت ها بايد 
از توان داخلي و همچنين خلبانان داخلي اس��تفاده 

كنند. 
پهلوان��ي مي افزاي��د: برخي ايرالين ه��ا به دليل 
اس��تفاده از نوع خاصي از هواپيماها كه يا خريداري 
يا اجاره يي هس��تند مجبور به استفاده از خلبان هاي 
خارجي هستند و حتي در متن قرارداد اجاره بعضي 
از هواپيماها، به بهره گيري از خلبان هاي معرفي شده 

شركت اجاره دهنده به صراحت اشاره شده است. 
وي ادام��ه مي دهد: طبيعي اس��ت كه س��ازمان 
هواپيمايي كشوري با اين قراردادها موافقت مي كند 
به ش��رطي اينكه قرارداد به شرط تمليك باشد پس 
از مدت زمان مش��خصي، بايد از خلبان داخلي براي 
پرواز اس��تفاده ش��ود و در اين مدت زم��ان، خلبان 

خارجي بايد به خلبانان هاي داخلي آموزش دهند. 
ب��ه گفت��ه پهلواني حض��ور تعداد كم��ي خلبان 
خارجي در ش��ركت هاي هواپيمايي كش��ور به دليل 

وجود ساختار قراردادهاي اجاره است. 
رييس سابق س��ازمان هواپيمايي كشوري اضافه 
مي كند: با توجه به اينكه زمان درج شده براي حضور 
خلبان خارجي دراغلب قراردادهاي اجاره هواپيما به 
پايان رسيده است تداوم فعاليت خلبان هاي خارجي 
در ايران منتفي اس��ت. زيرا وج��ود اين خلبان ها در 
ايرالين ها ب��ه دليل نبود هواپيماهاي مورد نظر بوده 
و با توجه به گذش��ت زمان و لزوم آموزش به نيروي 
انس��اني ايراني ديگر نيازي به خلبان هاي خارجي در 

شركت هاي هواپيمايي ايراني وجود ندارد. 
وي بي��ان مي كن��د: در صورتي ك��ه ايرالين هاي 
ايراني متعهد به مفاد قراردادهاي امضا ش��ده باشند 
در يك فرجه زماني مش��خص بايد تعداد خلبان هاي 
خارجي كه در شركت هاي هواپيمايي ايراني فعاليت 

مي كنند، به صفررسيده باشد. 
پهلوان��ي تصري��ح مي كن��د: سيس��تم س��ازمان 
هواپيمايي كشوري تالش مي كند كه از توان خلبان 
داخل��ي براي پروازها بهره گي��ري كند اما با توجه به 
قراردادهاي اجاره هواپيما ب��راي حضور خلبان هاي 

خارجي وجود دارد.

 كاهش مهلت زماني حضور خلبان هاي خارجي
اين كارش��ناس صنعت هوايي معتقد است: سازمان 
هواپيمايي كشوري همكاري متقابلي با ايرالين ها دارد 
و ت��الش مي كند ع��الوه بر اعمال نظ��ارت بر عملكرد 
آنها، ش��ركت هاي هواپيمايي را ملزم به رعايت قوانين 
و مقررات س��ازمان كند. اما با وجود اين، درصورتي كه 
ايراليني در زمينه استفاده از خلبان خارجي با مشكالتي 
مواجه باشد و از س��ازمان هواپيمايي براي رفع مشكل 
مهلت و فرجه زماني درخواس��ت كند س��ازمان با اين 

ايرالين همكاري مي كند. 
پهلوان��ي مي گوي��د: اما باي��د اين موض��وع هم در 
نظرگرفته ش��ود كه فرجه هاي زمان��ي ايرالين ها نبايد 

طوالني شود. 
وي ادامه مي ده��د: هزينه بهره گيري از خلبان هاي 
خارجي در ايرالين ها بيشتر از هزينه هايي است كه براي 
خلبان هاي ايراني صرف مي شود و صاحبان شركت هاي 
هواپيمايي هم نبايد رغبتي به بهره گيري از خلبان هاي 
خارجي داشته باشند و حتما با مشكلي مواجه بودند كه 
مجبور به استفاده از عوامل خارجي در پروازها يا تمديد 

مهلت زمان حضور آنها در پروازها شدند. 
رييس سابق سازمان هواپيمايي كشوري با اشاره به 
حمايت از ايرالين هاي داخلي درمواجهه با مش��كالت 
مي گويد: به دليل صرف هزينه هاي اضافي، نه س��ازمان 
هواپيمايي كشوري و نه شركت هاي هواپيمايي تمايلي 
به بهره گيري از خلبان هاي خارجي ندارند و مشكالتي 
كه در فرآيند قراردادهاي شركت هاي هواپيمايي ايجاد 
مي شود آنها را ناگزير به استفاده از خلبان هاي خارجي 

در برخي مقاطع زماني مي كند. 
پهلواني اظه��ار مي كند: دس��تمزد و هزينه حضور 
خلبان هاي خارج��ي در ايرالين ه��اي ايراني به صرفه 
نيس��ت بنابراين ش��ركت هاي هواپيمايي تمايلي براي 
بهره گي��ري از اين خلبان ها ندارن��د و ايرالين ها تالش 
مي كنند كه با هزينه كمتر درآمد بيشتري داشته باشند 
و ب��ه دنبال كاهش هزينه ها هس��تند و منطقي به نظر 
نمي رس��د كه از خلبان خارجي با هزينه هاي چند برابر 

خلبان ايراني بهره گيري كنند. 
وي اضاف��ه مي كن��د: دليل اس��تفاده از خلبان هاي 
خارجي ب��ه ن��وع قراردادهاي امضا ش��ده با ش��ركت 
اجاره دهنده هواپيما و وجود مشكالتي در فرايند جذب 
و به كارگيري خلبان ايراني در بازه زماني مش��خص باز 

مي گردد. 

 خلبان هاي خارجي در ايرالين هاي تازه تاسيس
رييس سابق سازمان هواپيمايي كشوري، حضور 
خلبان ه��اي خارج��ي در ش��ركت هاي هواپيمايي 
فع��ال و ب��ا حج��م كاري ب��اال را ك��م مي دان��د و 
مي گوي��د: بهره گيري از خلبان خارجي بيش��تر در 
ميان ش��ركت هاي هواپيمايي تازه تاسيس مشاهده 
مي شود و در ساير ايرالين ها كمتر شاهد بهره گيري 

از اينگونه خلبان ها هستيم. 
پهلوان��ي اظهار مي كن��د: گفته هاي��ي در مورد 
اينك��ه حضور خلبان هاي خارج��ي در قراردادهايي 
ك��ه ب��ا روس ه��ا بس��ته مي ش��ود بيش��تر اس��ت 
صح��ت ندارد اگرچه ممكن اس��ت خلبان روس��ي 
درقراردادهاي��ي ك��ه ب��ا ش��ركت هاي هواپيمايي 
اروپايي امضا مي ش��ود حضور داشته باشند و مدتي 
را در ايرالي��ن اجاره كننده هواپيما فعاليت كنند اما 
حضورپررنگ تر خلبان هاي خارجي در زمان امضاي 

قراردادهاي اجاره توپولف ها صحت ندارد. 
اجاره دهن��ده  در ش��ركت هاي  مي افزاي��د:  وي 
هواپيما، خلبان هايي ب��ا مليت هاي متفاوت حضور 

دارند و ممكن است تعدادي از آنها روس باشند. 
به گفت��ه اي��ن كارش��ناس ح��وزه هواپيمايي، 
هرش��ركت هواپيمايي كه قصد بهره گيري از منابع 
نيروي انس��اني خارجي را دارد باي��د در اين زمينه 
با س��ازمان هواپيمايي كشوري هماهنگي هاي الزم 
را داش��ته باش��د اين هماهنگي براي همسان سازي 
م��دارك تخصص��ي آنها و همچنين يكسان س��ازي 
روش هايي اس��ت كه در دستورالعمل هاي عملياتي 

شركت هواپيمايي ذكر شده است. 
پهلواني بيان مي كند: يكي از دس��تورالعمل هاي 
ذكر ش��ده در شركت هاي هواپيمايي، بحث امنيتي 
حض��ور نيروي انس��اني خارجي در پروازهاس��ت و 
خلبان ها مصاحبه هاي الزم ب��راي جلوگيري از هر 
گونه مشكل امنيتي را انجام مي دهند و خلبان هاي 
خارجي حاض��ردر ايرالين ها از فيلترهاي س��ازمان 

هواپيمايي كشوري عبور مي كنند. 
رييس س��ابق سازمان هواپيمايي كشوري اضافه 
مي كند: هر شركت هواپيمايي بدون توجه به اينكه 
خلبان پرواز از چه مليتي اس��ت براي استفاده از هر 
مس��ير پروازي مجبور به رعايت مقرراتي است يكي 
از اين مقررات آشنايي خلبان با مسيرپروازي است 
كه براي اين آش��نايي بايد تحت آموزش مربي هايي 
ق��رار گيرد كه در اين مس��ير، پ��رواز كرده اند و در 
اين فرآيند مختصات مس��ير به خوبي مش��خص و 

معرفي مي شود. 
وي تصري��ح مي كند: براي ش��ركت هواپيمايي 
مليت خلبان مهم نيست بلكه خلباني كه در مسير 
مش��خصي پرواز مي كنند بايد با مسير آشنا شده و 
اين فرآيند را طي كنند كه خلبان هاي خارجي هم 

از اين امر مستثني نيستند. 

 نبود منابع داخلي الزم براي صنعت هوانوردي
 پهلوان��ي درب��اره بي��كاري ح��دود ۱۵۰۰ ت��ا

2۰۰۰ خلب��ان در كش��ور اظه��ار مي كن��د: به اين 
موضوع بايد به صورت جامع و در س��طح كالن نگاه 
شود و افراد آموزش ديده در اين حوزه جدا از ساير 
افراد مش��تاق براي فعالي��ت در حوزه هاي مختلف 
صنعت هوانوردي نيس��تند و ساختار اقتصادي اين 
صنع��ت در ايران به گونه يي اس��ت كه براي جذب 
نيروي انساني منابع داخلي كمي در نظرگرفته شده 
اس��ت ضمن اينكه با گذش��ت زمان، بر تعداد افراد 
متقاضي هم افزوده مي ش��ود.  رييس سابق سازمان 
هواپيمايي كشوري مي گويد: بايد تعداد خلبان هاي 
آم��وزش ديده ب��ا خلبان هاي مورد ني��از همخواني 
داش��ته باش��د يعني روزنه ورودي و روزنه خروجي 
نيروي انساني در اين صنعت همسان باشند، در غير 
اينصورت ش��اهد ايجاد تراكم خواهيم بود موضوعي 
كه هم اكنون در مورد نيروي انس��اني آموزش ديده 
و نيروي انس��اني مورد ني��از بخش هاي اقتصادي و 

صنعتي كشور مشاهده مي شود. 
پهلوان��ي بيان مي كند: اگر ب��ا ديدگاه همخواني 
بين عرض��ه و تقاضا ب��ه بيكاري ح��دود ۱۵۰۰ تا 
2۰۰۰ خلبان ايراني نگاه كنيم مش��خص مي ش��ود 
كه براي به كارگيري اين تعداد خلبان نياز به تعداد 
هواپيماهاي بيش��تري )نسبت به ش��رايط كنوني( 

احساس مي شود. 
وي با اشاره به اينكه با ورود هواپيماي جديد نياز 
به خلبان هاي بيش��تري مشاهده مي شود، مي گويد: 
ش��ركت هواپيمايي در ص��ورت افزايش ناوگان بايد 
هواپيمايي  س��ازمان  دس��تورالعمل هاي  براس��اس 
كش��وري، منابع انس��اني مورد نياز از جمله خلبان 

و نيروي فني را تامين كنند. 
اين كارش��ناس صنعت هوايي بي��ان مي كند: با 
ورود هواپيم��اي جديد، ش��ركت هواپيمايي درصد 

اش��تغال ايجاد ش��ده ب��راي ه��ر هواپيم��ا را بايد 
دراختيار س��ازمان قرار دهد كه با وجود يكي بودن 
نوع هواپيماي ورودي، اين ضريب اشتغال براي هر 

شركت هواپيمايي متفاوت است. 
پهلواني ادامه مي دهد: ش��ركت هاي هواپيمايي 
براس��اس سياس��ت هاي مالي خاص خ��ود، ضريب 
اش��تغال هواپيماه��اي جديد را مش��خص كرده و 
به س��ازمان هواپيمايي كش��وري اعالم مي كنند به 
عنوان مثال هواپيمايي كه ضريب اشتغال به كارش 
۳ اس��ت نياز به تامين ۶ نف��ر از جمله يك خلبان، 
كم��ك خلبان، مهماندار و... دارد كه اين ۶ نفر جدا 
از نيروهاي فني هس��تند كه با ورود اين هواپيماي 

جديد مشغول به كار مي شوند. 
پهلواني اضاف��ه مي كند: درح��ال حاضر نياز به 
هواپيماي جديد در كش��ور احساس مي شود كه با 
افزايش تعداد هواپيماها، نيروي انس��اني بيش��تري 

مشغول به كار مي شوند. 

 بي توجهي در امضاي قراردادهاي اجاره هواپيما
كاپيتان ش��هبازي، خلباني كه در سانحه هوايي 
2۶ مهرماه ۱۳9۰، توانست هواپيماي بوئينگ ۷2۷ 
را ب��دون چ��رخ دماغه، به خوبي كنت��رل كند و به 
زمين بنشاند، با اشاره به فعاليت خلبان هاي خارجي 
در ايرالين هاي ايراني، به »تعادل« مي گويد: حدود 
2۰۰۰ خلب��ان جوان بي��كار در اي��ران وجود دارد 
درحالي كه سطح آموزش خلباني در ايران، باالتر از 
استانداردهاي جهاني است و بسياري از كشورهاي 
جهان از جمله كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس به 

دنبال جذب خلبانان ايراني هستند. 
شهبازي اضافه مي كند: مسووالن صنعت هوايي 
بايد از اين خلبان هاي ج��وان به عنوان منافع ملي 
كش��ور حمايت كنند تا شاهد خروج آنها از ايران و 

فعاليتشان در ساير كشورها نباشيم. 
وي ادام��ه مي ده��د: خلبان ها در اي��ران، تحت 
آموزش هاي بس��ياري ق��رار مي گيرند ام��ا با توجه 
ب��ه اينكه چندان به صنعت هوايي و ش��غل خلباني 
در كش��ور توجه نمي شود متاسفانه اين خلبان هاي 
خبره جذب ايرالين هاي كش��ورهاي حاشيه خليج 

فارس مي شوند. 
ب��ه گفت��ه اي��ن خلب��ان ب��ا س��ابقه، ب��ا وجود 
خلبان هاي خوب داخلي ني��ازي به خلبان خارجي 
ديده نمي ش��ود و با توجه به اينكه تعداد بس��ياري 
از خلبان ه��اي داخلي هم بيكار هس��تند در تعداد 

خلبان به خودكفايي رسيده ايم. 
ش��هبازي اظه��ار مي كند: هم اكن��ون و با وجود 
2۰۰۰ خلب��ان گواهينامه گرفته در كش��ور وجود 
دارد ك��ه با هزينه ش��خصي آموزش هاي خلباني را 
گذرانده ان��د و هزينه هاي هنگفتي پرداخت كرده اند 

و جوياي كار هستند. 
وي با اش��اره به علت حضور خلبان هاي خارجي 
در ايران مي گويد: اگر هواپيماي نو خريداري ش��ود 
شركت فروشنده نمي تواند در قرارداد ماده يي براي 
حضور خلبان معرفي ش��ده از شركتش را قراردهد 
اما اين اتف��اق درباره قراردادهاي اجاره رخ مي دهد 
اگرچ��ه در اين ن��وع قراردادها ه��م، ايرالين ايراني 
مي توان��د با رايزني مانع از تدوين چنين ماده يي در 

متن قرار شود. 
اين خلب��ان ادامه مي هد: حتي با وجود اين ماده 
در متن قرارداد، خلبان خارجي مدت محدودي را با 
هواپيم��ا پرواز مي كند و پ��س از دريافت گواهينامه 
هواپيماي مورد نظر از سوي خلبان هاي ايراني، ديگر 
دليل��ي براي حضور خلبان خارج��ي وجود ندارد اما 
در برخي موارد خلبان هاي خارجي بيش��تر از فرجه 

زماني ذكر شده در قرارداد، پرواز مي كنند. 
ش��هبازي مي گويد: حقوق خلبان هاي خارجي و 
حداق��ل بايد ماهانه ۱2 هزار دالر دس��تمزد دريافت 
 كنند در حالي كه دس��تمزد خلبان ه��اي ايراني به

2 ه��زار دالر هم نمي رس��د.  وي ب��ا تكذيب برخي 
گفته ها مبني بر دس��تمزد پايين برخي خلبان هاي 
خارجي مي گويد: حداقل دستمزد اين خلبان ها ۱2 
ه��زار دالر اس��ت و مليت خلبان تاثي��ري در ميزان 
حقوق آنها ندارد.  اين خلبان صنعت هوايي كش��ور 
مي افزاي��د: معم��وال حضور خلبان ه��اي خارجي در 
ايرالين هاي ايران��ي به دليل امضاي ق��رارداد اجاره 
هواپيما است و شركت اجاره دهنده هواپيما خلبان ها 

را مشخص مي كند. 
شهبازي تصريح مي كند: شركت هاي هواپيمايي 
ايراني در تنظيم قرارداد بايد هوشمندانه عمل كنند 
و وجود خلبان خارج��ي را نپذيرند اگرچه در برخي 
قراردادها ع��الوه بر حضور خلبان، مهماندار و كمك 

خلبان را هم شركت اجاره دهنده مشخص مي كند. 
وي بي��ان مي كن��د: ب��راي حل مش��كل حضور 
خلبان ه��اي خارج��ي باي��د متوليان سياس��ت گذار 

صنع��ت هوان��وردي ش��ركت هاي اجاره دهن��ده را 
مش��خص كنند و ش��ركت هاي هواپيمايي نبايد در 
اي��ن زمينه دخال��ت كنند زيرا اي��ن موضوع موجب 
بيكاري بيش��تر خلبان هاي ايراني مي شود و سازمان 
هواپيمايي كشوري به عنوان متولي حاكميت صنعت 
هوايي كشور و سياست گذار اين صنعت بايد از ايجاد 
مشكالت بيش��تر در اين زمينه جلوگيري كند.  اين 
خلب��ان صنعت هوايي كش��ورمان معتقد اس��ت كه 
مديران صنعت هوايي كش��و، س��نتي و محافظه كار 
هس��تند در اي��ن زمينه اق��دام قابل توجه��ي انجام 
نمي دهند.  شهبازي مي گويد: شركت هاي هواپيمايي 
نبايد در زمينه اج��اره هواپيما به دلخواه خود عمل 
كنن��د و از هر ش��ركتي درخواس��ت اجاره داش��ته 
باشند بلكه اجاره هواپيما بايد تحت شرايط خاص و 
زيرنظر سازمان هواپيمايي كشوري بايد انجام شود و 
مشخص شود كه چه نوع هواپيمايي با چه شرايط و 

سني اجاره مي شود. 
به گفته اين خلبان با سابقه كشورمان، متاسفانه 
در ح��ال حاض��ر بس��ياري از اين ش��رايط عملياتي 
نمي ش��ود و ب��ه تب��ع آن ايمني مس��افران هواپيما 
به خط��ر مي افتد.  وي اظهار مي كن��د: بايد مديران 
صنعت هوايي كشورمان ديدگاهي نوين و استراتژي 
مشخصي در زمينه قراردادهاي اجاره هواپيما داشته 
باش��ند و از فرصت ايجاد شده پس از برجام استفاده 
كنند و با اس��تراتژي درس��ت و تصميمات مناس��ب 
مشكالت ايجاد شده به علت تحريم هاي 4۰ ساله را 
مرتفع كنند. ش��هبازي ادامه مي دهد: در حال حاضر 
شركت هاي هواپيمايي مي توانند بدون اجاره هواپيما 
از يك ش��ركت، اقدام به همكاري با خلبان خارجي 
كنند ك��ه اين همكاري بايد تحت نظارت س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري انجام ش��ود، زيرا اين س��ازمان 

متولي صنعت هوانوردي كشور است. 
وي مي گوي��د: درصورتي كه خلب��ان گواهينامه 
بين المللي نداش��ته باش��د بايد آزم��ون داده و پس 
از درياف��ت گواهينامه اق��دام به پرواز كن��د اما اگر 
گواهينامه بين المللي داش��ته باشد بايد مصاحبه يي 
در سازمان هواپيمايي كشوري، داشته باشد و سپس 

مجوز پرواز دريافت كند. 
اين خلبان با اشاره به گواهينامه مختلف در شغل 
خلباني اضافه مي كند: اگر يك خلبان ايراني هم قصد 
همكاري با ايرالين هاي خارجي را هم داشته باشد از 
طرف متولي صنعت هوانوردي آن كشور، با وي انجام 
مي ش��ود و س��پس مجوز پرواز دريافت مي كند و در 
اين شرايط نياز به انجام آزمون خلباني وجود ندارد. 
ش��هبازي مي افزايد: دس��ته بندي خلباني شامل 
خلباني شخصي: خودش و خانواده اش حداكثر چهار 
نفره، خلباني اقتصادي: هواپيم��اي دو موتوره پرواز 
با دس��تگاه و بعد هم آخرين درج��ه خلباني در اين 

دسته بندي وجود دارد. 
وي ادام��ه مي ده��د: درياف��ت هر ك��دام از اين 
گواهينامه ها نياز به ش��رايط و گذران��دن دوره هاي 
مختلفي دارد ضمن اينكه تجربه پروازي در آس��مان 
اي��ران و خ��ارج از كش��ور ه��م در اي��ن زمينه مهم 
محس��وب مي شودو شرايط آن را سازمان هواپيمايي 

كشوري مشخص مي كند. 
ش��هبازي اضافه مي كند: در حال حاضر امكانات 
الزم ب��راي دريافت باالترين مدرك خلباني در ايران 
وج��ود دارد و اظهارنظرهايي درباره نبود امكانات در 
اين زمينه صح��ت ندارد و اغل��ب خلبان هاي بيكار 

كشورمان تمام اين گواهينامه ها را دارند. 

 نبود هواپيما علت بيكاري خلبان ها
به گفته اين خلبان، نبود هواپيماها علت بيكاري 
تعداد زيادي از خلبان هاي كش��ور اس��ت و تعادلي 
مي��ان تعداد خلبان ه��اي مورد نياز ب��ا خلبان هاي 
آم��وزش ديده وجود ندارد بنابراين درگام نخس��ت 
بايد هواپيم��اي جديد وارد ن��اوگان صنعت هوايي 
ش��ود تا مشكل خلبانان بيكار كشور تاحدودي حل 
ش��ود.  وي حضور خلبان هاي خارج��ي در پروازها 
را از لح��اظ امنيتي درس��ت نمي دان��د و مي گويد: 
تاييد صالحيت اين خلبان ها بايد از س��وي سازمان 
هواپيمايي كشوري و سازمان هاي مرتبط تاييد شود 
و به عنوان نمون��ه بهره گيري از خلباني كه تابعيت 
سرزمين هاي اشغالي را دارد جزو خط قرمزهاست. 
شهبازي تصريح مي كند: با وجود خط قرمزهاي 
امنيتي براي حضور خلبان هاي خارجي به كارگيري 
خلبان هايي ك��ه گواهينامه پ��روازي بين المللي را 
دارند ومورد تاييد س��ازمان هواپيمايي كش��ور هم 

قرار گرفته است از نظر فني مشكلي ندارد. 
اي��ن خلب��ان ادام��ه مي ده��د: در بهره گيري از 
خلبان هاي خارجي س��ازمان هواپيمايي كشور بايد 
مناف��ع ملي كش��ور را در نظربگي��رد و درواقع بايد 
مديراني ريسك پذيربا تفكرات نوين و استراتژي رو 

به پيشرفت داشته باشيم تا ضررهاي متحمل شده 
طي سال هاي قبل جبران شود. 

وي مي گوي��د: در واقع تصمي��م مديران صنعت 
هواي��ي مهم ترين عام��ل در زمينه حض��ور يا عدم 

حضور خلبان هاي خارجي ايفا مي كند. 
به گفته ش��هبازي، بيش��ترين تعداد خلبان هاي 
خارجي مربوط به زماني مي ش��ود كه ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي توپولف اجاره مي كردند و بس��ياري از 
اي��ن خلبان ها اوكرايني و روس��ي هس��تند اگر چه 
هم اكنون تع��داد خلبان هاي خارجي ش��ركت هاي 

هواپيمايي ايران، انگشت شمار شده است. 

 نياز كشور به هواپيماهاي كوچك
يكي از خلبان هاي باسابقه كه مدرس دوره هاي 
آموزش��ي خلبان��ي هم بوده اس��ت، ب��ه »تعادل« 
مي گويد: ش��غل خلباني از مش��اغل مهم و اثرگذار 
اس��ت و برهمين اس��اس بايد در انتخاب خلبان ها 

توجه ويژه يي شود. 
وي ادامه مي دهد: هم اكنون براي دريافت مجوز 
خلبان��ي بايد دوره هاي متعددي گذرانده ش��ود كه 
س��پري كردن اي��ن دوره ه��ا نيازمن��د هزينه هاي 
هنگفتي اس��ت ك��ه با توج��ه به نب��ودن كار براي 
خلبان ها و بيكاري تعداد بس��ياري از آنها پيشنهاد 

مي شود كه وارد اين حرفه نشوند. 
اين فع��ال صنعت هوايي كش��ور مي افزايد: فرد 
براي درياف��ت گواهينامه هواپيماي ش��خصي بايد 
۵۰ س��اعت پرواز داشته باشند كه با اين گواهينامه 

امكان پرواز با هواپيماي مسافربري وجود ندارد. 
ب��ه گفت��ه وي، گواهينامه همگان��ي، بايد  2۰۰ 
س��اعت آموزش و پرواز داشته باش��ند كه مناسب 

پرواز با هواپيماي كوچك است. 
اي��ن خلب��ان مي افزايد: خلبان��ان براي پ��رواز با 
هواپيماهاي بزرگ تر بايد۵۰۰ س��اعت پرواز داش��ته 
باشند يعني عالوه بر 2۰۰ ساعتي كه در گذشته پرواز 
و آموزش داشته اند بايد ۳۰۰ ساعت ديگر پرواز كنند.  
وي تصري��ح مي كند: با گذراندن ۵۰۰ س��اعت پرواز 
خلبان مي توان��د كمك خلبان ايرباس و بويينگ هاي 

كوچك باشد. 
اين فعال صنعت هوانوردي بيان مي كند: زماني كه 
خلبان ۱۵۰۰ س��اعت پرواز را تجربه كرد مي تواند به 
عنوان كمك خلب��ان هواپيماهاي بزرگ فعاليت كند 
كه در اين سطح هم نياز به پرواز در شب، مسيرها ي 

متفاوت و... دارد. 
وي مي گويد: اگر س��اعت كاري خلبان به ۳۰۰۰ 
س��اعت پرواز برس��د وي مي تواند به عن��وان خلبان 
هواپيماهاي بزرگ مش��غول به كار شود كه متاسفانه 
اين ش��رايط در اي��ران چندان رعايت نمي ش��ود زيرا 

هواپيمايي براي آموزش و پرواز وجود ندارد. 
اي��ن خلبان با س��ابقه ايرالين ه��اي ايراني معتقد 
است كه هم اكنون تعداد هواپيماهاي دوموتوره براي 
اطفاي حريق،  كمك رساني وامداد به بيماران و... قابل 
مالحظه نيست بر همين اساس خلباناني كه سطوح 
ابتدايي را گذرانده اند امكان پرواز و آموزش بيش��تر را 
ندارند. وي ادامه مي دهد: براي بهبود آموزش خلباني 
دركش��ورنياز به حدود ۵۰۰ هواپيماي دو موتوره زير 
۱۰ نف��ر وجود دارد كه امكان نشس��تن برباند خاكي 

جاده ها را داشته باشد. 
اي��ن فعال حوزه صنعت هوانوردي، ضمن انتقاد از 
خريد هواپيماهاي پهن پيكر مي گويد: كشور بيش از 
ايرباس و بويينگ نياز به هواپيماي كوچك دارد تا هم 
نياز جامعه و مردم كشور مرتفع شود و هم اينكه امكان 

بهبود آموزش هاي خلباني كشور وجود داشته باشد. 
وي اضافه مي كند: نب��ود هواپيماهاي كوچك در 
كش��ور، مشكالت متعددي را ايجاد كرده است ضمن 
اينكه موجب شده كه خلبانان كشور آموزش و تجربه 

كافي نداشته باشند. 
اين خلبان باس��ابقه اظهار مي كند: درحال حاضر 
ح��دود ۱۵۰۰ خلبان بيكار در كش��ور وجود دارد اما 
با وجود اين شاهد پرواز هواپيماها توسط خلبان هاي 
خارجي هستيم. اين فعال صنعت هوانوردي با انتقاد 
از حضور خلبان هاي خارج��ي در ايرالين هاي ايراني 
مي گويد: دس��تمزد ماهانه خلبان هاي خارجي حدود 
۱۰ ت��ا ۱2 هزار دالر اس��ت ضمن اينك��ه حضور اين 
خلبان ه��ا هزينه هاي جانبي هم دارن��د در اين ميان 
امكان ايجاد مش��كالت امنيت��ي وج��ود دارد و بايد 
مراقبت هاي ويژه امنيتي از اين خلبان ها به عمل آيد. 
وي ادام��ه مي دهد: به دليل نبود امنيت ش��غلي و 
بيكاري خلبان هاي ايراني جذب ايرالين هاي اروپايي 
و امارات��ي ش��ده اند و با هواپيماي ب��زرگ پيكر پرواز 
مي كنن��د، در حالي كه ام��كان فعاليت اين خلبان ها 
در اي��ران وجود ن��دارد، عاله بر اي��ن حقوق دريافتي 
اين خلبان ها حدود ده برابر حقوقي است كه درايران 

دريافت مي كنند. 

گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 
اگرچه براس�اس آخرين آمار منتش�ر 
شده بيش از ۱۲۰۰ نفر خلبان يكم )كپتن( 
و كمك خلبان در كشور فعاليت مي كنند 
و حدود ۱5۰۰ تا ۲۰۰۰ خلبان آموزش ديده 
ه�م بي�كار هس�تند، اما ب�ا وج�ود اين، 
همچن�ان خلبان هاي خارج�ي پاي ثابت 

ايرالين هاي ايراني هستند. 
كارشناسان صنعت هوانوردي، امضاي 
قراردادهاي اجاره هواپيماهاي دست دوم 
و ذكر حضور خلب�ان همراه با هواپيما در 
مت�ن اي�ن قرارداده�ا را مهم ترين دليل 
حض�ور خلبانان خارج�ي در ايرالين هاي 

ايراني مي دانند. 
 در اي�ن مي�ان، نگاه�ي ب�ه وضعيت 
بيكاري ح�دود ۱5۰۰ خلبان آموزش ديده 
در كش�ور و فعالي�ت تع�داد بس�ياري از 
خلبان ه�اي ايران�ي در كش�ورهاي ديگر 
پاسخ به اين پرسش ها را ضروري مي كند 
كه چرا ش�رايط صنعت هوانوردي كش�ور 

بايد به س�متي حركت كن�د كه تنها ۱5۶ 
فرون�د هواپيما آن هم با ميانگين س�ني 
۲3 در كش�ور پ�رواز كنن�د و ب�ه دلي�ل 
نب�ود هواپيماي مناس�ب ش�اهد بيكاري 
خلبان هاي ايران�ي و امضاي قرارداد براي 
اج�اره هواپيماهاي دس�ت دوم و حضور 

خلبان هاي خارجي باشيم؟
اظهارات خلبان هاي باسابقه كشورمان 
در گفت وگو ب�ا »تعادل« نش�ان مي دهد 
ك�ه بي توجه�ي در تنظي�م قراردادهاي 
اج�اره هواپيماهاي دس�ت دوم از س�وي 
ش�ركت هاي هواپيماي�ي يك�ي از داليل 
حض�ور خلبان ه�اي خارج�ي اس�ت در 
حال�ي كه ب�ه دليل دس�تمزد ب�االي اين 
ايران�ي تمايلي  خلبان ه�ا، ايرالين ه�اي 
براي به كارگيري اين خلبان ها ندارند و در 
صورتي كه هواپيماهاي نو خريداري شود 
هم تعداد خلبان هاي بيكار كاهش مي يابد 
و هم شاهد حضور خلبان هاي خارجي در 

ايرالين هاي ايراني نخواهيم بود.
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 پيام تبريك به مناسبت روز خبرنگار
رباط كريم  معب��ودي رييس اداره فرهنگ وارش��اد 
اسالمي شهرس��تان رباط كريم در پيامي روز خبرنگار 
را تبريك گفت. معبودي رييس اداره فرهنگ وارش��اد 
اس��المي غرب اس��تان تهران درپيامي باگراميداش��ت 
يادوخاطره خبرنگار شهيد محمود صارمي، هفدهم مرداد 
روز بزرگداشت مقام خبرنگار را به تمامي خبرنگاراني كه 
به اصول، اخالق و استقالل حرفه يي باور دارند تبريك 
گفتند. معبودي افزود: بايد زحمات خبرنگاران عزيزان را 
ارج نهاد و از خدماتشان صميمانه قدرداني كرد. برخود 
الزم مي دانم به عنوان يكي از خادمين عرصه فرهنگي 
مراتب تقدير و تش��كر خود را از تالش خستگي ناپذير 
خبرنگاران، به ويژه خبرنگاران بخش فرهنگي وهنري 
كه در انعكاس اخبار سعي فراوان دارند اعالم دارم، اميد 
اس��ت با اس��تعانت و توكل به خداوند متعال در انجام 
رس��الت آگاهي بخشي و شفاف س��ازي و ارتقاء سطح 

فرهنگي جامعه موفق و مويد باشيد. 

 كرمانشاه رتبه دوم توانمندسازي مددجويان 
بهزيستي در كشور را دارد

كرمانش�اه  معاون امور اجتماعي اداره كل بهزيستي 
استان كرمانشاه گفت: كرمانشاه پس از يزد با خروج 32.5 
درصد مددجويان از چرخه حمايتي، رتبه دوم كش��وري 
در زمينه توانمندس��ازي شغلي مددجويان را دارد.  سيد 
قاسم محسني رييس گروه مطالعه و توسعه حمايت هاي 
اجتماعي بهزيستي كشور در دوره آموزشي تربيت مربي 
و مشاور آماده سازي شغلي اظهار داشت: با توجه به اينكه 
استان كرمانش��اه از معضل بيكاري رنج مي برد، بنابراين 
م��ددكاران اجتماعي مي توانند نق��ش مهمي در كاهش 
بيكاري مددجويان و توانمندسازي آنها داشته باشند.  به 
گفته او، عدم انگيزه و نداشتن كسب و كار مناسب موجب 
ش��ده آمار بيكاري مددجويان باال باش��د و اين در حالي 
اس��ت كه برخي از مددجويان با انگي��زه بااليي به دنبال 

اشتغال و توانمندشدن خود هستند. 

 پيش بيني ۱۷۰۰ ميليارد توماني مشاركت  
مردمي در كشور

س�نندج  معاون توس��عه مش��اركت هاي مردمي 
كميته امدادگفت: امسال پيش بيني مي شود كه حجم 
مش��اركت هاي مردمي در زمينه كمك به مددجويان 
ام��داد ب��ه يك ه��زار و ۷۰۰ ميلي��ارد تومان برس��د.  
علي محم��د ذوالفق��اري ديروز در نشس��ت تخصصي 
مش��اركت هاي مردمي كميته امداد كردستان با بيان 
اينكه مش��اركت خيران در سياس��ت ها و برنامه هاي 
كميته ام��داد به ماندگاري خدم��ات اين نهاد كمك 
مي كند اظهار داش��ت: ما به دنبال استفاده از ظرفيت 
كمك هاي خيران متخصص در زمينه رفع مش��كالت 
مختل��ف مددجوي��ان هس��تيم.  او با بي��ان اينكه در 
هر ش��هر و منطقه يي مش��اركت خي��ران باالتر بوده 
محروميت زدايي افزايش پيدا كرده اس��ت، گفت: اگر 
خيران متناس��ب با توانايي هاي اقتصادي و اجتماعي 
در كم��ك ب��ه محروم��ان مش��اركت كنند س��رعت 
پاسخگويي به نيازمندان و ارائه خدمات موثرتر است.  
معاون توس��عه مش��اركت هاي مردم��ي كميته امداد 
امام خميني)ره( كشور، تصريح كرد: اين نهاد آمادگي 
دارد تا متناس��ب با نوع نيت خيران به نيازمندان در 

مناطق مد نظر آنها كمك ها را هزينه كند. 

 احداث شهرك گياهان دارويي در شهرستان 
گاليكش 

گرگان   فرماندار شهرستان گاليكش گفت: نخستين 
شهرك گياهان گلخانه يي دارويي با اعتبار 2۰ ميليارد 
ريال از اعتبارات عمراني فرمانداري شهرستان گاليكش 
كلنگ زني مي ش��ود.  حسن خسروي ظهر ديروز اظهار 
داش��ت: اين ش��هرك در 3 كيلومتري غرب روس��تاي 
آق قمي��ش واقع اس��ت و قرار اس��ت به همان نس��بت 
اعتبارات عمراني فرمانداري. س��ازمان جهاد كشاورزي 
اس��تان هم اعتبار اختص��اص دهد.  او اف��زود: در اين 
ش��هرك انواع گياهان دارويي متناسب با شرايط آب و 
هوايي منطقه مانند زعف��ران. به ليمو. گل محمدي و 
غيره كشت خواهد ش��د. در حال حاضر جدول سازي. 
پايه گذاري برق و لوله كشي آب و ديگر زيرساخت ها در 

حال انجام است. 

 اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي براي 2 طرح 
اقتصادي 

ش�يراز  مديركل امور اقتص��ادي و دارايي فارس 
گف��ت: ط��رح اح��داث چرخ��ه كام��ل تولي��د پنل 
فتوولتايي��ك و طرح آزمايش��گاه مركزي ش��يراز از 
هيات سرمايه گذاري خارجي كشور مجوزهاي الزم را 
گرفت. بابك دايي ديروزافزود: حجم س��رمايه گذاري 
پيش بيني شده براي طرح احداث چرخه كامل توليد 
پن��ل فتوولتاييك )ب��راي توليد انرژي خورش��يدي( 
6۰9.5 ميليون يورو و سرمايه گذاري پيش بيني شده 
براي طرح آزمايشگاه مركزي شيراز 6۰ ميليون دالر 
است. نايب رييس مركز خدمات سرمايه گذاري فارس 
با اشاره به مش��اركت شركت هاي خارجي در اجراي 
 HBS اين طرح ها گفت: طرح نخست توسط شركت
از كش��ور آلمان و طرح دوم از ش��ركت Italabs از 
ايتاليا مجوزهاي الزم براي س��رمايه گذاري در فارس 

را به دست آورده اند. 

 فارس قطب توليد انگور كشور 
شيراز  برداشت انگور از ۷۴ هزار هكتار تاكستان هاي 
فارس آغاز شده اس��ت.  در همين خصوص كارشناس 
مس��وول انگور جهاد كشاورزي فارس گفت: پيش بيني 
مي ش��ود امس��ال 52 هزار تن انگور از ۷۴ هزار هكتار 
باغ هاي ديم و آبي اس��تان برداشت شود.  سيد محمد 
تقي طبيب لقماني افزود: رقم هاي بيدانه، كشمش��ي، 
عس��كري، رتب��ي، ري��ش باب��ا و ياقوت��ي از باغات 2۰ 
شهرس��تان فارس برداشت مي ش��ود و شهرستان هاي 
ممس��ني، ش��يراز، س��پيدان و بوانات بيشترين سطح 
زير كش��ت اين محصول را به خ��ود اختصاص داده اند. 
او افزود: برداش��ت انگور هر س��ال از اواخ��ر خرداد در 
شهرستان هاي گرمسيري آغاز مي شود و تا اواسط مهر 

در شهرستان هاي سردسيري ادامه دارد. 

اخبارشهرستانها

سمنان   رييس اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي استان سمنان گفت: 
دوره ه��اي آموزش رون��ق توليد و مهارت 

فروش در استان سمنان برگزار مي شود. 
به گزارش تس��نيم، علي اصغر جمعه اي دي��روز در دومين 
نشس��ت ص��ادرات غيرنفتي اس��تان س��منان اظهار داش��ت: 
برگزاري دوره هاي آموزشي براي رونق توليد و افزايش مهارت 
توليدكنندگان براي فروش كاالهاي توليدي يكي از مهم ترين 
اقدامات دولت اس��ت كه در اين اس��تان اجرا مي ش��ود.  او از 
س��اماندهي 6۰۰ واحد توليدي در اين دوره هاي آموزشي خبر 
داد و افزود: از ابتداي سال 96 تاكنون بالغ  بر 5 دوره آموزشي 

در استان سمنان برگزار شده است. 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي اس��تان 
س��منان با تاكي��د بر لزوم برگ��زاري اين دوره هاي آموزش��ي 
خاطرنش��ان كرد: سال گذش��ته اتاق بازرگاني استان سمنان 
درمجموع 16 دوره آموزش��ي با محوريت رونق توليد و مهارت 
فروش در سراس��ر اس��تان س��منان برگزار كرد.  او با تاكيد بر 
اينكه افزايش بازدهي اين دوره هاي آموزش��ي در دس��تور كار 
ق��رار دارد، اذعان كرد: توليدكنندگان نقش اساس��ي در رونق 
اقتصاد ايفا مي كنند و بايد به اين قشر در كشور توجه ويژه يي 
ش��ود.  جمعه اي با تاكيد بر اينكه رفع موانع موجود در مسير 
توليد يكي از مهم ترين اولويت هاي دولت اس��ت، يادآور ش��د: 
بانك هاي عامل موظف به همكاري در ارائه تس��هيالت قانوني 
به توليدكنندگان هس��تند. موانع موجود سبب ايجاد ركود در 
بازار كار و توليد داخلي است و اين مهم با سياست هاي اقتصاد 

مقاومتي در تناقض است. 

برگزاري دوره هاي آموزش 
رونق توليد و مهارت فروش

سيستان و بلوچستان   مديركل حفاظت 
محيط  زيس��ت سيس��تان و بلوچستان 
گفت: كارگروه شهرس��تاني احياي تاالب 
هامون با حضور فرمانداران حوزه سيستان و 
مس��ووالن شهرستاني در محل فرمانداري نيمروز برگزار شد.  نيره 
پورماليي در گفت وگو با مهر اظهار داش��ت: كارگروه شهرس��تاني 
احياي تاالب هامون با حضور فرمانداران حوزه سيس��تان، مديركل 
محيط زيست استان، مسووالن شهرستاني و ذي نفعان تاالب هامون 
در محل فرمانداري نيمروز برگزار ش��د.  او افزود: جلس��ه كارگروه 
احياي ت��االب هامون پس از انج��ام بازديد ميداني از مس��يرها و 
بس��تر تاالب هامون در منطقه سيس��تان برگزار شد و پس از اخذ 
ديدگاه ه��اي مردم محل��ي و ارائه نظرات، پيش��نهادات فرمانداران 
درخص��وص لزوم هدايت، حفظ و نگهداش��ت آب در تاالب هامون 
مطرح و بررسي شد.  پورماليي گفت: در كارگروه شهرستاني احياي 
تاالب هامون موارد متعددي براي طرح در كارگروه استاني احياي 
تاالب هامون مطرح شد كه پس از جمع بندي و كارشناسي به اين 
كارگروه ارائه مي شود.  مديركل حفاظت محيط زيست سيستان و 
بلوچستان ادامه داد: ارائه مسيرهاي ورود آب به تاالب هامون جهت 
اليروبي، انجام فعاليت اليروبي در تاالب »هامون هيرمند« در مقابل 
كوه خواجه، اخذ سهميه دوم حق آبه زيست محيطي تاالب از طريق 
امور آب منطقه يي از جمله پيش��نهادات ارائه شده در اين كارگروه 
بود.  او با اشاره به اينكه هرگونه فعاليت در ابعاد مختلف در تاالب 
هامون بايد پس از تصويب در كارگروه احياي تاالب هامون مورد 
اجرا قرار گيرد، افزود: زمان، چگونگي و مسير رهاسازي نوبت دوم 
حق آبه زيس��ت محيطي تاالب هامون از محل چاه نيمه ها بايد با 

تصويب كارگروه استاني مشخص شود. 

برگزاري كارگروه احياي تاالب 
هامون در منطقه سيستان

مرك�زي   مديرعام��ل ش��ركت آب و 
فاضالب روس��تايي استان مركزي گفت: 
18روستا به دليل مشكالت آبي و كمبودها 
با تانكر آبرس��اني مي شوند كه البته نيمي از 
اين تعداد تحت پوش��ش شركت نيستند.  يوسف عرفاني نسب در 
گفت وگو با ايس��نا عنوان كرد: بيش از 816روس��تا تحت پوشش 
ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي قرار دارد و در س��ال جاري 18 
روستا شامل 5روس��تا در خمين، 9روستا در اراك، يك روستا در 
س��اوه، يك روس��تا در دليجان و 2روستا در فراهان است كه البته 
نيمي از اين روستاها تحت پوشش شركت قرار ندارند.  او با اشاره به 
اينكه شركت آبرساني به اين روستاها از جمله روستاي حسين آباد 
بغ��دادي اراك را انجام مي دهد، افزود: در كنار مش��كل كم آبي در 
روس��تاها در برخي نقاط نيز با فش��ار آب ضعيف مواجه هس��تيم 
به طوري كه ش��ب ها مخازن آب براي آبگيري بسته مي شود و روز 
بعد توزيع و برداش��ت از مخازن انجام مي گيرد. عرفاني نسب بيان 
كرد: مخازن آب برخي روس��تاها توان آبرساني همزمان با افزايش 
جمعيت را ندارند و در ايام تعطيالت كه ش��اهد افزايش جمعيت 
روستاها هستيم، افت فشار آب اتفاق مي افتد، همچنين با توجه به 
وجود باغچه هاي منازل روستايي مصرف آب در اين حوزه نيز بايد 
مديريت ش��ود، چراكه مصرف مديريت نش��ده افت فشار آب را به 
همراه دارد و به دليل عدم توانايي شبكه افت و خيزهايي نيز در اين 
حوزه شاهد هستيم. او افزود: فرهنگ مصرف آب در استان مركزي 
و مناطق ش��هري و روس��تايي بايد تغيير يابد، چراكه شبكه هاي 
آبرساني در مناطق ش��هري و روستايي داراي قدمت بااليي است 
و اين فرس��ودگي شبكه نيز خود هدررفت آب را به همراه دارد، با 

بهسازي شبكه نيازي به حفر چاه نخواهد بود. 

آبرساني به ۱8روستاي استان 
مركزي با تانكر

همدان   رييس اتاق بازرگاني استان 
همدان از كش��اورزي در غنا خبر داد و 
گفت: مذاكرات كش��اورزي در غنا با وزير 
كشاورزي اين كشور و اتاق بازرگاني همدان 
صورت گرفته است. علي اصغر زبردست با بيان اينكه كشاورزي در 
غنا در ادامه سياس��ت هاي كشاورزي فراسرزميني انجام مي شود، 
اظهار كرد: تمام مراجع تصميم گير در نظام نس��بت به مفيد بودن 
اين طرح در توس��عه كش��اورزي و توليد محصوالت استراتژيك و 
آوردن آن به كشور اتفاق نظر دارند. او تصريح كرد: به علت پتانسيل 
بااليي كه اس��تان همدان در كشاورزي و كشاورزان باسابقه يي كه 
در اين استان وجود دارد، اتاق بازرگاني تصميم گرفته اين پتانسيل 
را فعال كرده و مناطقي را به عنوان كش��ت فراسرزميني شناسايي 
و معرف��ي كند. او افزود: كش��ور غنا در غرب آفريقا واقع ش��ده و 
متوسط بارندگي اين كشور 25۰۰ميليمتر است و امكانات بسيار 
گس��ترده يي به لحاظ آب وهوايي و خاك دارد به طوري كه به علت 
اقليم مناس��ب در برخي نقاط آن حتي 3 بار در س��ال برداش��ت 
محص��ول وجود دارد.  رييس اتاق بازرگاني اس��تان همدان يادآور 
شد: تاكنون چندين اقدام در زمينه كشاورزي در غنا انجام شده و 
هياتي از كش��اورزان استان به اين كشور اعزام شده و با مسووالن 
غنا مذاكراتي نيز صورت گرفته اس��ت.  زبردست ادامه داد: غير از 
كشاورزي اين كشور ظرفيت هاي ديگري از جمله خدمات فني و 
مهندس��ي، دامداري، معادن و صنايع تبديلي كشاورزي شناسايي 
شده است كه مسووالن اين كشور استقبال كرده اند.  او با اشاره به 
اينكه اتاق همدان از س��وي اتاق ايران به عنوان اتاق معين در غنا 
انتخاب شده است، بيان كرد: همچنين امكان دارد، نمايشگاهي از 

توانمندي هاي كشاورزي استان همدان در غنا ايجاد شود.

همداني ها براي كشاورزي در 
غنا مذاكره كردند

مديركل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر و دريانوردي خبر داد

برگزاري همايش مهندسي سواحل و بنادر كشورهاي در حال توسعه

معاون امور اقتصادي استانداري سيستان و بلوچستان خبر داد

اخذ مجوز ترانزيت 35 هزار كانتينر گندم از هندوستان به افغانستان از طريق چابهار
گروه بنگاه ها    

 معاون هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع اس��تانداري سيس��تان و بلوچستان 
گفت: مجوز ترانزيت 35هزار كانتينر گندم از هندوس��تان به پاكستان از مسير ترانزيتي 
چابهار - ميلك سيستان و بلوچستان اخذ و ترانزيت آن تا 2 هفته ديگر به صورت رسمي 

آغاز مي شود. 
 سكينه اشرفي ديروز در نشست با خبرنگاران گفت: قرار است در نخستين مرحله 5 هزار و

۷۰۰ كانتينر از بندر چابهار به مرز ميلك تردد كنند. براي حمل اين مقدار كانتينر روزانه 
حداقل 1۰۰كاميون در مسير ترانزيتي چابهار - ميلك تردد خواهند كرد. 

او افزود: اين محموله قرار اس��ت طي 2 ماه منتقل ش��ود كه بيش از هزار شغل را نيز 
ايجاد خواهد كرد.  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سيستان و 
بلوچستان تصريح كرد: دولت با اخذ اين مجوز زيرساخت هاي الزم را فراهم كرده و اينك 

مردم بايد براي بهره گيري از اين ظرفيت اقدام كنند. 
اش��رفي با بيان اينكه دولت خدمات زيربنايي زيادي در سيس��تان و بلوچستان انجام 

داده است، گفت: بيشتر اين خدمات به سبب بزرگي و زيربنايي شايد در كوتاه مدت نمود 
پيدا نكند اما در آينده نه تنها اين استان بلكه جنوب شرق كشور را متحول خواهد كرد. 
او توس��عه بندر چابهار، فعال ش��دن محور ترانزيتي، ساخت راه آهن چابهار -زاهدان- 
ميلك و س��رخس، گازرس��اني، ايجاد كارخانه هاي متعدد پتروش��يمي، الستيك سازي، 
خودرو س��ازي، اج��راي طرح آبياري نوين در 1۴6هزار هكتار از اراضي سراس��ر اس��تان، 
رونق بازارچه هاي مرزي و توس��عه تجارت و ده ها طرح بزرگ و كوچك ديگر را از جمله 

فعاليت هاي زيربنايي دولت در اين استان برشمرد. 
معاون اس��تاندار سيس��تان و بلوچستان اظهار داش��ت: حركت جمعي و هماهنگي و 
همصدايي دس��تگاه هاي مختلف اجرايي و همت و تالش اس��تاندار سيستان و بلوچستان 

سبب قرار گرفتن اين استان در مسير توسعه شده است. 
او تصريح كرد: اكنون كه زمينه توس��عه و پيش��رفت اس��تان فراهم ش��ده از صاحبان 
سرمايه و عامه مردم استان انتظار است، وارد عرصه شده و با سرمايه گذاري در بخش هاي 

مختلف شكوفايي و نشاط را براي اين منطقه به ارمغان آورند.

گروه بنگاه ها   
يك��ي از اركان غيرقابل انكار توس��عه اقتصادي، 
ظرفيت هاي س��احلي اس��ت كه مي تواند به عنوان 
دروازه يي رو به س��وي فرصت هاي تازه عمل كند و 
ظرفيت هاي مغفول مانده در اين بخش را احيا كند. 
دول��ت يازده��م از ابت��داي تش��كيل اعالم كرد 
كه برنامه هاي دامنه داري را براي توس��عه س��واحل 
كش��ور با محوريت س��واحل مكران دنبال مي كند 
تا با بسترس��ازي مناس��ب بتواند اين سواحل را به 
عنوان ترمين��ال ترانزيتي، گردش��گري، انرژي و... 

تثبيت كند. 
بر اساس چنين دورنمايي است كه شنيدن خبر 
انتخاب كي��ش به عنوان ميزب��ان دهمين همايش 
بين المللي مهندس��ي سواحل و بنادر كشورهاي در 
حال توس��عه مي تواند، خبر مهمي باشد كه به بهانه 
آن نگاه��ي ب��ه ابعاد و زواي��اي گوناگون اين بخش 

انداخت. 
 مديركل مهندسي سواحل و بنادر سازمان بنادر 
و دريانوردي از ميزبان��ي جزيره كيش براي برپايي 
دهمين همايش بين المللي مهندس��ي س��واحل و 
بنادر كشورهاي در حال توسعه در سال 2۰2۰ خبر 
داد و افزود: توانمندي هاي ايران در بحث مهندسي 
و مديريت سواحل از داليل تاييد اين ميزباني است. 
محم��د  اللهيار در حاش��يه نخس��تين نشس��ت 
هماهنگي مس��ووالن انجمن جهاني زيرساخت هاي 
حمل و نقل آبي PIANC با مسووالن كميته ملي 
كش��ور كه در مركز همايش هايي بين المللي كيش 
برگزار ش��د، اظه��ار كرد: هدف از برپايي نشس��ت، 
بررس��ي ميزبان��ي ايران ب��راي دهمي��ن »همايش 
مهندسي سواحل و بنادر كشورهاي در حال توسعه 
در س��ال 2۰2۰« و نهايي ش��دن زمان و مكان آن 

است. 
وي اف��زود: موضوع اين هماي��ش، ارتقاي حمل 
ونق��ل دريايي و توس��عه پايدار مناطق س��احلي و 
همچنين نحوه مديريت مقاالت ارسالي خواهد بود. 

 فرصتي براي عرضه توانمندي ها
بين الملل��ي  انجم��ن  در  اي��ران  نماين��ده 
زيرس��اخت هاي حمل و نقل آب��ي به عضويت ايران 
به عنوان تنها كشور خاورميانه در اين انجمن اشاره 
كرد و يادآور ش��د: به دليل توانمندي كشورمان در 
حوزه مهندسي و مديريت سواحل و همچنين سطح 
باالي علم و فناوري در اين حوزه، عضويت ايران در 

انجمن از حدود 6س��ال قبل پذيرفته ش��ده است. 
وي عضوي��ت ايران در انجم��ن و برگزاري همايش 
را فرصتي براي عرضه توانمندي علمي متخصصان 
داخل��ي كش��ور در عرص��ه بين الملل و آش��نايي با 
جديدتري��ن روش ه��اي روز و به اش��تراك گذاري 
آخرين يافته و دستاوردهاي اين عرصه عنوان كرد. 
اللهي��ار يك��ي از اقدامات انجم��ن را برگزاري 
كنفران��س »مهندس��ي س��واحل در كش��ورهاي 
در حال توس��عه« عنوان كرد و افزود: بر اس��اس 
 PIANC پيشنهاد جمهوري اسالمي در اجالس
راي گيري و اعضاي انجمن به اتفاق آرا به ميزباني 
اي��ران براي برگزاري دهمي��ن دوره كنفرانس در 
س��ال 2۰2۰ راي مثبت دادند و پرچم كنفرانس 
در ريودوژانيرو برزيل در سال 2۰16 به جمهوري 

اسالمي منتقل شد. 
وي در م��ورد اينكه برگزاري اين نشس��ت چه 
منافعي براي كش��ور دارد؟ اظهار كرد: ايران، كشور 

پيش��رو منطقه در مهندس��ي و مديريت س��واحل 
است كه با 5هزار و 8۰۰ كيلومتر نوار ساحلي تنها 
كش��وري اس��ت كه به صورت جامع طرح مديريت 
يكپارچه مناطق ساحلي را تهيه كرده است كه اين 

طرح در آستانه اجرا قرار دارد. 
وي تصريح كرد: دس��تورالعمل هايي كه انجمن 
مهندس��ي درياي��ي در حوزه س��واحل و دريا تهيه 
مي كند مبن��اي تدوين آيين نامه هايي براي طراحي 

سازه هاي دريايي است. 

 توسعه سواحل مكران
اللهيار در خصوص توس��عه س��واحل مكران و 
برنامه هاي م��دون اين انجمن در اي��ن زمينه نيز 
گفت: كارگروه��ي با حضور نمايندگان تام االختيار 
دستگاه هاي مختلف در سطح دولت به اين منظور 
تشكيل شده و مبناي اوليه كار ارائه طرح مديريت 
يكپارچه مناطق س��احلي است كه سازمان بنادر و 

دريانوردي با كمك 18 كش��ور براي تمام سواحل 
آن را تهي��ه ك��رده اس��ت. وي افزود: ط��رح ويژه 
توسعه سواحل مكران توس��ط معاونت شهر سازي 
و معماري وزارت راه و شهر س��ازي تهيه ش��د كه 
ب��ا توجه به مناطق س��احلي موجود نياز اس��ت تا 
توس��عه آن با نگاه دريا به ساحل انجام شود كه با 
شناس��ايي ظرفيت ها و با رويكرد توسعه پايدار در 

حال اتفاق است. 
اللهيار در پاسخ به سوال ايرنا كه توسعه سواحل 
جنوبي كش��ور در چشم انداز انجمن مورد نظر است 
يا سواحل شمالي نيز اظهار كرد: در سواحل جنوبي 
فرصت هاي زيادي براي توس��عه پايدار و هوش��مند 
وجود دارد اما به دليل اس��تفاده نامناسب از سواحل 
ش��مالي و تخريب برخي از آن با اس��تقرار مديريت 
يكپارچه مناطق س��احلي و ايج��اد هماهنگي بين 
دس��تگاه ها و بستر س��ازي براي مش��اركت بيش��تر 
مردمي مي توان در راس��تاي توسعه پايدار سواحل 

حركت كرد و مناطقي كه در آن مش��كالتي ايجاد 
شده را حل و فصل كرد. دبيركل انجمن پيانگ هم 
در حاشيه اين نشست، حضور نمايندگان انجمن در 
ايران و كيش را مايه افتخار انجمن جهاني دانس��ت 
و ابراز اميدواري كرد كه بتوانيم از اين فرصت براي 
دنبال كردن اهداف همايش مهندس��ي س��واحل و 
بنادر در كش��ورهاي درحال توسعه در سال 2۰2۰ 

ميالدي در كيش استفاده كنيم. 
فان كاپل هدف اصلي اين همايش را استفاده از 
تخصص هاي مختلف كش��ورهاي جهان به ويژه در 
حال توس��عه برشمرد و افزود: جمهوري اسالمي در 
كنار خليج فارس موقعيت مناس��بي براي برگزاري 
اي��ن كنفرانس دارد و جزيره كيش هم كه در ميانه 
خليج فارس قرار دارد، محل مناسبي براي برگزاري 

همايش است. 
در پايان اين نشست تفاهمنامه يي بين مسووالن 
انجم��ن و كميته ملي در راس��تاي برگ��زاري اين 

همايش به امضا رسيد. 
در اي��ن نشس��ت مس��ووالني از مق��ر مرك��زي 
پيانگ، دبيركل س��ابق و جديد و نمايندگان انجمن 

كشورهاي آرژانتين و فيليپين شركت داشتند. 

 جايگاه ايران در انجمن جهاني
انجمن جهاني زيرس��اخت هاي حمل و نقل آبي 
PIANC با 13۰س��ال قدم��ت معتبرترين انجمن 
مهندسي دريايي جهان است كه مقر آن در بلژيك 
قرار دارد و موضوعات مربوط به مهندس��ي دريايي، 
ناوبري دريايي، طراحي س��ازه هاي بندري و دريايي 

در آن مورد بررسي قرار مي گيرد. 
ايران 6سال پيش به عضويت انجمن بين المللي 
زيرس��اخت هاي حم��ل و نق��ل آب��ي در آم��د كه 
اي��ن عضويت ب��ه صورت رس��مي و قانون��ي مورد 
 تايي��د مجلس ق��رار گرفت. جمهوري اس��المي در

8 كميس��يون تخصصي اين انجمن داراي نماينده 
اس��ت ك��ه در تدوين دس��تورالعمل ها نقش مهمي 
برعه��ده دارد. س��ازمان بن��ادر و دريان��وردي ب��ه 
نمايندگي از جامعه تخصصي كش��ور در اين انجمن 

عضو است. 
س��يزدهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر 
و س��ازه هاي درياي��ي )ICOPMAS 2۰18( نيز 
ش��هريور ماه س��ال آينده با حمايت معنوي انجمن 
 )PIANC( جهاني زيرساخت هاي حمل و نقل آبي

برگزار مي شود. 



 Wed. August 9. 2017  890   چهارشنبه      18 مرداد 1396   16  ذي القعده 1438  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
كليات طرح توزيع مواد مخدر 

دولتي تصويب شد
نايب رييس كميس��يون حقوق��ي و قضايي مجلس 
شوراي اس��امي گفت: كليات طرح توزيع مواد مخدر 
دولت��ي به تصويب رس��يده و هفده��م مردادماه براي 
تصويب نهايي ب��ه صحن علني مجلس مي رود. محمد 
كاظمي در خص��وص طرح توزيع م��واد مخدر دولتي 
گف��ت: كليات طرح توزيع مواد مخدر دولتي در مرحله 
اول در كميسيون مجلس، به تصويب رسيده است و سه 
شنبه هفدهم مرداد براي تصويب نهايي در صحن علني 
مجلس مطرح مي شود.  وي افزود: طرح فوق با ضوابط 
و مقررات قانوني براي قط��ع رابطه مصرف كنندگان با 
فروش��ندگان مواد مخدر مطرح ش��ده اس��ت و پس از 
تصويب نهايي اجرايي مي شود. نايب رييس كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس ش��وراي اسامي اظهار كرد: 
تامين نياز مصرف كنندگان م��واد مخدر از طريق يك 
سياس��ت درس��ت و قطع فروش مواد مخدر از س��وي 
س��وداگران ازجمله اهداف طرح توزيع م��واد مخدر با 
ضوابط قانوني اس��ت. وي با بي��ان اينكه ماده مخدري 
ك��ه پس از تصويب نهايي طرح توزيع مي ش��ود، هنوز 
مش��خص نيست، ادامه داد: برخي از ترياك نام مي برند 
ام��ا اين موضوع صحت ن��دارد چرا كه نوع مخدر طبق 

آيين نامه در مرحله بعدي مشخص خواهد شد. 

آمار طالق مددجويان كميته 
امداد كمتر از يك  درصد است

مدي��ركل كميته امداد اس��تان تهران گف��ت: آمار 
طاق در اس��تان تهران بطور متوس��ط ۳۸ درصد است 
كه اين آمار در ميان مددجويان تحت حمايت اين نهاد 
به كمتر از يك درصد مي رس��د. محس��ن وليئي اظهار 
داش��ت: درحال حاضر تعداد ۱۰۵ه��زار مددجو تحت 
پوشش كميته امداد اس��تان تهران قرار دارند و حدود 
۳۰۰هزار نفر نيز در طول س��ال به ص��ورت موردي از 
خدمات كميته امداد استان تهران بهره مند مي شوند و 
در مجم��وع تعداد ۴۰۰هزار نفر از خدمات اين نهاد در 
طول سال برخوردار مي شوند. وي با بيان اينكه برگزاري 
دوره هاي آموزش خانواده، اعزام مددجويان به اردوهاي 
زيارتي و آموزشي تربيتي، برپايي جشنواره هاي قرآني 
و تربيتي و غيره از اصلي ترين برنامه هاي فرهنگي اين 
نهاد براي مددجويان اس��ت، خاطرنشان كرد: تا پايان 
امس��ال بيش از ۲۳هزار مددج��و از برنامه هاي آموزش 
خانواده بهره مند خواهند شد كه اميدواريم با استفاده 
از ظرفيت هاي سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقامه نماز 
اس��تان تهران امسال زمينه آموزش حدود ۴هزار نفر از 

جامعه هدف اين نهاد فراهم شود. 

قرارداد خريد شير مدارس 
با برخي كارخانه ها لغو شد

مع��اون اجتماعي وزير بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي گفت: با توجه ب��ه بيش از چهار ه��زار مورد 
نمونه برداري از ش��يرهايي كه در مدارس توزيع ش��ده 
اس��ت به علت غيربهداش��تي بودن و مش��كل كيفيت 
برخي از اين شيرها، قرارداد خريد شير مدارس با برخي 
كارخانه هاي توليد ش��ير لغو ش��د. محمد هادي ايازي 
افزود: در طول دولت يازدهم ماموران وزارت بهداش��ت 
حدود 6۳ هزار و 7۴۰مورد بازرسي بهداشتي از مدارس 
داشتند كه در اين بازرسي ها ۴هزار و ۴7مورد بازرسي 
از كيفيت شيرهاي توزيعي انجام شد كه در برخي موارد 
نمونه برداري ها به لغو قرارداد خريد با كارخانه توليد شير 
منجر ش��د. وي ادامه داد: در دولت يازدهم در مجموع 
۵ تفاهمنام��ه همكاري بين وزارت بهداش��ت و وزارت 
آموزش و پرورش امضا شد كه نخستين آن همكاري در 
زمينه توانمندي دانش آموزان و اولياي مدارس در زمينه 
كنترل شير مدارس، محدوديت توزيع مواد غذايي مضر 
مثل سوسيس و كالباس و چيپس و نوشابه در مدارس 
بود. ايازي گفت: دومين تفاهمنامه آموزش و به كارگيري 
سفيران سامت بود كه طي آن يك ميليون و ۲7۰هزار 
دانش آموز به عنوان س��فير س��امت معرفي ش��دند و 
آموزش ديدند. تفاهمنامه س��وم در زمينه مراقبت هاي 
اجتماعي بود كه بين 9دستگاه ازجمله وزارت بهداشت 
و آموزش و پرورش امضا ش��د تا براس��اس آن ش��اهد 

ارتقاي سامت اجتماعي دانش آموزان باشيم. 

كاهش تصدي گري سازمان 
ميراث فرهنگي در امور صنفي

وكي��ل انجم��ن صنف��ي دفاتر خدمات مس��افرت 
هوايي و جهانگردي ايران از موافقت س��ازمان ميراث 
فرهنگي و گردش��گري با درخواس��ت انجمن مزبور با 
اص��اح آيين نامه ايجاد، اص��اح، تكميل، درجه بندي 
و نرخ گذاري تاسيس��ات گردش��گري مبني بر كاهش 
دخالت س��ازمان گردش��گري در امور صنفي و اداري 
فع��االن عرصه صنعت گردش��گري خب��ر داد. وي با 
اش��اره به جلس��ه رياست س��ازمان ميراث فرهنگي و 
گردش��گري كه با حضور ريي��س انجمن صنفي دفاتر 
خدم��ات جهانگردي ايران برگزار ش��د، گفت: در اين 
جلسه مقررات مربوط به نحوه مداخله سازمان ميراث 
فرهنگي و گردش��گري در امور مربوط به تاسيس��ات 
گردشگري كه به موجب آن سازمان مذكور در تمامي 
مراحل تاس��يس و فعاليت و نظارت بر عملكرد چنين 
تاسيس��اتي نظ��ارت دارد مورد بحث و بررس��ي قرار 
گرف��ت و مقرر ش��د جزء ۱6 از بند مي��م از ماده يك 
آيين نامه فوق الذكر حذف شود. قاسمي در ادامه افزود: 
به موجب اين آيين نامه كليه مراحل تاسيس فعاليت، 
تمديد پروانه، نظارت بر فعاليت تاسيسات گردشگري 
ش��امل هتل ها، ميهمان پذيره��ا و... و نيز درجه بندي 
اين قبيل تاسيس��ات در حيطه اختيار سازمان ميراث 
فرهنگي و گردشگري قرار گرفته و تشكل هاي صنفي 
مربوط به چنين نابساماني هيچگونه نقش و جايگاهي 
در فرايند تصميم گي��ري و نظارت بر عملكرد اعضاي 
خويش ندارند. وكيل انجمن دفاتر خدمات جهانگردي 
ايران اظهار داش��ت: در صورت ح��ذف اين بند، دفاتر 
ذكور كماكان تاب��ع نظام حقوقي خاص خود خواهند 
بود. قاس��مي گفت: از مزيت هاي ح��ذف بند اخير از 
آيين نام��ه مصوب س��ال ۱۳9۴ آن اس��ت كه دخالت 
سازمان ميراث فرهنگي در ايجاد و فعاليت تشكل هاي 
صنفي مربوط به حوزه فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي 
و جهانگردي منتفي ش��د و اين نوع تش��كل ها وقتي 
ماده ۱۳۱قانون كار و ضوابط مربوطه و بطور مس��تقل 
از سوي سازمان ميراث فرهنگي ايجاد و تشكيل شد، 

به فعاليت خواهند پرداخت. 

اخبار

نام سيدمحمد بطحايي براي وزارت آموزش و پرورش به مجلس رفت

مامور به حل بحران منابع
روحاني براي وزارت آموزش و پرورش، اقتصادي ترين مدير اين وزارتخانه را به مجلس معرفي كرد

گروه اقتصاد اجتماعي  
چهارم آبان ماه س��ال گذشته، يك خبرگزاري به 
نقل از علي قطب الديني، مديركل تعاون و پشتيباني 
وزارت آم��وزش و پرورش در دولت پيش��ين و يكي از 
مديران مياني صندوق ذخيره فرهنگيان، نوش��ت كه 
كه »صندوق ذخيره فرهنگيان  به يك باره اعتباري براي 
خريد ۸۰۰ دستگاه خودرو لوكس براي مديران ارشد 
اين صندوق ش��امل مديران عامل، معاونان و مديران 
حوزه س��تادي و يك معاون وزير، با ش��رايطي كه در 
تاريخ شركت هاي ليزينگ بي س��ابقه بود، اختصاص 
داد.« قطب الديني در آن گفت وگو بر نام معاون وزيري 
تاكي��د كرده ب��ود كه در آن روزه��ا و پس از پذيرش 
اس��تعفا علي اصغر فاني، وزير وقت آموزش و پرورش، 
از جان��ب رييس جمهوري، با حفظ س��مت، به عنوان 
سرپرس��ت اين وزارتخانه برگزيده ش��ده بود. پس از 
آن مركز اطاع رس��اني و روابط عمومي وزارت آموزش  
و پ��رورش در اطاعيه يي اعام كرد كه »سرپرس��ت 
وزارت آم��وزش  و پ��رورش تاكنون هي��چ خودرويي، 
لوكس يا غيرلوكس، با تس��هيات يا بدون تسهيات، 
از شركت ليزينگ صندوق ذخيره فرهنگيان دريافت 

نكرده است«. او به سامت از آن اتهام گذر كرد. 
سرپرس��ت آن روزه��اي وزارت آموزش و پرورش، 
س��يدمحمد بطحايي بود؛ معاون پشتيباني و توسعه 
مديريت ه��ر دو وزير اين وزارتخانه در دولت يازدهم، 
كه آن روزها، پس از انتصاب به عنوان سرپرس��ت، در 
ميانه هياهوهاي صندوق ذخي��ره فرهنگيان، نامش، 
بيش از هميش��ه شنيده ش��د. راهي كه به نخستين 
حكم سرپرس��تي بطحاي��ي ختم ش��د، از راهروهاي 
مجل��س و از مي��ان زمزمه هاي اس��تيضاح علي اصغر 
فاني، وزير وقت آموزش  و پرورش، آغاز ش��د. در ميان 
آن زمزمه ه��ا نمايندگان مجل��س دهم طرح تحقيق 
و تفح��ص از صن��دوق ذخيره فرهنگي��ان را تصويب 
كردند. يك روز پس از آن، فاني، شهاب الدين غندالي، 
ريي��س وقت صندوق، را عزل ك��رد. چند روز پس از 
آن، غندالي بازداشت شد و فاني هم، در راستاي آنچه 
»ترميم كابينه« خوانده ش��د، از سمتش استعفا كرد 
تا رييس جمهوري، بيس��ت و هشتم مهرماه، بطحايي 
را سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش كند. بطحايي 
ديروز براي بار دوم سرپرس��ت اين وزارتخانه ش��د تا 
براي نخس��تين بار براي گرفتن راي اعتماد به مجلس 

معرفي شود. 

 هميشه معاون
بطحايي اگر بتوان��د راي اعتماد نمايندگان مجلس 
ده��م را بگيرد، بدل ب��ه چهاردهمين وزي��ري خواهد 
ش��د كه س��كاندار بزرگ ترين كش��تي ناوگان كابينه 
دولت، با نزديك به يك ميليون نيروي انس��اني و بيش 
از ۱۳ميليون جمعيت تحت پوش��ش مي شود. او وزير 
وزارتخانه يي خواهد شد كه سال هاست دست به گريبان 
مش��كات متعددي اس��ت كه بزرگ ترين آنها كمبود 
اعتباري اس��ت كه مدت هاس��ت، پرداخ��ت مطالبات 
فرهنگيان، از مزد حق التدرسي ها تا پاداش بازنشستگان 

و حتي، سرانه مدارس را دشوار كرده است. 
نام او ديروز در حال��ي در اجراي اصل ۱۳۳ قانون 
اساس��ي و ماده ۱۸۸ قانون آيين نامه داخلي مجلس 
از جان��ب رييس جمهوري به مجلس فرس��تاده ش��د 

ك��ه در روزهاي پ��ر حدس و گمان پ��س از پيروزي 
حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري، نام هايي 
ديگري چون جواد اطاعت، نماينده پيش��ين مجلس، 
شهيندخت موالوردي، معاون كنوني رييس جمهوري 
در ام��ور زن��ان و خانواده، اله��ام امين زاده، دس��تيار 
كنون��ي رييس جمهوري در امور حقوق ش��هروندي، 
عل��ي زرافش��ان، معاون كنون��ي آموزش متوس��طه 
وزارت آموزش و پروش، جواد اژه اي، رييس س��ازمان 
استعدادهاي درخش��ان در دولت اصاحات در ميان 
بودند. در هفته هاي گذش��ته و پيش از جدي ش��دن 
احتمال ش��هردار ش��دن محمدعلي نجفي، نام وزير 
آموزش و پرورش دولت اكبر هاشمي رفس��نجاني هم 
در ميان فهرس��ت گمانه زني هاي برخي كارشناس��ان 
به چشم مي خورد؛ چه اينكه نجفي، نخستين گزينه 
حسن روحاني براي وزارت آموزش و پرورش در دولت 
يازدهم بود. نجفي در تابستان گرم 9۲، تنها يك »تك 
راي« ب��راي وزير ش��دن كم آورد ت��ا علي اصغر فاني، 
پس از انتصاب به عنوان سرپرس��ت اين وزارتخانه، با 
راي اعتم��اد مجلس نه��م، وزير آم��وزش و پرورش 
دولت يازدهم ش��ود. او البته پاييز س��ال گذش��ته از 
جايگاهش كناره گرفت تا مجلس دهم در يك و سال 
نيم باقي مانده از دول��ت روحاني، با حضور فخرالدين 
احمدي دانش آش��تياني، كه يك بار در جلب اعتماد 
مجلس نهم براي حض��ور در وزارت علوم ناكام مانده 
بود، در وزارت آموزش و پرورش موافقت كند. بطحايي 
در تمام اين مدت، معاون پشتيباني و توسعه مديريت 

وزارت آموزش و پرورش بود. 
سيد محمد بطحايي، متولد سال ۱۳۴۲ در تهران 
است. او يك س��ال در دوران فاني، از سال 9۲ تا 9۳، 
عاوه بر معاونت توس��عه و پشتيباني، قائم مقام وزير 
هم بود. ثبات بطحاي��ي در حفظ معاونت ها، با وجود 
تمام تاطم ها و تغييرات در راس آموزش و پرورش، به 
دوران ۴ س��اله معاونت او در وزارت آموزش و پرورش 
دولت روحاني خاصه نمي شود. بطحايي همچنين از 
7۸ و از دوران دول��ت اصاحات، تا س��ال 9۲ و پايان 
دولت محم��ود احمدي نژاد، معاون دبيركل ش��وراي 
عالي آموزش و پ��رورش، مهم ترين نهاد قانون گذاري 
اين وزارتخانه بوده اس��ت. پي��ش از آن هم او معاونت 
برنامه ريزي و نظارت در دفتر ستادي، مسوول آموزش 
در سرپرس��تي م��دارس خ��ارج از كش��ور، مديريت 
واحدهاي آموزشي، معلمي، دبيري و امور تربيتي را در 
داشت. عضويت در كميته هاي تخصصي در حوزه هاي 
برنامه ريزي درس��ي، برنامه هاي توسعه، پژوهش هاي 
آموزش��ي و مش��اركت در ده ه��ا طرح پژوهش��ي و 
مطالعاتي در حوزه آموزش و پرورش از جمله س��وابق 
ديگر او اس��ت. او همچنين در دوره هاي آموزش عالي 
درس هاي روش تحقيق، مديريت، سنجش و ارزشيابي 

را تدريس كرده است. 

 يك مدير اقتصادي
بطحايي هرچند مدرك تحصيلي كارشناس��ي اش 
را در رش��ته برنامه ريزي آموزش��ي گرفت��ه، اما مدرك 
تحصيلي كارشناسي ارشدش در رشته مديريت دولتي 
و گراي��ش مديريت مالي اس��ت. او همچنين از دي ماه 
سال گذشته تا امروز رييس مركز ملي نظارت راهبردي 
سازمان برنامه و بودجه كشور است. حضور بطحايي در 

معاونت پشتيباني و توس��عه مديريت وزارت آموزش و 
پرورش در چهار س��ال گذش��ت موجب شد فرهنگيان 
خبرهاي مربوط به پرداخت يا تعويق پرداخت مزد حق 
التدريسي ها، پاداش بازنشستگان و ديگر مسائل مالي و 
بودجه يي وزارت آموزش و پرورش را از زبان او بشنوند. 
مرور گفته هاي او در چهار سال گذشته هم دو كليدواژه 
»مديريت مناب��ع« و »افزايش به��ره وري« را در ميان 
سخنان او پررنگ تر نشان مي دهد. اينها همه، بطحايي را 
بدل به اقتصادي ترين مدير وزارتخانه آموزش و پرورش 

در چهار سال گذشته مي كند. 
بطحايي، كه پيشتر تاكيد كرده بود »بايد به دنبال اين 
باشيم كه روش اداره آموزش و پرورش را تغيير دهيم.« 
مهرماه سال گذش��ته، با بيان اينكه »اقتصاد آموزش و 
پرورش« بايد در كنار برنامه هاي تربيتي و پرورشي مد 
نظر قرارگيرد، گفت: »آم��وزش و پرورش تاثير فراواني 
درتولي��د ناخالص ملي دارد. « او »محدوديت منابع« را 
دليل اصلي ضرورت پرداختن به اقتصاد آموزش دانست 
و ادامه داد: »برداشت هاي متفاوتي از اقتصاد آموزش و 
پ��رورش وجود دارد. دقت داريم كه به هيچ عنوان ورود 
ما به عرصه هاي اقتصادي نبايد به تعليم و تربيت لطمه 
بزند و خط قرمز ما نيز همين است. « اشاره اين سخن 
او، به منتقداني است كه به شتاب گرفتن جريان پولي 
شدن و كااليي شدن آموزش در دولت روحاني اعتراض 
داشتند؛ چه اينكه آن زمان، فاني حتي از بي مانع بودن 
تبديل بخشي از محوطه حياط مدرسه هايي كه حياط 
ب��زرگ دارند، به مغازه ها و واحده��اي تجاري، با هدف 

درآمدزايي و استقال مالي مدارس دولتي، گفته بود. 
بطحايي يك هفته پيش از آن نيز با بيان اينكه برخي 
ورود آموزش و پ��رورش به عرصه اقتصاد را برابر با نگاه 
اقتصادي به عرصه تعليم و تربيت دانسته و با اين ورود، 
ابراز مخالفت مي كنند، با اشاره به نگاهي ديگر در موضوع 
اقتصاد آم��وزش و پرورش، گفته بود: »برخي به اقتصاد 
آموزش و پرورش نگاه كمي دارند و مي گويند، بايد ديد 
اين برنامه به چه ميزان توليد ناخالص داخلي كش��ور را 
افزايش مي دهد. « او با تاكيد بر اينكه اقتصاد آموزش و 
پرورش به معناي سنجش فعاليت هاي تربيتي و پرورشي 
با نگاه اقتصادي نيست، گفت: »در حوزه اقتصاد، به ويژه 
اقتصاد آموزش و پرورش بايد منافع اقتصادي را در كنار 
برنامه هاي تربيتي و پرورشي مد نظر قرار دهيم و اين به 
معناي تعطيل كردن برخي برنامه هاي پرورشي به دليل 

نداشتن توجيه مالي نيست.«

 بحران بودجه
بودج��ه آموزش و پرورش در س��ال 96 در حالي 
براي دومين سال پياپي بيشتر شده است كه بودجه 
اين وزارتخانه منهاي بخش پرس��نلي آن نس��بت به 
س��ال هاي پيشين كاهش يافته اس��ت. اين درحالي 
اس��ت كه س��ند تحول بنيادين صراحتا بر »افزايش 
سهم هزينه هاي غيرپرسنلي در بودجه جاري آموزش 
و پرورش« تاكيد مي كند. بطحايي هم پيشتر تاكيد 
كرده ب��ود كه 99 درصد بودجه آم��وزش و پرورش 
صرف مزد پرس��نل مي شود سهم برنامه هاي افزايش 
كيفيت آموزش، تنها يك درصد است. او افزوده بود: 
»روند تخصيص اعتبارات در سي و چندسال گذشته، 
عما نشان مي دهد در بعضي سال ها به آثار اقتصادي 
برخي تصميمات توجهي نشده است. به گونه يي كه 

بخش عمده اعتب��ارات ما در آموزش و پرورش فقط 
صرف هزينه هاي پرس��نلي مي ش��ود؛ بنابراين ديگر 
اعتباري براي آمورش نيروي انس��اني باقي نمانده و 
اين امر خود به خود، افت كيفيت برنامه هاي آموزش 

و پرورش را موجب خواهد شد. «
او با اشاره به اينكه بودجه سنواتي همه دستگاه ها 
بر مبن��اي ضريبي از بودجه مصوب س��ال قبل  آنها 
بسته مي ش��ود، گفت: »متاس��فانه براي دستگاهي 
مانن��د آم��وزش و پ��رورش ك��ه همواره با كس��ري 
اعتبارات مواجه اس��ت، عملكرد بودجه ماك عمل 
ق��رار نمي گيرد و از اين رو مرتبا بر بار مش��كات ما 
در س��ال هاي مختلف اضافه مي شود. در واقع كمبود 
سال گذشته به امسال و مشكل امسال به سال آينده 

منتقل مي شود و اينها روي هم انباشته مي شوند. «
او با بي��ان اينكه سال هاس��ت مديريت منابع در 
آم��وزش و پرورش ب��ا اختال مواجه اس��ت، گفت: 
»نخس��تين نشانه اين اختال كاهش سهم اعتبارات 
جاري آموزش و پرورش از اعتبارات هزينه يي دولت 
است به گونه يي كه در سال 9۲ اين سهم به كمترين 
ميزان خود يعني حدود ۱۲ درصد رس��يده است در 
حال��ي كه اي��ن عدد در برخي س��ال ها تا حدود ۲۰ 
درصد هم بوده اس��ت. بيش��ترين س��هم آموزش و 
پ��رورش از بودجه عمومي دول��ت ۱۵. ۳ درصد بود. 
هرچند كه طي دو س��ال اخير بار ديگر ش��اهد رشد 
مناس��ب ۱۱. ۳ دهم درصدي در اين زمينه بوده ايم 
اما همچنان جهت اجراي برنامه هاي با كيفيت فاصله 

زيادي با سهم درخور وجود دارد. «
بطحايي همچنين س��ال گذش��ته در دومين روز 
سي وس��ومين اج��اس مديران و روس��اي آموزش و 
پرورش كش��ور، دس��تيابي ب��ه فرصت ه��اي برابر در 
آم��وزش و پ��رورش را بدون در نظ��ر گرفتن اقتصاد 
آموزش و پرورش ناممكن خواند و گفت: »در آموزش 
و پرورش ب��ا محدوديت منابع روبرو هس��تيم و بايد 
ب��ه علم اقتصاد توجه كني��م. دو كاركرد علم اقتصاد، 
مديريت منابع و تخصيص بهينه منابع اس��ت. « او با 

بيان اينكه ما درآموزش و پرورش با ش��رايط بس��يار 
ح��ادي مواجه هس��تيم، افزود: »س��اختار بودجه يي 
آموزش و پرورش بداليل مختلف به ش��دت با اختال 
مواجه اس��ت. در يكي، دو روز اخي��ر اجاس به بنده 
مراجعات زيادي داشتند و گايه آنها مربوط به ناتواني 
در پرداخ��ت هزينه هاي آب و برق بود. در حال حاضر 
ب��راي تامين پ��ول آب و برق مدارس هم با مش��كل 

مواجه هستيم و اين يكي از چالش هاي ماست. «

 ماموريت
حس��ن خليل آبادي، س��خنگوي انجمن صنفي 
معلم��ان با بيان اينكه منش��أ ضعف هاي موجود در 
آم��وزش و پرورش اين اس��ت كه آموزش و پرورش 
مس��اله اول كش��ور نيس��ت، در مورد وزي��ر بعدي 
آموزش و پرورش گفت: »هر وزيري بخواهد خدمت 
كند بايد ارتقاي اين جايگاه و بودجه ريزي مناس��ب 
را مدنظر داش��ته باشد. ش��اهد بوديم كه در دولت 
يازدهم، وزارت بهداش��ت جاي��گاه خوبي در دولت 
پي��دا كرد و امكانات خوبي در اختيارش قرار گرفت 
تا بتواند امور سامت و بهداشت مردم را بهبود دهد 
ام��ا چنين توجهي به آموزش و پرورش كمتر وجود 

داشته است. «
س��ابقه بطحاي��ي، در عين تاكي��د او بر ضرورت 
»تقويت س��ازوكارهاي مشاركت عمومي-خصوصي« 
در برنامه ي��ي دي��روز و همزمان با معرفي ش��دنش 
به مجلس منتش��ر كرده اس��ت، در كن��ار قرار دادن 
»ناپايداري مديريت ها و برنامه ها و سياست گذاري در 
آموزش و پرورش« به عنوان بزرگ ترين چالش پيش 
روي وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم، ما 
را ب��ه اين نتيجه خواهند رس��اند كه ماموريت اصلي 
بطحايي در چهار س��ال آين��ده و در صورت موفقيت 
در جلب اعتماد نمايندگان مجلس، كلنجار با مشكل 
كمبود منابع و حل بحران بودجه يي خواهد بود. آغاز 
ماموريت او اما، بستگي به راي نمايندگان مجلس در 

جلسه دو هفته بعد دارد. 

عضو هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران:

هيچ كارخانه اي به سمت توليد داروي جديد نمي رود
عض��و هيات مدي��ره س��نديكاي صاحب��ان صنايع 
داروهاي انساني ايران گفت: هيچ كارخانه يي به سمت 
توليد داروي جديد نمي رود چراكه به دليل مطالبات و 
قيمت پايين دارو، فقط در جهت سرپا ماندن خود تاش 
مي كند. مرتضي خيرآبادي در نشست خبري نقدينگي 
در صنعت داروس��ازي افزود: كارخانه هاي داروسازي با 
قرض از بانك ها، كارخانه هاي خود را سرپا نگه داشته اند.  
وي تصريح كرد: با وج��ود افزايش قيمت ارز و افزايش 
حقوق كارگران و ثابت نماندن ميزان ماليات اما قيمت 
داروها كه متاثر از مولفه هاي مختلف از جمله قيمت ارز 
اس��ت، توقع داريم قيم��ت دارو ثابت بماند.  خيرآبادي 
افزود: طي دو سال گذشته زمينه ورود داروهاي جديد 
به صنعت داروس��ازي كش��ور كم شده اس��ت و با اين 
ش��رايط همه توقع دارند كه صنعت داروس��ازي كشور 
ساكت باشد.  وي ادامه داد: عده يي مي گويند كه صنعت 
داروس��ازي كشور، دولتي اس��ت درحالي كه 6۰ درصد 
اعضاي كارخانه هاي سنديكا از بخش خصوصي هستند 

و معلوم نيست تا چه زماني فشارها ادامه دارد. 

 امضاهاي طاليي در حوزه صنعت داروسازي
دكتر محمود نجفي عضو هيات مديره س��نديكاي 
صاحب��ان صنايع داروهاي انس��اني اي��ران نيز در اين 
نشس��ت گفت: مس��اله مطالبات به صناي��ع دارويي 
به ش��دت بحران زا شده اس��ت و برخي از مشكات به 
وجود آمده، ممكن اس��ت در آين��ده قابليت برطرف 

ش��دن نداشته باش��د. وي افزود: مساله فعلي صنعت 
داروسازي كش��ور مانند بيمار حادي است كه اگر به 
بيمار مزمن تبديل ش��ود، درمان آن بس��يار پيچيده 

خواهد شد. 
نجفي با اش��اره به وجود ۲۰۰ هزار قانون در حوزه 
كس��ب و كار كش��ور گفت: مقررات و آيين نامه هاي 
فراوان منجر به وجود مش��كاتي در حوزه كس��ب و 
كار ش��ده و از س��وي ديگر امضاهاي طايي منجر به 
فساد شده است. وي خواستار آن شد تا قوانين و آيين 
نامه هايي كه موجبات امضاهاي طايي را فراهم كرده، 
برطرف ش��ود.  عضو هيات مديره سنديكاي صاحبان 
صنايع داروهاي انس��اني ايران اف��زود: در كل صنعت 
كشور به ويژه صنعت داروسازي، موانع وجود دارد كه 
بايد به آن پرداخته ش��ود.  وي افزود: حدود هفت ماه 
است كه كميس��يون قيمت گذاري دارو تعطيل است 
درحالي كه اگر قرار است صنعتي رشد كند با سيستم 

قيمت گذاري قطره چكاني اين امر محقق نمي شود. 
وي با اش��اره به وجود ظرفيت توليد دارو به اندازه 
سه برابر نياز كشور گفت: چرا با وجود چنين ظرفيتي 
بايد سيس��تم قيمت گذاري براي دارو داش��ته باشيم 
ك��ه در هيچ كجاي جهان وج��ود دارد و با اين اوضاع 
مي خواهيم عضو س��ازمان جهاني تجارت ش��ويم و با 

كشورهاي ديگر رقابت كنيم. 
نجفي به ض��رورت ادغام صناي��ع كوچك دارويي 
تاكي��د كرد و اظهار داش��ت: اگ��ر مي خواهيم صنايع 

دارويي كش��ور، حركت موثرتري داشته باشند بايد به 
بنگاه هاي بزرگ تري تبديل شوند. 

وي در بخش ديگري از سخنان خود به سودهاي 
وام هاي بانكي شركت هاي دارويي اشاره كرد و گفت: 
اكن��ون منابعي كه ش��ركت هاي دارويي بابت س��ود 
وام ب��ه بانك ه��ا پرداخت مي كنند بيش��تر از منابعي 
اس��ت كه به س��هامداران پرداخت مي كنن��د.  عضو 
هيات مديره س��نديكاي صاحب��ان صنايع داروهاي 
انس��اني ايران گفت: اكنون مصرف كنندگان دارو از 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هس��تند اما 
ش��ركت هاي توليدكننده دارو براي تمام خدمات و 
م��واد الزم براي تهيه دارو، ماليات بر ارزش افزوده، 

پرداخت مي كنند. 
نجفي تصريح ك��رد: بنابراين معافي��ت مالياتي 
مصرف كنن��دگان دارو به ضرر صنعت داروس��ازي 

كشور است. 

 صداي شكسته شدن استخوان صنعت داروسازي
اكب��ر برندگ��ي نايب رييس س��نديكاي صاحبان 
صنايع داروهاي انساني ايران نيز در اين نشست گفت: 
نمي خواهيم دولت به بخش داروسازي كمك كند اما 

مطالبات شركت هاي دارويي را بپردازد. 
وي افزود: بزرگ ترين مصرف كننده دارو، بخش 
دولتي است.  وي تصريح كرد: صداي شكسته شدن 
اس��تخوان صنعت داروسازي كشور را مي شنويم اما 

ظاهرا گروهي اين صدا را نمي ش��نوند و مي خواهند 
صنع��ت داروس��ازي كش��ور به سرنوش��ت صنعت 
نساجي دچار شود.  وي خاطرنشان كرد: هم اكنون 
فقط چهار درصد داروهاي كش��ور وارداتي است كه 
بيش از يك ميليارد دالر بابت آن پول مي پردازيم و 
اگر اين نسبت بيشتر شود بايد هزينه هاي بيشتري 
كني��م. نايب ريي��س س��نديكاي صاحب��ان صنايع 
داروهاي انس��اني ايران با اشاره به ۱۱ هزار ميليارد 
توم��ان بازار دارويي كش��ور گف��ت: از اين ۱۱ هزار 

ميليارد تومان، پنج هزار تومان آن قفل است. 
برندگي يادآور ش��د: در گذش��ته در خريدهاي 
خارجي مواد اوليه دارويي مي توانس��تيم پول آن را 
6 ماه بعد بپردازيم اما اكنون تا هنگامي كه آخرين 
ري��ال پول را واريز نكنيم، كارهاي حمل و نقل اين 
مواد اولي��ه و داروها آغاز نمي ش��ود بنابراين دولت 
بعدي باي��د به طور جدي تري در حوزه داروس��ازي 

كشور اقدام كند. 

 طرح تحول سالمت و عواقب دارويي آن 
ناصر نقدي عضو هيات مديره س��نديكاي صاحبان 
صنايع داروهاي انس��اني ايران نيز در اين نشس��ت به 
بار هزينه ه��اي اجراي طرح تحول س��امت بر نظام 
داروس��ازي كشور اش��اره كرد و گفت: سيستم ارجاع 
در اي��ن طرح به خوبي اجرا نش��د در صورتي كه اگر 
سيستم ارجاع، اجرا مي شد افراد براي دريافت خدمات 
تخصصي به بيمارستان ها مراجعه نمي كردند.  وي با 
انتقاد از ورود داروهاي گران قيمت به فهرس��ت بيمه 
گفت: اين مس��اله، هزينه هاي طرح تحول سامت را 
افزايش داد. وي خاطرنش��ان كرد: ۱۱ ميليون نفر در 
اجراي طرح تحول سامت، بيمه شدند اما اجراي آن، 
پشتوانه مالي نداشت.  وي اضافه كرد: از مجلس بودجه 
مي گيريم و بعد در اجراي طرح، مي مانيم و توقع ايجاد 
مي كنيم و پول صرف مس��ائلي مانند كارانه پزشكان 
مي ش��ود؛ طرح تحول سامت، توقع درآمدزايي براي 

پزشكان ايجاد كرد. 

بحران اعتب��ار در آموزش و پرورش ادام��ه دارد. رييس مركز 
برنامه ريزي منابع انس��اني و فن��اوري اطاعات، در روز معرفي نام 
وزير بع��دي آموزش و پرورش به مجلس، از درخواس��ت آموزش 
و پ��رورش به مجلس ب��راي توقف ط��رح اس��تخدام نيروي هاي 

حق التدريس خبر داد. 
اس��فنديار چهاربند گف��ت: فقدان برنامه بلندم��دت و دگرگوني 
نيازها در چهاردهه اخير و فش��ارهاي ناش��ي از وضعيت اش��تغال و 
ناديده انگاشتن مصالح تربيتي، آشفتگي و نابساماني، در نظام جذب 
و تربيت معلم را موجب ش��ده اس��ت به طوري كه در ۱۵ سال اخير 
از مجموع ۳۳۰ هزار نفر جذب ش��ده، ۲7۰ هزار نفر بدون هرگونه 
آزم��ون و گذران��دن دوره تربي��ت معلم به وي��ژه در مقطع ابتدايي 
به اس��تخدام آموزش و پرورش در آمده اند ك��ه افت كيفيت تعليم 

و تربي��ت، تضييع حق��وق صدهزار جوان تحصيل ك��رده و افزايش 
هزينه هاي ناش��ي از عدم تناس��ب نيروهاي جذب شده با نيازهاي 

كمي و كيفي را در پي داشته است. 
او با اش��اره به ارائه طرحي با عنوان »الحاق )ماده ۱7 مكرر( به 
قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريس و آموزشياران 
نهضت س��واد آموزي« به مجلس ش��وراي اس��امي، اظهاركرد: در 
ص��ورت تصويب اين ط��رح در مجلس، آموزش و پ��رورش با وجود 
اينك��ه مطابق قانون هيچ تعهدي به اس��تخدام اين افراد نداش��ته، 
ملزم به اس��تخدام و به كارگيري ۱۲۰ هزار نفر از آموزش دهندگان 
نهضت س��وادآموزي و پيش دبس��تاني بدون آزمون اس��ت.  رييس 
مركز برنامه ريزي منابع انس��اني و فناوري اطاعات با اش��اره به آثار 
زيانبار اين نوع جذب نيرو بر اجراي سند تحول بنيادين، ادامه داد: 

مراجع قانوني ذي صاح كه شامل؛ شوراي عالي آموزش و پرورش، 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي، اداره كل قوانين مجلس 
شوراي اسامي، هيات امناي دانشگاه فرهنگيان، سازمان امور اداري 
و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه مي شود به دليل فقدان 
پش��توانه كارشناسي، ايرادهاي اساسي و تخصصي و مشكات ناشي 
از تامين منابع مالي، مخالفت خود را با اين طرح اعام كرده اند.  او 
ادام��ه داد: مغايريت طرح مذكور با سياس��ت هاي كلي ايجاد تحول 
در نظ��ام آم��وزش و پرورش به ويژه در موضوع بهس��ازي و اعتاي 
منابع انساني، از طريق دانش��گاه فرهنگيان شهيد رجايي، مخالفت 
صريح مراجع علمي – فرهنگي، حقوقي و پژوهش��ي با اين طرح و 
مغايرت آن با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در زمينه مهندسي 
نيراو انس��اني و ساقط شدن طرح تحول بنيادين، از جمله ضروريات 
عدم تصويب طرح مذكور در مجلس شوراي اسامي است. چهاربند 
اجراي اين طرح را مغاير با اصل 7۵ قانون اساس��ي دانس��ت و ادامه 
داد: در ص��ورت تصويب طرح و اس��تخدام۱۲۰ هزار نفر، آموزش و 

پرورش متكفل هزينه هايي مانند؛ حقوق فوق العاده شغل، حق بيمه، 
حق س��نوات و... مي شود كه اين امر نه تنها معلم مورد نياز آموزش 
و پرورش متناس��ب با جنس��يت، رش��ته تحصيلي و محل خدمت 
تامي��ن نمي كند، بلكه ده ها هزار نيراو مازاد بر نياز همراه با بار مالي 
س��نگين بر آم��وزش و پرورش تحميل خواهد ك��رد كه عمدتا بايد 
از مناب��ع مالي مربوط به رتبه بندي، رفاهي و حق التدريس كس��ب 
شود بنابراين اجراي اين طرح آثار منفي بر معيشت معلمان خواهد 
داش��ت.  او بي توجهي به عدالت اس��تخدامي را ني��ز از نتايج ديگر 
اجراي اين طرح دانس��ت و اظهاركرد: با وجود بيش از۴۰۰ هزار نفر 
ني��رو قراردادي در بدنه دولت و همچنين صدها هزار تحصيل كرده 
متقاضي اس��تخدام در آموزش و پرورش از طريق آزمون، استخدام 
اف��رادي خاص كه ب��دون هرگونه ضابطه در دوه پيش دبس��تاني و 
موسسات غيردولتي مجري س��واد آموزي جذب شده اند و با وجود 
ش��ركت در آزمون هاي اس��تخدامي پذيرفته نشده اند، دامن زدن به 

بي عدالتي و تبعيض در استخدام تلقي مي شود. 

درخواست آموزش و پرورش براي توقف استخدام حق التدريسي ها
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گزارش رسمي عملكرد 12 ساله مالي شهرداري در پارلمان شهري پايتخت

بدهي هاي شهرداري 15 هزار ميليارد تومان اعالم شد
گروه راه وشهرسازي| آزاده كاري|

جلس��ه روز گذشته شوراي شهر به ارائه گزارش از 
س��وي قدرت اهلل گودرزي معاون مالي شهردار تهران 
اختصاص داش��ت. يكي از موضوعاتي كه كارشناسان 
و برخي اعضاي ش��وراي ش��هر با مسووالن شهرداري 
اختالف نظ��ر دارند ب��ه ميزان بدهي هاي ش��هرداري 
برمي گردد. درحالي كه محمدمهدي تندگويان همواره 
اذع��ان دارد كه ميزان بدهي هاي ش��هرداري 60هزار 
ميليارد تومان است، اما عليرضا دبير رييس كميسيون 
برنامه و بودجه ش��وراي شهر در آخرين گزارش خود 
ميزان بدهي هاي شهرداري را 19هزار ميليارد تومان 
اعالم كرد. در جلس��ه روز گذش��ته گ��ودرزي ميزان 
بدهي هاي ش��هرداري را 15 هزار ميليارد تومان اعالم 
كرد. گودرزي در اين باره توضيح داد: اوال بدهي داشتن 
نقطه قوت اس��ت، ما براي افزايش سرمايه شهر تعهد 
ايجاد مي كنيم. بر همين اساس تا امروز ديون مناطق 
22گانه 6 ه��زار و 351 ميليارد تومان بود كه در اين 
رقم پيمانكاران، امالك، بيمه و ماليات هم ديده شده 
است. همچنين ديون سازمان ها و شركت ها 2 هزار و 
168ميليارد تومان است. از همين رو، اعالم مي كنم در 
مجموع شهرداري تهران 8 هزار و 519ميليارد تومان 

مجموعه ديونش است. 
گودرزي با يادآوري اينكه در بانك ها ميزان بدهي 
بابت تسهيالت دريافتي شهرداري تهران تا امروز 6هزار 
و 992 ميليارد تومان است، گفت: اين ميزان بدهي ها 
معادل اصل وام اس��ت. ش��ايد يك تا حداكثر 2هزار 
ميليارد تومان براي س��ود و جرايم نيز وجود داش��ته 
باش��د. از همين رو، مجم��وع بدهي ها معادل 15هزار 
و 511 ميليارد تومان است كه شامل ديون شهرداري 
در امالك و پيمانكاري، بيمه، ماليات، تسهيالت بانكي 
و... است. اينكه عدد هاي 60 و 40هزار ميليارد توماني 
اعالم مي ش��ود، درست نيست. اميدوارم از اين به بعد 

دوستان مصاحبه ها را اصالح كنند. 
گ��ودرزي با يادآوري اينكه ش��هرداري امروز هيچ 
سند پشت باجه ندارد و آنچه تا امروز به عنوان بدهي 
ذكر مي ش��ود، همين رقم 15 ه��زار و 511 ميليارد 
تومان است، بيان كرد: كسي كه طلبكار است تا صورت 
وضعيت نياورد، تبديل به قرارداد نمي شود. پس باتوجه 
به رقم بودجه ش��هرداري تهران طي 12سال گذشته 
كه معادل 130 هزار و 211 ميليارد تومان بوده است، 
سهم ديون ايجادي در حدود 6.5 درصد اين رقم است. 
مع��اون مالي ش��هرداري تهران با اع��الم اينكه ما 
3 ملك به بانك ش��هر به صورت صورت جلس��ه شده 
با حضور رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران تحويل 
داده ايم، گفت: معادل 3 هزار ميليارد تومان 3 ملك در 
كنار اتوبان چمران، دردشت و مهرويال واگذار كرده ايم 
ك��ه در مجموع 3 هزار و 10 ميليارد تومان ارزش اين 
3ملك است. 60 درصد شهروند و شهرآفتاب نيز مطابق 
مصوبه شوراي شهر واگذار شده كه هم اكنون در حال 
كارشناسي اس��ت. عالوه بر اين ميزان 2هزار ميليارد 
تومان تراكم و پروانه نيز به صورت صورت جلس��ه كه 
هزار ميليارد تومان آن كارس��ازي ش��ده واگذار شده 
اس��ت كه در مجم��وع 9 هزار و 247ميلي��ارد تومان 
اص��ل وام بوده و 7 هزار ميليارد تومان آن رقم در اين 

بازپرداخت ها مسترد شده است. 
وي ادام��ه داد: مطالب��ات ش��هرداري از دولت نيز 
در كنار بدهي ها وج��ود دارد كه در مجموع 19 هزار 
ميليارد تومان آن تاييد ش��ده اس��ت. ام��ا آنچه مهم 
اس��ت، اين است كه 15 هزار و 138 ميليارد تومان از 
بدهي هاي ش��هرداري در 10 آيتم از سوي 3 سازمان 
حسابرسي تاييد شده است. عالوه بر اين يك ميليارد 
دالر مح��ل صندوق ذخيره ارزي ش��هرداري طلبكار 
است كه در مجموع 19 هزار ميليارد تومان مي شود. 

گودرزي ب��ا يادآوري اينكه مناب��ع موجود و قابل 
مصرف ش��هرداري تهران 1080 ميليارد تومان است 

كه ش��امل امالك قابل ف��روش نيز مي ش��ود، افزود: 
نمي توانيم خام فروش��ي كنيم. پروژه هاي مشاركتي و 
سرمايه گذاري االن 9 هزار و 171 ميليارد تومان است 
كه ش��امل پروژه هاي قابل فروش نيز هس��ت. معادل 
400ميلي��ارد تومان نيز در مجتمع هاي ايس��تگاهي 
زمين هايي داريم كه قابل فروش اس��ت و در مجموع 
10هزار و 651 ميليارد تومان منابع قابل مصرف وجود 
دارد. با اين حس��اب ش��هرداري تهران نه تنها بدهي 
ندارد بلكه حدود 14 هزار ميليارد تومان منابع موجود 

دارد كه مي تواند از آنها استفاده كند. 
گودرزي با ارائه اين گزارش اظهار كرد: درآمدهاي 
ش��هرداري در بخش غيرنقد 52 هزار و 713ميليارد 
تومان مصوب درآمدي از سوي شورا بوده كه 45هزار 
و 308 ميليارد تومان آن محقق ش��ده است. به گفته 
وي، در مجموع طي 12 س��ال گذش��ته 130 هزار و 
211ميليارد تومان درآمد مصوب شهرداري بوده كه از 
اين مبلغ 118 هزار و 784 ميليارد تومان هزينه شده 
و در مجموع به ص��ورت ميانگين 91 درصد از بودجه 

مصوب محقق شده است. 
وي با اشاره به اينكه درآمد شهرداري دو نوع بوده 
است، متذكر شد: درآمدهاي پايدار و ساير درآمد ها، در 
سال 84 كه كل درآمد شهرداري نقد بوده است هزار 
و 323 ميليارد تومان بوده كه 217ميليارد تومان آن 

به ميزان 16 درصد پايدار بوده است. 
گ��ودرزي با اش��اره به اينكه ه��زار و 106 ميليارد 
تومان نيز به س��اير درآمد هاي ش��هرداري اختصاص 
داش��ته اس��ت، افزود: در سال 84 ش��هرداري تهران 
84 درص��د درآم��د ناپايدار داش��ته، اما اي��ن عدد در 
س��ال 95 برابر 5ه��زار و 102 ميليارد تومان بوده كه 
33 درصد بودجه را تشكيل مي دهد و 67 درصد نيز به 

ساير درآمدها اختصاص داشته است. 
وي بيان كرد: در س��ال 95 ع��وارض ارزش افزوده 
برابر 3هزار و 991 ميليارد تومان افزايش يافته و ساير 
درآمد ها نيز افزايش يافته است. به طوري كه مجموع 
درآمده��اي پايدار ب��ه 5هزار و 152 ميلي��ارد تومان 
رسيده است. تا سال 62 بيش از 45 درصد از اعتبارات 
ش��هرداري از بودجه عمومي دولت حاصل مي شد، اما 
بعد از 34 س��ال اليحه درآمد پايدار ارائه نشده است. 
ش��هرداري ها دنبال آن بودند كه درآمد پايدار تحقق 
يابد، از اين رو تقاض��ا كردند از محل ارزش افزوده به 
ش��هرداري ها نيز رديف بودجه يي اختصاص يابد، اما 
شاهد بوديم كه دولت در سال گذشته به جاي اينكه 
اين درآمد ارزش افزوده را بيش��تر كند، 50 درصد آن 

را كاهش داد. 
به گزارش »تعادل«، زماني كه گودرزي ش��روع به 
ارائه گزارش خود از روي اساليد كرد، محمد ساالري 

باره��ا صحب��ت وي را قطع كرد و از گ��زارش او ايراد 
گرفت و س��وال هايي را مطرح مي ك��رد. بعد از قرائت 
گزارش گودرزي اعضاي ش��ورا نسبت به آن واكنش 

نشان دادند و سوال هايي را مطرح كردند. 
تندگويان نايب رييس ش��وراي شهر با بيان اينكه 
اخذ عوارض از شهروندان، ايجاد درآمد پايدار محسوب 
نمي ش��ود، اظهار كرد: در 12 سال گذشته شما فقط 
توانس��ته ايد 3 درصد درآمد پايدار در شهر ايجاد كنيد 
و اين براي 12 س��ال فاجعه اس��ت. اين عددي است 
كه خودتان اعالم كرديد. اخذ عوارض از ش��هروندان 
براساس قوانين ايجاد و توس��عه درآمد پايدار شهري 
محس��وب نمي شود فقط پيگيري مطالبات حقوقي و 
قانوني شهرداري اس��ت و جزئي از وظايف شهرداري 
و شوراس��ت. اين عضو شوراي شهر با اشاره به گزارش 
معاون��ت مال��ي ش��هرداري ادام��ه داد: قرارداده��اي 
مش��اركتي كه درآم��دي حاصل كرده و تمام ش��ده 
ديگر پايدار محسوب نمي شود. بنابراين در مدت اين 
12سال فقط 3 درصد درآمد پايدار ايجاد كرده است. 

اين عضو شوراي شهر با اشاره به معضل تهاترهاي 
شناور كه در دست مردم است، گفت: شما در گزارش 
خود به اين مس��اله هيچ اش��اره يي نكرديد براس��اس 
قرارداده��ا و تسويه حس��اب ها با پيمان��كاران مناطق 
مختلف تحت پوش��ش ش��ركت هاي كارگزاري مثل 

ش��ركت جهان، رس��ا تجارت، عمران توسعه پايدار و 
چند شركت ديگر كه صالح نيست اسامي شان بيايد، 
مشخص نيست مردم چه ميزان تهاتر شناور در دست 
دارند. براس��اس ادعاهاي ش��ما در عرض 3روز 3هزار 
ميليارد تومان زمين به بانك ش��هر واگذار شده است. 
مطمئنا اين زمين داراي بارگذاري است و جاي سوال 
دارد آيا اين  بارگذاري ش��ناور است يا خير اگر شناور 

باشد، شهردار بعدي ملزم نيست آن را رعايت كند. 
او ادامه داد: وقتي كه شما زميني را در پهنه اتوبان 
همت به بانك ش��هر واگذار كرديد، شهردار آينده چه 
لزومي دارد به بارگذاري آن پايبند باشد. به غير از بانك 
شهر، شهرداري مطالبات فراوان اينچنيني دارد كه به 
صورت خرد در دست مردم است و شكايات و مكاتبات 
فراواني در 22منطقه درباره اين تهاترهاي شناور وجود 
دارد. رقم تراكم ش��ناوري كه در دست مردم است را 

اعالم كنيد تا بتوانيم مساله را پيگيري كنيم. 
تندگويان با تاكيد بر اينكه بدهي هاي ش��هرداري 
حداق��ل 40هزارميلي��ارد تومان اس��ت، ادام��ه داد: 
شهرداري ميزان ديون مطالبات و وام هاي بانكي خود 
را اعالم كرد اما اين درحالي است كه هنوز مساله شهر 
آفتاب و ش��هروند براي ما جا نيفتاده اس��ت. من ادعا 
مي كنم كه فقط برند ش��هروند 10هزارميليارد تومان 
ارزش دارد و اين گذشته از دارايي هاي شهروند است. 
شهروند 650 هزار مترمربع فضاي تجاري دارد بر اين 
اس��اس چگونه 60  درصد آن را با اين قيمت به بانك 
ش��هر واگذار كرده ايم. جالب است كه در گزارش خود 
ادعا كرديد 4هزارميليارد تومان از بانك ش��هر درآمد 
پايدار كسب كرده ايد اين مسائل با هم تناقض دارد و 

بايد توضيح دهيد. 
تندگويان ادام��ه داد: حتي اگر اين اعداد و ارقامي 
كه توسط شما اعالم شد را بپذيريم باز هم با پروژه هاي 
باقيمانده جمع مي ش��ود. ش��ما در صحبت هاي خود 
خلط مبحث كرده و اع��داد و ارقام را قاطي مي كنيد 
به غير از اين پروژه هاي باقيمانده پروژه هاي نيمه كاره 
و طرح هايي كه از برنامه 5 ساله شهرداري عقب مانده 
اس��ت، بخش��ي از اين مطالبات محس��وب مي شود و 
بدهي هاي ش��هرداري حداقل به 40تا 45هزارميليارد 
تومان مي رس��د و تاكيد مي كنم كه اي��ن عدد 40تا 
45هزارميليارد تومان براس��اس همان اعداد و ارقامي 

است كه خودتان اعالم كرديد. 
رحمت اهلل حافظي، رييس كميس��يون س��المت، 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر نيز اظهار 
كرد كه معاون مالي ش��هرداري بايد تخصيص منابع 
را در ماموريت هاي 6 گانه به تفكيك مشخص كنند. 

وي ب��ا بيان اينكه اخبار غيررس��مي حاكي از آن 
است كه پرداخت بخشي از حقوق پرسنل در ماه هاي 
گذش��ته از طريق وام از بانك ها صورت گرفته اس��ت، 
گفت: اگر اين موضوع صحت داشته باشد، بازپرداخت 
اين وام را چگونه متعهد شده ايد؟ انتظار داريم تحقق 
درآمدها به تفكيك تملك دارايي سرمايه يي و مالي نيز 
ارائه ش��ود و اعالم كنيد كه از سال 84 تاكنون چقدر 

تملك دارايي فروخته و به چه ميزان ايجاد كرده ايد؟
حافظي تاكيد كرد: گزارش ارائه شده توسط معاون 
ش��هردار يك گزارش كور اس��ت كه نمي توان درباره 
آن قض��اوت كرد. احمد حكيمي پور نيز در واكنش به 
گزارش عملكرد 12س��اله ش��هرداري تهران در حوزه 
مال��ي و اقتصادي گفت: تناس��ب و نس��بت درآمدها 
و هزينه ها در 12س��ال گذش��ته مورد سوال است. از 
گزارش ارائه ش��ده مشخص نشد كه درآمدهاي شهر 
ته��ران با هزينه ه��اي آن در 12س��ال اخير انطباق و 
تناسب دارد يا خير؟ و تراز آن مثبت يا منفي است؟ 

حكيمي پور گفت: س��وال اصل��ي من درخصوص 
مديريت درآمد و هزينه ش��هرداري تهران در 12سال 
گذشته اين است كه بدانيم مديريت منابع و مصارف 

شهر با چه كيفيتي انجام شده است. 

  تعليق فعاليت 4 خلبان
به علت تخطي از مقررات

يك مقام مس��وول در سازمان هواپيمايي كشوري از 
تعليق فعاليت 4خلبان و تذكر به 2شركت هواپيمايي در 

پي عدم اجراي دقيق مقررات هوانوردي خبر داد. 
معاون استاندارد پرواز س��ازمان هواپيمايي كشوري 
گفت: س��ازمان هواپيمايي كش��وري براي حفظ ايمني 
پروازه��ا و ارتق��اي كيفيت خدمات ارائه ش��ده از طرف 
ش��ركت هاي هواپيماي��ي هم��واره بازرس��ي هاي دقيق 
برنامه ي��ي و غيربرنامه ي��ي را به صورت معم��ول انجام 
مي دهد. ب��ه گ��زارش س��ازمان هواپيمايي كش��وري، 
محمدجواد تقواي��ي افزود: اين بازرس��ي ها در 3كالس 
صالحيت هاي ف��ردي، قابلي��ت ن��اوگان و تجهيزات و 
تاييديه هاي س��ازماني و فرآيندي اجرا مي ش��ود كه در 
ص��ورت بروز هر گونه ش��واهدي مبني ب��ر عدم انطباق 
ب��ا مق��ررات و رويه هاي مصوب، اق��دام اصالحي الزم يا 
محدوديت متناسب از طرف سازمان هواپيمايي كشوري 
مطرح مي ش��ود. وي تصريح كرد: بدين ترتيب س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري تالش داشته تا در شرايط مختلف 
ازجمله افزايش تقاضاي پرواز يا محدوديت در امكانات و 

تجهيزات، ايمني پرواز مورد مصالحه قرار نگيرد. 
تقوايي افزود: در همين رابطه با تش��ديد بازرس��ي و 
ارزيابي ها از ش��ركت هاي هواپيمايي با مشاهده مواردي 
از عدم رعايت دقيق برخي استانداردها توسط چند نفر از 
خلبانان و مديران دو شركت هواپيمايي در نتيجه افزايش 
فش��ارهاي بازرگاني يا به داليل محيطي ديگر، سازمان 
هواپيمايي كشوري در ابتدا فعاليت پروازي اين خلبانان 
را متوقف و پس از انجام بررسي هاي بيشتر ضمن تذكر 
به اين ش��ركت هاي هواپيمايي و طرح اقدام اصالحي يا 
محدوديت متناسب، اختيارات معلم خلباني و ممتحني 
4 نفر از خلبانان و مديران مربوطه را نيز به صورت دايمي 

و 3 تا 6 ماه تعليق كرد. 
معاون استاندارد پرواز س��ازمان هواپيمايي كشوري 
اظهار كرد: معاونت اس��تاندارد پرواز سازمان هواپيمايي 
كش��وري ضمن تاكيد بر اولويت حف��ظ ايمني در همه 
ش��رايط اعالم مي دارد كه با هدف حفظ و ارتقاي ايمني 
پروازها، نظارت هاي س��ازمان بر عملك��رد كليه فعاالن 

صنعت هوانوردي كشور تشديد خواهد شد. 

 خريد 4۵ هلي كوپتر اورژانس
قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور بين الملل گفت: 
در پي بستن حساب ايراني ها از سوي بانك هاي چيني، 
مشكلي براي فاينانس چيني ها بابت قطار سريع السير و 

ساير پروژه ها به وجود نيامده است. 
اصغ��ر فخريه كاش��ان در گفت وگ��و با مه��ر درباره 
مذاكره وزارت راه و شهرس��ازي با ش��ركت ايرباس بابت 
خريد هلي كوپتر امدادي گفت: وزارت راه قرار نيس��ت، 
هلي كوپترها را براي خود بخرد. بلكه اين وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي )مركز اورژانس كش��ور( است 
كه قرار است 45فروند هلي كوپتر امدادي خريداري كند. 
وي ادام��ه داد: در روزي ك��ه ما به هم��راه وزير راه و 
شهرسازي براي مذاكره با مقامات و شركت هاي آلماني 
در اين كشور بوديم، همكاران ما در وزارت بهداشت نيز 
در اين كشور بودند كه قرار شد براي آنكه قرارداد ايران با 
ايرباس به يك قرارداد واحد هم از جهت خريد هواپيما و 
هم هلي كوپتر تبديل شود، وزارت راه و شهرسازي خريد 
هلي كوپتره��ا را پيگيري ك��رده و آن را در قرارداد فعلي 
ما با ايرباس بگنجاند. اين مقام وزارت راه و شهرس��ازي 
افزود: همچنين قرار است 3 فروند هلي كوپتر بابت امداد 
و نجات دريايي براي سازمان بنادر و دريانوردي خريداري 
شود كه س��ازمان بنادر خريد اين 3 فروند را به مناقصه 
گذاش��ته است. به گفته فخريه كاشان همه هلي كوپترها 
»نو« خواهند بود. قائم مقام وزير راه و شهرسازي در امور 
بين الملل اظهار كرد: در س��فري كه به آلمان داش��تيم، 
مذاكراتي با ش��ركت زيمنس انجام داديم تا اين شركت 
در پروژه ه��اي ريلي و نيروگاهي ايران حاضر ش��ود. در 
بخش ريلي قرار اس��ت، تع��دادي واگن از زيمنس بابت 
قطار سريع السير تهران � قم � اصفهان به صورت فاينانس 
خريداري كنيم. همچنين در بحث سيگنالينگ و نصب 
عالئم ارتباطي پروژه قطار سريع السير قرار است ايران با 
زيمنس همكاري داشته باشد. وي ميزان فاينانس زيمنس 
براي پروژه هاي ريلي و نيروگاهي ايران را 3ميليارد يورو 
عنوان كرد و گفت: قرار اس��ت با تامين مالي تعدادي از 
پروژه هاي عمراني ايران كه با فعاليت هاي زيمنس مرتبط 
اس��ت، هم در خصوص بخش نيروگاهي و هم در بخش 
توليد لكوموتيو ش��ركت ايراني مپنا هم جوينت شود تا 
توليد داخل نيز تقويت شود. اين مقام مسوول در وزارت 
راه و شهرس��ازي در پاس��خ به پرسشي در خصوص آثار 
مسدود شدن حس��اب ايراني ها و شركت هاي ايراني در 
بانك هاي چين بر فاينانس پروژه قطار سريع السير تهران 
� ق��م � اصفهان گفت: اين اقدام چيني ها اثري روي اين 
قرارداد و س��اير پروژه هاي عمراني كه چيني ها در ايران 
فاينانس كرده اند، نداشته و اين فاينانس كماكان در جاي 

خود باقي است. 

ايرانشهر

مديرعامل شركت فرودگاه ها گفت: شرايط كنوني 
كش��ورمان براي همكاري هاي بين الملل��ي به مراتب 
بهت��ر از قبل ش��ده و در فضاي داخلي ه��م ترافيك 
هوايي ايران افزايش يافته اس��ت. به گزارش ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوب��ري هوايي ايران، رحمت اهلل مه آبادي 
 در دي��دار ب��ا اعض��اي آكادم��ي هوانوردي ف��رودگاه
اينچئون كره جنوبي، مديريت و منابع انساني متخصص 

را مهم ترين سرمايه براي صنعت هوانوردي عنوان  كرد 
و گفت: مي خواهيم مديرانمان حرفه يي تربيت شوند و 
آموزش واقعي حين خدمت ببينند به اين ش��كل كه 
انتظار داريم آنه��ا را طوري آموزش دهيد كه خودتان 
ه��م براي مديريت در فرودگاه اينچئون به آنها اعتماد 
كنيد. وي افزود: دو ملت ايران و كره جنوبي پيش��ينه 
تاريخ��ي و همكاري خوبي با يكديگر دارند. ما در يك 

قاره زندگي مي كنيم و خوشحالم كه يكي از موفق ترين 
و جوان تري��ن فرودگاه هاي جه��ان يعني اينچئون در 
قاره آس��يا قرار دارد. مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و 
ناوبري هواي��ي ايران ادام��ه داد: درخصوص همكاري 
ش��ركت فرودگاه ها با آكادمي هوانوردي فرودگاه اين 
چئ��ون دو نكته مهم وج��ود دارد كه ما را به همكاري 
ب��ا اين فرودگاه عالقه مند مي كند؛ يكي اينكه فرودگاه 
اينچئون درحال رقابت ش��ديد با برترين فرودگاه هاي 
جهان در كره جنوبي است و ديگري، جوان بودن اين 

فرودگاه است كه باعث مي شود، اطالعات و تجربه هاي 
آن تازه و كاربردي باشد. مه آبادي با بيان اينكه صنعت 
هوان��وردي ايران در س��ال هاي اخير تحوالت بس��يار 
زيادي داشته است، ضمن اشاره به جدا شدن فرودگاه 
امام خميني )ره( از شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران در قالب ش��هر فرودگاهي و اس��تقالل آن گفت: 
ش��رايط كنوني ايران براي همكاري هاي بين المللي به 
مراتب بهتر از قبل شده و در فضاي داخلي هم متحول 
ش��ده ايم و ترافيك م��ان افزايش يافته اس��ت. رييس 

هيات مديره ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
اظهار كرد: ايران در موقعيتي جفرافيايي، سياس��ي و 
راهب��ردي خاص و در بي��ن دو جريان بزرگ ترافيكي 
قرار دارد كه از يك طرف اروپا را به آس��يا � پاس��فيك 
و از طرف ديگر خاورميان��ه را به اروپا متصل مي كند. 
اي��ن موقعيت و تحوالت اخير ما را بر اين داش��ت كه 
برنامه ريزي هاي جديدي هم داش��ته باشيم و توسعه 
زيرساخت ها و همچنين جذب سرمايه گذاران خارجي 
را به عنوان محورهاي اصلي برنامه هاي خود قرار دهيم. 

آموزش مديران فرودگاهي توسط كره اي ها

 اعطا، عضو منتخبان ش��وراي ش��هر پنجم تهران از 
راي گيري نهايي براي مشخص شدن شهردار تهران در 
ظهر پنج شنبه خبر داد و گفت: طي روزهاي چهارشنبه 
و پنج ش��نبه 18 و 19 مردادماه پس از ارائه گزارش هاي 
كانديداهاي شهرداري تهران در جمع منتخبان شوراي 
ش��هر پنجم، ش��هردار تهران مش��خص خواهد شد. به 
گزارش ايسنا، اعطا از خبر معرفي نهايي شهردار پايتخت 
براي ظهر روز پنج شنبه هفته جاري خبر داد و گفت: در 
روزهاي چهارش��نبه و پنج شنبه هفته جاري قرار است، 
كانديداهاي ش��هرداري تهران طي زمان مشخص شده 
كه به صورت قرعه كش��ي تعيين شده است، برنامه هاي 
خود را ارائه دهند. وي اظهار كرد: صبح روز چهارش��نبه 

از ساعت 8 تا 12:30 به ترتيب محمدعلي نجفي و الهه 
كواليي برنامه هاي خود را اعالم خواهند كرد. همچنين 
براي بعدازظهر روز چهارش��نبه نيز از ساعت 14 تا 16 
آقاي افشاني برنامه هاي خود را در جمع اعضاي منتخب 
شوراي ش��هر پنجم ارائه خواهد داد. به گفته اين عضو 
منتخب شوراي شهر پنجم در روز پنج شنبه 19 مردادماه 
ني��ز از س��اعت 8 تا 10 مرعش��ي و 10:30 ت��ا 12 نيز 
مهرعليزاده براي بيان برنامه هاي خود سخنراني خواهند 
داش��ت. اعطا اف��زود: به محض پايان اع��الم برنامه هاي 
كانديداهاي شهرداري تهران بالفاصله راي گيري صورت 
گرفته و يك نفر به عنوان شهردار تهران مشخص خواهد 
شد. وي مهم ترين تصميم منتخبان شوراي شهر پنجم 

براي جلس��ه چهارش��نبه و پنج ش��نبه هفته جاري را 
برگزاري اين جلسه با حضور خبرنگاران و روزنامه نگاران 
عنوان كرد و گفت: ما از تمام خبرنگاران دعوت كرده ايم 
تا در جلس��ه تعيين نهايي شهردار تهران حضور داشته 
باشند و جلس��ه دو روز آينده به صورت ويديوكنفرانس 
براي خبرن��گاران پخش خواهد ش��د. همچنين امكان 
مشاهده اين دو جلسه به صورت اينترنتي نيز روي سايت 
شورا به آدرس www.shora.tehran.ir  وجود دارد. 
به گفته اين عضو منتخب ش��وراي شهر پنجم، يكي از 
اهداف اصلي ش��وراي آينده شفافيت در عمل است، به 
گونه يي كه تصميم گرفته ش��د جلسات تعيين شهردار 

پايتخت با حضور خبرنگاران باشد. 

شهردار جديد تهران، پنج شنبه انتخاب مي شود

روند افزايشي قيمت اجاره مسكن در امريكا موجب 
ش��د 1.5درصد از جمعيت ش��هرهاي بزرگ به سمت 
بي خانمان ش��دن سوق داده ش��وند. به گزارش مهر و 
به نقل از بلومبرگ، وزارت مس��كن و توس��عه شهري 
امريكا در گزارشي اعالم كرد: افزايش اجاره بها مسكن 
در ش��ماري از ش��هرهاي بزرگ اياالت متحده امريكا 
موجب شده تا به تعداد افراد بي خانمان افزوده شود. در 
اين گزارش اشاره شده كه روند افزايشي اجاره مسكن 
موجب شده اقشار كم درآمد جامعه، استطاعت خود را 

براي پرداخت اجاره بها از دس��ت بدهند. وزارت مسكن 
و توسعه ش��هري امريكا اعالم كرد: افزايش 5درصدي 
اجاره بها در مركز ايالت جورجيا و نيز روند صعودي 3.9 
درصدي قيمت اجاره مسكن در نيويورك، پيتسبرگ، 
ميناپوليس و ديترويت باعث شده تا 1.5درصد جمعيت 
اين ش��هرها به سمت بي س��رپناه شدن حركت كنند. 
براس��اس آمار اداره ملي مس��كن قش��ر كم درآمد، در 
حال حاضر كمتر از 7ميليون مس��كن در امريكا وجود 
دارد كه فقط خانوارهايي كه داراي درآمد بسيار پايين 

هستند، استطاعت پرداخت آن را دارند. بر پايه آمار هاي 
منتشر شده در اياالت متحده، درآمد اين قشر از جامعه 
كمتر از 30درصد درآمد طبقه متوسط است و در سال 
2015 ميالدي ميانگين درآمد طبقه متوس��ط امريكا 
در س��ال تقريبا 57هزار دالر در س��ال و اين رقم براي 
كمترين سطح دستمزد در حدود 15هزار دالر در سال 
گزارش شده اس��ت. البته تحليلگران اقتصادي معتقد 
هس��تند، افزايش قيمت اجاره بها با بي خانمان ش��دن 

امريكايي ها رابطه تنگاتنگي دارد. 

افزايش بي خانمان هاي امريكا با رشد ۵درصدي اجاره مسكن

به نظر مي رس��د، عباس جديدي در روزهاي پاياني شوراي چهارم فعال شده و 
به انتقاد از عملكرد شهرداري مي پردازد. در جلسه روز گذشته نيز تير خالص را به 
س��وي شهرداري تهران شليك كرد و خواهان استيضاح قاليباف به دليل واگذاري 
يك زمين به موسسه خيريه امام رضا)ع( شد. روز گذشته جديدي در تذكر پيش از 
دستور خود با بيان اينكه شهرداري تهران تخلفي در واگذاري غيرقانوني يك زمين 
به متراژ 9هزار و 600 متر مربع به موسس��ه متوس��لين به امام رضا)ع( با موضوع 
ساخت بيمارستان پروفسور سميعي داشته است، گفت: اين زمين با ترك تشريفات 
و بدون برگزاري مزايده و بدون قيمت گذاري و درحالي كه در محدوده زمين هاي 
ذخيره وجود داش��ت به اين خيريه واگذار شده اس��ت. جديدي با بيان اينكه اين 
واگذاري به دس��تور قائم مقام شهرداري تهران بوده است، افزود: شهرداري منطقه 
مذكور نيز تخلفاتي داش��ته چراكه اين تخلفات را به كميس��يون ماده 100 اعالم 
نكرده و در ش��وراي معماري مناطق نس��بت به بررسي تخلفات اقدام خواهد كرد. 
همچنين موضوع به كميسيون ماده 12، 7 و 5 ارجاع داده نشد و بر همين اساس 
درخواست مي شود محمدباقر قاليباف، شهردار تهران استيضاح شود و تمام مقصران 

در اين پرونده كه تعدادي از اعضاي ش��ورا نيز در آن حضور دارند، نقشش��ان مورد 
بررس��ي قرار گيرد. ناصر اماني، معاون توسعه و برنامه ريزي شهرداري به اين تذكر 
واكنش نشان داد و گفت: آقاي جديدي از شما توقع ندارم چراكه 4سال است كه در 
شورا بوده و معاون نظارت شورا نيز هستيد اما از قانون استيضاح شهردار و مراحل 
آن خبر نداريد چراكه ابتدا بايد تذكر داده شود و اگر قانع نشديد از شهردار سوال 
ش��ده و پس از آن با كس��ب دوسوم امضاي اعضا نسبت به استيضاح شهردار اقدام 
مي كرديد و  اي كاش با من مش��ورت مي كرديد كه به شما روال استيضاح شهردار 
را توضيح مي دادم. اماني با بيان اينكه بارها اعالم كرديم كه زمين بيمارستان امام 
رضا)ع( كاربري بهداشتي و درماني داشته و پيش از آنكه بيمارستان دكتر سميعي 
ساخته شود، قرار بود كه بيمارستان سرطان در آن ساخته شود، گفت: همين االن 
اعالم مي كنم هر موسس��ه يي كه بخواهد بيمارستان بسازد، مي تواند از زمين هاي 
ش��هرداري كه كاربري بهداش��تي و درماني دارد، اس��تفاده كند و هيچ كار خالف 
قانوني صورت نگرفته و اين درحالي است كه هر سال شورا نيز براي اين بيمارستان 

بودجه در نظر گرفته است.

جديدي خواستار استيضاح قاليباف شد
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صنعت، معدن و جتارت14
بنزينيككالنشهر

استانداردنيست
 فارس| رييس س��ازمان اس��تاندارد با تاكيد بر اينكه با 
سختگيري  بيشتري واردات بنزين را كنترل مي كنيم، گفت: 
با استخراج نتايج آزمايش واردات بنزين متوجه شديم، بنزين 
وارداتي توزيع ش��ده در دو كالن ش��هر داراي مشكل بوده و 
بنزين يك كالن شهر خارج از استاندارد بود.  نيره پيروزبخت 
درباره ارزيابي س��ازمان ملي استاندارد از كيفيت بنزين هاي 
وارداتي گفت: س��ازمان ملي اس��تاندارد همچنان همكاري 
گس��ترده يي با وزارت نفت و س��ازمان محيط زيست دارد و 
قوانين جديدي هم در اين ارتباط تدوين ش��ده اس��ت. وي 
افزود: با سختگيري هايي كه سازمان ملي استاندارد انجام داده 
است، در حال حاضر در تعدادي از پااليشگاه هاي كشور بنزين 
يورو 4 توليد مي ش��ود و واردات بنزين نيز كنترل مي ش��ود. 
پيروزبخت تاكيد كرد: با توجه به مصوبه هيات وزيران از اول 
امسال 17 كالن شهر مشمول شدند كه تا اينجا 10 كالن شهر 

را نمونه گرفته ايم و جواب ها را استخراج كرده ايم. 

بازاريابيبينالمللي
معضلتوليدفرش

ايرنا|  رييس اتاق اصناف ايران مهم ترين معضل مجموعه 
توليد فرش را بازاريابي بين المللي مي داند، چرا كه بازار داخلي 
مصرف كننده خود را پيدا كرده است. علي فاضلي در مراسم 
افتتاح نمايشگاه آخرين دستاوردهاي صنعت فرش ماشيني، 
موكت و كفپوش افزود: هم اكنون بازار توليدي 170ميليون 
مترمربعي فرش داريم كه 55 درصد آن مصرف داخلي است. 
وي با بيان اينكه در گذشته وارد كننده فرش ماشيني بوديم، 
گفت: در ٢ دهه اخير ش��اهد رشد بسيار خوب توليد داخل 
بوديم و با كمك دولت در امر نوسازي و بهسازي ماشين آالت 
و افزايش نقدينگي ش��اهد رش��د اين صنع��ت خواهيم بود. 
فاضلي تاكيد كرد: بايد صنعت فرش دستباف را تقويت كنيم 

و اجازه ندهيم تحت تاثير صنعت فرش ماشيني قرار گيرد. 

طراحيمحصولجديد
بهجايپرايد

تس�نيم| مديرعامل سايپا گفت: پرايد را 17ماه ديگر از 
رده خارج مي كنيم. مهدي جمالي با بيان اينكه قصد داريم به 
صورت خودجوش و پيش از اينكه زمان اجراي استانداردهاي 
اجباري ٨٣گانه در تاريخ اول دي ماه ٩7 برس��د، پرايد را از 
ب��ازار خارج كنيم، اظهار كرد: در مورد نگراني مردم نس��بت 
به جايگزيني پرايد هم بايد بگويم در س��ايپا مطالعات خوبي 
انجام ش��ده و محصوالتي طراحي شده تا بتواند پاسخگوي 
نيازها باشد. وي درباره وضعيت قرارداد رنو هم افزود: قرارداد 
جديد رنو با ايدرو ارتباطي به س��ايپا ندارد، البته تا زماني كه 
محصوالت ال ٩0 و بي ٩0 توليد ش��ود، هم��كاري ما با رنو 
ادامه دارد. جمالي با بيان اينكه رنو از شركاي خوب ماست و 
اگر بتواند ش��رايط ما را بپذيرد، همكاري ها با اين خودروساز 
در آينده ادامه پيدا خواهد كرد، گفت: صادرات ٣0درصدي، 
داخلي سازي 70درصدي از جمله شروط ما در همكاري هاي 

جديد با شركاي بين المللي است. 

برنامههايپيشنهادي
حجتياعالمشد

ايس�نا| محمود حجتي كه براي س��ومين بار به عنوان 
وزير جهاد كشاورزي به مجلس پيشنهاد مي شود، برنامه هاي 
پيش��نهادي خود را براي اين وزارتخانه ارائ��ه كرد. در متن 
برنامه حجتي آمده اس��ت: در دول��ت دوازدهم در چارچوب 
اسناد باالدس��تي به خصوص در راستاي محورهاي ششم و 
هفتم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و محور دوم سياست 
كلي كش��اورزي و ماده ٣1 قانون ششم برنامه توسعه اهداف 
و راهبردها حسب مورد اتخاذ و ارائه شود كه عملياتي شدن 
آنها مستلزم طراحي و پياده سازي چهار برنامه اجرايي و تداوم 
اجراي پروژه ها و برنامه هاي اولويت دار ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي شامل برنامه اجرايي توليد محصوالت و نهاده هاي 
راهبردي، برنامه اجرايي توس��عه زنجيره ها و مديريت كالن 
بازار و توس��عه تشكل ها، برنامه اجرايي حفاظت و صيانت از 
منابع طبيعي و عمليات آبخيزداري، برنامه  اجرايي توس��عه 
زيرس��اخت ها، پشتيباني و انتقال دانش نوين و تداوم اجراي 
پروژه ه��ا و برنامه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي اس��ت. در 
ادامه اين برنامه تاكيد ش��ده كه وزارت جهاد كش��اورزي در 
راس��تاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و با رويكرد توليد و 
اش��تغال براي عملياتي ش��دن پروژه ها و برنامه اجرايي ارائه 
ش��ده، نسبت به تعيين اهداف كمي و كيفي و الزامات مورد 
ني��از آنه��ا برنامه ريزي و ب��راي يكايك اي��ن پروژه ها برنامه 
عملياتي در س��طوح ملي و اس��تاني تنظيم و اق��دام الزم را 

معمول داشته است. 

اعتمادمشتريراجلبكنيم
ايس�نا| ريي��س س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنن��دگان ضمن تاكي��د بر مش��تري مداري گفت: در 
كش��ورهاي توس��عه يافته وقتي پوش��اكي مي خرند و حتي 
آن لباس را مي پوش��ند و بعد به مغ��ازه مراجعه مي كنند و 
مي گويند كه با سليقه من جور نبود و مي خواهم آن را پس 
دهم، فروش��نده حتي سوال هم نمي پرسد بلكه كاال را پس 
مي گيرد، چون براي او مهم اس��ت كه اعتماد مش��تري را به 
اي��ن »برند« حفظ كند. محمود نواب��ي اظهار كرد: حتي در 
برخي موارد در كشورهاي پيشرفته توليدكننده يا فروشنده 
عالوه بر پس گرفتن، هزينه يي را به عنوان خس��ارت اعتماد 
برند ب��ه خريداري كه آن را نپس��نديده پرداخت مي كند تا 
دوباره مشتري را حفظ كند؛ اين دقيقا پيرو شعار »مشتري 
بايد برگ��ردد اما كاال نبايد برگردد« اس��ت. وي عنوان كرد: 
زمان��ي مصرف كنندگان ما مجبور به خري��د كاال و خدمات 
بودند اما امروز تنوعي وجود دارد كه قدرت انتخاب را به همه 

مصرف كنندگان مي دهد. 

توليدتوتون۵برابرميشود
ايسنا| رييس مركز برنامه ريزي دخانيات كشور با اشاره 
به اينكه در حال حاضر سطح زير كشت توتون در كل كشور 
تنها ٢0درص��د نياز داخلي را تامي��ن مي كند، گفت: توليد 
توتون را تا حد نياز كش��ور افزاي��ش خواهيم داد. علي اصغر 
رمزي اظهار كرد: مطابق قانون برنامه ريزي كش��ت، داش��ت 
و برداش��ت توتون در مركز برنامه ريزي دخانيات كش��ور در 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت صورت مي گيرد و از آنجاكه 
٨0 درصد از اين محصول از خارج وارد مي شود، برنامه ريزي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه سطح زير كشت اين 
محصول تا پنج برابر توليد فعلي است كه كشور در اين زمينه 

خودكفاست و از خروج ارز نيز جلوگيري خواهد شد. 

اخبار

ستادمبارزهباقاچاقكاالوارزجزئياتقاچاق16گروهكاالييرامنتشركرد

صادرات 7 ميليارد دالري قاچاق
تعادل| 

مبارزه با فس��اد و جلوگي��ري از تجارت پنهان، 
يك��ي از مهم تري��ن اولويت ه��اي سياس��ت گذاران 
اقتصادي به شمار مي رود؛ چراكه مهار نكردن قاچاق 
و تجارت غيررس��مي در كش��ور نظام اقتصادي هر 
كشوري را دچار اختالل مي كند. از طرفي، دولت ها 
تمايل دارند از پش��ت پرده فعاليت ه��اي اقتصادي 
آگاهي يابن��د. باتوجه به اين ضرورت ها، روش هايي 
ب��راي برآورد بخش پنهان اقتص��اد نيز همواره طي 
اين س��ال ها مدنظر متوليان قرار گرفته اس��ت. اما 
براس��اس قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز مصوبه 
بهمن ماه سال 1٣٩5، روش شكاف عرضه و تقاضا 
به عن��وان اصلي تري��ن روش برآورد حج��م قاچاق 
لحاظ ش��د. كاالهاي منتخب كه در قاچاق ورودي 
م��ورد ارزيابي قرار گرفته اند ش��امل 4طبقه »گروه 
كاالهاي داراي مزيت تولي��د، گروه كاالهاي داراي 
مزيت نس��بي توليد، گروه كااله��اي فاقد ظرفيت 
توليد و اقالم ممنوعه« هس��تند. فرمول محاس��به 
ش��كاف عرضه و تقاضا نيز عبارت است از: »عرضه 
كل- تقاضاي كل= ش��كاف عرضه و تقاضا.« در اين 
فرمول، عرض��ه كل عبارت اس��ت از توليد به عالوه 
واردات و تقاضاي كل عبارت است از مصرف به عالوه 
صادرات. بيشترين شكاف در عرضه و تقاضا مربوط 
به »پوشاك، شمش طال، لوازم آرايشي و بهداشتي، 
رايانه و ملحقات و اقالم ممنوعه« اس��ت كه حدود 
4٩ درصد را به خود اختصاص مي دهند. براس��اس 
گزارش س��تاد مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز، كاالهاي 
موجود حدود ٨0درصد حجم قاچاق ورودي كشور 
را تش��كيل مي دهند، كه حجم كل شكاف عرضه و 
تقاضا حدود 15.٨ميليارد دالر برآورد مي شود. حال 
با احتس��اب ٣.7ميليارد دالر حجم معافيت قانوني 
ميزان حجم قاچاق ورودي به معادل 1٢.1 ميليارد 
دالر برآورد مي ش��ود. همچنين آمارها حاكي از اين 
اس��ت كه حدود 7ميليارد دالر از قاچاق هم مربوط 
به صادرات قاچاق بوده كه كاالهايي مانند س��وخت 
و... را شامل مي ش��ود. از سوي ديگر، سود ناخالص 
قاچاقچيان ناش��ي از عدم پرداخت عوارض گمركي 
و ماليات بر ارزش افزوده در گروه هاي كااليي مورد 
بررسي كه حجم قاچاقي معادل 11 ميليارد دالر را 

دارند، حدود 4 ميليارد دالر برآورد مي شود. 

برآوردحجمقاچاق
بر اساس آمار س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
حجم قاچاق ورودي در سال 1٣٩5 نسبت به سال 

1٣٩٣ حدود 16 درصد و حجم قاچاق خروجي در 
سال 1٣٩5 نسبت به سال 1٣٩4 حدود 47 درصد 
كاهش داش��ته اس��ت. همچنين در سال 1٣٩5 از 
مح��ل معافيت ها ح��دود ٣.7 ميلي��ارد دالر كاالي 
گمرك نشده وارد كشور شده كه در محاسبه قاچاق 
كااله��اي منتخب منظور ش��ده اس��ت. از طرفي با 
توجه به اينكه نرخ دالر مورد استفاده در سال هايي 
ك��ه برآورد حجم قاچاق در كش��ور ص��ورت گرفته 
متفاوت اس��ت، براي مقايس��ه آنها نرخ تورم دالر را 
با استفاده از ش��اخص CPI امريكا براي سال هاي 
مدنظر در برآورد، از برآورد حجم قاچاق خارج كرده 
و شاخص قاچاق محاسبه مي شود. آمارها حاكي از 
اين است كه ش��اخص قاچاق اقتصاد ايران در سال 
1٣٩5 نسبت به سال هاي قبل هم در بخش ورودي 
و هم در بخش خروجي با كاهش روبه رو بوده است. 
همچنين براس��اس آمارهاي موجود، نسبت قاچاق 
ورودي به واردات رس��مي حدود ٢٨ درصد، نسبت 
قاچ��اق خروجي به ص��ادرات غيرنفتي، معادل 1.5 
درصد و همچنين نسبت كل قاچاق به جمع واردات 
رسمي و صادرات رسمي معادل 16.٢ درصد است. 
از س��وي ديگر، نس��بت قاچاق كشور به كل بودجه 
س��ال 1٣٩5 معادل 4 درصد است. بر اساس نتايج 
به دس��ت آمده از برآورد ش��كاف عرض��ه و تقاضا، 
حجم ش��كاف عرضه و تقاضا ح��دود 15.٨ ميليارد 
دالر برآورد مي ش��ود كه از اين ميزان، ٣.7 ميليارد 
دالر از طريق معافيت ه��اي قانوني و 1٢.1ميليارد 
دالر به صورت قاچاق وارد كش��ور مي ش��ود. برآورد 
حج��م مبادي ورودي قاچ��اق 1٢.1ميليارد دالري 
عنوان ش��ده كه حدود ٢٣درصد از قاچاق از طريق 
مس��افري، 1٩ درصد از طريق كوله بري، 16 درصد 
ملواني، 1٢ درصد از طريق خألهاي مرزي و حدود 
٣0 درصد از طريق ساير مبادي صورت مي پذيرد. 

سودناخالصقاچاقچيان
از سوي ديگر، عدم وصول درآمدهاي دولت )سود 
ناخالص قاچاقچيان( ناشي از پرداخت نشدن تعرفه 
و ماليات بر ارزش افزوده نش��ان داده ش��ده است. 
بر اين اس��اس مالحظه مي ش��ود كه در 16 كاالي 
موجود در ج��دول، قاچاقچيان قبل از اينكه جنس 
قاچاق را وارد بازار كنند، س��ودي نزديك 4 ميليارد 
دالر عايدش��ان مي شود. بر اساس اسناد باالدست و 
در برخ��ي موارد تكاليف قانوني كه به مرزنش��ينان 
اج��ازه ورود كاال به كش��ور در قالب معافيت ها ارائه 
شده است كه براساس آمارها، حدود 7 ميليارد دالر 

سوءاس��تفاده از طريق معافيت ها صورت مي پذيرد 
كه س��هم كوله بري ٢.٣ميلي��ارد دالر، ملواني ٩.1 
ميليارد دالر و مس��افري ٢.٨ميليارد دالر ذكر شده 

است. 
ش��كاف عرضه و تقاضا براي كاالهايي كه داراي 
مزيت توليد در داخل شامل »پوشاك، كفش، برنج، 
طال و مصنوعات ساخته ش��ده از آن و سيگار« نيز 
برآورد ش��ده است. بر اس��اس آمار دريافتي، حجم 
ش��كاف عرضه و تقاض��اي كفش در س��ال 1٣٩5 
حدود 4٨.٣ ميليون دالر برآورد مي شود. همچنين 
بر اس��اس نتاي��ج حاصل حج��م ش��كاف عرضه و 
تقاضاي برنج در س��ال 1٣٩5 تقريبا 40٨هزار تن 
برآورد مي گردد كه معادل 4٣1 ميليون دالر است. 
حجم شكاف عرضه و تقاضاي چاي در سال 1٣٩5 
معادل 4٨4 ميليون دالر برآورد مي شود. همچنين 
حج��م ش��كاف عرض��ه و تقاض��اي مصنوعات طال 
معادل 5٨٣ ميليون دالر برآورد مي ش��ود. از سوي 
ديگر، با اس��تفاده از ش��كاف عرضه و تقاضا حدود 
٨.٢4ميليارد نخ سيگار در كشور وجود دارد. برآورد 
ش��كاف عرضه و تقاضا ب��راي گ��روه كاالهايي كه 
داراي مزيت نس��بي توليد در داخل هستند، شامل 
»انواع لوازم خانگي، اس��باب بازي، لوازم آرايشي و 
بهداشتي، انواع پارچه و دارو و مكمل هاي دارويي« 
نيز حاكي از اين اس��ت كه بر اس��اس آمار دريافتي 
س��ال 1٣٩5، حجم ش��كاف عرضه و تقاضاي لوازم 
خانگي معادل 65٨ميليون دالر، اسباب بازي حدود 
114ميليون دالر، لوازم آرايشي و بهداشتي 154٩ 
ميلي��ون دالر، انواع پارچه 66٩ ميليون دالر، دارو و 
مكمل هاي دارويي حدود ٢5٣ ميليون دالر برآورد 

مي شود. 
 از سوي ديگر، برآورد شكاف عرضه و تقاضا براي 
گروه كاالهايي كه تقريبا فاقد ظرفيت توليد در داخل 
هس��تند شامل »رايانه و قطعات جانبي، لوازم يدكي 
خودرو، تجهيزات پزش��كي، ش��مش طال و گوش��ي 
تلفن همراه« نيز برآورد ش��ده است. بر اساس نتايج 
طرح برآورد، حجم ش��كاف عرضه و تقاضاي رايانه و 
قطعات حدود ٩06 ميليون دالر، لوازم يدكي خودرو 
ح��دود 505ميليون دالر، تجهيزات پزش��كي حدود 
٣5٢ميليون دالر، ش��مش طال مع��ادل 1.1ميليارد 
دالر، گوش��ي تلفن همراه حدود 6٢5 ميليون دالر، 
مشروبات الكلي حدود ٩4٢ ميليون دالر و همچنين 
براس��اس برآوردهاي ص��ورت گرفته حج��م قاچاق 
كااله��اي ممنوعه معادل 14٣5 ميليون دالر برآورد 
مي شود. براساس نظر كارشناسي، حجم قاچاق ساير 

كااله��ا اعم از لوازم التحرير، ماش��ين آالت مكانيكي، 
گل مصنوعي، انواع فرش، دام زنده، لوازم ساختماني 
و غيره ح��دود ٣.٢ميليارد دالر برآورد مي ش��ود. از 
سوي ديگر، حجم بااليي از قاچاق خروجي را قاچاق 
س��وخت و فرآورده ه��اي نفت��ي به خ��ود اختصاص 
مي ده��د. با توج��ه به اينكه مي��زان توزيع و مصرف 
روزانه س��وخت در س��ال 1٣٩5 حدود 166 ميليون 
ليتر است و از اين ميزان حدود ٢.٢ درصد به صورت 
خارج از ش��بكه عرضه مي ش��ود. از اين رو، در سال 
1٣٩5 به طور متوسط روزانه حدود ٣.7 ميليون ليتر 
فرآورده ها نفتي از كشور قاچاق شده است، لذا حجم 
قاچاق فرآورده هاي نفتي در سال 1٣٩5 حدود 456 
ميليون دالر برآورد مي شود. بنابر آمار استخراج شده 
از ميزان كش��فيات س��ال 1٣٩5 حجم قاچاق ساير 
كااله��ا اعم از كود ش��يميايي، دام و غيره حدود 7٢ 

ميليون دالر برآورد مي شود. 

سهمقاچاقازتجارت
از س��وي ديگر، محمدرضا عبادي روز گذش��ته 
در نشس��تي خبري به پاس��خگويي به انتقاداتي كه 
در ح��وزه كاهش حجم قاچاق مطرح مي ش��ود، با 
اش��اره به رق��م 1٢.5ميلياردي قاچ��اق كاال عنوان 
كرد: اي��ن رقم حدود ٢0درصد تجارت كش��ورر را 
دربر مي گيرد، در اين مي��ان حدود 7 ميليارد دالر 
از قاچ��اق ه��م مربوط به صادرات قاچ��اق بوده كه 
كاالهاي��ي مانند س��وخت و... را ش��امل مي ش��ود.  
معاون فرهنگي و پژوهش��ي س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز بيان كرد: در عين حال برخي روش ها كه 

براي برآورد آمار قاچاق در مقابل روش انتخاب شده 
توسط ستاد مطرح مي شود، مانند روش تجارت بين 
كشوري كه تحقيقات توسط برخي دانشگاه ها نشان 
مي ده��د كه اين روش بي��ن ٣0 تا 50 درصد خطا 
دارد. وي ب��ا تاكيد بر اينكه هيچ گاه س��تاد مبارزه 
با قاچ��اق كاال و ارز ادعا نكرده اس��ت كه وضعيت 
قاچاق مطلوب اس��ت، گفت: بلكه م��ا معتقديم كه 
روند مبارزه با قاچاق خوب است. عبادي با اشاره به 
انتقادات مطرح ش��ده در مورد كاهش حجم قاچاق 
و اينك��ه برخي مي گويند، چ��را باوجود اينكه اعالم 
مي ش��ود ميزان قاچاق به نصف رسيده اما همچنان 
در بازار كاال هاي قاچاق مش��اهده مي شود و اشتغال 
رون��ق نگرفته اس��ت، گفت: رونق اش��تغال و توليد 
فق��ط ب��ه كاه��ش واردات قاچاق بس��تگي ندارد و 
عوام��ل ديگري از قبيل س��رمايه گذاري هم در اين 
مساله موثر است. عبادي بيان كرد: حدود ٩ميليارد 
دالر از حجم قاچاق وارد ش��ده به كش��ور از طريق 
سوءاس��تفاده از معافيت هاي به رسميت شناخته به 
كشور قاچاق مي شود. وي با اشاره به ورود كاالهاي 
ممنوعه توس��ط قاچاقچيان گف��ت: قاچاق به صفر 
نخواهد رس��يد، اما با كاهش 50 تا 70 درصدي آن 
مي توان انتظار داش��ت حجم قاچاق به 1.5ميليارد 
دالر كاه��ش ياب��د. وي اظهار كرد: س��هم مناطق 
آزاد، معابر رس��مي و... از قاچاق ح��دود ٣ ميليارد 
دالر و س��هم معابر غيرقانوني از قاچاق موجود هم 
1.5 ميليارد دالر اس��ت وي افزود: طرح رجيستري 
موبايل در صورت اجرا مي تواند حداقل يك ميليارد 

دالر از حجم قاچاق كاال را كم كند. 

واكاويكسبباالترينرتبهخدماتيايرانخودرودرميانخودروسازانداخلي

هشتمينمقاماوليبرايهشتميندورهمتواليچگونهممكنشد؟
ارائهنتايجارزيابيدس�تورالعملش�رايطوضواب�طخدماتپساز
فروشصنعتخودروامس�الدرحالياعالمش�دكهب�ارديگروبراي
هشتمينبارمتواليشركتخدماتپسازفروشايرانخودروتوانست

 درجايگاهنخستشركتهايخودروسازداخليقرارگيرد.
نتايجامس�الباتوجهبهس�ختگيرانهشدندس�تورالعملارزيابي
وزارتصنعتدرخصوصخدمات،قابلبررس�يومقايسهباسالهاي
قبلنيس�ت.اينارزياب�يبهگونهيياس�تكهميتوانگفت،ش�بكه
خدم�اتپسازف�روشخودروس�ازانداخليب�همعياره�ايجهاني
نزديكترش�ده؛هرچندهنوزمسيريطوالنيتاحصولرضايتكامل

مشتريانپيشرواست.

 رضايتمشتريانباالترازقبل
اما نكته يي كه امسال توانست جايگاه ايساكو را باالتر از رقباي 
خود در صدر جدول خدمات پس از فروش مس��تحكم كند، رشد 
قابل توجه ميزان رضايت مش��تريان نس��بت به س��ال قبل است. 
ميزان رضايت مش��تريان خدمات پس از فروش ايران خودرو طبق 
آخرين ارزيابي، 71/٨ از 100 بوده، كه البته اين عدد گوياي نياز 

تالش حداكثري براي دست يافتن به ايده آل هاست. 

معيارهايخدماتفراترازالزامات
فعاليت ه��اي خدم��ات پس از ف��روش ايران خ��ودرو از حيث 
انطب��اق با الزام��ات آيين نامه اجراي��ي قانون حماي��ت از حقوق 
مصرف كنندگان خودرو در باالترين س��طح يعني »انطباق خيلي 
زياد« قرار گرفته كه ش��ايد بتوان مدعي ش��د ارائه خدمات نوين 
نقش قابل توجهي در كس��ب اين نتيجه داش��ته اس��ت. اين امر 
بيانگر اين است كه شركت خدمات پس از فروش ايران خودرو در 
تالش براي جلب حداكثري رضايت مش��تريان است و روند رو به 

رشد اين شركت خود تاييدي براين مدعاست. 

مديريتبرتر
كسب چنين شاخصي به معني وجود يك مديريت همه جانبه 
است؛ چيزي كه در قسمت ديگري از شاخص ها مورد بررسي قرار 
گرفته و خدمات پس از فروش ايران خودرو را در باالترين س��طح 

قرار داده است. 
در ادامه به مهم ترين اقدامات صورت گرفته در يك س��ال اخير 
كه در مس��ير جلب حداكثري رضايت مشتريان ارائه شده، نگاهي 

بيندازيم.

1-طرحهاينوينخدماتي:
در راس��تاي كسب رضايت حداكثري مشتريان و ارائه خدمات 
وي��ژه و متمايز به آنان، طي س��ال 1٣٩5 طرح ه��اي ويژه يي در 
ش��ركت خدم��ات پس از ف��روش ايران خودرو برنامه ريزي ش��ده 
و ب��ا توجه ب��ه نيازهاي گروه هاي مختلف مش��تريان، در ش��بكه 
نمايندگي ها اجرا شده است. اين طرح ها در مقاطع زماني مختلف 
و با توجه به مناس��بت هاي ملي و مذهبي از جمله ايام تعطيالت 
نوروز، عيد سعيد فطر، اربعين حسيني)ع( و ارتحال حضرت امام 
خميني)ره( برگزار شده و كليه مسيرهاي حياتي و شرياني كشور 
تحت پوشش شبكه گسترده خدماتي و امدادي قرار گرفته است. 
همچنين براي ارائه خدمات به مش��ترياني كه به واس��طه مشاغل 
خود امكان مراجعه به نمايندگي ها در س��اعات اداري نداشته اند، 
طرح ش��يفت دوم در كليه استان هاي كشور اجرا شده كه در اين 
ط��رح نمايندگي ها پس از پايان زمان اداري و تا پاس��ي از ش��ب 

نسبت به پذيرش 
ارائه  مش��تريان و 
آنان  ب��ه  خدمات 

اقدام كرده اند. 

2-اخذنظرات
مشتريانوحركتدر
مسيرنظراتايشان:

ش��ركت خدمات پ��س از فروش 
ايران خودرو براي افزايش مستمر رضايت 

مش��تريان، برنامه هاي متنوعي در سال ٩5 
در دستور كار داشته است. 

1-2(طرحپيگيريمشتريان:
در طرح follow up )پيگيري مشتريان( ضمن 

برقراري تماس با مش��تريان، نس��بت به دعوت مجدد 
مش��ترياني كه به هر دليل از خدم��ات نمايندگي ها ابراز 

نارضايتي داش��ته اند و رفع كليه مش��كالت مورد نظر آنان 
اقدام شده است. 

2-2(ارتقاينمايندگيهادرراستاينظراتمشتريان:
در طرح ارتقاي نمايندگي ها در س��ال ٩5، نسبت به شناسايي 
قري��ب به ٢0درص��د از نمايندگي ها كه ش��اخص هاي پايين تري 
در رضايت، ش��كايت و ارزيابي جامع داش��تند، اقدام ش��د و پس 
از عارضه يابي مش��كالت آنان و تعيين راهكارهاي ارتقا براس��اس 
برنامه ه��اي زمانبندي منظم، مش��اوره هاي فني و تخصصي براي 
بهب��ود فرآيندهاي نمايندگي به آنان ارائه ش��د، همچنين پس از 
سررس��يد مهلت ارائه ش��ده به آنها، عملكرد نمايندگي ها مجددا 
مورد بررس��ي و نظارت قرار گرفت تا درصورت عدم ارتقا، پرونده 
اين گروه از نمايندگي ها به كميسيون اعطا و لغو ارجاع داده شود. 
در راس��تاي اهميت كيفيت ارائه خدمات به مش��تريان گروه 
صنعت��ي ايران خ��ودرو، در س��ال ٩5، در كميس��يون اعطا و لغو 
نمايندگي ه��ا ب��ه ٨7 نمايندگ��ي اخطار كتبي داده ش��د كه 4٣ 
نمايندگي كه موفق به بهبود وضعيت و رفع مش��كالت نش��ده اند 

تعليق امتياز و ٣1 نمايندگي نيز لغو امتياز شدند. 

3-نظارتموثرومستمربرشبكهنمايندگيهايمجاز،
رمزموفقيت:

1-3(نظارتوارزيابينمايندگيهايمجاز:
در س��ال 1٣٩5 كليه نمايندگي هاي مجاز سراسر كشور مورد 
ارزياب��ي جامع قرار گرفته اند. در اي��ن ارزيابي ها كليه فرآيندهاي 

نمايندگي در بخش هاي فني و مهندسي، بازرگاني و انبار، فروش 
خ��ودرو، فرآيندهاي خدماتي از زمان پذيرش تا ترخيص خودرو، 
وضعيت نيروي هاي انس��اني و مهارت س��نجي آنان و... به صورت 
دقيق و كامل بررسي شده و امتيازات اخذ شده توسط نمايندگي 
تاثير مس��تقيم در بخش درآمدي آنان داش��ته و اين كار اثر قابل 
توجهي در وضعيت كس��ب و كار نمايندگي ها به جاي گذاش��ته 
اس��ت. ارزيابي هاي سال ٩5، ش��امل 6100 نفرساعت بوده است 
و ارزياب��ان مربوطه از ميان پرس��نل مج��رب و كارآزموده دفاتر 
منطقه يي كه موفق به كسب شرايط احراز و قبولي در آزمون هاي 

تخصصي ستاد انتخاب شده اند. 

2-3(نظارتهاينامحسوسبرشبكهنمايندگيها:
براي بررس��ي ميداني وضعيت پذيرش و فرآيندهاي خدماتي 
نمايندگي ها، همكاران و بازرس��ين شركت خدمات پس از فروش 
با مراجعه به نمايندگي در قالب مش��تري به صورت نامحس��وس 

نسبت به ارزيابي اين فرآيندها اقدام كرده اند. 
اين نظارت ها به سطوح مديران ارشد شركت نيز تعميم يافته 

و شخص مديرعامل ايساكو نيز با مراجعات متعدد به نمايندگي ها 
در اقص��ي نقاط كش��ور، ب��ه ص��ورت نامحس��وس وضعيت اين 
نمايندگي ها را مشاهده كرده و پس از معرفي خود به نمايندگي، 
از نزدي��ك و بدون واس��طه در جريان مش��كالت و پيش��نهادات 
نمايندگي ها قرار گرفته اند و براي كليه مش��كالت مطرح شده در 

اين بازديدها برنامه هاي بهبود تعريف و اجرا شده است. 

4-افزاي�شنف�وذسيس�تمهاوفن�اورياطالعاتدر
فرآيندهايكاري:

توس��عه س��امانه هاي ارتباط ب��ا مش��تريان )س��امانه موبايل 
اپليكيش��ن و وب سايت ايساكو( كه مشتريان مي توانند از خدمات 

نوين و آنالين ايساكو بهره مند شوند. 
از جمله س��رويس هايي كه توس��ط اين س��امانه به مشتريان 
محترم ارائه مي ش��ود، مي توان به س��رويس اتوكليك، نوبت دهي 
پذي��رش نمايندگي ها، اطمينان از اصل بودن خدمات، مش��اهده 
دفترچه ه��اي راهنم��اي محص��والت، نماي��ش نمايندگي ه��ا و 

فروشگاه ها روي نقشه اشاره كرد. 
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15 نفت و انرژي
 ديدار كويت و روسيه
با توليدكنندگان نفت

ايس�نا| مقام هاي نفتي روس��يه و كويت روز دوشنبه 
ديدارهايش��ان در ابوظب��ي را براي بررس��ي علت ضعف 
پايبن��دي برخي از توليدكنندگان ب��ه توافق جهاني براي 

كاهش توليد آغاز كردند. 
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد، گفت وگوها 
ب��ه طور جداگانه با نمايندگان عراق، امارات متحده عربي، 

قزاقستان و مالزي تا روز سه شنبه برگزار مي شود. 
يك نماينده عربس��تان سعودي به عنوان رييس اوپك 

در اين ديدارها شركت مي كند. 
يافته ه��اي اين ديدارها به كميته مش��ترك وزيران كه 
مس��وول نظارت بر پايبندي به توافق كاهش توليد است، 
ارائه خواهد شد. اين توافق كه از ابتداي سال ميالدي جاري 
به اجرا درآمده است با هدف مقابله با اشباع عرضه در بازار 
جهاني و حمايت از قيمت ها ميان اوپك و ۱۰كشور خارج 
از اين س��ازمان امضا شده و تحت آن تا مارس سال ۲۰۱۸ 
حدود ۱.۸ميليون بش��كه در روز از توليد محدود مي شود. 
عربستان سعودي ماه گذشته اعالم كرده بود كه قصد دارد، 
فشار بر كش��ورهايي كه به تعهداتشان براي كاهش توليد 
عمل نكرده اند را افزايش دهد. ميزان پايبندي به اين توافق 
در ج��والي به ۸۶ درصد كاه��ش پيدا كرد كه پايين ترين 
س��طح از ژانويه بود. قيمت پايه نفت برنت امس��ال تحت 
تاثير نشانه هاي عرضه جهاني رو به  رشد كه خوش بيني به 
محدوديت هاي توليد و متعادل شدن مجدد بازار را كمرنگ 
كرده حدود ۹درصد كاهش يافته است. طبق گزارش ماهانه 
آژانس بين المللي انرژي، پايبن��دي عراق به توافق كاهش 
توليد در ژوئن به ۲۹درصد كاهش پيدا كرد كه پايين ترين 
ميزان در سال جاري بود درحالي كه امارات تنها ۶۰ درصد 

از كاهش برنامه ريزي شده را اجرا كرده است. 

 احياي كشف رود
با كمك يونسكو

پاون| قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل و پشتيباني 
صنايع آب و برق در ديدار با نماينده و مدير دفتر منطقه يي 
يونس��كو در تهران از همكاري يونسكو در احياي كشف رود 

خبر داد. 
عليرضا دايمي قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل و 
پشتيباني صنايع آب و برق، روز گذشته در حاشيه ديدار 
با »استر كيش الروش« نماينده و مدير دفتر منطقه يي 
يونسكو در تهران كه در ساختمان ستادي اين وزارتخانه 
برگزار شد، درباره همكاري با يونسكو و مجموعه مشاوران 
بين المللي براي ساماندهي حوضه آبريز كشف رود شهر 
مشهد گفت: جمهوري اسالمي در كنفرانس JVD چين 
درخصوص همكاري هاي مشترك براي حوضه هاي آبريز 
پيشنهادي ارائه داد و قرار شد از حضور علمي يونسكو و 
جامعه بين المللي در مديريت حوضه كشف رود كه يكي 
از حوضه هاي مهم كشور بوده و شهر مشهد نيز در اين 
حوضه قرار دارد، در زمينه ساماندهي و استفاده صحيح 
از آب هاي زيرزميني اس��تفاده شود. وي با اشاره به اين 
مطلب كه مباحث ارائه شده نشان از آن دارد كه يونسكو 
آمادگي همكاري در اين زمينه را دارد و بايد منابع مالي 
الزم ب��راي اينكه ما بتوانيم از مش��اركت س��ازمان هاي 
بين المللي و مش��اوران بين الملل��ي و آموزش هاي الزم 
بهره مند شويم را فراهم كند، گفت: قرار شد در چند ماه 
آينده اين منابع براي آموزش هاي الزم و مطالعات مورد 

نياز اختصاص داده شود. 

عربستان نفت كمتري به آسيا 
خواهد فروخت

تسنيم| عربستان براي تبعيت از توافق كاهش توليد، 
ميزان عرضه نفت خود به اكثر مش��تريان آسيايي اش را تا 

۱۰درصد كاهش خواهد داد. 
مناب��ع آگاه ب��ه رويت��رز گفتن��د، عربس��تان، بزرگ ترين 
صادر كنن��ده نف��ت جه��ان در م��اه س��پتامبر ب��راي تبعيت 
از تواف��ق كاه��ش تولي��د، ميزان عرض��ه نفت خ��ود به اكثر 
مش��تريان آس��يايي اش را ت��ا ۱۰ درص��د كاه��ش خواه��د 
 داد. از 7 پااليش��گاهي ك��ه م��ورد پرس��ش ق��رار گرفته اند، 
4 پااليشگاه نخستين كاهش دريافت نفت خود را از زمان توافق 
كاهش توليد در ماه نوامبر تجربه كرده اند. يك منبع آگاه گفت: 
عرضه نفت عربس��تان به پااليشگاه هاي چيني عمدتا بين 5 تا 
۱۰درصد كاهش خواهد داشت. هر چند كه يك خريدار گفته 
كه كل نفتي را كه مقرر شده بود دريافت كرده و يك مشتري 

ديگر هم گفته كاهش عرضه كمتر از 5درصد بوده است. 

اوكراين به جمع خريداران نفت 
ايران پيوست

تسنيم| براساس اعالم دولت اوكراين، اين كشور از ماه 
ژوئن خريد نفت خام از پيمانكاران ايراني را آغاز كرده است. 
به گزارش پايگاه خبري كيف پس��ت، براساس اعالم دولت 
اوكراين، اين كشور از ماه ژوئن خريد نفت خام از پيمانكاران 

ايراني را آغاز كرده است. 
براساس اين گزارش، اگر اوكراين در ماه ژوئن ۲3۶هزار 
دالر از ايران نفت خريده باش��د، اين رقم در ماه جوالي به 
5.44۲ ميليون دالر رس��يده اس��ت. در بازه زماني ژانويه تا 
ج��والي، اوكراين 5۰۸ ه��زار و ۱۰5تن نفت خام به ارزش 
۲3۱ ميليون دالر نفت وارد كرده كه ۲۸4.۸5۸ ميليون دالر 
 آن از آذربايجان، ۱7.5۰4 ميليون دالر آن از قزاقس��تان و

 5.۶7۸ ميلي��ون دالر از اي��ران ب��وده اس��ت. ميزان خريد 
نفت از س��اير كش��ورها نيز مجموع��ا 5.۹۶۱ ميليون دالر 
بوده اس��ت. اوكراين در ماه ج��والي ۱5۲.۶55 تن، معادل 

3۰.۲۲4ميليون دالر نفت وارد كرده است. 

افزايش توليد نفت نيجريه
ايسنا| وزارت نفت نيجريه اعالم كرد متوسط توليد نفت 
اين كشور شامل ميعانات در جوالي به ۲.۰۶ميليون بشكه 

در روز افزايش يافت. 
اي��ن وزارتخانه اعالم ك��رد: توليد نف��ت در جوالي در 
۲.۰۶ميلي��ون بش��كه در روز ايس��تاد ك��ه در مقايس��ه با 
۲.۰5ميلي��ون بش��كه در روز در ژوئ��ن افزايش داش��ت و 
همچنين در مقايس��ه با ۱.۶ ميليون بشكه در روز در مدت 
مشابه سال گذش��ته كه تاسيسات توليد هدف حمله شبه 
نظامي��ان نيجر دلتا قرار گرفته بودند، رش��د چش��م گيري 
نش��ان مي دهد. توليد نفت نيجريه پ��س از توقف حمالت 
ش��به نظامياني كه خواستار كنترل منابع نفتي اين منطقه 

هستند، به طور مستمر رو به افزايش بوده است. 

اوپك

كوتاه از دنياي انرژي

كارشناس موسسه مطالعات بين المللي انرژي در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

تركمنستان را راحت از دست ندهيم
جوكار: تعامالت بلندمدت انرژي نياز برنامه ريزي استراتژيك است نه برآوردن عواطف عمومي در كوتاه مدت

»تعادل« سوابق و برنامه هاي وزراي پيشنهادي نفت و نيرو را بررسي مي كند

سكانداران انرژي روحاني زير ذره بين

گروه انرژي|حميد مظفر|
خ�ط لول�ه انتقال دامغان-كياس�ر- س�اري 
در دهمي�ن روز از مردادم�اه س�ال ج�اري ب�ه 
بهره ب�رداري رس�يد. پروژه يي ك�ه هدف اصلي 
آن قط�ع وابس�تگي اي�ران ب�ه واردات گاز از 
تركمنستان است. پس از اتفاقات زمستان سال 
گذشته و با افتتاح اين خط لوله، جوي در كشور 
به وجود آمده كه ايران به نوعي تركمنس�تان را 
در اين بازي شكست داده است و ديگر نيازي به 
مراودات انرژي با همس�ايه شمالي كشور وجود 
ندارد. اين در حالي است كه تركمنستان با توجه 
به ذخاير گازي خود و با توجه به محاط شدن در 
گستره يي از شبكه هاي انتقال انرژي در آسياي 
مركزي، ب�ه زودي تبديل به ي�ك بازيگر گازي 

قابل توجه در منطقه خواهد شد. 
اي�ران اكن�ون اي�ن فرص�ت را دارد كه باب 
همكاري ه�اي بلندم�دت با تركمنس�تان براي 
تامي�ن گاز را بگش�ايد ي�ا روي�ه فعل�ي را در 
پي�ش گرفت�ه و در آينده رقيب جدي�دي را در 
همس�ايگي خود ببيند. در اي�ن رابطه »تعادل« 
در گفت وگ�و با محمدصادق جوكار، كارش�ناس 
اي�ن  ان�رژي  بين الملل�ي  مطالع�ات  موسس�ه 
پرس�ش را بررس�ي مي كند كه با توجه به طرح 
قطع وابس�تگي به گاز تركمنس�تان آيا از لحاظ 
اس�تراتژيك ايران بي نياز از گاز اين كشور شده 

است؟ گزارش كامل را در ادامه مي خوانيد. 
  

درس��ت در روزي ك��ه مقام��ات وزارت نف��ت و 
نماين��دگان مجلس به اس��تان مازندران س��فر كرده  
بودند تا از پروژه يي رونمايي كنند كه نش��اني از قطع 
وابس��تگي گازي ايران به تركمنستان است، استاندار 
گلستان خواستار عادي سازي روابط استان هاي شمالي 
با تركمنستان شد. مساله يي كه نشان مي داد هر چند 
اكنون ايران از ضرورت واردات گاز از تركمنستان فارغ 
ش��ده اس��ت اما به نظر نمي آيد ك��ه ادامه روند فعلي 
تعامل با عشق آباد خواست استان هاي همجوار با اين 
كشور باشد و آنها نمي خواهند كه مراودات تجاريشان  
تحت الش��عاع اختالفات گازي دو كشور قرار بگيرد. از 
سوي ديگر ظرفيت  هاي اين كشور در توسعه صنعت 
گاز خ��ود و تبديل ش��دن ب��ه رقيبي ب��راي ايران در 
آينده ي��ي نه چندان دور، لزوم فاصله گرفتن از فضاي 
سردي كه در حال حاضر بين دو كشور به وجود آمده 
اس��ت را بيش از پيش نش��ان مي دهد. در اين رابطه 
محمدصادق جوكار، كارش��ناس موسس��ه مطالعات 
بين المللي انرژي به »تعادل« مي گويد: »تركمنستان 
به دليل موقعيت خاص جغرافيايي مي تواند به رقيبي 
ب��راي اي��ران در بازارهايي كه بالقوه در دس��ترس ما 
هستند، تبديل شود. اگر ايران در اين زمينه به خوبي 
بازي كند، مي تواند با تركمنستان براي تامين گاز اين 

بازارها همكاري داشته  باشد.«
ج��وكار به ض��رورت تغيير س��اختار رابطه اين دو 
همس��ايه اش��اره كرده و اظه��ار مي كن��د: »تاكنون 
تركمنس��تان به عنوان يك عرضه كننده به ايران بوده 
اس��ت. بايد رابط��ه كالن تري به ج��اي رابطه خريدار 
و فروش��نده، با هدف ورود به بازارها ايجاد ش��ود. به 
عنوان مثال در جنوب خليج  فارس، ايران اما اگر روند 
توسعه توليد گاز داخلي را نيز نداشت، مي توانست گاز 
تركمنس��تان را به قسمت هاي جنوبي سوآپ كند. در 

حال حاضر پيش بيني مي شود كه تنها تقاضاي امارات  
متحده عربي به ميزان 4۰ميليارد مترمكعب افزايش 
داشته باشد. كويت هم به ۱۰ تا ۱۲ميليارد مترمكعب 
گاز نياز دارد و عمان براي زنده نگهداشتن پلنت هاي 

ال ان جي نياز به واردات گاز دارد.«
وي عنوان مي دارد كه سوآپ فعلي گاز تركمنستان 
از 7ميليون مترمكعب در روز بايد افزايش يابد و ايران 
با تركمنستان وارد بازي بزرگ تري شود و تركمنستان 

را به اين راحتي از دست ندهد. 
جوكار در تشريح پروژه هاي فعلي گاز تركمنستان 
عنوان مي دارد: »تركمنس��تان مي توان��د در بازار اروپا 
ني��ز ب��ه رقيب م��ا تبديل ش��ود. خط لوله ش��رقي- 
غربي اين كش��ور با ظرفيت 3۰ميليارد مترمكعب از 
ميدان هاي گازي شرق اين كشور تا بندر تركمن باشي 
در س��واحل درياي خزر س��ال گذشته به بهره برداري 
رسيد. همچنين اين كشور تالش زيادي مي كند كه با 
همكاري با آذربايجان به خط لوله باكو-تفليس-ارزروم 
)BTE( بپيون��دد كه از آنجا ب��ه كريدور جنوبي اروپا 

وصل شود.«
ج��وكار معتق��د اس��ت كه مي ت��وان خ��ط لوله 
ترانس ايران را جايگزين خط لوله ترانس كاسپين كرد؛ 
»ب��ا مازاد عرضه يي كه در اي��ران وجود دارد، مي توان 
خ��ط لول��ه ترانس اي��ران را به جاي ترانس كاس��پين 
پيش��نهاد داد. اين پيش��نهاد براي تركمنس��تان نيز 
مفيد است چرا كه نياز به پرداخت چندين باره هزينه 
ترانزيت ندارد. يعني به جاي اينكه گاز تركمنستان از 
زي��ر درياي خزر عبور كند و به گرجس��تان برود و از 
آنجا به تركيه وصل شود، مي توان ترانزيت يا سوآپ از 

طريق ايران را جايگزين كرد.«

الزامات يك بازي خوب با تركمنستان
اين كارش��ناس انرژي عنوان مي دارد كه ايران با 
انجام يك ب��ازي خوب مي تواند، منافع بيش��تري از 
رابطه خود با تركمن ها ببرد. وي در تش��ريح الزامات 

اين بازي خوب مي گويد: »اين مساله چند الزام دارد. 
اوال رابطه سنتي فروشنده و خريدار بايد عوض شود. 
تركمنس��تان به عنوان يك بازيگ��ر در حال ورود به 
بازار اس��ت و ايران بايد بتوان��د آن را مديريت كند تا 
به س��مت بازارهاي خاصي برود. ايران بايد شرايطي 
را ايج��اد كند ك��ه اگر ميزان توس��عه فازهاي گازي 
ب��ه ميزاني ك��ه پيش بيني مي ش��ود، خ��وب پيش 
نرف��ت يا تحريم ها مجددا بازگش��تند، بازارهاي خود 
را نگ��ه دارد. اگر مي��زان تزريق به مخ��ازن نفتي به 
۲۸۰ميلي��ون مترمكعب در روز برس��د و با توجه به 
توس��عه طرح هاي پتروشيمي كه پيش بيني مي شود 
۱۸۰ميلي��ون مترمكعب در روز مصرف گاز داش��ته  
باش��ند، عمال گازي براي ص��ادرات ما باقي نمي ماند. 
در چنين شرايطي ايران مي تواند بازارهاي مختلف را 
از طريق گاز تركمنستان در دست بگيرد تا زماني كه 
ميدان هاي پساپارس  جنوبي توسعه پيدا كنند. كاري 
ك��ه روس ها در فاصله ده��ه ۹۰ ميالدي تا ۲۰۰7 با 
گاز تركمنس��تان مي كردند.« وي بر اين نكته تاكيد 
مي كن��د كه اگر اي��ران بازارهاي جنوب��ي را به دليل 
نداش��تن ظرفيت توليد از دس��ت بدهد، ديگر آن را 
به دس��ت نخواهد آورد در حالي ك��ه مي توان با گاز 

تركمنستان اين بازارها را براي خود نگه دارد. 
نكت��ه بع��دي ك��ه حاي��ز اهميت اس��ت، حركت 
تركمنس��تان در اس��تراتژي ان��رژي خود به س��مت 
بخش هاي پايين دستي اس��ت. موضوعي كه مي تواند 
زمينه ايجاد پلنت هاي مش��ترك در مناطق ش��مالي 

شود و شركت هاي ايراني وارد شوند. 

 نقش تركمنستان در هم افزايي ژئوپليتيك ايران
هاب مكران اس��تراتژي هندي ها براي رسيدن به 
بازارهاي آسياي مركزي است و اين كشور با اين پروژه 
قصد دارد به رقيب چيني ها تبديل ش��ود. چين براي 
اين هدف خود روي گوادر پاكس��تان متمركز اس��ت. 
ج��وكار در اين باره معتقد اس��ت: »ه��اب مكران در 

چارچوب اس��تراتژي هندي ها قرار دارد و در كريدور 
بين المللي ش��مالي-جنوبي روي چابه��ار تاكيد دارد. 
بنابراي��ن مي ت��وان 3گانه رفتاري بين اي��ران، هند و 
تركمنس��تان صورت داد. بدين ترتيب هم دسترس��ي 
هندي ه��ا به آس��ياي مركزي در يك پ��روژه كالن از 
طريق احداث خط آهن گرفته تا پلنت هاي پتروشيمي 
مدنظر ق��رار مي گيرد، هم تركمن ها به زنجيره ارزش 
افزوده مدنظر خود دست پيدا مي كنند و هم اهميت 

ژئوپليتيكي ايران و بندرچابهار افزايش مي يابد.«
اين عضو موسس��ه مطالعات بين المللي انرژي در 
تشريح بيش��تر اين موضوع اظهار مي كند: »هندي ها 
مي خواهن��د در مقاب��ل چي��ن، يك مس��ير تجارت 
بين المللي براي خود ايجاد كنند كه محور آن چابهار 
اس��ت، چرا كه هم با پاكس��تان و هم با چين مشكل 
دارند. در چنين شرايطي رويكرد رفتاري سنتي ايران 
با تركمنس��تان بايد تغيير كند، چ��را كه نه به نقش 
تركمنس��تان در بازار انرژي كه در حال تبديل شدن 
به رقيب ايران اس��ت، نه به نقش��ي كه اين كشور در 
هم افزايي اهميت ژئوپليتيك انتقال انرژي مي تواند ايفا 
كند، توجهي نمي شود. از س��وي ديگر همكاري هاي 
گازي اي��ن امكان را ايجاد مي كن��د كه در حوزه هاي 
ديگ��ر تجارت يا حتي حوزه هاي سياس��ي وزن ايران 

افزايش پيدا كند.«

 منافع مستتر در ترانزيت گاز عشق آباد
جوكار در تش��ريح بيش��تر مناف��ع ترانزيت گاز 
تركمنس��تان از طريق ايران ب��ه مبالغ هنگفتي كه 
كش��ورهاي آسياي مركزي در ازاي اين كار دريافت 
مي كنند، اش��اره ك��رده و مي گويد: »الين D پروژه 
خ��ط لوله آس��ياي مرك��زي چين از قرقيزس��تان، 
ازبكس��تان و تاجيكستان عبور مي كند. قرقيزستان 
پيش��نهاد كرده كه س��الي يك ميلي��ارد دالر حق 
ترانزيت دريافت كند. ما نيز مي توانيم به تركمنستان 
اعالم كنيم كه خود با كشورهاي جنوب خليج فارس 

مذاكره كند اما از مسير ايران گاز خود را عبور دهد. 
حتي مي توانيم به جاي رقابت با تركمنستان در بازار 
پاكس��تان و هند با اين كش��ور همكاري كرده و به 
جاي هلمند و قندهار، ايران ميزبان خط لوله انتقال 

گاز به اين كشورها باشد.«

 لزوم مآل انديشي در رابطه با تركمنستان
با توجه به اتفاقات اخير و شاخ و شانه كشيدن 
ايراني ها و اتخاذ موضع پيروزي، به نظر مي رس��د 
گش��ودن باب مذاكرات با عش��ق آباد براي اجراي 
پروژه هاي بلندمدت عملي نباشد. اما محمدصادق 
جوكار چنين نظري ندارد و مي گويد: »تركمن ها به 
دنبال يك برنامه ريزي بلندمدت هستند. تركمن ها 
ب��راي رفتاره��اي صادراتي خود تا س��ال ۲۰۰۸ 
تحت س��يطره روس ها بودند. روس ها ارزان خري 
مي كردند و حتي هنگام��ي كه گازپروم با كاهش 
تقاضا در اروپا مواجه ش��د، اصال گاز تركمنستان 
را نخريد. به همين دليل تركمنس��تان به س��مت 
چين گرايش پيدا كرد. هرچند بازار چين در حال 
حاضر امنيت انرژي تركمنستان را تامين مي كند 
اما از لحاظ قيمتي براي اين كشور بسيار زيان آور 
اس��ت. به عنوان مثال ارزش هر ۱۰۰۰مترمكعب 
گاز تركمنستان كه به چين مي رود 35۰دالر است 
كه 5۰دالر آن ش��امل هزينه ترانزيتي است كه به 
كشورهايي همچون ازبكستان و قزاقستان پرداخت 
مي شود. به طور كلي ميزان كل درآمد اين كشور از 
محل فروش 4۰ميليارد مترمكعب گاز به چين از 
ژوئن ۲۰۱5 تا ژوئن ۲۰۱۶ حدود 5.۸ميليارد دالر 

بوده كه رقم ناچيزي محسوب مي شود.«
وي مي افزايد: »بنابراي��ن تركمن ها عالقه مند 
هس��تند تا گاز خود را از مس��يري صادر كنند كه 
مجبور به پرداخت هزينه هاي ترانزيت باال نباشند. 
تركمن ه��ا عالقه مندند ك��ه با اي��ران وارد پكيج 
بزرگ تر همكاري ش��وند. البته پيشنهاد ايران نيز 
بايد حاوي منافع طرفين باش��د. قرار نيست كه ما 
همانند دوران مركانتيليست ها بازي صفر و يكي را 

به جلو ببريم.« 
اي��ن كارش��ناس ان��رژي در پايان خواس��تار 
تغيير زاويه ديد داخل كش��ور نس��بت به موضوع 
همكاري ه��اي بلندم��دت انرژي اس��ت و عنوان 
مي دارد: »تركمن ها نيز مبرا از اش��تباه نيس��تند 
و آنه��ا نيز به دنبال منافع خ��ود بودند. از اين رو 
توس��عه ش��بكه داخل��ي از جمله اح��داث خط 
لول��ه دامغان نكا، اين س��يگنال را ب��ه تركمن ها 
ارس��ال مي كن��د كه ما نقص خ��ود را كه موجب 
سوءاس��تفاده تركمن ها در شرايط بحران مي شد، 
برطرف كرديم. اين اتفاقا تركمنس��تان را راغب تر 
به همكاري مي كند، چرا كه اين كش��ور احساس 
مي كند ايران ديگر نياز اضطراري به تركمنستان 
ندارد تا از گاز اين كش��ور به عن��وان ابزار قدرت 
عليه تهران اس��تفاده ش��ود. در اين شرايط ايران 
نيز با دس��ت باالتري وارد مذاكره مي ش��ود. بايد 
توج��ه داش��ت ك��ه تعام��الت بلندم��دت انرژي 
نيازمند برنامه ريزي استراتژيك است نه برآوردن 
عواطف اجتماعي عموم��ي. از اين رو پرداختن به 
موضوعات��ي همچون پايمال ش��دن ع��زت ملي، 
جلوگيري از زياده خواهي تركمنس��تان و امثالهم 

كمكي به منافع بلندمدت كشور نمي كند.« 

گروه انرژي|
4سال پيش زماني كه حسن روحاني، رييس جمهور منتخب مردم فهرست وزراي پيشنهادي 
خود را به مجلس ارائه كرد، بيش از همه »س��ن« باالي آنها مورد انتقاد قرار گرفت. با اين حال 
روحاني در دفاع از آنها بر اين نكته تاكيد كرد كه »دوران آزمون و خطا به سر آمده و شرايط كشور 
بحراني است. به همين دليل هيچ جايي براي اشتباهات جديد باقي نمي ماند و كشور بايد با درايت 
و عقالنيت به مسير تعادل و رونق بازگردد.« اكنون كه اندكي از آن نقطه بحراني عبور كرده ايم، باز 
هم به نظر مي رسد كه روحاني صالح كشور را در اعتماد به »تجربه« و »كارآمدي« بداند تا به اين 

صورت دو وزير براي تصدي وزارتخانه هاي نفت و نيرو معرفي شوند كه بدون شك باتجربه ترين و 
كارآمدترين مديران در حوزه اجرايي انرژي هستند. 

بي��ژن نامدارزنگنه پس از 4س��ال حضور پررن��گ در نفت دولت يازدهم ب��از هم به مجلس 
معرفي مي ش��ود. در طرف ديگ��ر، حميد چيت چيان كه حتي با وج��ود موانع و محدوديت هاي 
فراوان بودجه يي، عملكرد خوبي در وزارتخانه نيرو داش��ت جاي خود را به ش��خصي مي دهد كه 
در دولت اصالحات، س��كان برق و آب كش��ور را در اختيار داشته است: حبيب اهلل بيطرف. اما هر 
دو وزير پيش��نهادي مخالفاني دارند. مخالفت با زنگنه بيشتر جنبه سياسي دارد و مخالفانش او 

را به طرفداري از يك جناح سياس��ي خاص متهم مي كنند. در اين ميان، گاهي هم انتقاداتي از 
قرارداد كرس��نت مي شود كه هنوز هم محل مناقشه موافقان و مخالفان است. در جبهه نيرو هم 
هيچ كس قدرت فردي و توانايي هاي اجرايي بيطرف را انكار نمي كند اما فعاالن زيس��ت محيطي 
انتقادات به عملكرد او در پرونده هاي سد گتوند، درياچه اروميه و حتي سد كارون 3 و 4 دارند. با 
توجه به حساسيت وضعيت منابع آبي ايران و خشكسالي بي سابقه در يك دهه اخير، اين انتقادها 
و مخالفت ها افزايش بيشتري هم يافته اند. در هر صورت »تعادل« نگاهي به سوابق و برنامه هاي 

ارائه شده اين وزيران پيشنهادي مي اندازد تا بتواند آنها را با دغدغه هاي مخالفان مقايسه كند: 

آنچه بيش از همه در برنامه هاي ارائه ش��ده وزير پيشنهادي 
نيرو جلب  توجه مي كند، برجس��ته بودن بخش آب اس��ت. اين 
بخ��ش تقريبا نيمي از كل گزارش و برنام��ه بيطرف را به خود 
اختص��اص داده و بخش برق تنها يك دوم بخش آب اس��ت.در 
۲5درصد باقيمانده از گزارش او هم به راهكارهاي منابع انساني 
و تربيت نس��ل بعدي مديران نيروي كشور پرداخته شده است. 
اي��ن تركيب گزارش نش��ان مي دهد كه بيط��رف هم به خوبي 
مش��كل آب را به رسميت ش��ناخته و با منتقدان خود همفكر 
است كه اين معضل شايد بزرگ ترين مساله امروز ايران است. 

وي مهم تري��ن راه عب��ور از بح��ران آب��ي را اص��الح الگوي 
مصرف و انطب��اق آن با تغييرات اقليمي رخ داده مي داند. براي 
كاهش مص��رف و انطباق با محدوديت هاي منابع آبي كش��ور، 
مناس��ب ترين راه، اصالح تعرفه هاي قيمتي و كاهش يارانه هاي 

اختصاص يافته به اين منبع بحراني است.
اص��الح تركيب مصرف هم از ديگر مش��كالت كنوني بخش 
آب كشور دانسته شده كه به مصرف ۹۰درصد آب كشور توسط 

بخش كشاورزي اشاره دارد. 
در اي��ن مي��ان همان طور ك��ه در وزارتخان��ه تحت تصدي 
چيت چيان در مدت 4 س��ال 4۲ تصفيه خانه فاضالب ش��هري 
ساخته ش��د، بيطرف هم قصد ندارد از اين مسير منحرف شود 
تا به اين صورت ميزان آب بازيافتي كش��ور را افزايش داده و از 
آلودگي هاي زيس��ت محيطي ناشي از آن هم جلوگيري كند. در 
برنامه پيش��نهادي بيطرف، هدف گذاري شده است كه تا 4سال 
آينده حدود ۸ميليارد مترمكعب برداشت از منابع آب زيرزميني 

كشور كاهش پيدا كند.
مهار آب هاي مرزي و غيرمرزي و همچنين استفاده از منابع 
آبي نامتعارف )مانند شيرين سازي آب دريا( از ديگر برنامه هاي 
اعالمي بيطرف در حوزه آب است. به گزارش »تعادل« آب هاي 

مرزي از منابع آبي ارزش��مندي هس��تند ك��ه بخش اعظم آن 
تاكنون هدر مي رفت. شيرين سازي آب دريا هم به ويژه در نوار 
ساحلي جنوب كشور و براي تامين آب مورد نياز نيروگاه ها حايز 
اهمي��ت خواهد بود. چنين طرحي مي تواند همزمان با توس��عه 
طرح هاي صنعتي و بندرگاهي جنوب كش��ور مانند بندر چابهار 

از مشكالت آبي كشور بكاهد.
در حوزه برق، وزير پيش��نهادي نيرو به ميزان مصرف بيش 
از حد برق و ش��دت برق كشور اش��اره كرده و مهم ترين راهكار 
كاه��ش آن را اصالح تعرفه هاي قيمت��ي مي داند. البته بيطرف 
وع��ده داده اص��الح قيمتي )چه در بخ��ش آب و چه در بخش 
برق( به ش��كلي باشد كه به اقشار ضعيف آسيبي وارد نشود. در 
همين حين ايجاد ظرفيت هاي توليدي جديد به همراه ش��بكه 
توزيع متناس��ب با آن و افزايش بهره وري نيروگاه ها از مهم ترين 

طرح هاي برقي در 4 سال آينده خواهد بود. 

زنگنه احتماال كار آسان تري براي كسب راي اعتماد نمايندگان ملت 
خواهد داشت. وزير نفت دولت روحاني از مهم ترين اركان اقتصادي 4 سال 
گذشته و يكي از عوامل اصلي بازگشت ثبات اقتصادي به كشور بود. او 
زماني بر كرسي وزارت نفت تكيه زد كه به گفته خودش اوضاع اين حوزه 
به هيچ وجه سر و سامان نداشت. ميزان توليد نفت به كمترين سطح دو 
دهه گذشته خود رسيده بود و به دليل تحريم هاي ظالمانه غرب، ميزان 
صادرات هم بس��يار محدود بود. از طرف ديگر به دليل سوءمديريت ها، 
ميزان توسعه و توليدات فازهاي پارس جنوبي با برنامه هاي تدوين شده 
تناسبي نداشت و در همين زمان و با وجود كاهش سطح توليدي تعداد 

شاغالن وزارت نفت به نزديك دوبرابر رسيده بود. 
نقش اصلي وزير نفت، پس از توافق هس��ته يي ايران و كش��ورهاي 
صنعتي جهان و البته رفع تحريم ها بود. در اين زمان، توليد نفت و گاز 
و صادرات كشور به سرعت افزايش يافت و توانست جايگاه پيشين خود 
را در بازارهاي جهاني پس بگيرد. در 4سال اخير وزارت او، ميزان توليد 
نفت ايران از ۲.7ميليون بش��كه در روز به 3.۹ميليون بشكه رسيد. در 
همين زمان صادرات نفت و ميعانات گازي هم از ۱.۲ميليون بشكه به 
۲.۸۶ ميليون بشكه افزايش يافت. در دولت يازدهم همچنين ظرفيت 
توليد گاز ايران از ميدان مش��ترك پارس جنوبي به دوبرابر رسيد و ۱۱ 

فاز آن تكميل و راه اندازي شده و وارد مدار شد. 
گازرساني به روستاها و مناطق محروم از ديگر اقدامات وزارتخانه نفت 
دولت يازدهم بود تا براي نخس��تين بار به شهري مانند زابل گازرساني 
ش��ود. ميزان توليدات نفت و گاز ايران در ميدان هاي مش��ترك هم به 
س��رعت افزايش يافت و در يكي از مهم تري��ن آنها يعني پارس  جنوبي 

ميزان توليد گاز ايران و قطر برابر شد. 
در اين ميان الگوي مناسب براي قراردادهاي جديد نفتي هم تدوين 
و ابالغ شد و نخستين قرارداد رسمي كشور با توتال هم براساس همان 
الگو به امضا رسيد. در نهايت از افزايش قدرت چانه زني ايران در اوپك 
و بازار جهاني نمي توان چشم پوش��ي كرد. اي��ران كه از تحريم ها خارج 

شده بود، عالوه بر آنكه توليد و صادرات خود را به سرعت افزايش داد، 
توانس��ت مانع از كاهش قيمت هاي جهاني يا مخالفت اعضاي اوپك در 
مقابل افزايش توليد خود ش��ود. اين در حالي اس��ت كه حدود ۱۰روز 
پيش كشوري مانند عربستان خبر داد كه توليد خود را تا ۶.۶ بشكه در 
روز كاهش خواهد داد. برنامه پيشنهادي زنگنه براي 4سال آينده، تقريبا 
ادامه همان مسيري است كه او در دولت يازدهم آغاز كرد. ادامه توسعه 
جدي ميدان هاي مشترك گازي و به عنوان مهم ترين اولويت وزارتخانه 
نفت تعيين ش��ده اس��ت. عالوه بر آن عقد قراردادهاي جديد نفتي با 
اولويت توسعه ميدان هاي مشترك و همچنين افزايش ضريب بازيافت از 
مخازن نفت كشور با فناوري هاي نوين و جذب سرمايه گذاري خارجي 
در دستور كار قرار خواهد گرفت تا عالوه بر ايجاد اشتغال، ظرفيت توليد 
نفت و گاز هم افزايش يابد. در نهايت زنگنه از مصرف بي رويه س��وخت 
در كش��ور غافل نشده و در برنامه عنوان كرده است كه از طريق ايجاد 

عزمي ملي در اين زمينه به اصالح ساختار قيمتي بپردازد.

ادامه مسير دولت يازدهم در نفتوعده بيطرف براي اصالح تعرفه ها
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عكسروز

عكس:فارس خبرنگاريشغلنيست؛عشقاست

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

دلجوييخانمبازيگرازخبرنگاران
بهن��از جعف��ري همزمان با روز خبرنگار در خبرگزاري مهر حاضر ش��د و بابت اتفاقات يك نشس��ت كه باعث ايجاد برخي 
دلخوري ها ش��ده بود از خبرنگاران دلجويي كرد. به گزارش مهر، بهناز جعفري بازيگر تئاتر، س��ینما و تلويزيون ضمن تبريك 

روز خبرنگار، از خبرنگاران دلجويي كرد. 
بهن��از جعف��ري در اين گفت وگو به ماجراي رخ داده و حواش��ي كه برايش پیش آمده بود، اش��اره و بیان كرد: من در اين 
مدت بارها خود را جاي ايشان گذاشتم اما اكنون مي خواهم مثل يك برادر آن حرف ها را ناديده بگیرند. دوراني كه بعد از آن 
اتفاق براي من گذش��ت مثل يك برزخ بود و من به اندازه كافي ضرب و ش��تم هاي روحي ديده ام. افراد بسیار زيادي به صفحه 
اجتماعي من آمدند و ناس��زا گفتند؛ افرادي كه اصال وجود خارجي نداش��تند و زماني كه وارد صفحه ش��ان مي شدم، مي ديدم 
واقعیتي ندارند. بازيگر س��ريال »زير پاي مادر« اضافه كرد: از طرف ديگر بار رواني خود اتفاق هم مدت ها بر دوش��م بود ولي 

اكنون، باالخره اين بار از روي دوش من برداشته شد. 

چهرهروز

نگاهيبهشاخصنقشقانوندركشورها

سرزمينهايدوستدارقانون
گروهگوناگونپروژه عدالت جهاني در كش��ورهاي مختلف، شاخص 
میزان قانونمندي را مورد بررسي قرار داده است. در اين بررسي كشورها 
با ش��اخصي عددي میان صفر و يك معرفي ش��ده اند. طبق نتايج اعالم 
ش��ده، در میان كشورها، نام آلمان در صدر فهرست قانونمندترين كشورها قرار دارد. 
معموال در مورد آلمان گفته مي شود كه بسیار مقرراتي هستند. آنطور كه آمارها نیز 
نشان مي دهد، عدد شاخص اين كشور، نزديك به 0.85 اعالم شده است. آلمان داراي 
نظامي اجتماعي و قانونمدار است كه كلیه اركان حكومت، تابع نظم پیش بیني شده 
در قانون اساس��ي هستند. كانادا، اس��ترالیا و بريتانیا، به ترتیب پس از آلمان در اين 
لیست قرار دارند. مطابق گزارش هاي سازمان ملل متحد، كانادا در میان 5 كشور برتر 

دنیا قرار دارد كه بهترين شرايط زندگي را دارا هستند. 
همچنین قانون اساس��ي كانادا، به عنوان يكي از قديمي ترين قوانین اساس��ي در 
جهان ش��ناخته مي ش��ود. اين قانون كه تركیبي از س��نت ها و فرامین كاناداست، به 
تش��ريح سیستم دولت و حقوق مدني شهروندان پرداخته و دستورهاي الزم را براي 
اداره كش��ور مي دهد. در اس��ترالیا نیز، به دلیل استقرار میلیون ها نفر مهاجر در اين 
كشور، ارزش و اصول در جامعه مدرنیزه شده و پايبندي جدي به آنها وجود دارد. در 
استرالیا مردم آزادي هاي بسیار دارند ولي براي بهره مندي از اين آزادي ها همه بايد از 
قوانین استرالیا كه توسط دولت  وضع شده اند، اطاعت كنند تا همگان بتوانند در يك 
اس��ترالیاي منظم، آزاد و امن زندگي كنند. عدد شاخص كانادا، استرالیا و بريتانیا در 

اين بررسي حدود 0.8 اعالم شده است. 
در بس��یاري از گزارش ها، ژاپن به  عنوان س��رزمین نظم و قانون معرفي شده 
اس��ت. احت��رام به قانون براي ژاپني ها يك اصل اس��ت و به ن��درت يك  ژاپني از 
قانون س��رپیچي مي كند. آنطور كه در اين گزارش به دس��ت آمده، عدد شاخص 
ژاپن 0.78 اعالم شده است. اين میزان براي جمهوري چك، 0.75 و براي امريكا 
حدود 0.72 اعالم ش��ده است. قانون اساس��ي در امريكا نیز، يكي از قديمي ترين 
قانون هاي اساس��ي موجود در جهان اس��ت و در طول بیش از 220 س��ال، هنوز 
به قوت خود باقي اس��ت. در حقیقت هیچگاه قانون اساس��ي اياالت متحده تغییر 
نكرده و صرفاً اصالحیه هايي به آن افزوده ش��ده اس��ت. ب��ه همین جهت، قانون 
اساس��ي اين كش��ور از ثبات و انس��جام فراواني برخوردار اس��ت و به عنوان يك 
میراث ملي در میان مردم امريكا ش��ناخته مي ش��ود. پس از امريكا، كره جنوبي و 
فرانس��ه به ترتیب در رتبه هاي بعدي پايبندي به قانون قرار دارند. آنطور كه آمار 
نشان مي دهد، امارات و ايتالیا در اين شاخص، عددي میان 0.7 و 0.6 و افريقاي 
جنوب��ي، اندونزي، هند و تايلن��د نیز عددي میان 0.6 و 0.5 را به خود اختصاص 
داده اند. پس از تاس��یس جمهوري خلق چین، فصل جديدي در تاريخ اين كشور 

آغاز و تفاوت هاي بسیاري در نظام حكومتي اين كشور ايجاد شد. در حال حاضر 
اين كش��ور با عدد شاخصي حدود 0.49 در فهرس��ت كشورهاي پايبند به قانون 
قرار دارد. با توجه به خبرهاي گسترده يي كه در سال هاي اخیر در مورد رعايت نكردن 
قانون در ايران منتشر و هجمه هاي بسیاري كه از سوي برخي كشورها متوجه ايران 
ش��ده است، اين كشور نیز در لیس��ت قانونمندترين كشورهاي جهان قرار دارد. عدد 
شاخص اين كشور، نزديك به 0.48 اعالم شده است. روسیه و تركیه نیز پس از ايران 
عددي میان 0.5 و 0.4 را به خود اختصاص داده اند. هرچند كه هشدارهاي بسیاري 
براي رعايت قانون و حمايت از دموكراسي در تركیه از سوي مجامع بین المللي داده و 
همین طور تنش هاي سیاسي و مالي بسیاري در اين كشور ايجاد شده، اما هنوز تركیه 
در فهرست كشورهاي بي قانون قرار نگرفته است. آخرين كشوري كه در اين فهرست 

قرار دارد، مصر با عدد شاخصي حدود 0.37 است. 
مهم تري��ن معیار در اين بررس��ي، می��زان قدرت حكومت��ي و تابعیت مقامات 
سیاسي كشورها به قوانین است. همچنین، نظارت نهادهاي غیردولتي بر نهادهاي 
دولتي، همچون آزادي مطبوعات در اين قس��مت ارزيابي و لحاظ ش��ده است. از 
ديگ��ر معیارهاي اين تحقیق بايد به میزان فس��اد اداري، نظ��م و امنیت، رعايت 
حقوق بنیادين بش��ري، دولت شفاف و پاس��خگو، ضمانت اجراي قوانین، عدالت 

مدني–حقوقي و عدالت جنايي– كیفري اشاره كرد. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

باجخواهيميليونيهكرها
 هكرهايي ك��ه به اطالعات و برنامه هاي 
نمايش داده نش��ده ش��بكه اچ بي او دس��ت 
يافته ان��د و ب��ه راس خبره��اي امريكا بدل 
ش��ده اند، اعالم كردند ايمیل ها و اسناد اين 

شبكه تلويزيوني را نیز در اختیار دارند. 
به گزارش مهر و ب��ه نقل از ورايتي، روز 

دوش��نبه هكرها اعالم كردند جز دسترسي به فیلمنامه و قسمتي از سريال »بازي 
تاج و تحت« ايمیل ها و اسناد بازرگاني مديرعامل اين شبكه را كه در فاصله نیمه 
آوريل تا نیمه ماه مه نوشته شده نیز در اختیار دارند. آنها اسنادي مربوط به بازاريابي 
اين س��ريال مشهور را نیز به دس��ت آورده اند. با اين حال سخنگوي اين شبكه كه 
نامش اعالم نشده با ارسال بیانیه يي براي ورايتي ادعا كرده است، هكرها به سیستم 
ايمیل شبكه دسترسي نداش��ته اند و اين كمپاني بزرگ ادعاهاي آنها را باور ندارد.  
ريچارد پلپر مديرعامل ش��بكه اچ بي او هفته پیش ب��ه كاركنانش اطمینان داد كه 
ايمیل هاي آنها در اختیار هكرها نیست.  اين شبكه هم با نیروهاي حقوقي و هم با 
نیروهاي امنیت داخلي در تالش اس��ت تا بتواند هكرها را پیدا كند.  در عین حال 
واشنگتن پس��ت اعالم كرد: هكرها تقاضاي میلیون ها دالر باج كرده اند تا اطالعات 
سرقت رفته از اچ بي او را منتشر نكنند. آنها ادعا كرده اند فیلمنامه 5 قسمت از فصل 

جديد سريال »بازي تاج و تخت« را در اختیار دارند. 
اين هكرها با ارس��ال پیام نوشتاري به صورت آنالين كه متني با حروف سفید 
روي زمینه س��یاه اس��ت، اولتیماتوم��ي داده اند كه بايد چند میلی��ون دالر به آنها 
پرداخت شود.  در پیام آنها آمده است: »ظرف سه روز پول را پرداخت كنید وگرنه 
بیش از 1.5ترابايت اطالعات شبكه اچ بي او شامل برنامه ها، اطالعات محرمانه شركت 

و آپلود كامل سريال ها و اسناد حساس محرمانه منتشر خواهد شد.«
هكره��ا گفته اند كه حقوقي معادل 6 ماه را بر حس��ب بیتك��ون مي خواهند و 
اعالم كرده اند تاكنون 12 تا 15 میلیون دالر از هك ايمیل هاي س��ازمان هايي كه 

شبكه هاي شان داراي حفره هاي دسترسي است، دريافت كرده اند. 
آنها گفته اند؛ تنها مستقیم با »ريچارد« وارد معامله مي شوند و تنها يك نامه براي 

اين منظور ارسال كرده اند. 

سنگنگارههايريگانزيرذرهبينميراثفرهنگي
 بررس��ي اولیه س��نگ نگاره هاي ريگان و 
پیگیري براي راه ان��دازي اداره میراث در اين 
شهرستان دو خبر خوشايندي است كه نويد 
روزهاي خوب براي صنعت گردش��گري اين 
منطق��ه را مي دهد.  چه��ارم مردادماه جاري 
بود كه ريگان با خبر كشف سنگ نگاره ها در 

يكي از مناطق كوهستاني اين شهرستان در صدر اخبار استان قرار گرفت. ريگان كه 
قبال جزو شهرس��تان بم بود بیش از هفت سال اس��ت با توجه به پتانسیل هايي كه 
دارد به عنوان شهرستان معرفي شده است اما زيرساخت هاي موجود در اين منطقه 
نیاز به توس��عه و توجه بیشتري دارد. مس��ووالن محلي ريگان همواره بر لزوم توجه 
ويژه مس��ووالن استاني به ظرفیت هاي گردش��گري تاكید كرده اند و خواستار ايجاد 
زيرساخت هاي الزم در اين منطقه شده اند. يكي از اين ظرفیت ها هم سنگ نگاره هايي 
اس��ت كه به تازگي كشف شده و مي تواند گردشگران فراواني را به ريگان فرا بخواند.  
به گزارش مهر، مديركل میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان كرمان در 
خصوص كش��ف سنگ نگاره هايي در منطقه كوهشاهي شهرستان ريگان اظهار كرد: 
تیم كارشناس��ي میراث به منطقه فرستاده شده و بررسي هاي اولیه در اين خصوص 
انجام شده است اما بررسي قدمت اين سنگ نگاره ها نیاز به بررسي دقیق تر كارشناسان 
دارد كه زمان بر است و متعاقبا اعالم مي شود.  محمود وفايي با اشاره به اينكه تیم يگان 
حفاظت میراث فرهنگي در منطقه وجود دارد، گفت: مقامات محلي مسوول نگهداري 
از آثار تاريخي هستند و اين در حالي است كه فرماندار هر منطقه يي كه نمايندگي 
يا اداره میراث فرهنگي ندارد به عنوان ريیس شوراي میراث فرهنگي مسوول است.  
وي ايجاد واحدهاي اداري میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در هر منطقه را 
تابع يكسري شاخص ها در هر سه حوزه دانست و افزود: بايد در هر منطقه كه داراي 
نمايندگي يا اداره میراث فرهنگي نیس��ت، بررسي شود كه آن منطقه در حوزه هاي 
آثار تاريخي، گردشگري و صنايع دستي مي تواند چه منافعي داشته باشد. او همچنین 
از وجود بلندترين تپه هاي ش��ني ايران در شهرس��تان ريگان خب��ر داد و گفت: اين 
تپه ه��ا با ارتفاع بیش از 75 متر و وس��عت 30 كیلومتر مربع از جمله مناظر بديع و 

چشم اندازهاي طبیعي ريگان هستند كه خاصیت درماني هم دارند.

بازارفرهنگي

بزرگداشتيبرايخالق»سمفونيصلح«

افتتاحيكگالريبهنامصنايعدستي

آموزشرايگانبرايخبرنگاران

سازمان سینمايي حوزه هنري در نظر 
دارد بزرگداشت مجید انتظامي را برگزار 
كند.  به گزارش ايس��نا، يزدان عش��یري 
مدير روابط عمومي و امور محافل سازمان 
سینمايي حوزه هنري، گفت: اين مراسم 
24 مرداد امس��ال با حض��ور هنرمندان، 
س��ینماگران، مديران فرهنگ��ي و اهالي 
رس��انه در تاالر سوره حوزه هنري برگزار 
مي شود.  او ادامه داد: اين حركت به پاس 

خدمات ارزن��ده و خالقیت هاي مان��دگار او در جهت 
پاسداشت كارنامه درخش��ان و غني استاد انتظامي و 
حضور و جايگاه تاثیرگذار ايش��ان در عرصه موسیقي 
سینما به ويژه سینماي انقالب و دفاع مقدس طراحي 
ش��ده اس��ت.  به گفته او، اس��تاد مجی��د انتظامي در 

سینماي ايران، فقط يك نام و يك كارنامه نیست. 
ملودي هاي او، صداي مردم يك س��رزمین اس��ت. 
صداي عش��ق، اعتقاد و باور آنها. حضور او در سینماي 
ايران، كهكشاني از نور، شور، خالقیت و خاطره آفريده 
اس��ت و سازمان س��ینمايي حوزه هنري به پاس اين 
حضور درخش��ان و اي��ن اثرگذاري مان��دگار فضايي 
را فراه��م مي كند ت��ا از چند دهه ت��الش و خالقیت 
مجاهدانه اين هنرمند قدرداني كند.  او اظهار كرد: اين 
هنرمند خالق، تاريخ معاصر را با تمام روح و جانش در 

تار و پ��ود ملودي ها، نغمه ها و قطعه هاي 
موس��یقي درهم تنیده و پ��ژواك هوش 
و جس��ارتش در اليه الي��ه ذهن و ضمیر 
سینمادوس��تان و عاش��قان هنر اين ديار 
خانه كرده است. عش��یري با بیان اينكه 
انتظامي يكي از تاثیرگذارترين آهنگسازان 
 حال حاضر كش��ور اس��ت كه نزديك به
ح��دود و  فیل��م  موس��یقي   100 

10 موس��یقي صحنه يي نوش��ته اس��ت، 
ادامه داد: كمتر هنرمندي را س��راغ داريم كه از چنین 
گس��تره وس��یعي از فعالیت برخوردار باشد. موسیقي 
آث��اري مانند آژانس شیش��ه يي، روز واقعه، از كرخه تا 
راين، ترن، دوئل، سردار جنگل، عقاب ها، مريم مقدس، 
كاني مانگا، بوي پیراهن يوسف و ده ها فیلم سینمايي 
ديگر يا موس��یقي سريال هايي مانند تنهاترين سردار، 
مردان آنجلس، شیخ بهايي و كاله پهلوي گوشه هايي از 
كارنامه اين هنرمند است.  به گفته او، نمي توان خلق 
آثاري مانند س��مفوني ايثار، سمفوني انقالب اسالمي، 
س��مفوني مقاومت، س��مفوني خرمش��هر و سمفوني 
درخشان »اين فصل را با من بخوان« يا سمفوني صلح 
را از اين آهنگس��از فراموش ك��رد و معتقدم بر تارك 
موس��یقي فیلم دفاع مقدس نام استاد مجید انتظامي 

همواره مي درخشد. 

در  صنايع دس��تي  گال��ري  نخس��تین 
مجموعه س��عدآباد افتتاح ش��د. همچنین 
قراردادي در راستاي طرح »پیوند« با شركت 
حامیان امضا ش��د. به گزارش ايسنا، معاون 
صنايع دس��تي و هنرهاي سنتي گفت: اين 
گالري نخستین فضاي معاونت صنايع دستي 
ب��راي نماي��ش تولیدات هنرمندان اس��ت، 
گرچه محقر است، اما فضايي براي نمايش 
خالقیت و ن��وآوري صنايع دس��تي در حد 

بضاعت ماست. امیدوارم بتوانیم در راستاي كیفي سازي، 
صنايع دس��تي را ارتقا دهیم.  بهمن نامورمطلق ادامه داد: 
نماينده معاونت صنايع دستي در اينجا مستقر مي شود و 
هر 15 روز يك بار، آثار تازه يي از رش��ته هاي گوناگون در 
اين گالري به نمايش گذاشته مي ش��ود و چون امسال را 
»سال حصیر« نام گذاري كرده ايم، آثار نمايش داده  شده 
در اين گالري را با حصیر ش��روع كرديم و اگر تش��كل ها 
و هنرمندان صنايع دس��تي درخواست كنند، اين فضا را 
دراختیار آنه��ا مي گذاريم.  او با بیان اينكه فضاي گالري 
بیش��تر براي كیفي س��ازي و ترويج ايجاد ش��ده اس��ت، 
اظهار ك��رد: اين گالري فضايي براي تبادل اطالعات بین 
تولیدكنندگان، تجار، طراحان و اساتید حوزه صنايع دستي 
اس��ت. معاونت صنايع دس��تي از سیاست سازمان میراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري تشكر مي كند كه 

اين فض��ا را دراختیار هنرمن��دان قرار داد. 
همچنین ما منتظريم، حكم پايانه صادراتي 
صنايع دستي از سوي دفتر حقوقي سازمان 
صادر شود و انباري را كه در جاده مخصوص 
كرج داريم، براي نخستین بار به عنوان پايانه 
راه ان��دازي كنیم.  صادراتي صنايع دس��تي 
باتوج��ه به ظرفیتي كه كش��ور ما در حوزه 
صنايع دس��تي دارد، به ده ها پايانه صادراتي 
نیاز داريم، اما متاسفانه در حال حاضر يك 
پايانه هم نداريم.  معاون صنايع دستي بیان كرد: منتظريم 
وضعیت ش��وروم و فضايي كه براي اي��ن كار در خیابان 
نجات الله��ي داريم و متعلق به س��ازمان میراث فرهنگي 
است، مشخص شود تا طرح راه اندازي شوروم ملي را اجرا 
كنی��م، زيرا وقتي يك هیات خارجي ب��ه ايران مي آيد و 
ما مي خواهیم معدل صنايع دستي را به آنها نشان دهیم، 
جايي ب��راي انجام اين كار نداريم و بايد در فروش��گاه ها 
بچرخیم تا ي��ك اثر را به  نمايش بگذاريم. تنها جايي كه 
به معاونت صنايع دس��تي داده شده، همین گالري است. 
امیدواري��م فضاه��اي ديگري را هم ب��ه مكان هايي براي 
نمايش صنايع دستي تبديل كنیم.  او ادامه داد: ما سعي 
كرديم خريد منصفانه يي داشته باشیم و محصوالت را به 
قیم��ت ارزان از تولیدكنن��دگان نخريم. همچنین با اين 
طرح سعي مي كنیم در مناطق فروش، قاچاق زدايي كنیم. 

معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد 
اس��المي از برگزاري دوره هاي آموزش��ي 
تخصصي رايگان براي خبرنگاران براساس 
درخواست رس��انه ها به عنوان اولويت هاي 
حمايت��ي اين وزارتخانه در س��ال جاري 

خبر داد. 
به گ��زارش ايرنا، حس��ین انتظامي در 
نشس��ت هم انديش��ي اصحاب قلم و رسانه 
به مناس��بت روز خبرنگار با اشاره به قانون 

حق دسترس��ي آزاد ب��ه اطالعات گف��ت: مصرف كننده 
اصلي اين قانون ش��هروندان هس��تند اما بی��ش از آنها 
اصح��اب رس��انه و خبرن��گاران مي توانن��د از اين قانون 
اس��تفاده كنند.  وي در اين نشست كه روز سه شنبه به 
همت كانون حرفه يي رسانه برگزار شد، تالش در جهت 
آگاهي هرچه بیشتر مردم نسبت به حقوق خود را يكي 
از وظايف اصلي اجراي اين قانون دانست و افزود: مطابق 
نص صريح قانون دسترس��ي آزاد به اطالعات، موسسات 
عموم��ي بايد اطالعات مورد درخواس��ت ش��هروندان را 
منتشر و دراختیار آنها قرار دهند.  انتظامي تصريح كرد: 
تمام دستگاه هاي حكومتي و حتي ارگان ها و موسسات 

خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند 
در زمره دس��تگاه هايي هستند كه بايد در 
زمینه انتشار آزاد اطالعات به درخواست ها 
پاسخ مثبت دهند.  معاون امور مطبوعاتي 
افزود: حدود 40 روز پیش سامانه دسترسي 
آزاد به اطالعات راه اندازي شد اما متاسفانه 
تاكنون 40 دستگاه به اين سامانه پیوسته 
اس��ت در حال��ي كه ب��رآورد م��ا از تعداد 
دس��تگاه ها چی��زي بی��ش از 10 برابر اين 
میزان بوده اس��ت.  نماينده مديران مسوول نشريات در 
هی��ات نظارت بر مطبوعات در بخش ديگري از اظهارات 
خود، پايین بودن دانش تخصصي روزنامه نگاري را يكي 
از واقعی��ات و ضعف هاي موج��ود در صنف خبرنگاران و 
اصحاب رسانه عنوان كرد و با تاكید بر اينكه دولت وظیفه 
دارد آموزش هاي ويژه ي��ي را براي خبرنگاران طراحي و 
اجرا كند، خاطرنش��ان كرد: آموزش به  روزنامه نگاران با 
آموزش به عالقه مندان حرفه روزنامه نگاري كامال متفاوت 
اس��ت و دفتر مطالعات و برنامه ريزي رس��انه ها، امسال 
ماموريت ويژه يي براي ساماندهي آموزش روزنامه نگاران 

درنظر گرفته كه به زودي اعالم مي شود. 

اجتنابازاستفادهواژه
»تغييراتجوي«

گاردين
بريتانیاي��ي  روزنام��ه 
گاردي��ن ش��ماره دي��روز 
خود را با يك افش��اگري 
بي س��ابقه از دولت ترامپ 
منتشر كرد. تیتر يك اين 
روزنامه به دس��تور دولت 
ترامپ به كارمندان وزارت 
دارد  اختصاص  كشاورزي 
ك��ه ب��ه آنها امر ش��ده از 

واژه »تغییرات جوي« در كار خود پرهیز كنند و در 
عوض از »شدت هوا« استفاده كنند. 

اي��ن روزنام��ه همچنین نوش��ته اس��ت كه در 
مجموعه ي��ي از ايمیل هاي��ي ك��ه توس��ط گاردين 
به دست آمده و مابین كاركنان خدمات حفظ منابع 
طبیعي رد و بدل ش��ده، نش��ان مي دهد كه دولت 
ترامپ تاثیر بسیار زيادي بر استفاده از زبان هايي كه 
توسط كاركنان فدرال حول و حوش تغییرات جوي 
ردوبدل مي ش��ود گذاشته اس��ت.  براساس گزارش 
اين روزنامه، مدير بهداشت خاك وزارت كشاورزي 
فهرستي از واژه هايي كه كاركنان در استفاده از آن 
بايد اجتناب كنند و جايگزين آنها را آورده اس��ت. 
»تغییرات جوي« جزو واژه هايي است كه بايد از آن 
اجتناب كرد و در عوض آن مي توان از »شدت هوا« 
اس��تفاده كرد. همچنین به جاي »تطبیق تغییرات 
جوي«، »انعطاف پذيري در افراط گري هوا« پیشنهاد 

شده است. 

نيويوركتايمز
امريكاي��ي  روزنام��ه 
نیوي��ورك تايم��ز ه��م به 
موضوع مدير سیا پرداخته 
و اينك��ه اين مدي��ر ديگر 
از مس��اله روسیه  صبرش 
و دخالت هاي روس��یه در 
انتخاب��ات به س��ر آمده و 
وارد سیاس��ت شده  عمال 
اي��ن  به گ��زارش  اس��ت. 

روزنام��ه، مايك پمپئو مدير س��یا، در مقابل س��وال 
دخالت روس��یه كه ماه گذشته از او شد در يك رفتار 
نادر دس��ت هايش را به هم كوبید و گفت: نگاه كنید. 
اين براي نوزدهمین بار است كه شما داريد اين سوال 
را مي كنی��د. پی��ش از اين، »ماي��ك پمپئو«، مدعی 
شده بود: روسیه در انتخابات رياست جمهوری سال 
گذش��ته آمريكا به عنوان بخش��ی از تالش های چند 
دهه گذش��ته اش برای »تضعیف دموكراسی امريكا« 

مداخله كرده است.
او گفته بود كه اين س��خنان حمله ديگری به افكار 
عمومی آمريكا و اروپا اس��ت كه صرفا با هدف باوراندن 
ترس موجود از روسیه در غرب، پیروی از سیاست های 
خصمانه، رقابت تسلیحاتی و نابودی آزادی عقیده بیان 
ش��ده اس��ت. همچنین او در اين باره ادعا كرده بود كه 
روس ها از مدت ها پیش در انتخابات مداخله كرده اند و 
ما دهه هاست كه شاهد مداخله روس ها برای تضعیف 

دموكراسی در امريكا هستیم. 

اشپيگل
چاپ  اش��پیگل  مجل��ه 
آلمان هم اين ش��ماره خود 
ك��ه  رس��وايي هايي  ب��ه  را 
در  آلمان��ي  خودرو س��ازان 
صنع��ت جه��ان ب��ه وجود 
آورده ان��د، اختص��اص داده 
اس��ت و اين ط��ور نوش��ته 
»پايان اسطوره.« واقعیت آن 
است كه يك زماني »ساخت 

آلمان« برند و اعتباري در صنعت جهان داشت كه حرف 
اول را مي زد. اما بعد از آنكه رسوايي هايي كه خودروسازي 
فولكس واگن در تقلب س��وخت در امريكا كرد عمال به 
اعتبار »ساخت آلمان« خدشه يي وارد شد كه اين خود 
دس��تمايه يي شد كه مجله اشپیگل آن را گزارش اصلي 
خود كرده است. روي جلد اين مجله طرح بسیار جالبي 

است كه مي تواند بیانگر همان پايان اسطوره باشد. 

كيوسك

تاريخنگاري

آغاز سفرهاي آخرين شاه قاجار به اروپا
مسافرت شاهان به اروپا از زمان ناصرالدين شاه شروع 
ش��د. او و فرزندش مظفرالدين ش��اه هر كدام 3 مسافرت 
پرهزينه و بي ثمر به اروپا داش��تند ولي محمدعلي شاه به 
دلیل اوضاع بعد از انقالب مشروطه و مدت كوتاه سلطنت، 
اين فرصت را پیدا نكرد. احمد شاه، آخرين شاه قاجار هم 
به دلیل س��نتي كه ايجاد شده بود و هم به دلیل جواني، 
آرزوي رفتن به اروپا را داش��ت و شايد اقامت در آنجا را بر 
س��لطنت پر ماجرايي كه در ايران داشت، ترجیح مي  داد. 
طبق شواهد تاريخي، نخستین سفر او به اروپا در هجدهم 
م��رداد 1298 بود. اين مس��افرت  هاي چند ماهه درحالي 
صورت مي گرفت كه فقر و تبعیض در جامعه بیداد مي  كرد. 
دولت هايي كه بر س��ر كار مي آمدند بیش از آنكه در فكر 
رفع معضالت و مش��كالت جامعه ايراني باشند بیشتر در 
پي كسب رضايت انگلیس و روسیه، قدرت هاي بزرگ آن 
دوره بودند. در دوره زمامداري آخرين ش��اه سلسله قاجار، 
ايران روزهاي پرفراز و نشیبي را تجربه مي كرد. وقوع جنگ 
جهان��ي اول و تجاوز به ايران با توج��ه به اعالم بي طرفي 
دول��ت و مجلس، انعقاد قراردادهاي تجاري كه جز تامین 
منافع بیگانه اثر و ثمري نداش��ت، رقاب��ت و زدوبندهاي 
بي ام��ان كارگزاران حكومت و وابس��تگان درب��ار و وقوع 
قحطي و خشكسالي وحش��تناك از رخدادهاي مهم اين 
دوره بود.  احمدشاه طبعي نازك داشت. با اندك ناماليمتي 
كاسه صبرش لبريز مي شد و حتي مي خواست در نخستین 
روزه��اي آغاز جنگ جهاني اول پايتخت را ترك كند و به 
اصفهان ب��رود. كاري كه البته با اصرار و التماس درباريان 
و مجلس در نهايت انجام نشد.  احمدشاه آخرين زمامدار 

سلسله قاجار در آبان 1302 سفري بي بازگشت را به اروپا 
شروع كرد. شاه جوان كه در دوران فرمانروايي اش تسلطي 
بر امور دربار و مس��ائل جاري مملكت نداش��ت در اواخر 
دوره س��لطنتش بارها روي كارآمدن كابینه هاي متعدد را 
تجربه كرد.  در نهايت در جريان سفرهاي بعدي احمدشاه، 
رضاخان توانس��ت بر اوضاع تس��لط يابد و شاه جوان را از 
كار بركنار كند.  قرائن فراواني نشان مي دهد كه رضاخان 
در پي بهانه هايي براي ربط دادن نابساماني هاي اقتصادي 
و سیاس��ي به آخرين شاه سلسله قاجار است. شاه در اين 
زم��ان در يكي از حومه هاي ش��هر پاريس به  س��ر مي برد 
و ب��ا وجود اينكه اخباري مبني ب��ر تحريكات رضاخان و 

دوس��تانش براي يكسره كردن كار سلسله قاجار به گوش 
مي رس��ید، اقدامي نكرد. ش��ايد خودش هم دل و دماغي 
براي اين كار نداش��ت. عاقبت در نه��م آبان 1304 با راي 
مجلس شوراي ملي، احمدشاه از پادشاهي خلع و سلسله 
قاجاريه منقرض اعالم و به سلطنت 16ساله او پايان داده 
شد. مجلس موسسان كه متعاقبا گشايش يافت، رضاخان 
را با نام رضاش��اه پهلوي پادشاه ايران اعالم كرد. احمدشاه 
اي��ن اقدام مجلس را مغاير قانون اساس��ي و غیرمش��روع 
دانس��ت اما در عمل نتوانست اقدامي براي مقابله با خلع 
خود انجام دهد. احمدشاه در نهم اسفند 1308 در پاريس 

درگذشت و در كربال دفن شد.

استخراج:احسانسلطاني
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