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سرمقاله

  و اما... آن مدير

  در روزه��اي اخير و به دنبال معرفي مس��عود كرباس��يان براي وزارت 
امور اقتصادي و دارايي اظهارنظرهاي متفاوتي ارائه ش��د و هركس از زاويه 
خود به نقد و بررس��ي وي پرداخت. فصل مش��ترك همه اين اظهارنظرها 
اين بود كه او مديري قوي اس��ت. اما در اي��ن ميان اظهارنظرهاي ديگري 
هم ارائه شد كه به خاطر نوع آن بيشتر جلب توجه مي كرد و مي كند و آن 
اينكه مسعود كرباس��يان اقتصاد نخوانده و تئوري هاي اقتصادي نمي داند. 
بگذريم از اينكه اين اظهارنظر نمي تواند مالك و معياري براي عدم توانايي 
اداره ام��ور اقتصادي باش��د. زيرا اگر نگاهي بيندازيم ب��ه وزيران اقتصادي 
كش��ورهاي ديگر متوجه مي ش��ويم كه مالك انتخاب نه تحصيل در رشته 
مربوطه بلكه در توانايي اداره كردن امور است و اين درست برخالف نگاهي 
است كه بر كش��ور حاكم است كه معتقدند فردي كه مسووليت اموري را 
در دس��ت مي گيرد بايد و حتما تحصيل كرده در آن امور باشد،  با اين حال 
معتقديم ك��ه هر چند تحصيالت مي تواند كمك و ابزاري براي درك بهتر 
امور باشد اما براي اداره آن لزوما مالك و معيار نيست. زيرا آنچه مي تواند 
كمك كند، درك و برداش��تي است كه فرد از امور مربوطه مي تواند داشته 
باشد. چه بس��يار افرادي بودند كه تحصيالت در زمينه اقتصاد داشتند اما 
آنچه در پايان دوران تحويل دادند نه با تحصيالتش��ان همخواني داشت و 
نه بهتر از ميراثي بود كه تحويل گرفتند. ويرانه يي را تحويل نفر بعد دادند 

كه همگان را به تعجب و حيرت انداخته بودند. 
اما اگر نگاهي به همين كش��ورهاي توس��عه يافته بيندازيم متوجه نكته 
جالبي مي ش��ويم و آن اينكه افرادي مس��ووليت امور اقتصادي كش��ور را 
برعه��ده گرفته ان��د كه تحصيالت تخصص��ي در حوزه مربوط��ه ندارند اما 

توانسته اند به خوبي از عهده امور برآيند. 
مث��ال خ��ود را از انگلس��تان آغاز مي كني��م. »فيليپ هاموند« رش��ته 
تحصيلي دانش��گاهي اش فلسفه،  سياس��ت و اقتصاد بوده است و اقتصاد را 
در حد كليات آن خوانده اس��ت. »برنو لو مر«  وزير امور اقتصادي فرانس��ه 
رش��ته اوليه دانشگاهي اش ادبيات فرانسه بوده است و سپس وارد انستيتو 
مطالعات سياسي پاريس شده است. »ولفگانگ شوابل«  وزير امور اقتصادي 
آلم��ان يك حقوقدان اس��ت و قب��ل از وزارت به كار وكال��ت مي پرداخت. 
جالب ت��ر از هم��ه اينها وزير امور اقتصادي بلژيك اس��ت به نام » جان وان 
اورت ولد« او يك روزنامه نگار و سياس��تمدار است. في الواقع نمونه هاي باال 
نشان مي دهد كه براي اداره كردن اقتصاد بايد دانش آن را داشت نه لزوما 

تخصص آن را. 
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 منصور بيطرف   
سردبير
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 ش

س:
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      هر كه در اين بزم مقرب تر است
                                                    جام بال بيشترش مي دهند

... چه عاشقانه در اذان ظهر جمعه- روز ميالد مواليش امام هشتم)ع(- به 
ميهماني او رفت.

بدين وسيله مراسم هفتم فرهنگي پيشكسوت و مدير اسبق مدارس سماء
شادروان محمدرضا رضائيان

- اخوي مجيد رضائيان -
را به اطالع تمامي سروران مي رساند.

مجل�س ترحي�م بعدازظهر يكش�نبه 96/5/22 از س�اعت 18/30 تا 20 در 
مسجد الرضا)ع(

واقع در تهران، خيابان خرمش�هر، خيابان ش�هيد عش�قيار، ميدان نيلوفر 
برگزار مي شود.

ديدارتان تس�لي بخش بازماندگان و سبب شادي روح آن سفركرده خواهد 
بود.

خانواده هاي رضائيان- قدوسي
 و ساير فاميل وابسته، دوستان و آشنايان 

»هوالباقي«

  در روزه��اي اخي��ر و به دنبال معرفي مس��عود 
كرباس��يان ب��راي وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي 
اظهارنظرهاي متفاوتي ارائه ش��د و هركس از زاويه 
خود به نقد و بررس��ي وي پرداخت. فصل مشترك 
همه اي��ن اظهارنظرها اين بود ك��ه او مديري قوي 
است. اما در اين ميان اظهارنظرهاي ديگري هم ارائه 
شد كه به خاطر نوع آن بيشتر جلب توجه مي كرد و 
مي كند و آن اينكه مسعود كرباسيان اقتصاد نخوانده 
و تئوري هاي اقتصادي نمي داند. بگذريم از اينكه اين 
اظهارنظر نمي تواند مالك و معياري براي عدم توانايي 
اداره امور اقتصادي باشد. زيرا اگر نگاهي بيندازيم به 
وزيران اقتصادي كشورهاي ديگر متوجه مي شويم كه 
مالك انتخاب نه تحصيل در رشته مربوطه بلكه در 

توانايي اداره كردن امور است ...

بزرگ تري��ن درياچ��ه و پهنه آب��ي محصور در 
خش��كي كه به احترام عظمتش، نام دريا به خود 
گرفت��ه، دارد ب��ا فاضالب هاي��ي كه چون س��م به 
رگ هايش دويده اند، مي مي��رد، تا زير آوار زباله ها 
دفن ش��ود. بزرگ ترين جاذبه گردش��گري شمال 
اي��ران، اين روزها دارد هوادارانش را هم از دس��ت 
مي ده��د؛ چه اينك��ه قدم زدن در س��احلي مملو 
از پس��ماندهاي ش��هري و زباله هاي بيمارستاني، 
ن��ه دلپذير اس��ت و نه حتي امن.  »كاس��پين« با 
وس��عتي نزدي��ك ب��ه 436000 كيلومت��ر مربع، 
افزون بر 77000 كيلومترمكعب آب ش��ور دارد و 
چندي��ن گونه گياهي و جان��وري را در آغوش جا 
داده اس��ت. با اين همه، اكن��ون، جز معضل ورود 
 غيرمجاز فاضالب ها، بايد با بدل ش��دنش به دپوي

شبه رسمي زباله هم كنار بيايد ...

و اما... آن مدير

خزر؛ زنده به گور زير زباله ها
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نگاه كارشناسان به وزير 
تنظيم كننده قواي اقتصادي

مسعود كرباس��يان يكي از داليل انتخاب شدنش 
براي تصدي وزارت اقتصاد را توانايي ايجاد هماهنگي 
ميان سه هسته اصلي اقتصاد؛ وزارت اقتصاد، سازمان 
برنام��ه و بودجه و بانك مركزي مي داند. گزاره يي كه 
كارشناس��ان اقتصادي نيز در 4روز اخير در تش��ريح 
نقاط قوت و ضعف كرباسيان از آن صحبت مي كنند. 
آنها معتقدند ش��ايد كرباسيان اقتصاد كالن نخوانده 
باشد اما در اقتصاد، مديريت و كار اجرايي چيره دست 
است و مي تواند ميوه سياست گذاري هاي ساختاري 
4س��ال اخير را برداشت كند. كرباسيان گفته است، 
در 35 سالي كه معاون وزير و معاون شهردار بوده ام 
ب��ا 90 درصد از اعض��اي كابينه هم��كار، معاون يا 
دوس��ت آنها بوده ام، در گمرك اين مساله را نشان 
داده ام و ب��ا 22س��ازمان هم��كاري الزم و تعامل را 
داش��ته ايم. هفته پيش كه حسن روحاني در دقيقه 
ن��ود برخ��الف پيش بيني ها ب��ه  جاي ن��ام محمد 
نهاوندي��ان، مس��عود كرباس��يان را به عن��وان وزير 
پيش��نهادي وزارت اقتصاد معرفي كرد، بسياري را 

به  تعجب واداشت...

 منصور بيطرف   

گزينه پيشنهادي وزارت ارتباطات: 

فيلتر شبكه هاي اجتماعي لزومي ندارد
گزينه پيش��نهادي وزارت ارتباطات و فناوري دولت دوازدهم حضور در شبكه هاي 
اجتماعي مانند توييتر را يك فرصت دانست و تاكيد كرد: »لزومي به فيلتر كردن يا در 
فيلتر نگه داشتن شبكه هاي اجتماعي نيست؛ مگر آنكه با اصول فرهنگي تناقض داشته 
باشند.«  »محمدجواد آذري جهرمي« به خبرگزاري مجلس شوراي اسالمي گفت: دولت 
توانست پس از 12سال عقب ماندگي، شبكه ملي اطالعات را متناسب با تعريفي كه در 
قانون آمده است، راه اندازي كند و مردم اثرهاي آن را مانند گسترش اينترنت با توسعه 
زيرس��اخت ها لمس كرده اند.  آذري جهرمي تاكيد كرد: شبكه ملي اطالعات به معناي 
توس��عه فضاي مجازي با حاكميت جمهوري اسالمي اس��ت، همان طور كه در فضاي 
حقيقي سهمي در مديريت دنيا داريم بايد سهمي نيز در فضاي مجازي جهان داشته 
باش��يم اما متاسفانه هنوز نتوانسته ايم سهم خود را به دست آوريم و همچنان در آغاز 
راهيم.  وي افزود: عده يي معتقدند شبكه ملي اطالعات معناي محدودسازي مي دهد و 
به دنبال تخريب اين دستاورد ملي هستند اما بايد شبكه ملي اطالعات را سراسر توسعه 

داده و سهم خواهي ما از اقتصاد فناوري اطالعاتي دنياست. 
ب��ه گفته وي، فناوري هاي نوين در دنيا انقالبي عظيم به پا كرده اند، بنابراين به اين 
انقالب ديجيتالي براي توانمندسازي كشور و بهره برداري از آن در سرفصل هاي برنامه ها 
براي وزارت ارتباطات به چشم فرصت نگريستيم و شيوه هاي بهره برداري از فرصت هاي 
فوق را به صورت عوامل اقتصادي در برنامه آورده ايم.  وزير پيشنهادي وزارت ارتباطات 
و فناوري دولت دوازدهم با اش��اره به برنامه دولت در انتخابات رياست جمهوري گفت: 
طبق اين برنامه 100هزار ش��غل از 900 هزار شغلي كه دولت بايد در سال ايجاد كند 
در بخش فناوري اطالعات است. به همين دليل توسعه كسب و كار خرد اما پايدار در 
صدر برنامه هاي وزارت ارتباطات قرار دارد؛ زيرا همين مشاغل نوپا حاكميت در فضاي 
مجازي را در دست خواهند گرفت.  وي تاكيد كرد: صفحه يي در فيس بوك ندارد؛ نه به 
دليل ممنوع بودن آن بلكه به اين دليل كه اين فضا مشتري و مخاطب خود را از دست 
داده اس��ت.  آذري جهرمي همچنين درباره اينكه آيا با فيلترش��كن وارد شبكه مجازي 
توييتر مي ش��ود يا خير به مزاح گفت: ما هم مثل ش��ما از امكانات همسايه مان در اين 

رابطه استفاده مي كنيم و حدود روزانه نيم تا يك ساعت نيز در شبكه تلگرام هستيم. 
وي گفت: يكي از داليل شخصي قبول حضور در كابينه دولت دوازدهم، فعال كردن 
جمع ديپلماسي توييتري دولت است.  مديركل شركت ارتباطات زيرساخت ادامه داد: 
مديران تلگرام تاكنون همكاري هاي الزم را درباره خط قرمزهاي فرهنگي ايران داشته اند 
بنابراين لزومي بر فيلتر آن وجود ندارد.  آذري جهرمي تاكيد كرد: از آنجا كه فيلتر توييتر 
به تصميم ما صورت نگرفته است ما نيز نمي توانيم درباره رفع آن تصميم بگيريم.  وزير 
پيشنهادي وزارت ارتباطات و فناوري دولت دوازدهم تصريح كرد: فيلتر توييتر تصميم 
و سياس��ت كالن نظام است؛ اما مذاكره با مديران اين سرويس دهنده ها براي پيگيري 
خواس��ته هاي جمهوري اس��المي ايران تنها كاري است كه از دست ما بر مي آيد. البته 
مدي��ران توييتر نيز براي اين مذاك��ره اعالم آمادگي كرده اند و اگر نتيجه اين مذاكرات 
مورد قبول جمع تصميم گيران كش��ور قرار بگيرد كه چه بهتر اما اگر مورد قبول واقع 

نشود، تالش بيشتري خواهيم كرد. 



 قانون هواي پاك آماده ابالغ شد؛ايرنا| قانون هواي 
پ��اك كه در قالب اليحه از س��وي دولت، تقديم مجلس 
شوراي اسالمي شده بود، پس از تصويب آماده ابالغ شد. 
حسينعلي اميري معاون امور مجلس رييس جمهور اين 
قانون را كه پس از تصوي��ب مجلس در تاريخ 25تيرماه 
1396 به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، روز شنبه 
در نامه يي براي ابالغ توس��ط حجت االسالم والمسلمين 
روحان��ي رييس جمهوري، به دفتر وي ارس��ال كرد. اين 
قانون مشتمل بر 34 ماده و 39 تبصره است كه در تاريخ 

11 مرداد 1396 از سوي شوراي نگهبان تاييد شد. 
در  اي�ران  ح�ج  ام�ور  دفت�ر  بازگش�ايي   
عربستان سعودي؛ايسنا| دو هفته پس از حضور زائران 
ايراني در عربستان سعودي براي شركت در مناسك حج، 
تابلوي حج ايران كه پس از قطع روابط سياس��ي ازسوي 
عربس��تان، پايين آورده شده بود، دوباره نصب شد. دفتر 
امور حج زائران ايراني دو س��ال پيش، پس از قطع روابط 
ديپلماتيك عربستان س��عودي با ايران، تعطيل و تابلوي 
آن ب��دون اطالع مقامات حج ايران پايين آورده ش��د. با 
اين حال طبق توافق حج، ايران موفق ش��ده 1٠ نماينده 
كنسولي از وزارت خارجه كشورمان را همزمان با حج به 
عربستان اعزام و فعال 23هزار زائر ايراني را براي تشرف به 

حج، راهي اين كشور كند. 
 كويت ۱۲ نفر را به بهانه ارتباط با ايران و حزب اهلل 
دستگير كرد؛تس�نيم| وزارت كشور كويت روز شنبه 
اع��الم كرد مقام هاي اين كش��ور 12 نفر از افرادي كه به 
صورت غيابي به اتهام جاسوس��ي براي ايران و حزب اهلل 
محاكمه شده اند را دستگير كرده است. به گزارش رويترز، 
كويت پيش تر با بيان اتهامات اثبات نش��ده ادعا كرده بود 
25 نفر از اتباع اين كش��ور و يك تبعه ايران قصد انجام 
عمليات »تهاجمي و خصمانه« در كويت داشته اند. ايران، 
قاطعان��ه اي��ن اتهامات را رد كرده اس��ت. يك نفر از اين 
نفرات به اعدام و بقيه به حبس محكوم شدند. ديوان عالي 
كوي��ت روز 28 خرداد، اين حكم اع��دام را به حبس ابد 
تخفيف داد. 14 نفر از اين نفرات، از جمله فردي كه ادعا 
مي شود تبعه ايران بوده، به صورت غيابي محاكمه شدند. 
ادل�ب مذاك�ره  اي�ران و روس�يه درب�اره  ب�ا   
مي كنيم؛فارس| رييس جمه��ور تركيه گفت: مذاكرات 
درخص��وص ادلب ادامه دارد و به ويژه س��ازمان اطالعات 
مل��ي تركيه در اين خصوص با روس��يه و اي��ران مذاكره 
مي كن��د. رج��ب طيب اردوغ��ان رييس جمه��ور تركيه 
درخصوص وضعيت سوريه گفت: آماده ايم تا كمك هاي 
انس��اني را ادامه دهيم. ما پايانه م��رزي جلوه گوز را براي 
ادامه كمك هاي انساني ازجمله غذا و دارو باز نگه خواهيم 
داش��ت، اما درخصوص كمك تسليحاتي طبيعتا امكان 
مساعدت وجود ندارد و اجازه عبور تسليحات را نخواهيم 

داد. 
 اهداي نش�ان افتخار رييس جمهوري قزاقستان 
به صالحي؛ايرنا|  نور سلطان نظربايف رييس جمهوري 
قزاقس��تان، به پاس اقدامات و تالش هاي ديپلماتيك به 
علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي نشان افتخار 
اهدا كرد. اين نشان در مراسمي در سفارت قزاقستان در 
تهران به معاون رييس جمهوري اهدا شد. مراسم اهداي 
اين نش��ان همزمان با برگزاري مراسم بيست و پنجمين 
سالگرد برقراري روابط ديپلماتيك ايران و قزاقستان و با 
حضور آرسيانبيك محمد اولي وزير فرهنگ و ورزش اين 

كشور برگزار شد. 
 رايزن�ي وزي�ر كش�ور عراق ب�ا مقام�ات ايراني 
درمورد برگزاري مراس�م اربعين حسيني؛ايس�نا| 
قاس��م االعرجي وزير كش��ور ع��راق ب��راي گفت وگو با 
مقامات كش��ورمان ازجمله رحماني فضلي همتاي ايراني 
خود ب��ه تهران س��فر ك��رد. گفت وگو درمورد مس��ائل 
دوجانبه و همچنين مس��ائل مرتبط با اربعين حسيني و 
هماهنگي هاي دو كش��ور براي برگزاري هر چه بهتر اين 
مراس��م و تسهيل شرايط س��فر زوار ايراني به اين كشور 
در اين ايام از محورهاي عمده رايزني اين مقام عالي رتبه  

عراقي در جريان سفر به تهران است. 
 نامه صادقي به رييس جمهور درباره اعالم صورت 
اموال وزراي پيشنهادي به مجلس؛انتخاب| محمود 
صادق��ي رييس فراكس��يون شفاف س��ازي مجلس طي 
نامه يي به رييس جمهور خواس��تار اع��الم صورت اموال 
وزراي پيشنهادي به نمايندگان مجلس پيش از زمان راي 
اعتماد به وزرا شد. در بخش هايي از اين نامه آمده است: 
»فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و انضباط 
مالي مجلس شوراي اسالمي متشكل از حدود 1٠٠ نفر 
از نمايندگان از طيف هاي مختلف سياسي بر آن است تا 
فارغ از مسائل سياسي از نظر تعهد به شفافيت و سالمت 
اقتصادي و انضب��اط مالي، برنامه وزراي پيش��نهادي را 
مورد ارزيابي قرار دهد. بديهي اس��ت ارائه اطالعات فوق 
هم به ارزيابي درست وزراي پيشنهادي و رفع شائبه هاي 
احتمالي در مرحله كسب راي اعتماد كمك مي كند و هم 
ان ش��اء اهلل در صورت كسب راي اعتماد هر يك از وزراي 
محترم، در انجام وظاي��ف نظارتي مجلس در طول دوره 

خدمتگزاري وزرا مفيد خواهد بود.«

روي موج خبر

برگزاري جلسه فراكسيون اميد با 9 وزير پيشنهادي 

ظريف: ميلياردها دالر سرمايه بعد از برجام وارد شد
 قاضي زاده هاشمي: تداوم طرح تحول سالمت اولويت  دولت دوازدهم است      علوي: مشكالت مردم با همدلي بين ساير قوا رفع مي شود

نشر جمهور وابسته به مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري منتشر كرد

ديدگاه هاي رييس جمهوري درمورد اقتصاد مقاومتي 
گروه ايران|

نش��ر جمهور وابس��ته به مركز پژوهش و اسناد 
رياس��ت جمهوري دو كتاب جديد ش��امل مجموعه 
ديدگاه هاي حس��ن روحاني رييس جمهوري درباره 
ط��رح تحول نظام س��المت و اقتص��اد مقاومتي را 
منتشر كرد. به گزارش ايرنا، »نظام سالمت در افق 
توسعه« )مجموعه ديدگاه هاي دكتر حسن روحاني 
درب��اره طرح تحول نظام س��المت( اس��ت كه كار 
گ��ردآوري و تدوين آن را مري��م خباز خلخالي زاده 
انج��ام داده اس��ت. مطالب اين كت��اب دربرگيرنده 
گزيده يي از سخنان رياست جمهوري در طول دولت 
يازدهم در زمينه بهداش��ت، درم��ان و طرح تحول 

نظام سالمت است. 
در بخشي از اين كتاب آمده است: دولت يازدهم 
از ابتداي تش��كيل ب��ا مرور تجارب قبل��ي و با اتكا 
به مطالعات و تج��ارب بين المللي و با نگاهي جامع 
و هدفمن��د، برنامه تحول نظام س��المت را با هدف 
ارتقاي س��طح سالمت و كسب رضايتمندي مردم و 
با تاكيد بر كاهش هزينه هاي سالمت بر دوش مردم 

بنا نهاد كه اجراي اين طرح را مي توان نقطه عطفي 
در تاريخ ارائه خدمات س��المت در ايران دانس��ت؛ 
طرح��ي مغفول  مانده ك��ه در دوران دولت يازدهم 
در دس��تور كار ق��رار گرفت و ب��ا حمايت هاي موثر 
رييس جمه��ور و اعضاي دولت تدبير و اميد اجرايي 
ش��د؛ چنان كه امروز، سالمت به يكي از اولويت هاي 

اساسي كشور تبديل شده است. 
كت��اب حاض��ر مجموعه ي��ي اس��ت از نظره��ا، 
ديدگاه ها، طرح ها، اقدامات و نتايج عملي كه دولت 
تدبي��ر و اميد در زمينه نظام س��المت وجهه همت 
خ��ود قرار داده و در كالم رييس جمهور تبلور يافته 
است. اين مجموعه، گذش��ته از اينكه فصل مهمي 
از س��ير تاريخ��ي تحوالت نظام س��المت را معرفي 
مي كند، مي تواند براي پژوهش��گران عرصه سالمت 

منبعي موثق باشد. 
در انتهاي اين اثر، سياست هاي كلي »سالمت« 
و خالصه يي از طرح تحول نظام س��المت نيز براي 
آشنايي بيشتر عالقه مندان به صورت ضميمه آورده 

شده است. 

 اقتصاد مقاومتي در افق توسعه
كتاب اقتصاد مقاومتي در افق توسعه )مجموعه 
ديدگاه ه��اي دكتر حس��ن روحاني درب��اره اقتصاد 
مقاومت��ي( كه كار گ��ردآوري و تدوين آن را مريم 

خباز خلخالي زاده انجام داده است. 
مطال��ب اي��ن كت��اب دربرگيرن��ده گزيده يي از 
س��خنان رياس��ت جمهوري در طول دولت يازدهم 

درباره اقتصاد مقاومتي است. 
در بخش��ي از اي��ن كت��اب آمده اس��ت: دولت 
يازدهم در س��ايه اتح��اد ملي و با انگي��زه بازتوليد 
توانمندي هاي اقتصادي، كاس��تن و خنثي س��ازي 
فش��ارها و تهديدات خارجي و با استقبال از فرامين 
و رهنموده��اي داهيان��ه رهب��ري معظ��م انقالب، 
سياست هاي كلي »اقتصاد مقاومتي« را وجه همت 

خود قرار داد. 
باتوجه ب��ه اهميت روزافزون اقتص��اد مقاومتي 
ح��وزه  در  رياس��ت جمهوري  وي��ژه  تاكي��دات  و 
اقتص��اد مقاومت��ي؛ در اي��ن مجموعه تالش ش��ده 
اس��ت، گزيده يي از س��خنان، نظرات و انديشه هاي 

رييس جمه��ور محت��رم، جناب آقاي دكتر حس��ن 
روحان��ي ك��ه مي توان��د بيانگ��ر نگ��رش و رويكرد 
دولت تدبير و اميد به اقتصاد مقاومتي در راس��تاي 
 سياس��ت هاي كل��ي »اقتصاد مقاومتي« باش��د، در

16 مح��ور كل��ي موضوع��ي ب��ه انضم��ام مت��ن 
سياس��ت هاي كل��ي اقتصاد مقاومت��ي ابالغي مقام 

معظم رهب��ري تهيه و تدوين و دراختيار مخاطبان 
محترم قرار گيرد. 

اين مجموعه، گذش��ته از اينك��ه فصل مهمي از 
س��ير تاريخي تحوالت ايران و رويكرد و راهبردهاي 
موردنظ��ر دول��ت تدبير و امي��د را معرفي مي كند، 

منبعي موثق براي پژوهشگران است. 

گروه ايران| 
جلس��ه فراكسيون اميد مجلس دهم صبح روز 
گذش��ته با چند تن از وزراي پيش��نهادي حسن 
روحان��ي برگزار ش��د. در اين جلس��ه وزراي امور 
خارج��ه، نف��ت، راه و شهرس��ازي، دادگس��تري، 
اطالعات و بهداش��ت و درمان ه��ر يك جداگانه 
حض��ور يافتند و توضيحات��ي در مورد برنامه هاي 
پيش��نهادي خود ب��ه نماين��دگان ارائ��ه كردند. 
وزراي جهاد كش��اورزي، كشور، ورزش و جوانان، 
ارتباطات و فناوري اطالعات هم از ديگر وزيراني 
بودند كه در جلس��ه عصر ديروز اين فراكس��يون 

شركت داشتند.
در همين راس��تا وزير امور خارجه كشورمان در 
جلس��ه يي كه با اعضاي فراكس��يون امي��د پارلمان 
داش��ت به برنامه ه��اي اي��ن وزارتخان��ه در دولت 
دوازده��م پرداخ��ت. وي گفت: در حوزه سياس��ت 
خارج��ي طبق قانون وزارت خارجه صرفا مس��وول 
رواب��ط خارجي نيس��ت و تمامي ام��ور به خصوص 
اين حوزه زيرنظر مقام معظم رهبري اس��ت كه در 

چارچوب ها تعيين مي شود.
محمدج��واد ظري��ف با بي��ان اينك��ه در برجام 
به اهداف خود رس��يده ايم، گف��ت: ميلياردها دالر 
سرمايه خارجي بعد از برجام وارد كشور شده است. 
وي ب��ا بيان اينكه هماهنگ��ي وزارت امور خارجه با 
س��اير وزارتخانه ها در دولت يازدهم مناس��ب بود، 
تصريح كرد: در مراس��م تحليف رياست جمهوري با 
وجود اينكه برنامه كامال داخلي بود، اما از 27 كشور 
اروپاي��ي در آن حضور داش��تند لذا بايد به واقعيات 

آنگونه كه هست، نگاه كرد. 
ظريف همچنين حوزه همس��ايگان و ديپلماسي 
اقتص��ادي را از مهم ترين اولويت ه��اي وزارت امور 
خارج��ه دانس��ت و اف��زود: ت��ا پيش از اي��ن، هيچ 
س��هميه يي در معادالت بين المللي درباره س��وريه 
نداشتيم اما اكنون ما تعيين كننده برگزاري جلسات 
و اعضايي كه مي توانند در اين جلسات حاضر شوند، 

هستيم.
به گزارش خانه ملت وي به تغييرات س��اختاري 
در وزارت امور خارجه نيز اشاره و بيان كرد: متناسب 
با اولويت ها در ساختار وزارت خارجه تغيير خواهيم 
داشت كه بر همين اس��اس معاونت هاي منطقه يي 
حذف شده و معاونت سياسي با تمركز بر حوزه هاي 
مورد نياز فعال مي ش��وند. وزير امور خارجه با اشاره 
ب��ه هماهنگي ه��اي داخلي وزارت خارجه با س��اير 
دس��تگاه ها، اظهار داشت: در حوزه برجام به اهداف 

خود رس��يده ايم و تاكنون موانع حمل و نقل، حوزه 
نفت و بانك برداش��ته شده اس��ت و از آنجا كه در 
مذاك��رات درباره س��اير حوزه ها صحبت نش��د لذا 
نمي توان انتظار داشت تحريم ها در حوزه هاي ديگر 

نيز برداشته شود. 
ظري��ف در ادامه با بيان اينكه تاكنون ميلياردها 
دالر س��رمايه خارج��ي بع��د از برجام وارد كش��ور 
ش��ده، ابراز داش��ت: البته بدعهدي امري��كا بايد به 
نحوي پاس��خ داده ش��ود كه در پايان اين اقدامات 
به نفع امريكايي ها نباش��د چنانچه س��رمايه گذاري 
اي��ران ي��ك پل��ه جه��ش محس��وب  توت��ال در 

مي شود. 
وزي��ر امور خارجه كش��ورمان در پايان اظهارات 
خ��ود، درب��اره حض��ور زن��ان و اهل س��نت در اين 
وزارتخانه خاطرنش��ان كرد: وزارت امور خارجه در 
دولت يازدهم نخستين دستگاهي بود كه از حضور 
زنان ب��ه عنوان مع��اون وزير و س��فير و همچنين 
يك س��فير اهل سنت اس��تفاده كرد كه اين منوال 
در دولت دوازدهم ادامه مي يابد، البته متاس��فانه به 

دليل ع��دم توجه به حوزه زنان، بان��وان زيادي در 
سطوح مديريتي وزارت خارجه نداريم اما روي اين 

موضوع كار مي كنيم. 

 تداوم اجراي طرح تحول سالمت
وزير پيش��نهادي بهداشت دولت دوازدهم هم با 
حضور در پارلمان برنامه هاي خود را در فراكسيون 
اميد تش��ريح كرد. سيدحس��ن قاضي زاده هاشمي 
عالوه بر پاسخ به سواالت نمايندگان با ارائه برنامه 4 
ساله آتي وزارتخانه بهداشت گفت: اميدوارم بتوانيم 
در جه��ت كاه��ش مش��كالت، س��ربلندي و تداوم 
انقالب اسالمي هر آنچه در توان داريم انجام دهيم. 
4 سال گذشته با همه سختي ها و خوبي ها گذشت 
و كارنامه ي��ي از آن به جا ماند كه مي تواند مهم ترين 
معيار قضاوت نماين��دگان براي انتخاب وزير دولت 
دوازدهم باشد. وي يادآور شد: در دولت جديد طرح 
تحول سالمت بايد ادامه يابد، رييس جمهور نيز در 
نط��ق انتخابات��ي و بعد از آن تاكيد داش��تند حوزه 

سالمت و طرح تحول در اولويت قرار دارد. 

هاش��مي اف��زود: وزارتخانه بهداش��ت و درمان، 
وزارتخانه س��ختي اس��ت زيرا هم��ه ايرانيان همه 
روزه ب��ا آن س��ر و كار دارن��د و اي��ن وزارتخانه در 
طول 24 س��اعت بايد پاسخگو باشد. اقدامات انجام 
ش��ده وظيفه اس��ت و در بخش��ي كه كوتاهي شده 
م��ردم حق دارند انتقاد كنند. متاس��فانه زماني كار 
 در اي��ن وزارتخان��ه را ش��روع كرديم ك��ه به مدت

3 سال در دولت دهم به دليل مشكالت بين وزير و 
رييس جمهور رها شده بود.

وي تداوم ط��رح تحول س��المت و ادغام منابع 
براس��اس مصوب��ات برنامه شش��م را از اولويت هاي 
دولت دوازدهم دانس��ت و گفت: هر آنچه در قانون 
برنامه ششم به تصويب رسيده در برنامه پيشنهادي 
ما گنجانده شده اس��ت از جمله نظام ارجاع، توجه 
به بخش بهداش��ت، تامي��ن منابع پاي��دار، تنظيم 
درآمدها و هزينه ه��ا و مطالبه گري در قالب برنامه 
ارائه شده است؛ در واقع تصميمات همه دستگاه ها 
از قوه قضاييه تا س��ايرين با وزارتخانه بهداش��ت و 
درمان س��ر و كار دارند. به گ��زارش خانه ملت اين 

وزير پيش��نهادي دولت دوازده��م در ادامه كاهش 
آسيب هاي اجتماعي را از ديگر برنامه هاي وزارتخانه 
بهداش��ت و درمان دانس��ت و تصريح كرد: كاهش 
آسيب ها به برنامه كل نظام منوط است اما در موارد 

مرتبط با اين وزارتخانه قطعا دنبال خواهد شد. 

 تاكيد وزارت اطالعات دولت دوازدهم
بر حفظ امنيت پايدار براي مردم

وزير پيش��نهادي اطالعات دولت دوازدهم در 
حاش��يه نشست فراكس��يون اميد مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با خانه ملت بر حفظ امنيت 
پايدار مردم تاكيد كرد و گفت: برادري و همدلي 
بين دولت و مجلس و س��اير قوا به رفع مشكالت 

مردم و پيشرفت كشور منتهي خواهد شد. 
س��يدمحمود عل��وي افزود: جلس��ات خوب و 
صميمانه با نمايندگان مجلس داشتيم كه تالش 
ش��د به دغدغه هاي آنها پاس��خ الزم داده ش��ود. 
احساس مي شود پاسخ ها متقاعدكننده بوده، زيرا 
س��واالت تنها ش��بهاتي بود كه با شفافيت كامل 

پاسخ داده شد. 
وي با بيان اينكه اميد اس��ت برادري و همدلي 
بين دولت و مجلس و س��اير قوا به رفع مشكالت 
مردم و پيشرفت كشور منتهي شود. افزود: برنامه 
پيش��نهادي ب��راي دول��ت دوازدهم ارائه ش��د و 
سواالتي از سوي نمايندگان كه در موارد مختلف 
با آن مواجه مي شوند، مطرح شد؛ برخي سواالت 
نيز پيرامون برنامه ارائه شده بود كه به طور كامل 

پاسخ داده شد. 
علوي درخصوص اولويت هاي وزارت اطالعات 
دول��ت دوازده��م گف��ت: برنامه پيش��نهادي به 
تمامي نماينده ها ارائه ش��ده و اولويت ها برمبناي 
آيه ش��ريفه قرآن اس��ت كه مي فرمايد: »أِش��ّداُء 

على الكّفاِر ُرحماُء بينُهم«. 
وزير پيشنهادي اطالعات دولت دوازدهم ادامه 
داد: وزارت اطالعات در دولت جديد، براي جامعه 
خود و نيروهاي درون نظام و شهروندان آسايش، 
آرامش، امنيت و تعبيه بسترهاي رشد اقتصادي، 
سياس��ي، اجتماعي، رس��انه يي، علم��ي، انرژي و 
تربيت��ي را در اولوي��ت كار ق��رار خواهد داد. وي 
تصريح كرد: از س��وي ديگر كوچك ترين بستري 
براي اقدامات ضدامنيتي دشمنان فراهم نخواهد 
شد، همان گونه كه تاكنون از آنها جلوگيري شده 
اس��ت، لذا اميدواريم امنيت را ب��ه صورت پايدار 

براي مردم حفظ كنيم. 
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ايران2

دس��تيار ويژه رييس جمهور 
در حق��وق ش��هروندي گفت: تا 
جايي كه قواني��ن و مقرارت اجازه 
بده��د، پيگير حق��وق زن��ان و امور 
خانواده هس��تم. موالوردي همچنين تاكي��د كرد كه براي 
وزارت آموزش و پرورش با او گفت وگو شده بود. دستيار ويژه 
رييس جمهوري در گفت وگو با ايلنا، درباره سمت جديد خود 
در كابينه دوازدهم به عنوان دس��تيار ويژه رييس جمهور در 
حقوق شهروندي گفت: معاونت امور زنان و خانواده با دستيار 
ويژه در حقوق شهروندي دور از هم نيستند و در فصل هاي 
مش��تركي مانند حقوق زنان، ك��ودكان و اعضاي خانواده با 
يكديگر يكي هس��تند. موالوردي در پاسخ به اين سوال كه 
عده يي معتقدند منشور حقوق شهروندي بيشتر انشا است 
تا يك مطالبه در جامعه، شما چه اقداماتي در اجرايي شدن 
اين حقوق خواهيد كرد، گفت: منشور حقوق شهروندي نقش 
بسيار مهمي در آگاهي بخشي جامعه نسبت به حق و حقوقي 
كه دارا هستند، دارد. من در چارچوب ماموريت خود پيگير 
اين حقوق خواهم بود. معاون س��ابق رييس جمهور در امور 
زنان و خانواده عنوان كرد: بند بند منشور حقوق شهروندي 
بايد بررسي شود تا اگر اليحه، بخشنامه، دستور العمل يا برنامه 
آموزشي الزم دارد، تصويب يا به آن اضافه شود. مهم اين است 
كه تغييراتي در حوزه دستيار ويژه رييس جمهور در حقوق 
شهروندي اتفاق بيفتد تا اين گزاره هاي پراكنده، جمع و در 
خدمت جامعه باشد. موالوردي در پاسخ به اين سوال كه آيا 
برنامه يي ارائه داده است يا خير، گفت: هيچ گونه برنامه يي ارائه 

نداده ام، حكم جديد تازه به من ابالغ شده است. 

وزارت آموزش و پرورش 
به من پيشنهاد شد

سفير انگلس��تان در تهران 
گفت: دولت انگلستان تعهد خود 
را براي حماي��ت از برجام اعالم 
ك��رده و براين تعهد خود نيز پايبند 
اس��ت. به گزارش مهر، نيكالس هاپت��ون ديروز در ديدار با 
اس��تاندار آذربايجان ش��رقي اظهار داش��ت: تبريز با تاريخ 
بلندمدت خود براي گس��ترش روابط با انگلستان انتخاب 
خوبي است و در اين راستا مي توانيم سطح روابط اقتصادي 
و فرهنگي خود را با اين شهر تاريخي بهبود دهيم. او ادامه 
داد: وقت آن رس��يده كه روابط خود را با اين استان توسعه 
دهيم، هرچند سطح روابط بين دو كشور ايران و انگلستان 
در سال هاي گذشته پستي و بلندي هايي داشته اما روابط 
ديرينه بين اين دو كش��ور را نباي��د فراموش كرد. هاپتون 
ب��ا بيان اينكه ملت ايران و انگلس��تان از ديرباز همديگر را 
مي شناس��ند، گفت: اين امر فرصت ويژه يي براي ارتباطات 
بين دو كشور ايجاد كرده است. او با بيان اينكه تصوير خوبي 
از اس��تان در ذهن ما شكل گرفته، گفت: در مرحله يي كه 
ايران مي خواهد توس��عه روابط با ديگر كش��ورها را داشته 
باشد، تبريز نقش خود را به خوبي ايفا مي كند. هاپتون گفت: 
محدوديت هايي در خصوص ويزا و همچنين ارتباطات بانكي 
زمينه ساز مشكالتي شده است كه اميدواريم اين مشكل در 
آينده نزديك رفع شود. سفير انگلستان ادامه داد: از طرف ما 
فعاليت هاي زيادي براي گسترش روابط انجام خواهد گرفت 
و در اين راستا مي توانيم هيات هاي اقتصادي از اين كشور 
را به ايران بياوريم تا بدين وس��يله شاهد توسعه روابط بين 

دو كشور باشيم. 

 پايبندي دولت انگليس
به توافق برجام 

معاون عربي و آفريقايي وزير 
امور خاجه كشورمان روز گذشته 
بعد از ديدار با نماينده س��ازمان 
ملل متحد در امور يمن با اش��اره به 
حمايت ايران از اقدامات اين نهاد بين المللي در راستاي حل 
بحران يمن گفت: در ارتباط با حل بحران يمن مفاهمه كلي 
بين ايران و سازمان ملل متحد وجود دارد. به گزارش ايسنا، 
حس��ين جابري انصاري در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
امروز گفت وگوهاي خوب و س��ازنده يي با نماينده سازمان 
ملل متحد در امور يمن داشتيم، اظهار كرد: ايشان در تالش 
هس��تند كه در ش��رايط فعلي حل اين بحران را از طريق 
سياس��ي فعال كنند و در راستاي حل سياسي اين بحران 
ديداري از ايران داش��تند و قرار است با مقامات جمهوري 
اس��المي ايران گفت وگو و رايزني كنند. او به اهميت ايجاد 
آتش بس و پايان درگيري و محاصره اين منطقه اشاره كرد و 
گفت: متاسفانه محاصره يمن و مشكالتي كه براي مردم اين 
منطقه به وجود آمده موجب تشديد بيماري هاي مختلف 
از جمله وبا ش��ده است. اين ديپلمات كشورمان با تاكيد بر 
اينكه ما از تالش هاي س��ازمان ملل براي حل سياسي اين 
بحران در چارچوب اصول و قالب هاي اساسي كه اشاره شد 
حمايت مي كنيم، يادآور شد: مفاهمه كلي بين ما و سازمان 
ملل متحد در اين ارتب��اط وجود دارد و اميدواريم با ابتكار 
س��ازمان ملل و در نظر گرفتن تمام جوانب اين موضوع از 
سوي اين س��ازمان امكان موفقيت تالش ها براي حل اين 
بحران فراهم ش��ود و گفت وگوها بين طرف هاي درگير در 

اين منطقه انجام شود. 

حمايت از سازمان ملل 
براي حل بحران يمن

چهرهها
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3 كالن
 نرخ بهره  باال

اقتصاد را قفل كرد
كاهش نرخ بهره بانكي و اثر آن بر رش��د اقتصادي 
موضوعي اس��ت كه اين روزها از س��وي كارشناس��ان 
متعددي مطرح مي شود. اقتصاددانان بر اين باورند كه 
كاهش نرخ بهره به جهت اثري كه در آس��ان تر ش��دن 
دريافت تسهيالت براي توليدكنندگان همچنين افزايش 
تقاضا بر جاي مي گذارد، مي تواند سرعت رشد اقتصادي 
را افزايش دهد. در اين زمينه يك كارشناس اقتصادي 
گف��ت: هم به صالح و هم به نفع بانك هاس��ت كه نرخ 
به��ره پايين  بيايد چون نرخ بهره باال، اقتصاد كش��ور را 

قفل كرده است. 
غالمرضا س��المي در گفت وگو ب��ا »خبرآنالين« در 
پاسخ به اين پرسش كه چرا سياست كاهش نرخ سود 
بانكي هيچگاه اعمال نمي شود و با وجود اينكه بانك ها 
پيش قدم براي كاهش نرخ سود هستند اما هيچگاه آن 
را اجرايي نمي كنند، اظهار ك��رد: بانك ها حتما موافق 
كاهش نرخ سود هستند. هر چه نرخ سود سپرده بانكي 
پايين تر  آيد، نرخ تس��هيالت نيز مي تواند كاهش يابد؛ 
بدون اينكه به س��ودآوري بانك ها لطمه بزند. نرخ بهره 
نيز وقتي پايين آيد، كس��اني كه مي خواهند تسهيالت 
بگيرن��د، خيلي راحت تر پ��ول خ��ود را مي پردازند. به 
عبارت��ي، نرخ بهره روي بازپرداخ��ت و عدم بازپرداخت 

تسهيالت بسيار اثر مي گذارد. 
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي تصريح ك��رد: اين در 
شرايطي است كه اگر از كس��ي كه به او وام مي دهيد، 
بخواهيد 25تا 30درصد س��ود بگيريد، بازپرداخت آن 
خيلي سنگين مي شود بنابراين در رابطه با كساني كه 
كسب  وكار واقعي دارند، مي بينند يك چنين درآمدي 
را نمي توانند ايجاد كنند. سالمي متذكر شد: كساني كه 
اين وام را مي گيرند به طور معمول گروهي هستند كه 
در حالت اضطرار درخواس��ت اين وام را دارند و در عين 
حال نمي توانند اقساط آن را پرداخت كنند. وي تاكيد 
كرد: بر اين اس��اس، هم به صالح بانك هاس��ت كه نرخ 
بهره پايين  آيد و هم به نفعشان. در عين حال به صالح 
اقتصاد كش��ور هم هس��ت چون نرخ بهره باال، اقتصاد 

كشور را قفل كرده است. 
اين كارش��ناس اقتصادي عنوان ك��رد: در رابطه با 
اينكه گفته مي شود چرا سياست كاهش نرخ سود بانكي 
هيچگاه اجرا نمي شود، بايد گفت بانك ها اساسا با تنگناي 
اعتباري مواجه شده اند و در حقيقت مطالباتشان وصول 
نمي ش��ود. اين در شرايطي است كه بايد بدهي هايشان 
را پرداخت كنند يعني س��ود س��پرده ها را بايد بدهند. 
اين پ��ول را هم بايد از پولي تامين كنند كه از مردم و 
تسهيالت گيرندگان مي گيرند. وقتي اين پول پرداخت 
نمي ش��ود و نقدينگي وارد بانك ها نمي شود، بانك ها با 

عدم توازن دريافت و پرداختشان مواجه مي شوند. 
س��المي تصريح كرد: بر اين اس��اس، بانك ها براي 
اينكه منابع خود را بيشتر كنند، نرخ سود سپرده را باال 
مي برند تا منابع بيشتري جذب كنند و بتوانند تعهدات 
خود را پرداخت كنند. وي ادامه داد: اين مي شود كه ما 
به اينجا مي رسيم كه بانك ها از سپرده گذار جديد پول 
مي گيرند كه س��ود سپرده گذار قديم را بدهند و از يك 
روشي استفاده مي كنند كه مردم نيز متوجه نمي شوند. 
اين يك روش��ي مثل گلدكوئيست است؛ غافل از اينكه 

بانك ها همه اش از سپرده ها مي خورند. 

 جلسه كميسيون
برنامه و بودجه با كرباسيان

عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس از جلسه 
كميس��يون برنام��ه و بودج��ه با گزينه پيش��نهادي 
وزارت اقتصاد خبر داد. س��يدمهدي فرش��ادان، عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ش��وراي اسالمي 
در گفت وگو با تس��نيم با اش��اره به آخرين بررسي ها 
روي ليس��ت وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم اظهار 
كرد: كميسيون برنامه و بودجه در نشست امروز خود 
ميزب��ان گزينه پيش��نهادي وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي خواهد بود. وي افزود: قرار اس��ت كرباس��يان 
در اين جلسه به تشريح برنامه هاي خود براي تصدي 
وزارت اقتص��اد بپردازد و نماين��دگان نيز چالش ها و 
اولويت هاي اقتصادي كشور را با وي در ميان بگذارند. 

 ابطال مصوبه
شوراي عالي مالياتي 

براساس راي ديوان عدالت اداري، مصوبه شوراي 
عال��ي مالياتي مبني بر مش��مول ماليات بودن تقبل 
زيان از محل حس��اب جاري س��هامداران ابطال شد. 
به گزارش »تسنيم« راي هيات عمومي ديوان عدالت 
موضوع دادنام��ه 348-1396/4/20 درخصوص عدم 
تلقي تقبل زيان انباشته از سوي صاحبان سرمايه به 
عنوان درآمد ابالغ شد. در راي ديوان آمده است، نظر 
به اينكه بر مبناي قانون ماليات هاي مستقيم، ماليات 
بر درآمد اش��خاص حقيقي و حقوقي تعلق مي گيرد 
بنابراين تقبل زيان انباشته از سوي صاحبان سرمايه 
از طريق كاهش مطالبات شركا و سهامداران با آورده 
نق��دي و غيرنقدي آنه��ا مندرج در حس��اب جاري 
شركا يا حساب ديگر هيچگونه منافعي براي شركت 
ايج��اد نمي كند تا به عنوان درآمد مش��مول ماليات 
اتفاقي شود. بنابراين راي هيات عمومي شوراي عالي 
مالياتي خالف قانون است و به استناد ماده 12و ماده 
88 قانون تش��كيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت 

اداري ابطال مي شود. 

 واريز يارانه نقدي
سرپرستان خانوار

يارانه نقدي مرداد ماه، بيس��ت و شش��م اين ماه 
به حس��اب سرپرس��تان خانوار واريز خواهد شد. به 
گ��زارش »مهر« مبل��غ يارانه نقدي 45ه��زار و500 
توم��ان همانند ماه هاي گذش��ته خواه��د بود. حذف 
يارانه دهك هاي باالي درآمدي از جمع يارانه بگيران 
هم موضوعي بود كه س��ال گذشته در جريان بررسي 
اليحه بودجه، حاشيه هاي بسياري را به همراه داشت. 
اما با فرا رسيدن پنجمين نوبت واريز يارانه نقدي باز 
هم خب��ري از حذف يارانه اقش��ار پردرآمد به گوش 

نمي رسد.

ديدگاه

كوتاه از كالن

»تعادل« از ديدگاه چهره هاي اقتصادي و سياسي درباره وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي گزارش مي دهد

تنظيم كننده قواي اقتصادي

مركز پژوهش هاي مجلس گزارش كرد

نواقص مالياتي كسب و كار نوآورانه
گروه اقتصادكالن|

 كش��ورهاي پيش��رفته ب��راي تش��ويق ن��وآوري و 
تجاري س��ازي اختراعات، ابزارهاي سياستي متنوعي 
از جمله نظام مالياتي اختراعات پياده سازي كرده اند. 
اين نظام با ارائه مشوق هاي مالياتي همچون كاهش 
يا حذف ماليات بر درآمد حاصل از دارايي هاي فكري 
به تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات كمك مي كند. 
مركز پژوهش هاي مجل��س در يك گزارش عملكرد 
و نواق��ص قانون ه��اي ماليات��ي داخل��ي را تحليل و 

پيشنهادهايي براي تقويت آن ارائه كرده است. 

 مشوق مالياتي براي نوآوري ها
به گ��زارش »تعادل« در س��ال هاي اخير دانش و 
فناوري به عنوان مهم ترين فاكتورهاي رشد و توسعه 
اقتصادي مطرح ش��ده اند. در همين راستا دولت ها با 
توجه به قابليت ها و امكانات خود، ابزارهاي مختلفي 
براي حمايت از توس��عه دانش و فناوري ارائه كرده اند 
و به موازات آن، تجاري س��ازي نوآوري ها و اختراعات 
نيز اهميت بيشتري يافته اس��ت. از اين رو، ابزارهاي 
حمايت از تجاري سازي نيز مورد توجه سياست گذاران 
قرار گرفته اس��ت. يكي از اين ابزارها كه در سال هاي 
اخير در كش��ورهاي مختلف به كار رفته مشوق هاي 
ماليات��ي براي درآمدهاي حاصل از اختراعات اس��ت. 
اين مشوق ها به شكل كاهش يا معافيت مالياتي براي 
درآم��د حاصل از اختراعات ارائه مي ش��وند. در ايران 
موضوع معافيت هاي مالياتي اختراعات و اكتشافات در 
ماده )144( قانون ماليات هاي مس��تقيم مطرح شده 
اس��ت كه به موجب آن، درآم��د حاصل از اختراعات 
ثبت ش��ده به مدت 10سال از پرداخت ماليات معاف 
است. عدم شفافيت در دامنه شمول قانون يعني عدم 
تصريح مخترعان حقيق��ي يا حقوقي، ناديده گرفتن 
انواع دارايي هاي فكري مانند طرح ها و عالئم تجاري 
در متن قانون، ش��فاف نبودن تعريف درآمد ناشي از 
فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي از ساير درآمدها و 
عدم توجه به بخش كس��ب وكار خصوصي و تعاوني 
در كن��ار مراكز پژوهش��ي و تحقيقات��ي، درآمدهاي 
حاص��ل از فروش دارايي هاي فك��ري و بهره مالكانه، 
فعاليت هاي تحقيق و توس��عه در خارج از كش��ور و 
سقف سود شركت از جمله مواردي است كه گزارش 

مركز پژوهش هاي مجل��س در خصوص اصالح ماده 
)144( و آيين نامه اجرايي آن مدنظر قرار داده است. 

 انواع مشوق هاي اختراعات
ب��ر اس��اس گ��زارش ب��ازوي پژوهش��ي مجلس 
به طور كلي مش��وق هاي مالياتي به دو دسته تقسيم 
مي ش��وند: نخست مشوق هاي مالياتي كه در مراحل 
ابتداي چرخه نوآوري ارائه مي ش��وند و از مهم ترين 
آنه��ا مي ت��وان ب��ه مش��وق هاي ماليات��ي تحقيق و 
توس��عه اش��اره كرد. مش��وق هاي مالياتي تحقيق و 
توس��عه از طريق كاهش درآمد مشمول ماليات )به 
ش��كل معافيت ه��اي مالياتي( يا كاه��ش ماليات بر 
درآمد ش��ركت ها )به شكل اعتبارهاي مالياتي( ارائه 
مي ش��وند. معافيت هاي مالياتي به ش��ركت ها اجازه 
مي دهند كه هزينه هاي قابل قبول تحقيق و توسعه 
را حت��ي در نرخ هاي بيش��تر از 100درصد از درآمد 
مش��مول ماليات شركت كس��ر كنند، زيرا تقريبا در 
همه كش��ورها 100درصد هزينه هاي جاري تحقيق 
و توس��عه ب��ه عنوان هزين��ه قابل قب��ول مالياتي از 
درآمد مش��مول ماليات كسر مي ش��ود. هزينه هاي 
جاري شامل دستمزدها، هزينه هاي عمومي اجرايي، 
هزينه اجاره و ديگر هزينه هاي مصرفي در سال مانند 
هزينه مواد اس��ت. اعتبارهاي مالياتي نوع ديگري از 
مشوق هاي ارائه ش��ده در بخش ابتداي چرخه عمر 
نوآوري تلقي مي ش��وند و تفاوت اعتبارهاي مالياتي 
با معافيت هاي مالياتي در اين اس��ت كه اعتبارهاي 
مالياتي، مستقيما ماليات متعلقه به شركت را كاهش 

مي دهند، نه درآمد مشمول ماليات. 
مطابق اين گزارش در س��ال هاي اخير و با هدف 
تش��ويق تجاري س��ازي اختراع��ات، ن��وع ديگري از 
مشوق هاي مالياتي مطرح شده كه در مراحل انتهاي 
چرخه نوآوري كارب��رد دارد و با عنوان نظام مالياتي 

اختراعات از آن ياد مي شود. 
نظ��ام ماليات��ي اختراعات به ص��ورت كاهش نرخ 
ماليات بر درآمد حاصل از انواع مش��خصي از حقوق 
مالكيت فكري شركت ها ارائه مي شود. به  عبارت ديگر 
اين نظام س��بب كاهش نرخ ماليات بر درآمد حاصل 
از پروانه ها و دارايي هاي فكري مي شود. نظام مالياتي 
اختراعات اش��اره به نظامي دارد كه الگوهاي مالياتي 

متفاوتي را )براي كاربردهاي متفاوت( اعمال مي كند 
و برخالف مش��وق هاي مالياتي تحقيق و توس��عه كه 
به هزينه هاي ابتداي چرخه عمر نوآوري توجه دارند، 
انتهاي چرخه عم��ر نوآوري را كه به تجاري س��ازي 
نزديك اس��ت، مورد هدف قرار مي دهند. به طور كلي 
نظام مالياتي اختراعات سه مزيت مهم دارد: نخست، 
تشويق شركت ها به س��رمايه گذاري در فعاليت هاي 
نوآوران��ه و س��پس جذب س��رمايه هاي متحرك كه 
ممكن اس��ت با مش��اغل با مهارت باال و خلق دانش 
پيوند خورده باش��ند و در نهايت افزايش درآمد موثر 

ناشي از نرخ ماليات بر درآمدهاي متحرك. 

 نواقص تك قانون ماليات اختراعات 
بر اس��اس اين گزارش در ايران ماده )144( قانون 
ماليات هاي مس��تقيم، مص��وب )1366( تنها قانوني 
اس��ت كه به صورت مستقيم، معافيت درآمد ناشي از 
اختراعات را تحت پوش��ش قرار مي دهد. اما اين ماده 

قانوني و آيين نامه اجرايي آن داراي نواقصي است. 
اين گزارش با بيان اينكه اثربخش��ي مش��وق هاي 
مالياتي به طراحي آنها بستگي دارد، مي گويد: اصول 
كلي براي طراحي مشوق هاي مالياتي شامل سادگي، 
قابليت اطمينان و پايداري اس��ت كه بايد در طراحي 
مشوق هاي مالياتي به اين موارد توجه كرد. منظور از 
س��ادگي اين است كه برنامه هاي مالياتي بايد شفاف 
بوده و به راحتي براي شركت ها قابل استفاده باشند. 

بر اين اس��اس گفته ش��ده كه در م��اده )144( 
قان��ون ماليات هاي مس��تقيم، واژه مخترعين ابهام 
دارد و مشخص نيست كه آيا افراد حقيقي و حقوقي 
هر دو مش��مول بهره مندي از مزاياي اين ماده قرار 
مي گيرند يا خير. ازس��وي ديگر براس��اس ماده )1( 
آيين نامه اجرايي ماده )144( مصوب 1373 هيات 
وزي��ران، فق��ط مراكز مجاز و رس��مي پژوهش��ي و 
تحقيقات��ي مش��مول برخ��ورداري از معافيت هاي 

مالياتي اين ماده هستند.
مهم تري��ن  جمل��ه  از  ه��دف  گ��روه  انتخ��اب 
تصميم هاي��ي اس��ت ك��ه باي��د در هن��گام طراحي 
مش��وق هاي مالياتي اتخاذ ش��ود. بنابراين اگر هدف 
قانونگ��ذار رون��ق تجاري س��ازي اس��ت، گروه ه��اي 
مش��خصي از كس��ب وكارها به طور مثال شركت هاي 

كوچك و متوس��ط، بايد بتوانند از مزاياي معافيت ها 
اس��تفاده كنند. همچنين به باور نويسندگان گزارش 
فعاليت هايي كه ش��امل اين مشوق ها مي شوند، بايد 
تعريف ش��وند. »اين مس��اله كه چه نوع شركت ها يا 
فعاليت هايي بايد به واس��طه مشوق هاي مالياتي مورد 
حمايت قرار گيرند، براي دولت ها بسيار تعيين كننده 
اس��ت. با توجه به متن قانون و آيين نامه اجرايي آن، 
شركت هاي خصوصي و تعاوني مشمول بهره مندي از 

مزاياي قانون فوق قرار نمي گيرند.«
 در نهاي��ت بر اس��اس گزارش مذكور مش��خص 
نيس��ت ك��ه آي��ا س��اير دارايي ه��اي فكري ك��ه از 
فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهش��ي منتج مي شوند و 
همچني��ن درآمدهاي حاصل از فروش و بهره مالكانه 
حاصل از دارايي هاي فكري نيز مشمول بهره مندي از 
معافيت هاي مالياتي موضوع اين ماده هستند يا خير؟

 5 پيشنهاد براي بهبود مشوق ها
نويس��ندگان در ادام��ه اين گ��زارش مالحظات و 
پيش��نهادهايي جه��ت اصالح و تقويت مش��وق هاي 

مالياتي اختراعات در ايران مطرح مي كنند. 
به گفته آنها پوشش زماني نظام مالياتي اختراعات 
از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. 
به عبارت ديگر سياست گذار بايد مشخص كند كه آيا 
اختراعات ثبت شده قبل از تاريخ اجراي نظام مالياتي 

اختراعات نيز تحت پوشش قرار مي گيرد يا خير؟
در خصوص پيش��نهاد دوم گفته ش��ده است: در 

برخي كش��ورها، ش��رط بهره من��دي از مزاياي نظام 
مالياتي اختراعات، توسعه اختراع يا مالكيت اقتصادي 
بر دارايي فكري كس��ب ش��ده در ي��ك دوره زماني 
مشخص، توسط شركت هدف است. به  عبارت ديگر 
در برخي كش��ورها نظام مالياتي اختراعات امكاني را 
براي شركت ها فراهم آورده كه بتوانند براي اختراعات 
خريداري ش��ده نيز به  شرط توسعه آن از مشوق هاي 

مالياتي بهره مند شوند. 
سومين اصالح از نظر گزارش مذكور تحت پوشش 
قرار گرفتن درآمدهاي حاصل از حقوق مالكيت فكري 
ازجمله بهره مالكانه در نظام مالياتي اختراعات است. 
به گفته نويسندگان در حالي كه در متن ماده )144( 
قان��ون ماليات هاي مس��تقيم و آيين نامه اجرايي آن، 

موضوع بهره مالكانه مغفول مانده است. 
يك��ي ديگ��ر از پيش��نهادهاي اين گ��زارش به 
برخورداري فعاليت هاي تحقيق و توس��عه خارج از 
كش��ور برمي گردد كه به گفته آنه��ا مي تواند براي 
تكميل و تدقيق دامنه شمول قانون مورد توجه قرار 
گيرد. پنجمين اصالح مربوط به تعريف درآمدهاي 
واجد ش��رايط در نظام مالياتي اختراعات است: »به  
عبارت ديگر به طور ش��فاف اش��اره ش��ود كه كدام 
بخش از درآمدهاي حاصل از اختراعات، مش��مول 
بهره مندي از مزاياي نظام مالياتي اختراعات اس��ت. 
درآمدهاي واجد شرايط مي تواند شامل بهره مالكانه 
و درآمده��اي خالص حاص��ل از دارايي هاي فكري 

واجد شرايط باشند.«

گروه اقتصادكالن|
دالي�ل  از  يك�ي  كرباس�يان  مس�عود 
انتخاب ش�دنش براي تص�دي وزارت اقتصاد 
را توانايي ايجاد هماهنگي ميان س�ه هس�ته 
اصلي اقتصاد؛ وزارت اقتصاد، س�ازمان برنامه 
و بودج�ه و بان�ك مركزي مي دان�د. گزاره يي 
كه كارشناس�ان اقتصادي ني�ز در 4روز اخير 
در تش�ريح نق�اط قوت و ضعف كرباس�يان از 
آن صحب�ت مي كنن�د. آنه�ا معتقدند ش�ايد 
كرباس�يان اقتصاد كالن نخوانده باشد اما در 
اقتص�اد، مديريت و كار اجرايي چيره دس�ت 
اس�ت و مي توان�د ميوه سياس�ت گذاري هاي 
س�اختاري 4س�ال اخي�ر را برداش�ت كن�د. 
كرباسيان گفته است، در 35 سالي كه معاون 
وزير و معاون ش�هردار ب�وده ام با 90 درصد از 
اعض�اي كابينه همكار، معاون يا دوس�ت آنها 
بوده ام، در گمرك اين مس�اله را نشان داده ام 
و ب�ا 22س�ازمان هم�كاري الزم و تعام�ل را 
داش�ته ايم. هفته پيش كه حس�ن روحاني در 
دقيق�ه نود برخالف پيش بيني ه�ا به  جاي نام 
محم�د نهاونديان، مس�عود كرباس�يان را به 
عنوان وزير پيشنهادي وزارت اقتصاد معرفي 
ك�رد، بس�ياري را به  تعجب واداش�ت و گفته 
مي شد چرا كس�ي با سوابق تحصيلي و كاري 
مديريت بازرگاني بايد به  جاي يك اقتصاددان 
ب�ه باب همايون برود. اما بعد از فروكش كردن 
تب و هياهوي اين تعجب ها، اكثريت رسانه ها 
رويكرد مثبت تري به حضور مسعود كرباسيان 
در كابينه دوازدهم پيدا كردند. حاال بس�ياري 
از كارشناسان و چهره هاي اقتصادي-سياسي 
نيز به حمايت از كرباس�يان ايس�تاده اند و به 
 نظر مي رس�د ش�انس اخذ راي اعتماد وي از 
خانه ملت را نيز قوت مي بخش�د؛ كس�اني كه 
سال هاس�ت منتقد جدي جريان اصالح طلبي 
به طور اعم و سياس�ت ها و تيم حسن روحاني 
به ط�ور اخص ني�ز هس�تند، اكن�ون توانايي 
كرباسيان براي به دس�ت گرفتن امور اقتصاد 
و داراي�ي را تاييد مي كنند. همچنان كه احمد 
توكل�ي يك�ي از چهره ه�اي تن�درو اصولگرا 
گفته اس�ت: » وقتي مي بينيم كه قرار اس�ت 
ب�ه  ج�اي كرباس�يان گزينه ه�اي وف�ادار به 
صن�دوق بين الملل�ي پ�ول روي كار بياين�د، 
بهتر اس�ت به آقاي كرباسيان رضايت دهيم. 
« او معتقد اس�ت؛ در شرايط كنوني كسي كه 
از تئوري ه�اي اقتص�ادي دور اس�ت و ادعاي 
نظريه پ�ردازي ندارد، فرد مناس�ب تري براي 

راهبري سياست هاي اقتصاد مقاومتي باشد. 

 تلفيق دانش و تجربه اقتصادي
س��عيد شيركوند از كرباس��يان به عنوان يكي از 
مديران بس��يار باتجربه در جمهوري اسالمي ايران 
ياد مي كند كه از س��ال هاي اولي��ه پيروزي انقالب 
اس��المي وارد عرصه هاي مديريت��ي در بخش هاي 

اقتصادي كشور شده است. 
مع��اون وزير ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي دولت 
اصالحات مي گويد: وزير پيش��نهادي امور اقتصادي 
و داراي��ي طي اين س��ال ها توانمندي بس��ياري را 
در عرصه ه��اي مختلف ب��روز داده كه در نتيجه آن 
به عنوان يك مدير اجرايي ش��ناخته ش��ده است و 

هر كس درباره وي صحب��ت مي كند، بر جنبه هاي 
مديريت��ي و اجرايي او تاكيد دارد. وي در گفت وگو 
ب��ا ايرنا ويژگي ه��اي كرباس��يان را اين طور توضيح 
مي دهد: توانمندي اجرايي كرباس��يان س��بب شده 
اس��ت تا ويژگي ه��اي مثبت و ت��وان علمي وي در 
عرصه هاي نظ��ري اقتصاد مغف��ول بماند در حالي 
كه اگ��ر بخواهيم با معيارهاي يك ش��خص مطلع 
از اقتص��اد كش��ور بس��نجيم، كرباس��يان امتيازات 
زيادي دارد. شيركوند با اش��اره به اينكه كرباسيان 
تاليف و ترجمه هاي بس��ياري در حوزه هاي اقتصاد 
داشته و سال ها در دانش��گاه هاي عالمه طباطبايي 
و صنعت��ي اميركبي��ر تدريس كرده اس��ت، افزود: 
وزير پيش��نهادي اقتصاد مقاالت پژوهشي بسياري 
دارد كه تس��لط وي را ب��ه مباحث تئوريك و دانش 

اقتصادي نشان مي دهد. 
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران تاكيد كرد: آنچه 
دول��ت ام��روز ب��ه آن احتي��اج دارد، به كارگي��ري 
دان��ش اقتص��اد در جنبه هاي اجراي��ي و مديريتي 
اس��ت كه آقاي كرباس��يان اين توانمن��دي را دارد. 
وقتي يك مدير اجرايي، مس��ووليتي بر عهده دارد، 
به طور طبيعي در بس��ياري كميس��يون ها، شوراها 
و كميته ه��اي علم��ي و اجرايي حض��ور مي يابد و 
مي توان��د دانش بس��ياري را نيز به لح��اظ تئوري 

علمي كسب كند. 
وي افزود: آقاي كرباس��يان س��ال ها عضو شوراي 
پول و اعتبار و ش��وراي عالي بانك ها بود و در دولت 
يازده��م نيز مع��اون وزير اقتصاد بوده و به تناس��ب 
مش��اغلي كه داشته در ش��وراهاي اقتصادي دولت و 
در نشست هاي داخلي و خارجي حضور داشته است. 
ش��يركوند يادآور ش��د: كرباسيان س��ال ها در دو 
مع��اون بازرگاني داخلي و خارج��ي وزارت بازرگاني 
فعاليت داشته و در مباحث مربوط به عضويت ايران 
در س��ازمان جهاني تجارت شركت كرده است ضمن 
آنكه در دولت اصالحات رييس كل گمرك ايران بود. 
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران با تاكيد بر اينكه 

كرباس��يان تمام ش��اخص هاي يك عنص��ر مطلع و 
برخ��وردار از دان��ش اقتص��ادي دارد، گفت: تلفيق 
دان��ش و تجرب��ه اقتص��ادي مي توان��د وزارت امور 
اقتصادي و دارايي را در تحقق سياست هاي اقتصاد 

مقاومتي ياري رساند. 

 زيروبم اقتصاد را مي شناسد
يكي ديگر از مسووالن اجرايي وزارت اقتصاد در 
دوران اصالح��ات نيز كه در خصوص كارآيي و توان 
مسعود كرباسيان در حوزه وزارت اقتصاد اظهارنظر 
كرده، طهماس��ب مظاهري اس��ت. وي در ارزيابي 
عملكرد مس��عود كرباس��يان وزير پيشنهادي براي 
وزارت اقتص��اد دولت دوازدهم به ايلنا گفته اس��ت: 
بنده آقاي كرباس��يان را از 30 س��ال گذشته زماني 
كه در سازمان برنامه دولت مهندس موسوي حضور 
داش��ته، مي شناسم. ايشان در س��مت هاي مختلف 
توفيقات زيادي داش��ته اس��ت. او فردي پرانرژي و 
عالقه مند بود و در تمام مناصب از جمله س��ازمان 
برنام��ه كه ش��روع كارش بود ت��ا دوران حضور در 
گمرك خدمات خوبي ارائه داده است. وي با تاكيد 
بر پاكدست بودن و سالمت كاري كرباسيان تصريح 
كرد: عملكرد او همواره بي غل و غش بوده و همواره 

كار خود را با سرافرازي به اتمام رسانده است. 
مظاهري خاطرنش��ان ك��رد: او در هر دو دولت 
خاتمي و روحاني كه مسوول سازمان گمرك بوده، 
گمرك��ي را كه تحويل داده بس��يار بهتر از گمركي 
بود كه تحوي��ل گرفت، به طوري كه همين گمركي 
كه 4 س��ال پيش در زمان دول��ت روحاني تحويل 
گرفت، وضعيت بهتري دارد. سيستم الكترونيك آن 
هر چند كه هنوز جاي بهبود دارد، راه اندازي ش��ده 

كه موفقيت شايان توجهي است. 
وي با اش��اره به تاليفات و نظرات كرباس��يان در 
زمينه جهاني شدن، اظهار كرد: او چند كتاب با تم 
جهاني شدن و با تمركز روي تفاوت در گلوباليزيشن 
و اينترنشناليزيشن دارد. بسياري از مديران به عمق 

اين دو موضوع توجه نكرده اند اما كرباس��يان تفاوت 
اين دو را درك كرده و چند كتاب نيز در اين زمينه 
ترجمه كرده اس��ت. كرباس��يان به لح��اظ تئوريك 

كامال با پديده جهاني  شدن آشناست. 
وزير اقتصاد دولت اصالحات با اش��اره به سابقه 
اجرايي گزينه پيشنهادي براي وزارت اقتصاد دولت 
دوازده��م بيان ك��رد: او 8 س��ال در گمرك حضور 
داشته و زير و بم وزارت اقتصاد را مي شناسد. كسي 
كه در اين وزارتخانه كار نكرده باشد يك سال طول 
مي كش��د تا با دستگاه هاي وابس��ته آشنا شود ولي 
ايش��ان هم داخل وزارتخانه و هم روابط بين وزارت 

اقتصاد با ساير مجموعه ها را به خوبي مي شناسد. 

 واگذاري رهبري امور اقتصادي به وزير
در همي��ن زمينه يك كارش��ناس اقتصادي هم 
معتقد اس��ت كرباس��يان اين ظرفيت را دارد كه در 
اقتصاد كش��ور تحول س��اختاري ايجاد كند اما اين 
را هم بايد درنظ��ر بگيريم كه تئوري هاي اقتصادي 
را نمي دان��د و بايد از مش��اوران اقتصادي كارآمدي 
استفاده كند. اكنون نوبت جراحي ساختاري-نهادي 
اقتصاد ايران اس��ت و باي��د در دولت دوازدهم براي 
ايج��اد هماهنگ��ي، رهبري امور اقتص��ادي به وزير 
اقتصاد واگذار ش��ود تا از چند صدايي كه در دولت 
قبل اتفاق افتاد جلوگيري شود؛ ضمن اينكه مجلس 
شوراي اس��المي نيز بايد بررسي كند كه آيا گزينه 
معرفي ش��ده براي وزارت اقتصاد براي اين پس��ت 

كليدي مناسب است يا خير. 
وحيد ش��قاقي در گفت وگو با ايسنا، درباره تيم 
اقتصادي در دولت دوازدهم اظهار كرد: كس��اني كه 
مس��ووليت تيم اقتصادي دولت دوازدهم را به عهده 
مي گيرند بايد بدانند كه در اين دولت كار س��ختي 
پيش روي سياست گذاران وجود دارد، چراكه اكنون 
نوبت به اصالحات ساختاري نهادي در اقتصاد ايران 

فرا رسيده است. 
وي افزود: دولت دوازدهم بايد دست به جراحي 

در حوزه هاي بانك، ماليات، يارانه و غيره بزند و اين 
جراح��ي نياز به جراحان قدر دارد كه بايد بررس��ي 
كنيم و ببينيم تيم اقتصادي كه دولت معرفي كرده 
 اس��ت، مي تواند اين جراحي را انج��ام دهد يا خير. 
به نظر من در تيم اقتصادي دولت گزينه هاي بهتري 
نس��بت به آنچه رييس جمه��ور در كابينه دوازدهم 

معرفي كرده براي اين جراحي وجود داشتند. 
اين اقتص��اددان در ادامه  گف��ت: اولويت دولت 
يازدهم مباحث سياس��ي و بين الملل��ي بود و الزم 
ب��ود كه دولت برجام را به س��رانجام برس��اند و در 
حوزه اقتصاد هم با مقتضيات موجود مس��كن هايي 
تجويز شد كه البته اين مسكن ها در دولت دوازدهم 
كارس��از نخواهد بود و وقت اصالحات س��اختاري و 

نهادي فرا رسيده است. 
شقاقي با اهميت دادن به جايگاه وزير اقتصادي 
در تيم اقتص��ادي دولت، اظهار ك��رد: بعضا مطرح 
مي ش��ود كه وزي��ر اقتص��اد محدوديت هايي دارد و 
برخي تصميم گيري هاي كليدي از حيطه اختيارات 
وي خ��ارج اس��ت. به نظر م��ن يك��ي از مهم ترين 
م��واردي كه باي��د در دولت دوازدهم اصالح ش��ود 
همين مس��اله اس��ت. بايد هدايت و رهبري اقتصاد 
كش��ور را به وزير اقتصاد سپرد. اگر قرار باشد چند 
فرمان��ده با چن��د نظر مختلف براي اقتصاد كش��ور 
تصمي��م بگيرند، وضعيت نابس��امان خواهد ش��د؛ 

اتفاقي كه در چهار سال گذشته رخ داد. 
وي درب��اره ويژگي هاي وزير اقتصاد در ش��رايط 
خطي��ر اقتص��ادي در دولت دوازدهم، اف��زود: وزير 
اقتصاد ابتدا بايد جرات تصميم گيري داش��ته باشد 
كه بتواند دس��ت ب��ه جراحي بزن��د. همچنين بايد 
دانش و مديريت اقتصادي بداند كه بتواند اصالحات 
ساختاري را از زواياي متعددي بررسي و اعمال كند. 
همچنين اين اصالحات ساختاري نيازمند يك تيم 
هماهنگ اس��ت و بايد دولت به گونه يي برنامه ريزي 
كند كه تيم اقتصادي با همديگر هماهنگ باشند و 
در آخر نيز بايد يك نقشه راه وجود داشته باشد كه 
وزير اقتصاد بر مبناي آن اولويت هايش را مش��خص 
ك��رده و بداند از كجا ش��روع كن��د و بداند به كجا 

بايد برسد. 
اي��ن كارش��ناس ب��ا تاكيد ب��ر اهميت مس��اله  
اقتصاد در دولت دوازده��م گفت: به نظر من حتي 
رييس جمه��ور در وزارت ام��ور خارجه هم به جاي 
وزير ام��ور خارجه بايد يك اقتص��اددان به مجلس 
ش��وراي اس��المي معرفي مي كرد تا سفراي خود را 
به گونه ي��ي انتخاب كند كه در كش��ورهاي خارجي 
به دنب��ال جذب س��رمايه گذاري خارجي باش��ند و 
بتوانند براي مبادالت اقتصادي كشور اقدامات الزم 

را انجام دهند. 
وي درباره نقاط قوت و ضعف مسعود كرباسيان 
كه به عنوان وزي��ر اقتصاد دول��ت دوازدهم معرفي 
شده اس��ت، اظهار كرد: كرباسيان بيشتر در سوابق 
خ��ود حضور در معاونت وزير نف��ت، وزير صنعت و 
وزي��ر اقتصاد را دارد و به اي��ن ترتيب پيش تر جزو 
مديران اقتصادي كشور بوده ولي درباره نقاط ضعف 
ايش��ان هم بايد بگويم كه به دليل نداش��تن دانش 
اقتصادي در ميان اقتصاددانان براي پذيرفتن پست 
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي مقبول نيس��ت كه 
البته به نظر من اگر از مجلس شوراي اسالمي راي 
بگيرد بايد اين مشكلش را با بهره گيري از مشاوران 

اقتصادي پر كند. 
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تغيير در فرهنگ خريد 
خدمات بيمه 

همه چيز در جهان در حال 
تغيي��ر اس��ت اال خ��ود تغيير 
س��ال هاي پي��ش تقريبا همه 
اهالي صنعت بيم��ه براين باور 
بودند ك��ه بيمه را بايد فروخت 
اين در حالي اس��ت كه قسمت 
اعظم از توليد حق بيمه در بازار 
با هم��ت و ت��اش نمايندگان 
بيم��ه محق��ق مي ش��ود اما به 
تدريج تحوالت در كس��ب و كارها و تنوع ريس��ك ها در 
بازارهاي خرد و بنگاه هاي اقتصادي نشان مي دهد كه نياز 
و خواسته بيمه گذاران مختلف بسيار متنوع گرديده و نياز 
به طراحي و عرضه بيمه نامه هاي مختص هر رشته شغلي 
و دهك هاي درآمدي اقشار جامعه به طور تفكيك به شدت 
وجود دارد. لذا روش هاي فعاليت نمايندگان بيمه و روابط 
حاكم بين آنها و ش��ركت هاي بيم��ه نيز دچار دگرگوني 

اساسي خواهد شد. 
برعكس س��خناني كه مي گويند با توس��عه شبكه 
اينترن��ت به تدري��ج بيمه گ��ذاران به س��وي فرهنگ 
خريد آناين خدم��ات بيمه خواهند رفت و موقعيت 
ش��غلي نمايندگان و كارگزاران تضعيف خواهد ش��د 
برعك��س به علت محدود بودن امكانات ش��ركت هاي 
بيمه و محصوالت بيمه يي در بازار بيمه كش��ورمان، 
ش��ركت هاي بيم��ه و نهاد ناظر ناگزي��ر به طراحي و 
عرض��ه محص��والت جدي��د و خدم��ات برت��ر براي 
بيمه گذاران در گروه هاي مختلف هس��تند و ش��عار 
بيمه ي��ك محصول فروختني اس��ت ني��ز در آينده 
نزديك به ش��عار بيمه را تخصصي بايد خريد تبديل 
خواهد شد و بدين ترتيب نقش شبكه توزيع به مراتب 

با اهميت تر و پررنگ تر مي شود. 
يك نظرسنجي از بيمه گذاران مجرب نشان مي دهد 
كه س��طح اطمينان و اعتماد آنها به ق��ول و قرارهاي 
ش��ركت هاي بيمه و ايفاي تعهدات آنها پايين است. از 
سوي ديگر به علت رشد دانش و اطاعات بيمه گذاران 
س��طح انتظارات و خدمات درخواس��تي آنها از صنعت 

بيمه افزايش يافته است. 
همين موضوع نياز به طراحي و تنوع در محصوالت 
جدي��د و نيز تعيين حق بيمه هاي متعدد متناس��ب با 

درآمدهاي اقشار و مشاغل مختلف را نشان مي دهد. 
 محدوديت تجهيزات و نيروهاي انساني شركت هاي 
بيمه مانع از توانايي توزيع انبوه مس��تقيم محصوالت در 
بازار توس��ط آنها مي شود. اطمينان بيمه گذاران به شبكه 
نمايندگي و كارگزاري به واس��طه حضور و پراكندگي و 
بازاريابي روابطي بيش��تر از تمايل به خريد مس��تقيم از 
شركت هاي بيمه اس��ت. در شرايط كنوني تاكيد شبكه 
فروش و خواست آنها از شركت هاي بيمه تنوع سازي در 
محصوالت و نيز اجراي مش��ترك برنامه هاي گس��ترش 
فرهن��گ بيمه برمبناي مش��اركت ش��بكه نمايندگي و 
كارگزاري در حوزه آموزش و ترويج مديريت ريسك اگر 
اس��توار باشد نتايج مطلوب تر و توسعه بازار منطقي براي 
آنه��ا به بار خواهد آورد. عصر فروش محصوالت بيمه هاي 
بازرگاني بس��ر آمده و دوران خريد تخصصي بيمه نامه ها 
و خدمات ده��ي برت��ر صنع��ت بيمه مبتني بر ش��رايط 
منحصربه فرد طبقه ش��غلي و اجتماعي هر بيمه گذار در 
عصر انق��اب چهارم صنعتي با حضور پرتوان ش��بكه با 
دانش و متخص��ص نمايندگان و كارگزاران صنعت بيمه 

به سرعت در حال شروع شدن است.

نرخ شكني موسسات و 
بانك هاي كوچك 

پس از توافق اوليه، بانك ها چراغ خاموش نرخ هاي 
سود س��پرده را تا حدودي كاهش داده اند، به طوري 
كه بيش��تر بانك هاي دولتي، اص��ل چهل وچهاري و 
برخي بانك هاي خصوصي متوس��ط سود سپرده ها را 

حداقل ۱۵ و حداكثر ۱۹ درصد تعيين كرده اند. 
به گزارش فارس، در هفته هاي گذشته بحث هاي 
زي��ادي براي كاهش نرخ س��ود بانكي مطرح ش��د و 
حتي غامحس��ين تقي نتاج مديرعامل بانك قوامين 
از توافق اوليه بانك ها براي كاهش نرخ سود بانكي و 

رعايت نرخ هاي مصوب خبر داد. 
پيگي��ر ي م��ا از ش��عب بانك ه��ا نش��ان مي دهد 
بانك ه��اي دولتي و نيمه  دولت��ي و برخي بانك هاي 
خصوصي به سمت كاهش نرخ سود حركت كرده اند 
ام��ا تع��دادي از بانك هاي خصوص��ي همچنان نرخ 
س��ود ب��االي 20 درصد پرداخت مي كنن��د.  پيش از 
اي��ن نرخ س��ود در اغلب بانك ها و موسس��ات 20 تا 
24  درصد بود ك��ه در اين بين اين ارقام فوق بيانگر 
كاهش نسبي نرخ هاي سود سپرده است. هرچند كه 
هن��وز با نرخ هاي مصوب فاصله دارد و نرخ بانك هاي 
كوچ��ك فراتر از س��اير بانك ها اس��ت. از نيمه دوم 
سال ۹۵ تا ماه گذش��ته اغلب بانك ها نرخ هاي سود 
باالي 20 درصد به سپرده  گذاران پيشنهاد و پرداخت 
مي كردن��د.  پرداخت س��ود هاي باال ع��اوه بر اثرات 
بس��يار مخرب در ترازنامه بانك ه��ا، قانون بانكداري 
بدون ربا را كه پرداخت س��ود به صورت علي الحساب 
و تعيين س��ود قطع��ي پس از اتمام س��ال مالي بود 

به طور كلي مخدوش و غيرقابل اجرا كرده بود. 
البته نرخ هاي فعلي همچنان باالست و با نرخ تورم 
فعلي و حتي دورنماي تورم و ش��رايط اقتصادي كشور 
سازگاري ندارد، اما با نرخ  هايي كه به تازگي كاهش يافته، 

اميد به ادامه كاهش ها در آينده را تقويت مي كند. 

يادداشت

خبر

عملكرد تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري در 2 ماهه اول 96 نشان مي دهد

ترمز رشد تسهيالت و سبقت مطالبات معوق
رشد 16.4 درصدي مطالبات معوق در مقايسه با رشد 0.4 درصدي مانده تسهيالت نشانه بدتر شدن وضعيت مطالبات بانك هاست

گروه بانك و بيمه   محسن شمشيري 
در شرايطي كه حجم نقدينگي در ارديبهشت ۹6 
به ۱28۹هزار ميليارد تومان با رش��د 24.۱ درصدي 
رس��يد، مانده كل تس��هيات بانك ها و موسس��ات 
 اعتباري به بيش از ۹۱3هزار ميليارد تومان با رشد

 22.8 درصدي در يك سال اخير رسيده كه نسبت 
آن به نقدينگي در سطح 70.۹درصد ثبت شده كه 
نش��ان مي دهد در دو ماهه اول س��ال ۹6 از رشد و 
شتاب افزايش تسهيات دهي بانك ها نسبت به سال 
۹۵ كم ش��ده و در دو ماهه اول ۹6 تنها 0.4درصد 
ب��ه مانده تس��هيات بانك ها و موسس��ات اعتباري 

افزوده شده است. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، از اين مي��زان مانده 
تس��هيات، طبق اع��ام گزيده آماره��اي پولي و 
بانكي ارديبهش��ت ۹6 كه به تازگي منتش��ر شده، 
معادل ۱3درصد مطالبات معوق، سررسيد گذشته 
و مش��كوك الوصول و خريد دين و اموال معامات 
اس��ت كه اگر س��هم خريد دين و اموال معامات 
را مطابق تجربه س��نوات قب��ل يك درصد درنظر 
بگيريم، نشان دهنده افزايش سهم مطالبات معوق، 
سررسيد گذش��ته و مشكوك الوصول به ۱2درصد 
مانده تسهيات بانك ها و موسسات اعتباري است 
و نش��ان مي دهد كه ميزان مطالب��ات معوق روبه 

افزايش است. 
ب��ر اين اس��اس، رقمي بال��غ ب��ر ۱۱8.37هزار 
ميليارد تومان مطالبات معوق، سررس��يد گذش��ته 
و مش��كوك الوصول و خريد دي��ن و اموال معامات 
وجود دارد كه تنها در دو ماهه اول س��ال ۹6 رشد 

۱6.4درصدي داشته است. 
اين ميزان رش��د باالتر از رش��د مانده تسهيات 
اعطايي بانك ها و موسس��ات اعتباري و رشد عقود 
مختلف تس��هيات بانكي اس��ت. به عب��ارت ديگر 
ش��بكه بانكي بايد دقت داش��ته باش��د كه افزايش 
مطالب��ات معوق با رش��د باالتري نس��بت به مانده 

تسهيات در حال حركت است. 
نكته حايز اهميت اين اس��ت ك��ه در دو ماهه اول 
س��ال۹6 نسبت به اس��فند ۹۵، مانده عقود مشاركت 
مدن��ي، ف��روش اقس��اطي، قرض الحس��نه، مضاربه، 
س��لف، جعاله، اجاره به ش��رط تمليك، رش��د منفي 
داش��ته و كاهش يافته اند و تنها مش��اركت حقوقي و 
سرمايه گذاري مستقيم رشد مثبت داشته و مرابحه نيز 
بدون تغيير بوده است. اين موضوع به معناي آن است 
كه بانك ها به دنبال كاهش مانده تسهيات و پيگيري 
مطالبات خود بوده اند و در عين حال مطالبات معوق 
باالترين رش��د را با ۱6.4درصد داشته و نشان دهنده 

رشد مانده مطالبات معوق است. 
مانده تسهيات مش��اركت مدني با كاهش 2.3-، 
فروش اقس��اطي ۱.6-، قرض الحس��نه 0.۹-، مضاربه 
۹.8-، س��لف 7.۹-، جعال��ه 0.2- و اجاره به ش��رط 
تملي��ك 2.6- درص��د مواج��ه ش��ده اند و مرابحه يا 
كارت ه��اي اعتباري خري��د نيز بدون تغيي��ر بوده و 
تنها مش��اركت حقوقي با رش��د مثب��ت 4.۵درصد و 
س��رمايه گذاري مس��تقيم با رش��د مثبت ۵.7درصد 
همراه بوده است و سرفصل مطالبات معوق، سررسيد 
گذش��ته و مش��كوك الوصول و خريد دي��ن و اموال 
معامات باالترين رشد مثبت را با ۱6.4 درصد به خود 

اختصاص داده است. 

 رقم اندك 3670 ميليارد توماني پول جديد 
در دو ماهه اول سال

در دو ماهه اول س��ال ۹6 مانده تسهيات بانك ها 
و موسسات اعتباري تنها 3670 ميليارد تومان بيشتر 
شده كه تقريبا به معناي عدم رشد مانده تسهيات در 
اين دو ماه است. مانده تسهيات بانك ها و موسسات 
اعتباري از رقم 72۹هزار ميليارد توماني در اسفند۹4 
به رقم ۹۱3هزار ميليارد تومان در ارديبهشت رسيده و 
به ميزان ۱84هزار ميليارد تومان ظرف ۱4 ماه گذشته 

بيشتر شده است. 
 اين موضوع نش��ان دهنده اين واقعيت اس��ت كه 
باوجود سياست هاي انضباط مالي و كنترل پايه پولي 
و نقدينگي، تس��هيات بانك ها در س��ال ۹۵ افزايش 

قابل توجهي داش��ته و نوعي سياست تزريق نقدينگي 
براي خروج از ركود و ايجاد رونق و تقاضا در دس��تور 
كار قرار گرفته و براساس گفته مسووالن بانك مركزي 
در س��ال ۹۵، معادل ۵48 هزار ميليارد تومان با رشد 
3۱ درصدي نس��بت به س��ال ۹4 تسهيات پرداخت 
ش��ده اما در دوماهه اول سال ۹6 بانك ها و موسسات 
اعتباري ترمز تسهيات دهي خود را كشيده اند و پول 
جديد تزريق نكرده اند اما در عين مانده مطالبات آنها 

با رشد بااليي در حال افزايش است. 
كارشناس��ان معتقدند كه رش��د تسهيات دهي 
س��ال ۹۵ و س��ه س��ال قبل از آن، با دو سال رشد 
منف��ي اقتصاد در س��ال هاي ۹2 و ۹4 و دو س��ال 
رشد مثبت اقتصادي 3 درصدي سال هاي ۹3 و ۹۵ 
متناسب نيست و ممكن است كه در آينده نزديك 
منجر به رش��د مطالبات معوق ش��ود و شواهد نيز 

حكايت از رشد مانده مطالبات معوق است. 

 رشد تسهيالت باالتر از رشد نقدينگي
رش��د 0.4درصدي تس��هيات دهي بانك ها در دو 
ماه اول س��ال ۹6 در مقايس��ه با رش��د 3.4 درصدي 
س��پرده هاي غيردولتي و رشد 2.8درصدي نقدينگي 
در فروردي��ن و ارديبهش��ت نس��بت به اس��فند ۹۵، 
نشان دهنده سياس��ت انقباضي بانك ها در تسهيات 
دهي نسبت به رش��د سپرده ها و نقدينگي است. اين 
نكته نش��ان دهنده اين واقعيت اس��ت كه بانك هاي 
كش��ور حداكثر استفاده از ظرفيت وام دهي را در سال 
۹۵ داشته اند اما در دو ماهه اول رشد تسهيات دهي 
را كند كرده اند و حداقل در اين دو ماه ترمز رشد مانده 

تسهيات را كشيده اند. 
 بان��ك مركزي اع��ام كرده كه ح��دود ۵۵0هزار 
ميليارد تومان تس��هيات در سال۹۵ پرداخت شد و 
عاوه بر تسهيات معمول و سنتي بانك ها، پرداخت 
وام ازدواج ب��ا اس��تفاده از منابع حس��اب هاي جاري، 
پرداخ��ت ۱6۵00ميلي��ارد توم��ان تس��هيات براي 
بنگاه ه��اي كوچك و متوس��ط را اج��را كرده اند. در 
ماه هاي اخير نيز موضوع ط��رح ضربتي وام ازدواج تا 
پايان شهريور در دستور كار قرار دارد و به نظر مي رسد 
كه در ماه هاي خرداد تا شهريور به نسبت فروردين و 
ارديبهشت شاهد رشد تسهيات دهي بانك ها باشيم. 

در پايان خرداد ۹6 مانده تسهيات به ۱004هزار 
ميليارد تومان رسيده كه نش��ان دهنده رشد 80هزار 
ميلي��ارد تومان��ي در خ��رداد ماه نس��بت ب��ه پايان 

ارديبهشت ۹6 است. 
 از س��وي ديگر معادل 72۵ هزار ميليارد تومان 
از مناب��ع بانك ه��ا يا در حس��اب جاري و حس��اب 
كوتاه م��دت اس��ت يا به ص��ورت نقد و اس��كناس 
در حال گردش اس��ت و از نقدينگ��ي موجود تنها 

487ه��زار ميليارد تومان ي��ا 38.۵درصد نقدينگي 
كش��ور در حساب هاي بلندمدت اس��ت كه بانك ها 

مي توانند روي آنها حساب باز كنند. 
افزاي��ش مانده بدهي دولت ب��ه بانك ها به ميزان 
۱62ه��زار ميليارد تومان نيز خود گوياي اين واقعيت 
است كه منابع بانك ها نسبت به قبل بيشتر قفل شده، 
دسترس��ي بانك ها به منابع كمتر ش��ده و در شرايط 
فشار براي پرداخت تسهيات، مشكات مختلفي براي 

بانك ها ايجاد كرده است. 
 

 سهم 41  درصدي مشاركت مدني
 س��هم عقود مش��اركت مدني ب��ه 4۱.2 درصد 
افزايش يافته و مانده آن به 376هزار ميليارد تومان 
بالغ ش��ده كه 2.3- درصد نس��بت به اس��فند ۹۵ 

كاهش داشته است. 
 

 رشد منفي فروش اقساطي
از س��وي ديگر مانده تس��هيات فروش اقس��اطي 
ب��ا رقم 228هزار ميلي��ارد تومان و رش��د ۱.6- درصد 
كاهش نسبت به اسفند ۹۵ و سهم 2۵.۱درصدي از كل 
تسهيات در رتبه دوم تسهيات دهي بانك ها قرار دارد. 

 رشد 16.4  درصدي مطالبات معوق و خريد دين
در رتبه سوم تس��هيات بانك ها و موسسات 
اعتباري، ساير تسهيات شامل خريد دين، اموال 
معامات و مطالبات معوق، سررس��يد گذشته و 
مشكوك الوصول اس��ت كه به رقم ۱۱8.37هزار 
ميلي��ارد توم��ان رس��يده كه س��هم آن از مانده 
تس��هيات بانك ه��ا مع��ادل ۱3درصد اس��ت و 
نس��بت به اسفند ۹۵ به ميزان ۱6.4درصد رشد 
داشته كه باالترين رش��د را در بين عقود بانكي 

داشته است. 
بر اين اس��اس مي توان گفت كه مطالبات معوق 
و خريد دين و اموال معامات س��هم بااليي در كل 
تس��هيات بانكي دارد و از اهميت زيادي برخوردار 
اس��ت و نشان دهنده رشد مطالبات معوق در دو ماه 

اول فروردين و ارديبهشت ۹6 است. 

 سهم 5.2 درصدي مانده مرابحه
در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد كه ظرف 
23 ماه توانس��ت س��هم خود را به جايگاه چهارم از 

نظر مانده تسهيات بين عقود بانكي برساند. 
عقود مرابحه با اينكه براي نخستين بار از تير ماه 
۹4 به جمع عقود بانكداري پيوسته و كل عمر اين 
عقد تس��هيات بانكي 23ماه است و در سال ۹۵ تا 
سقف۵0ميليون تومان كارت اعتباري به متقاضيان 
داده شد تا منجر به رشد تقاضا و خريد كاال شود. 

در حال حاضر عقد مرابحه جاي خود را باز كرده 
و با س��هم ۵.2 درصدي از مانده تسهيات بانك ها، 
مانده اين تس��هيات ب��ه 47ه��زار و 820ميليارد 
تومان رس��يده كه در ارديبهش��ت ۹6 رش��د صفر 
درصدي نس��بت به اسفند ۹۵ داش��ته و وام جعاله 
و حتي قرض الحس��نه را پشت  س��ر گذاشته است. 
اما مش��خص نيس��ت كه تا چه حد به رشد توليد و 

مصرف بخش خصوصي كمك كرده است. 

 سهم 5 درصد قرض الحسنه
در رتب��ه پنجم، تس��هيات قرض الحس��نه قرار 
دارد ك��ه بزرگ تري��ن عق��ود مبادله يي را ش��امل 
مي ش��ود. عمده ترين وام هاي اين عق��ود مبادله يي 
را وام ازدواج جوان��ان تش��كيل مي ده��د ك��ه در 
س��ال هاي اخير بانك ها همت زيادي در اين زمينه 
داشته اند. مانده قرض الحسنه در ارديبهشت ۹6 به 
4۵.84هزار ميليارد تومان رسيد كه با كاهش 0.۹- 
درصدي نسبت به اسفند ۹۵ مواجه شده و سهم آن 
از كل تس��هيات ۵درصد بوده كه دليل آن افزايش 
وام هاي ازدواج در س��ال ۹۵ و س��ال جاري بوده و 
به نظر مي رس��د كه به دنبال طرح ضربتي امسال، 
مانده تسهيات قرض الحسنه افزايش قابل توجهي 

تا پايان شهريور داشته باشد. 
 

  مانده 3.5  درصدي جعاله
در رتبه ششم، عقود مشاركت حقوقي قرار دارد 
كه با سهم 3.8درصدي از كل تسهيات، مانده آن 
به 34.6۹ه��زار ميليارد تومان در ارديبهش��ت ۹6 

رس��يده و با رشد 4.۵ درصدي نسبت به اسفند ۹۵ 
مواجه شده است. 

در رتب��ه هفت��م جعاله با س��هم 3.۵درصدي و 
مان��ده 32.38 ه��زار ميليارد تومان و رش��د منفي 

0.2- درصد قرار دارد. 
همچنين رتبه هش��تم ب��ه وام مضاربه با س��هم 
۱.7 درص��دي تعلق دارد و مانده اين نوع تس��هيات 
ب��ه ۱۵.2۱هزار ميليارد تومان رس��يده كه با كاهش 
۹.8- درصدي نس��بت به اس��فند ۹۵ نيز همراه بوده 
است. از سوي ديگر تسهيات سرمايه گذاري مستقيم 
با س��هم اندك 0.۹  درصدي از مانده تسهيات مانده 
8480ميليارد تومان داش��ته كه رش��د ۵.7 درصدي 
نسبت به اسفند ۹۵ داشته است و رتبه نهم تسهيات 

را به خود اختصاص داده است. 
در رتب��ه ده��م، اج��اره ب��ه ش��رط تملي��ك با 
س��هم 0.3درص��دي ق��رار دارد ك��ه مان��ده آن از 
ع��دد ۱.76هزارميلي��ارد تومان در اس��فند ۹4 به 
2۹۵0ميليارد تومان رسيده و نسبت به اسفند ۹۵ 

كاهش 2.6- درصدي داشته است. 
در رتبه يازدهم، عقود سلف با سهم 0.3درصدي 
ق��رار دارد كه از 2.۵۹هزار ميليارد در اس��فند ۹4 
به عدد 28۱0 ميليارد تومان رس��يده و 7.۹-درصد 
نس��بت به اس��فند ۹۵ كاهش داشته است. در رتبه 
آخر ي��ا دوازدهم نيز عقود اس��تصناع قرار دارد كه 
هنوز هيچ آمار و عملكردي در ارتباط با آن منتشر 

نشده و مانده آن صفر است. 
 

  سهم 62   درصدي غيردولتي ها از تسهيالت
س��هم بانك هاي غيردولتي ي��ا خصوصي با رقم 
۵6۹هزار ميليارد تومان رش��د 0.4 درصدي نسبت 
به اسفند ۹۵داشته و سهم آن به ميزان 62.3درصد 
از كل تس��هيات بانك ها يا بدهي بخش غيردولتي 
به بانك ها بوده كه نس��بت به ماه هاي قبل افزايش 
نشان مي دهد. سهم بانك هاي خصوصي و غيردولتي 
از جذب سپرده ها نيز معادل 7۱.۱ درصد بوده و در 
نتيجه اين س��هم نسبت به س��هم غيردولتي ها در 
تسهيات به ميزان ۹واحد درصد بيشتر بوده است. 

 
  تسهيالت تخصصي ها دو برابر جذب سپرده

بانك هاي تجاري با رقم ۱37هزار ميليارد تومان 
از مانده تس��هيات بانك ها سهم ۱۵درصدي از كل 
تسهيات بانك ها داشته و مانده تسهيات بانك هاي 
تجاري در دو ماه اول معادل 0.2درصد رش��د كرده 
است و بانك هاي تخصصي با رقم 20۵هزار ميليارد 
تومان سهم 22.6درصد كل بدهي بخش غيردولتي 
به بانك ها داشته اند و در دو ماه اول مانده تسهيات 

بانك هاي تخصصي 0.۵ درصد رشد كرده است. 
در بخ��ش جذب س��پرده نيز س��هم بانك هاي 
تج��اري از كل ج��ذب س��پرده بانك ها ب��ه ميزان 
۱۹درصد و سهم بانك هاي تخصصي نيز ۹.۹درصد 
و سهم بانك هاي خصوصي 7۱.۱درصد بوده است. 
به عب��ارت ديگر درحالي كه بانك هاي غيردولتي يا 
خصوصي ۱0درصد بيش از س��هم خود در پرداخت 
تسهيات در جذب سپرده هاي بانكي موفق بوده اند 
ام��ا بانك هاي تخصصي با وجود س��هم ۱0درصدي 
در جذب س��پرده 20درصد تس��هيات را پرداخت 

كرده اند. 
ب��ه عبارت ديگ��ر بانك هاي تخصص��ي بيش از 
دوبرابر س��هم خود در جذب س��پرده توانس��ته اند، 
تس��هيات پرداخت كنند و س��هم قابل  توجهي در 
تامي��ن نياز واحدهاي اقتصادي ب��ه وام و نقدينگي 
داش��ته اند. رشد تسهيات دهي بانك ها در سال ۹۵ 
در بانك ه��اي تج��اري 23.2درص��د، در بانك هاي 
تخصص��ي ۱3.3درصد و در بانك ه��اي غيردولتي 
30درص��د بوده و نش��ان مي دهد ك��ه به تدريج بر 
س��هم غيردولتي ها از كل تسهيات بانك ها افزوده 
مي ش��ود و رشد تسهيات دهي بانك هاي خصوصي 
از رش��د س��پرده هاي غيردولتي و رشد نقدينگي و 
رشد مانده تسهيات بيشتر بوده است و در واقع بار 
اصلي رشد تسهيات در سال ۹۵ برعهده بانك هاي 

خصوصي بوده است. 

در پي انتش��ار چند بنر مجع��ول تبليغاتي در فضاي مجازي 
كه با به چالش كش��يدن وجاهت حرفه يي تعدادي از بانك هاي 
كش��ور، درصدد اختاف افكنى و القاي وجود رقابت ناس��الم در 
نظ��ام بانكي ب��ود، روابط عمومي بانك ملت ضم��ن تقبيح اين 
رفتارهاي غيرمس��والنه، اعام مي كند ه��ر گونه تبليغ خارج از 

كانال هاي رس��مي بانك ارتباطي به اين بانك نداش��ته و مورد 
تاييد نيست، باش��د. لذا از هموطنان عزيز درخواست مي شود؛ 
صرفا مطالب و اطاعات منتش��ره از طريق كانال هاي رسمي را 
مد نظر قرار دهند و از بازنش��ر اطاعات و مطالب غيرمس��تند 

جدا خودداري كنند. 

گروه بانك وبيمه    
قيمت انواع س��كه روز شنبه در بازار تهران با رشد همراه 
بود و صرافي ها نيز هر دالر امريكا را با 2تومان رش��د نسبت 
به روز پنج ش��نبه 3هزار و 8۱3توم��ان ارزش گذاري كردند 
همچنين ه��ر يورو با 4توم��ان كاهش 4ه��زار ۵۵8تومان 
فروخته ش��د و قيمت ه��ر پوند انگليس نيز ب��ا يك تومان 

كاهش 4هزار و ۹62تومان است. 
ب��ه گزارش »تعادل«، هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي 
طرح جديد روز ش��نبه در بازار آزاد ب��ا 3هزار و 600تومان 
افزايش نس��بت به روز پنج شنبه، يك ميليون و 22۵هزار و 

300تومان فروخته شد. 
همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم با 
6هزار تومان افزايش، يك ميليون و ۱۹2هزار تومان اس��ت. 
هر قطعه نيم س��كه به��ار آزادي نيز با 3هزار تومان افزايش 
63۹هزار تومان داد و س��تد ش��د و در عين حال، هر قطعه 
ربع س��كه بهار آزادي نيز با 2هزار و ۵00تومان رشد قيمت 

نسبت به روز پنج شنبه 377هزار و ۵00تومان است. 
در ب��ازار آزاد ه��ر قطع��ه س��كه گرمي با 2ه��زار تومان 
افزاي��ش 2۵۱هزار تومان اس��ت همچني��ن قيمت هر گرم 
ط��اي ۱8عيار نيز در بازار با يك هزار و 466تومان افزايش، 

۱۱۹هزار و ۵۱۹تومان اس��ت. ضم��ن اينكه رييس اتحاديه 
طا و جواهر تهران، در تحليل ش��رايط بازار عنوان كرد كه 
تنش هاي سياسي بين امريكا و كره شمالي در هفته گذشته 
باع��ث افزايش قيمت جهاني طا و به تبع آن افزايش قيمت 

در بازار داخلي شده است. 
محمد كشتي آراي گفت: هفته گذشته تنش هاي سياسي 
كه بين امريكا و كره ش��مالي اتفاق افتاده است باعث شد كه 
قيمت جهاني طا با افزايش مواجه ش��ود و به طور متوسط 

2.6درصد قيمت جهاني طا افزايش پيدا كرد. 
وي ادامه داد: يعني اين تنش ها به طور متوس��ط 30دالر 
در هفته گذش��ته باعث افزايش قيمت جهاني طا شد و در 
بازارهاي مالي دنيا افزايش تقاضا ايجاد ش��د كه اين افزايش 

تقاضا منجر به افزايش قيمت شده است. 
كش��تي آراي تصريح كرد: يكي ديگر از عواملي كه باعث 
افزايش قيمت جهاني طا شد كاهش ارزش دالر بوده است؛ 
يعني در هفته گذش��ته قيمت ارز رو به كاهش رفته اس��ت. 
اگ��ر قيمت ارز كاهش پيدا نمي ك��رد همين ميزان افزايش 
قيم��ت جهاني طا تاثير دو براب��ري در افزايش قيمت ها را 
باعث مي ش��د ولي چون ارزش دالر پايين آمده اس��ت اين 

اتفاق رخ نداد. 

انتقاد بانك ملت از انتشار بنرهاي مجعول و غيرحرفه اي 

افزايش قيمت سكه در بازار

 علي اشرف افخمي، رييس هيات مديره و مديرعامل بانك صنعت 
و معدن به مناسبت 2۱مرداد، روز حمايت از صنايع كوچك پيامي 
صادر كرد.  در اين پيام آمده اس��ت: توس��عه اقتصادي هدفي است 
كه همه جوامع به ويژه جوامعي كه در دهه هاي اخير در نيل به آن 
كمتر موفق بودند بدان مي انديشند و نظريه ها، راهبردها و راهكاري 
متفاوت را در مسير آن به تجربه مي گذارند تا بتوانند هم در عرصه 
جهاني گفتماني متعادل با كش��ورهاي توسعه يافته داشته باشند و 
هم براي مردم خود زندگي بهتري فراهم كنند.  يكي از اين راهكارها 
توجه و تمركز بر صنايع كوچك اس��ت، صنايعي كه با س��رمايه يي 
اندك ش��كل مي گيرند و مي توانند به ج��ذب نيروهاي كار و ايجاد 
اشتغال بپردازند و از اين طريق فضاي كسب وكار را رونق بخشند، 
بهره گيري از صنايع كوچك و متوسط روشي است كه از اين ويژگي 
برخوردار اس��ت و مي تواند تكيه گاه مطمئني باش��د براي دستيابي 
به اين اه��داف، صنايعي كه از مزيت هايي نظير انعطاف پذيري باال، 
اش��تغال زايي، توس��عه صنعتي منطقه يي مبني بر شرايط اقليمي 

برخوردارن��د.  بانك صنعت و مع��دن به عنوان تنها بانك تخصصي 
بخش صنعت و معدن كش��ور كه ماموري��ت تامين مالي طرح هاي 
توس��عه يي كش��ور را برعهده دارد با توجه به نق��ش و اهميت اين 
صنايع تمركزي اساس��ي را بر آن ها در پيش گرفته اس��ت چنانكه 
درحال حاضر مديريت اعتباري صنايع كوچك و متوس��ط يكي از 
بخش هاي فع��ال اين بانك در زمينه حماي��ت از صنايع كوچك و 
متوسط است.  اين بانك در اجراي طرح رونق توليد كه توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و براي رفع موانع توليد به اجرا گذاشته شده 
است با وجود س��رمايه، پرسنل و شعب محدود با پرداخت بيش از 
2300ميليارد تومان به صنايع كوچك و متوسط توانسته است، رتبه 
سوم را در نظام بانكي كشور كسب كند.  اينجانب ضمن گراميداشت 
اين مناس��بت اميدوارم با تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي به ويژه در 
س��ال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال شاهد اعتاي بيش از پيش 
صنعت كشور، كاهش سطح بيكاري و افزايش سطح توسعه و فعاليت 

اقتصادي در ايران باشيم. 

بانك هاي س��امان، مل��ت، آينده، پاس��ارگاد، ش��هر، تجارت، 
ايران زمين، گردش��گري، قرض الحس��نه مهر ايران و بانك مركزي 
رتب��ه اول تا دهم بانك هاي برتر ش��بكه هاي اجتماعي را به خود 
اختص��اص دادن��د.   بيش از ۱۵ ماه اس��ت ك��ه بانكتاك فعاليت 
بانك هاي ايراني در شبكه هاي اجتماعي را پايش كرده و هر سه ماه 
يك بار گزارشي در اين زمينه ارائه مي دهد. در اين آناليز، صفحات 
رسمي بانك ها و موسسات مالي در تلگرام و اينستاگرام، دو رسانه 
اجتماعي كه در ايران بيشتر مورد اقبال عمومي بوده، بررسي شده 
اس��ت. فعاليت بانك ها در هر دوره س��ه ماهه فارغ از فعاليت شان 
در دوره هاي قبل مورد ارزيابي قرار مي گيرد. س��پس با مقايس��ه 

نتايج اين دوره با دوره سه ماهه قبل كه گزارش آن موجود است، 
تغييرات صورت گرفته نيز گزارش مي شود.  تعداد فالوئر، كيفيت 
محت��وا، تعامل ب��ا مخاطب، كيفيت مديري��ت صفحه، محبوبيت 
محتوا و متوسط پست در ماه به عنوان 6شاخصي است كه در اين 
ارزيابي ها مورد توجه قرار گرفته و براساس آن در حوزه اينستاگرام 
بانك هاي سامان، ملت، آينده، پاسارگاد، شهر، تجارت، ايران زمين، 
گردشگري، قرض الحسنه مهر ايران و بانك مركزي رتبه اول تا دهم 
را به خود اختصاص دادند.  شايان ذكر است براي رتبه بندي بانك ها 
از دو تكنيك رتبه بندي »تاپس��يس« و »همساني« يا »مشابهت« 

استفاده شد كه هر دو نتايج مشابهي داشتند. 

پيام افخمي به مناسبت روز حمايت از صنايع كوچك 

10 بانك برتر شبكه هاي اجتماعي معرفي شدند

در دو ماهه اول سال 96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشاركت مدني، فروش 
اقساطي، قرض الحسنه، مضاربه، سلف، جعاله، اجاره به شرط تمليك، رشد منفي داشته 

و كاهش يافته اند و تنها مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم رشد مثبت داشته 
و مرابحه نيز بدون تغيير بوده است. اين موضوع به معناي آن است كه بانك ها به دنبال 
كاهش مانده تسهيالت و پيگيري مطالبات خود بوده اند و در عين حال مطالبات معوق 

باالترين رشد را با 16.4درصد داشته و نشان دهنده رشد مانده مطالبات معوق است

                                                                                                      

حميدرضا حاجي اشرفي 
كارشناس بيمه 
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5 بورس و فرابورس
 طراحي ماشين حساب محاسبات 

پارامترهاي قراردادهاي اختيار معامله
ب��ورس و اوراق بهادار تهران، ماش��ين حس��ابي براي 
محاسبات پارامترهاي كليدي قراردادهاي اختيار معامله 
در وب س��ايت خود طراح��ي و رونمايي كرده اس��ت. به 
گ��زارش »تعادل« و به نق��ل از اداره ابزارهاي نوين مالي 
بورس تهران، با توجه به آغاز به كار بازار قراردادهاي اختيار 
معامله در بورس و اوراق بهادار تهران و در راستاي توسعه 
زيرساخت هاي آموزشي و فرهنگ سازي ابزار مذكور، اداره 
ابزارهاي نوين مالي شركت بورس و اوراق بهادار تهران با 
همكاري واحد مديريت فناوري و سيستم هاي اطالعاتي 
)IT( اين شركت، اقدام به طراحي ماشين حسابي براي 
محاسبات پارامترهاي كليدي قراردادهاي اختيار معامله 

در وب سايت بورس و اوراق بهادار تهران كرده است. 
بنابراين گزارش اين ماش��ين حساب از طريق صفحه 
اصلي تارنماي بورس تهران و نماي بازار قراردادهاي اختيار 
معامله در دسترس فعاالن بازار قرار گرفته است. الزم به 
ذكر است، سرمايه گذاران و فعاالن اين بازار قادر خواهند 
بود تا با اس��تفاده از اين ماشين حساب، ارزش مربوط به 
پارامترهاي قرارداد اختيار معامله، ضرايب پوشش ريسك 
و نوس��ان پذيري ضمني را بر مبن��اي مفروضات و مدل 
ارزش گذاري بلك شولز و براي اختيار معامله هاي از نوع 

اروپايي محاسبه كنند. 

 سهم 55 ميلياردي »شبديز«
در سهام عدالت

تع��داد ۷۷۷ميليون س��هم معادل ۲۰  درصد س��هام 
شركت پااليش نفت تبريز به ارزش ۵۵ ميليارد تومان در 
سال هاي گذشته به طرح توزيع سهام عدالت واگذار شده 
است. به گزارش»تعادل« به نقل از سنا، طرح توزيع سهام 
عدالت از س��ال 8۵ تاكنون در كش��ور درحال اجراست 
 و براس��اس قانون تاكنون درصدهاي متفاوتي از س��هام

6۰ شركت در سبد سهام عدالت تحت عنوان شركت هاي 
سرمايه  پذير قرار گرفته است. 

تاكنون از 6۰ شركت حاضر در پرتفوي سهام عدالت 
كار قيمت گذاري قطعي 49شركت انجام شده كه از اين 
تعداد 46شركت به مجمع رفته اند و از ميان شركت هاي 
به مجمع رفته نيز 3۰شركت اقدام به تقسيم سود كرده اند 
و 16ش��ركت ديگر هم بنا به داليل مختلف سودي براي 
مشموالن سهام عدالت تقسيم نكرده اند. همچنين تا به 
امروز س��ود تقسيمي مجامع 3۰شركت متلعق به سهام 
عدالت براي تقسيم ميان مشموالن 334۵ميليارد تومان 
برآورد ش��ده كه قرار است با دريافت سودهاي تقسيمي 
مجامع شركت هاي حاضر در سبد سهام عدالت، اين سود 
مطابق ارزش سهام مشموالن ميان آنها تقسيم شود. بر اين 
اساس وضعيت سوددهي يا زيان هر يك از اين شركت ها 
بر سود تقسيمي ميان سهامداران عدالت و ارزش نهايي 
س��هام هر يك از مش��موالن اثرگذار بوده كه يكي از اين 
شركت ها، پااليش نفت تبريز است. شركت پااليش نفت 
تبريز)سهامي عام( در سال 13۷۷ تاسيس و مركز اصلي 
ش��ركت در استان آذربايجان ش��رقي و شهرستان تبريز 
بوده و اين ش��ركت در تاريخ 16 ارديبهش��ت 13۷8 در 
بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است. همچنين 
سرمايه شركت 388ميليارد تومان منقسم به 3ميليارد و 
884 ميليون و۲11هزار سهم 1۰۰توماني است و تعداد 
۷۷۷ميليون سهم معادل ۲۰  درصد سهام آن در تاريخ هاي 
13بهم��ن 1386 و 6 مرداد 1388 به ارزش ۵۵ ميليارد 
تومان به طرح توزيع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا 

خرداد ماه 1396 مبلغ 41۵ميليارد تومان است. 
افزون بر اين در س��ال هايي كه اين ش��ركت به سهام 
عدالت واگذار شده در مجموع مبلغ ۵4۰ ميليارد تومان 
سود نقدي از اين شركت دريافت و بابت اقساط به حساب 
خزانه واريز شده است. بنابر اعالم سازمان خصوصي سازي، 
پيش بيني س��ود)EPS( شركت پااليش نفت تبريز براي 
عملكرد سال مالي 139۵ نيز مبلغ 348ريال به ازاي هر 
سهم است كه پيش بيني مي شود، مجمع به تقسيم سود 
حداقل 3۵ريال حدود 1۰  درصد س��ود قابل تقسيم بين 
صاحبان س��هام راي دهد كه در اين ص��ورت و با فرض 
تقسيم 1۰ درصد  سود پيش بيني شده در مجموع مبلغ 
۲ميليارد و 641 ميليون تومان از اين ش��ركت دريافت و 

بين مشموالن سهام عدالت توزيع مي شود. 
گفتني اس��ت، موضوع فعاليت اصلي شركت پااليش 
نفت تبريز احداث، راه اندازي و بهره  برداري از كارخانجات 
صنعتي براي توليد، بازاريابي، فروش، صدور انواع مختلف 
محصوالت نفتي، ش��يميايي و مش��ابه، انج��ام عمليات 
پااليش و فرآورش نفت خام و ساير هيدروكربورها، توليد 
فرآورده هاي نفتي از قبيل بنزين، نفت س��فيد، نفت گاز، 

نفت كوره و ساير مشتقات و... است. 

معامله 413 هزار تن انواع 
محصول در بورس كاال

گروه بورس| طي هفته منتهي به 19مرداد ماه حدود 
413هزار و 8۲۲ تن انواع كاال به ارزش نزديك به 8هزار 
و 664 ميليارد ريال در بورس كاالي ايران مورد دادوستد 
قرار گرفت. در هفته س��وم مرداد ماه در تاالر محصوالت 
صنعتي و معدني 14۷هزار و 31۰تن انواع كاال به ارزش 
4هزار و 1۵9ميليارد ريال معامله شد. در اين تاالر 3هزار 
و 98۰تن آلومينيوم، 139ه��زار و 4۵۲تن فوالد، 3هزار 
و ۷3۵ت��ن مس، 14۰تن كنس��انتره موليب��دن و 3تن 
كنسانتره فلزات گرانبها از سوي مشتريان خريداري شد. 

همچنين در هفت��ه معامالتي مذك��ور در دو بخش 
داخلي و صادراتي تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروش��يمي 
۲18ه��زار و 39۰ت��ن انواع كاال ب��ه ارزش 3هزار و 89۵ 
ميلي��ارد ريال به فروش رس��يد. در اين ت��االر 6۲ هزار و 
4۷ت��ن قير، ۵6 ه��زار و 6۲۲ تن مواد پليمري، 6۰ هزار 
ت��ن وكيوم باتوم، 14هزار و 4۰۰تن لوب كات، 19هزار و 
48۲تن مواد شيميايي، 3هزار و ۵36 تن گوگرد، يك هزار 
و 1۷3تن روغن پايه و اس��الك واكس، 6۰۰ تن سالپس 
وكس 3۰تن گازها و خوراك ها و ۵۰۰ تن عايق رطوبتي 

خريداري شد. 
تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران نيز در 
سومين هفته مرداد ماه شاهد معامله 4۵هزار و ۲۰۵تن 
ان��واع كاال به ارزش نزديك به ۵۵8 ميليارد ريال بود؛ در 
اين تاالر داد و س��تد 8 هزار و ۲6۲تن جو دامي، ۲6هزار 
و 9۵3تن گندم، 8 هزار و ۲۲۵تن ش��كر سفيد، 9۵۰تن 
ذرت، 4۵۰تن كنجاله ها، 1۰۰تن روغن خام و ۲66هزار 
قطعه جوجه يك روزه مشاهده شد. الزم به ذكر است در 
هفته يي كه گذش��ت و در بازار فرعي بورس كاالي ايران 
9۰۰تن پتاس)كلريد پتاسيم(، ۲۰۰تن سولفات آمونيوم، 
91تن ضايعات فلزي، ۲۲۵تن كنسانتره فسفات، هزار و 
۵۰۰ ورق گرم ضخامت ۲ همچنين8۵۰كيلوگرم بشكه 

خالي داد و ستد شد.

اخبار بورس

عملكرد روساي سازمان بورس زير ذره بين »تعادل« 

بورسنفستازهميخواهد

»تعادل« از داد و ستدهاي بازار سرمايه گزارش مي دهد 

عرضه سهام از سوي حقوقي هاي هيجان زده و بي پول
گروه بورس|

 ب��ه دلي��ل افزايش قيم��ت نفت در هفته گذش��ته 
همچنين انتظار براي افزايش بيشتر در بازارهاي جهاني 
به همراه افزايش به��اي كاموديتي ها، ديروز، تقاضا براي 
خريد سهام در گروه هاي پااليشي و معدني افزايش يافت 
اما عرضه حقوقي هاي اين صنايع س��بب ش��د تا هيجان 
بازار كنترل ش��ده و ش��اخص كه تا رقم 81 هزار و 8۰۵ 
واح��د پيش رفته بود به همين دليل عرضه حقوقي ها به 

ايستادن در نقطه 81 هزار و ۷63واحد رضايت داد. 
به گزارش»تعادل« براساس اين گزارش ديروز بورس 
تهران درحالي شاهد رشد قيمت سهام در گروه پااليشي ها 
بود كه عرضه سهام از سوي معامله گران اغلب حقوقي در 
اين گروه مانع از ش��كل گيري صف خريدهاي پايدار شد. 
حقوقي هايي كه به دليل ركود بازار در سهام شركت ها گير 
كرده بودند به دليل افزايش قيمت هيجاني ش��ده و اقدام 
به خالي كردن س��هام خود كردند تا بتوانند به نقدينگي 
خود دس��ت يابن��د. همزمان در گروه فلزات اساس��ي نيز 
تك س��هم هاي فوالدي شاهد معامالتي پرحجم از سوي 
معامله گران اغلب حقوقي بود كه در نهايت به دليل انباشت 
عرضه در برابر تقاضاي سهام روند معامالتي متعادل را بر 
اين گروه حاكم كرد؛ هر چند كه بي انضباطي مالي در بازار 
اوراق بدهي و نرخ سودهاي بي حساب و كتاب بيش از 3۵تا 
4۰درصدي براي اوراق اسناد خزانه بانكي)سخاب( باعث 
شده تا انگيزه يي براي سهامداري در بازار براي معامله گران 
به ويژه حقوق��ي ازجمله صندوق هاي س��رمايه گذاري و 
شركت هاي س��رمايه گذاري برخوردار از سرمايه متوسط 
باقي نمانده و به دنبال نقد كردن دارايي هاي مالي ازجمله 

سهام با هدف جذب اوراق بدهي شود. 

 بررسي نماگرهاي بورسي 
در نخس��تين روز معامالت بورس اوراق بهادار تهران 
در هفته جديد با وجود رش��د 183واحدي دماسنج بازار 
سرمايه، قيمت سهم ها در گروه هاي خودرويي و فلزي رو 
به كاهش بود. در اين ميان تاپيكو بيشترين تاثير كاهنده 

را روي دماسنج بازار داشت. 
به گزارش»تعادل« ديروز)ش��نبه( شاخص كل بازده 
نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 18۲واحد رشد 
كرد و ب��ه رقم 81هزار و ۷6۲واحدي رس��يد. همچنين 
شاخص كل هم وزن با افت 4۷واحدي مواجه شد و تا عدد 
1۷هزار و 6۵3 واحدي پايين آمد. شاخص آزاد شناور نيز 
در طول داد و س��تدهاي ديروز در نهايت 6۷ واحد رشد 
كرد و تا آس��تانه كانال 9۰هزار واحدي باال رفت. شاخص 

بازار اول و بازار دوم نيز هر يك 1۷۰واحد باال رفتند. 
معامالت سهام ش��ركت هاي كش��تيراني جمهوري 
اس��المي ايران، پااليش نفت بندرعب��اس، پااليش نفت 

و ف��والد مباركه اصفهان ديروز ب��ه ترتيب 66، ۵9، ۵3 و 
۵3 واحد تاثير، بيش��ترين نقش را در نوسانات صعودي 
دماس��نج بازار داش��تند. در طرف مقابل سرمايه گذاري 
نفت، گاز و پتروشيمي تامين، گروه صنعتي پاكشو و ملي 
صناي��ع مس ايران به ترتيب ب��ا 18، 11و 1۰واحد تاثير 
كاهنده بيشترين نقش كاهنده را روي شاخص داشتند. 
ديروز گروه فرآورده هاي نفتي، كك و س��وخت هسته يي 
كه توانستند تاثير بسزايي در دماسنج بازار سرمايه داشته 
باشند به جز در دو نماد روند صعودي در قيمت پاياني را 
تجربه كردند و اكثريت آنها توانستند حدود 4واحد نسبت 

به روز گذشته افزايش قيمت داشته باشند. 
اما در گروه محصوالت ش��يميايي ديروز اكثر س��هم ها 
با كاهش قيمت مواجه ش��دند از ميان نمادهاي اين گروه 
نماد س��رمايه گذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين)تاپيكو( 
بيش��ترين نقش كاهنده را روي دماس��نج بازار داشت. در 
نخستين روز معامالت اين هفته در گروه خودرو ۷۰ميليون 
س��هم ب��ه ارزش نزديك ب��ه 9ميليارد توم��ان در ۷هزار و 
13نوبت مورد معامله ق��رار گرفت. در اين گروه نيز قيمت 
تعداد زيادي از سهام شركت ها روند رو به كاهشي را نشان 
مي دهد. در گروه قند و شكر ديروز بيش از ۲ميليون سهم 
داد و س��تد شد كه ارزش آن به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد. در اين گروه نيز روند قيمت سهم ها اكثرا رو به كاهش 
بود. ديروز در گروه فلزات اساسي و استخراج كاالهاي فلزي 
نيز روند قيمت ه��ا عموما رو به كاهش بود. در گروه فلزات 
اساسي بيش از ۷4ميليون سهم به ارزش حدود 1۷ميليارد 
تومان در 6 هزار و 4۰4نوبت معامله مورد داد و س��تد قرار 
گرفت. ازجمله داد و ستدهاي درون گروهي ديروز مي توان 
ب��ه معامالتي در نماد ش��ركت هاي گ��روه دارويي بركت، 
س��رمايه گذاري غدير و الكتريك خودرو شرق اشاره كرد به 
ط��وري كه در گروه دارويي برك��ت 33ميليون و 9۰۰هزار 
س��هم به ارزش بيش از 6 ميليارد تومان تنها در يك نوبت 
مورد داد و ستد قرار گرفت. ارزش معامالت بورس تهران به 
رقم 133ميليارد تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست 
به دست شدن بيش از ۵۲ ميليون سهم و اوراق مالي قابل 

معامله طي نزديك به 48هزار نوبت داد و ستد بود. 

 رفت و آمد نمادهاي بورسي
طي معام��الت ديروز نم��اد معامالتي ش��ركت هاي 
صنايع پتروشيمي دهدشت، پشم بافي افشار يزد، تايدواتر 
خاورميانه، فوالد هرمزگان جنوب، اوراق مرابحه واسط تير 
سوم در نمادهاي معامالتي س��المت، فوالدافزا سپاهان، 
اوراق اجاره واسط مالي شهريور سوم در نمادهاي معامالتي 
اجاد، سرمايه گذاري تبديل گران فارس خوزستان، ريل سير 
كوثر، سيمان كردستان، توليد پالستيك شاهين، فني و 
مهندسي مش��انير، مجتمع صنعتي آرتاويل تاير، جوش 

اكسيژن ايران، پتروشيمي جهرم، پتروشيمي داراب و بيمه 
سرمد از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد 
معامالتي شركت هاي گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، 
قراردادهاي اختيار خريد و فروش س��هام پارسان، توسعه 

بازرگاني آهن و فوالد ميالد متوقف شدند. 

 معامالت درون گروهي
ديروز همچنين دوره معامالت��ي اوراق اختيار فروش 
تبعي سهام شركت گروه دارويي بركت با سررسيد مرداد 
ماه 9۷ آغاز شد همچنين پذيره نويسي حق تقدم استفاده 
نش��ده بيمه س��امان نيز از ديروز تا يكم شهريور ماه 96 
آغاز ش��د. عالوه بر اين دي��روز در بازار ۲ بورس تهران كه 
به معامالت درون گروهي سهامداران عمده اختصاص دارد 
كمتر از 34ميليون سهم گروه دارويي بركت به ارزش بيش 
از 6 ميليارد تومان ميان سهامداران عمده اين سهم منتقل 
شد. در سرمايه گذاري غدير اما اندكي بيش از 1۷ ميليون 
سهم به ارزش كمتر از ۲ ميليارد تومان ميان سهامداران 
 عمده با معام��الت انتقالي مواجه ش��د. همچنين ديروز
 1۰ ميليون سهم الكتريك خودرو شرق به ارزش بيش از
۲ ميليارد تومان ميان سهامداران عمده اين سهم منتقل شد. 

 افت 4 واحدي آيفكس 
نخستين روز معامالتي هفته جاري با دادوستد بيش 
از 18۲ ميليون ورقه بهادار به ارزش افزون بر ۷۷.8ميليارد 
تومان همراه بود كه اين حجم از مبادالت در بيش از 3۰ 

هزار نوبت دادوستدي صورت گرفت. 
 ديروز ۲1 مردادماه با نقل وانتقال بيش از 1۲۵ميليون 
سهم به ارزش بالغ بر 36.3ميليارد تومان در بازارهاي اول 
و دوم، نزديك به ۷۰ درصد از حجم و 4۵درصد از ارزش 
كل مبادالت صورت  گرفت��ه در بازارهاي فرابورس ايران 
به اي��ن دو بازار اختصاص يافت كه نماده��اي »ارفع« و 
»ذوب« بيشترين حجم و ارزش مبادالتي را در اين ميان 
در اختيار گرفتند. بدين ترتيب س��هامداران سهامي ذوب 
آهن اصفهان بيش از 4۲ ميليون س��هم به ارزش افزون 
بر 3.4ميليارد تومان را دس��ت به دست كردند و در نماد 
»ارفع« نيز شاهد نقل وانتقال بالغ بر 1۷ ميليون سهم به 

ارزش نزديك به ۵.9 ميليارد تومان بوديم. 
در تابلوهاي مبادالتي بازار پايه نيز افزون بر 49ميليون 
سهم به ارزش بيش از 9.۷ ميليارد تومان دست به دست 
ش��د كه نمادهاي »لكما« و »واحيا« به ترتيب بيشترين 
حجم و ارزش مبادالتي را بين تابلوهاي الف، ب و ج بازار 
پايه به دست آوردند. در جريان بازار، نمادهاي معامالتي 
»دهدش��ت«، »نشار«، »هرمز« و »فافزا« پس از برگزاري 

مجمع عمومي عادي ساالنه بازگشايي شدند. 
در همين حال نمادهاي معامالتي اوراق مرابحه شركت 

واسط مالي تير سوم در نمادهاي معامالتي »سالمت11«، 
و  »س��المت«41  »س��المت31«،  »س��المت۲1«، 
»سالمت۵1« و همچنين نمادهاي معامالتي اوراق اجاره 
ش��ركت واسط مالي شهريور سوم در نمادهاي معامالتي 
»اج��اد۲11«، »اجاد۲۲1«، »اج��اد۲31«، »اجاد۲41«، 
»اجاد۲۵1«، »اجاد۲61« و »اجاد۲۷1«، پس از پرداخت 

اقساط 6ماهه اوراق، ديروز بازگشايي شدند. 
بيش��ترين افزايش قيم��ت نيز متعلق ب��ه نمادهاي 
»ش��راز«، »اوان« و »ش��ليا« بود و نمادهاي »حس��ير«، 
»كمرج��ان« و »حريل« نيز متحمل بيش��ترين كاهش 
قيمت ش��دند. نماد »مارون« نيز ب��ا اهرم منفي بيش از 
۵واحدي در افت ش��اخص كل فرابورس بيشترين نقش 
را داش��ت و نماد »شراز« نيز با بيش از ۲ واحد اثر مثبت 
مانع از افت بيشتر آيفكس شد تا بدين ترتيب اين نماگر 
در ارتفاع 919 واحدي قرار گيرد. اوراق تسهيالت مسكن 
فروردين م��اه 96 با جابه جايي بي��ش از 46 هزار ورقه به 
ارزش بالغ بر 3.۵ميليارد تومان در ميان تسه ها بيشترين 
حج��م و ارزش را به دس��ت آورد و در مجم��وع در تابلو 
تسهيالت مسكن بيش از 1۰1 هزار ورقه به ارزش نزديك 
به 8ميليارد تومان خريد و فروش شد. درنهايت سهامداران 
بالغ بر 1۷4 هزار ورق��ه را به ارزش افزون بر 1۷ ميليارد 
تومان در تابلو اوراق با درآمد ثابت دست به دست كردند 
كه اسناد خزانه اسالمي مرحله يازدهم به لحاظ حجم و 

ارزش مبادالتي در صدر اين تابلو ايستادند. 

 تنوع در تاالر محصوالت كشاورزي با عرضه 
180 هزار تن گندم، شكر، جو و روغن

تاالر محصوالت كش��اورزي ب��ورس كاالي ايران روز 
شنبه ۲1 مرداد ميزبان عرضه 18۰هزار و ۷۰4تن گندم، 
شكر، جو و روغن خام بود. عالوه بر اين، 16۵هزار و 8۵6 
ت��ن گندم خوراك��ي و ۲64تن جو دام��ي در قالب طرح 
قيمت تضميني و همچنين 1۷8تن جو دامي، 3۰۰ تن 
روغن خام، 3 هزار و 3۷۵تن ش��كر سفيد، 6 هزار و ۷۵۰ 
تن گن��دم خوراكي و 4هزار تن گندم دوروم در اين تاالر 

عرضه ش��د. تاالر صادراتي بورس كاالي ايران نيز در اين 
روز ش��اهد عرضه 33 هزار و ۷۵۰ تن قير، گوگرد و عايق 
رطوبتي بود. تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس 
كاالي ايران نيز در اين روز عرضه 1۰۲ هزار 9۲8 تن انواع 
قير، گوگرد، لوب كات، وكيوم باتوم، سالپس واكس، مواد 
پليمري، مواد شيميايي و گوگرد را تجربه كرد. بازار فرعي 
ب��ورس كاالي ايران نيز در اين روز ش��اهد عرضه ۷۰ تن 

آنيلين و متيلن دي فنيل دي ايزوسيانات بود.

 نخستين عرضه هاي فصلي در تابلو برق بازار 
فيزيكي بورس انرژي 

در جلس��ه معامالت��ي دي��روز )ش��نبه ۲1 مردادماه 
96( كاالهاي آيزوريس��ايكل پااليش نف��ت بندرعباس، 
آيزوريسايكل، آيزوفيد، حالل 4۰۲ و حالل 4۰4 پااليش 
نف��ت تبريز و گاز مايع صنعت��ي، گاز بوتان، گاز پروپان و 
برش سنگين پتروشيمي بندر امام در رينگ داخلي و گاز 

مايع پااليش نفت الوان در رينگ بين الملل عرضه شد. 
 در جري��ان معام��الت آخرين روز هفت��ه منتهي به 
18 مرداد 96 در بازار فيزيكي بورس انرژي ايران كاالهاي 
برش سنگين پتروشيمي جم، حالل 4۰۲ عمده پااليش 
نفت كرمانشاه، پنتان عمده پااليش نفت كرمانشاه، نفتاي 
سنگين تصفيه نش��ده عمده پااليش نفت شيراز، حالل 
41۰ پااليش نفت آبادان و سي اس او پااليش نفت شازند 
در رينگ داخلي و گاز ماي��ع پااليش نفت آبادان، حالل 
4۰۲ پااليش نفت ش��يراز و تبريز، آيزوريسايكل پااليش 
نفت ش��يراز و حالل 4۰4 پااليش نفت شيراز در رينگ 
بين الملل عرضه شدند. حجم كل معامالت صورت  گرفته 
در روز چهارش��نبه معادل 13، 68۵ تن و به ارزش بيش 
از ۲4ميليارد و ۲۲3 ميليون تومان اس��ت، از نكات مهم 
مي ت��وان به رقاب��ت خريداران در رين��گ بين الملل بازار 
فيزيكي اش��اره ك��رد. خريداران ح��الل 4۰۲ و گاز مايع 
در رينگ بين الملل براي خريد اين فرآورده ها با يكديگر 
رقابت كردند. ارزش معام��الت رينگ بين الملل اين روز 

بيش از 1۰ ميليارد تومان شد. 

گروه بورس|
 ش��اخص كل بورس و اوراق به��ادار تهران كه به 
نوعي نماگر نبض اقتصادي كش��ور اس��ت در 1۵ دي 
ماه سال 9۲ در زمان رياست علي صالح  آبادي رييس 
وقت س��ازمان بورس و اوراق بهادار در كانال 89 هزار 
واح��دي قرار گرفت. اما پس از آن بازار بورس با روند 
كاهش��ي به كار خود ادامه داد. از س��ويي با توجه به 
تغيير ش��رايط، محمد فطانت سكاندار جديد سازمان 

بورس شد.
 در همي��ن ح��ال، دوران رياس��ت محمد فطانت 
ه��م طولي نكش��يد ك��ه به پايان رس��يد و ش��وراي 
عال��ي بورس تصميم به انتخ��اب مردي از بدنه دولت 
تدبي��ر و اميد گرفت و ش��اپور محم��دي معاون وزير 
را ب��ه عنوان گزين��ه اصلي خود انتخ��اب كرد كه در 
نهايت با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ش��اپور 
محمدي رس��ما كار خود را به عنوان رييس س��ازمان 
بورس آغاز كرد. اما در حال حاضر با توجه به اتفاقات 
مهمي كه طي سال هاي اخير رخ داده است، از جمله 
رس��يدن به دستاوردي بس��يار مهم به نام برجام و به 
نوعي بازگش��ايي درهاي جهاني به روي ش��ركت هاي 
ذي نف��ع داخل��ي و به طور كلي اقتصاد، ش��اهد تغيير 
محسوسي در بازار س��رمايه نبوده ايم. اينكه بورس به 
عنوان دماسنج بازار سرمايه معرفي مي شود، نكته يي 
كليدي اس��ت اما چرا اين دماس��نج ب��ازار با توجه به 
رش��د اقتصادي و از بين رفتن رك��ود همچنان درجا 
مي زند، موضوعي است كه بسياري از فعاالن بازار آن 
را ب��ه رفتارهاي س��ازمان بورس به عن��وان نهاد ناظر 
بازار سرمايه نس��بت مي دهند. اين افراد معتقدند كه 
رفتارهاي مديران بازار س��رمايه س��بب ش��د تا بازار 
جذابيتي براي سرمايه گذاري جديد نداشته باشد. در 
واق��ع پس نگرفتن كانال 89هزار واحدي پس از چند 
سال و حتي درجا زدن اين بازار هشدار  جدي را براي 

تصميم گيران و مديران بورسي به همراه دارد. 
ب��ه گ��زارش »تعادل« اي��ن انتقادات ت��ا آنجا باال 
گرفته اس��ت ك��ه برخي فع��االن بازار س��رمايه براي 
تغييرات احتمالي برنامه هايي چيده و با تغيير كابينه 

زمزمه هاي��ي را مط��رح كرده اند. اين اف��راد عملكرد 
س��ازمان در خصوص نظارت بر بازاره��ا و بازار بدهي 
و همچني��ن عدم تغيي��ر قوانين ناق��ص را به عنوان 
ن��كات منفي مطرح كرده اند، ام��ا در مقابل طرفداران 
اين مديران مي گويند كه مسووليت مديران فعلي در 
حدي نيس��ت كه عده يي تصور مي كنند و نبايد همه 

تقصيرها را به گردن اين تيم انداخت. 
ب��ر اس��اس اين گ��زارش، يك��ي از موضوعاتي كه 
طي ماه هاي اخير به عنوان انتقاد مطرح ش��ده است، 
اين اس��ت كه به دليل نبود نظارت كافي سهامداران 
احس��اس امنيت نمي كنند. در واقع ايجاد قانونگذاري 
در راستاي تسهيل روند معامالتي و جذب سرمايه در 

رونق بازار امري بسيار مهم تلقي مي شود. در اين بين 
اش��اره به اين نكته كه نظارت با دخالت تفاوت بسيار 
زي��ادي دارد نيز در جاي خود حايز اهميت اس��ت. بر 
اين اس��اس انتظار مي رود با ايج��اد قوانين جديد در 
راستاي ارتقاي شفافيت و حذف قوانين دست و پا گير 
بتوان شاهد رش��د و شكوفايي در اين بازار باشيم. در 
همين راس��تا، يك مق��ام آگاه در خص��وص عملكرد 
س��ازمان بورس و تيم مديريتي تصريح كرد: سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در نظارت و حتي در اداره كلي 
بازار سرمايه متاسفانه به خوبي عمل نكرده است. وي 
خاطرنشان كرد: يك مدير بايد در زمان بحران بتواند 
ش��رايط را كنت��رل و به نوعي مديري��ت كند. اين در 

حالي اس��ت كه مديريت در ش��رايط مناسب در كنار 
رونق اقتصادي كار سختي محسوب نمي شود. 

اين مقام آگاه افزود: رياست سازمان  بايد به دنبال 
برنامه ه��اي بلندمدت تري از جمل��ه طراحي ابزار هاي 
جديد، تس��هيل در روند سرمايه گذاري مردم و جذب 
نقدينگ��ي در بازار بورس گام ب��ردارد. وي افزود: چرا 
كه در حال حاضر مش��كالتي از قبي��ل بحران، ركود 
و نا اميدي دس��ت به گريبان بازار اس��ت و بايد به طور 

جدي براي رفع اين موضوع برنامه ريزي كرد. 
اين مقام آگاه با اشاره به شرايط فعلي ابراز داشت: 
متاس��فانه حجم پايين معامالت و وضعيت نامناس��ب 
اقتصادي نيز بر اين اتفاقات دامن مي زنند. از س��ويي 

با نگاه به س��اير كش��ور ها در زماني كه ش��اخص هاي 
واقعي رو به نزول هستند نيز حجم معامالت در سطح 
معيني باقي مي ماند. از س��ويي ادامه چنين وضعيتي 
براي آينده بس��يار خطرناك پيش بيني مي شود، چرا 
كه سهامداران كمتر دست به داد و ستد در معامالت 
خواهند زد. اين كارش��ناس بازار سرمايه عنوان كرد: 
مردم و سرمايه گذاران دنبال خريد و فروش سهام در 
بورس هس��تند همچنين شركت هاي موجود در بازار 
نيز برنامه هايي براي افزايش س��رمايه دارند، بر همين 
اس��اس ايجاد رونق در ب��ازار از نكات حايز اهميت در 

رشد بورس محسوب مي شود. 
وي در پايان اذعان داش��ت: نبود نظارت در كليت 
ب��ازار، به خص��وص در برخي معامالت س��هم ها منجر 
به فرار نقدينگي خواهد ش��د. در اين بين متاس��فانه 
شاهديم كه برخي شركت هاي تامين سرمايه به جاي 
تامين مالي به دنبال خريد برخي س��هم ها با بازدهي 
3۰ تا 4۰درصدي هس��تند كه اين عامل نشانگر نبود 

نظارت نهاد مربود در بازار سرمايه است. 
در مقاب��ل يكي از كس��اني كه بر تايي��د عملكرد 
فعلي تاكيد دارد به »تعادل« گفت: سازمان به عنوان 
نه��اد ناظر تنها به قوانين و مقررات توجه دارد و براي 
اينكه بازار به بلوغ كافي برسد بايد آن را آزاد گذاشت 
و مدي��ران فعلي ب��ا اين ديد ب��ه بازار س��رمايه نگاه 
مي كنند. اين كارش��ناس كه ب��ه دليل فضاي موجود 
در بازار س��رمايه خواست، نامش فاش نشود در ادامه 
گفت: اغلب فعاالن بورس��ي منتقد به عملكرد مديران 
فعلي س��ازمان همان كساني هس��تند كه در گذشته 
عملكردي ش��فاف نداش��ته و از ضعف هاي مديريتي 
تيم هاي قبلي بهره مند ش��دند بنابراين در حال حاضر 
اين اف��راد تصور مي كنند با موج انتق��اد مي توانند به 
مناف��ع خود برس��ند. وي در پايان گفت: در تمام دنيا 
نهاد ناظر بر بورس ها تنها در صورت تخلف دس��ت به 
اقدام مي زند و سازمان بورس و اوراق بهادار ايران نيز 
همين ديدگاه را دارد اما برخي منتقدان مي گويند كه 
سازمان بايد براي كوچك ترين مساله نيز ورود كند و 
اين توقع سبب طرح انتقادات غيرمنطقي شده است.

در حال حاضر مس��اله مهم اقتصاد كش��ور ما تقويت توليد داخلي 
است اما متاس��فانه بنگاه هاي توليدي كشور از جمله ناشران فعال در 

بازار سرمايه با كمبود نقدينگي مواجه هستند. 
حميدرض��ا مهرآور، رييس هيات مديره كان��ون كارگزاران بورس و 
اوراق بهادار در گفت وگو با س��نا ضم��ن بيان مطلب فوق موانع پيش 
روي كاهش نرخ بهره بانكي را برش��مرد و عن��وان كرد: هزينه تامين 
مالي بخش توليد كشور متناس��ب با بازده منطقي نيست بنابراين به 
نظر مي رسد براي بهبود اين وضعيت نخستين اقدام اصالح بهره بانكي 
اس��ت. وي ادامه داد: بار ها اين بحث مطرح ش��ده كه نرخ بهره بانكي 
به 1۵درصد كاهش پيدا خواهد كرد اما تاكنون اين امر محقق نش��ده 
است. رييس هيات مديره كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار با بيان 
اينك��ه در ح��ال حاضر بانك ها با كمبود منابع روبه رو هس��تند و بايد 
براي تامين مالي س��پرده هاي بيش��تري جذب كنند، افزود: در حال 
حاضر بانك ها براي تامين مالي به جذب س��پرده هاي بيشتر از طريق 
پرداخ��ت بهره هاي باالي بانكي اقدام مي كنن��د. مهرآور با بيان اينكه 

يكي از مهم ترين عوامل عدم كاهش نرخ بهره بانكي، تعيين نرخ بهره 
باالي بين بانكي از س��وي بانك مركزي است، گفت: اگر بانك مركزي 
نرخ بهره بين بانكي را كاهش دهد، يكي از دغدغه هاي تامين مالي نظام 

بانكي مرتفع مي شود. 
به گفته رييس هيات مديره كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار در 
صورتي كه اين تضمين از سوي بانك مركزي براي بانك ها وجود داشته 
باش��د كه مي توانند با نرخ هاي معقول ت��ري نياز هاي مالي خود را تامين 
كنند به هيچ عنوان بهره باال براي جذب سپرده ها پرداخت نخواهند كرد. 
وي با بيان اينكه تعيين دس��توري نرخ بهره بانكي نيز مش��كالتي ايجاد 
خواهد كرد، ادامه داد: بايد قبل از تعيين نرخ بهره بانكي ش��رايط اجراي 
عملي اين تصميم را بررسي و نحوه عملياتي كردن آن را مشخص كنيم. 
بايد ديد آيا موسسات مالي و بانك ها مي توانند بر اساس نرخ بهره بانكي 
تعيين ش��ده اداره ش��وند؟ مديرعامل كارگزاري بانك سامان به اهميت 
تداوم اجرايي شدن كاهش نرخ بهره بانكي اشاره كرد و گفت: فرض كنيم 
طي بخشنامه يي كاهش نرخ بهره بانكي به صورت منطقي عملياتي شده، 

اگر ش��اهد تداوم روند آن نباشيم آيا اين كاهش موقتي تاثير مثبتي در 
اقتصاد خواهد داشت؟ خير! وي ادامه داد: بعد از كاهش نرخ بهره بانكي 
بايد موارد متعددي مورد توجه قرار بگيرد. يكي از اين موارد عدم انتشار 
اوراق گوناگون با نرخ هاي غيرمنطقي است. نبايد اوراق مشاركت يا موارد 
شبيه آن با نرخ بهره بسيار متفاوت عرضه كنيم. به عنوان مثال زماني كه 
از نرخ بهره بانكي 1۵درصد سخن مي گوييم، عرضه اوراق مشاركت با نرخ 

۲۰ درصد عمال مانع تداوم كاهش نرخ بهره بانكي است. 
رييس هيان مديره كانون كارگزاران در بخش ديگري از گفت وگو 
با س��نا در خصوص تاثير ن��رخ بهره بانكي بر بازار س��رمايه گفت: در 
ش��رايط فعلي اقتصاد كشور، كاهش نرخ بهره بانكي به شكل مستقيم 
تاثير مثبت كوتاه مدت بر عملكرد بازار سرمايه خواهد داشت اما عامل 
رش��د بلندمدت اين بازار نيست. مهرآور با تاكيد بر اينكه افزايش سود 
بنگاه هاي اقتصادي عامل بلندمدت رشد بازار سرمايه است، ادامه داد: 
هدف كاهش نرخ بهره بانكي تامين مالي كم هزينه صنعتگر است تا با 
توليد و فروش محصوالت و خدمات، ارزش افزوده بيشتر حاصل كند. 

مديرعام��ل كارگزاري بانك س��امان ب��ا بيان اينك��ه كاهش نرخ 
تس��هيالت ارائه شده به بنگاه هاي توليدي امري ضروري است، گفت: 
هزينه تامين مالي بخش توليد كش��ور بايد به ميزاني تعيين شود كه 

بازده آن براي صنعتگر حداقل چند درصد باالتر باشد. 
وي ادامه داد: زماني كه سود بيشتر شركت ها در E.P قابل مشاهده 
باشد، قيمت سهم با رشد همراه خواهد شد و در نتيجه شاهد توسعه 
بازار خواهيم بود. مديرعامل كارگزاري بانك سامان تاكيد كرد: زماني 
ك��ه هزينه تامين مالي بخش توليد و صنعت از جمله صنايع فعال در 
بورس كشور كاهش پيدا نكند و تسهيالت بانكي با نرخ بهره منطقي در 
دسترس نباشد و نقدينگي الزم پروژه ها تامين نشود، فعاليت شركت ها 
و در نتيجه س��ودآوري كاهش خواهد داشت و سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه نيز متوقف مي شود. رييس هيات مديره كانون كارگزاران با بيان 
اينكه مهم ترين عامل توس��عه اقتصادي كشور فراهم كردن بستر هاي 
الزم براي تامين مالي كم هزينه بخش توليد است، گفت: ما بايد منابع 

مالي ارزان در اختيار صنعتگر قرار بدهيم.

تامين مالي كم هزينه صنعت، راه توسعه بلندمدت بازار سرمايه
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تعهد دولت به وعده هاي 
بخش خصوصي

 تعادل| چند روز تا شروع به كار دولت دوازدهم 
باقي نمانده اس��ت؛ فقط يك مرحله باقي اس��ت تا 
دول��ت دوازده��م، كار خود را آغاز كن��د و آن راي 
اعتماد مجلس ش��وراي اس��امي ب��ه كابينه دولت 

است.
همه منتظر تحقق ش��عارهايي هستند كه در ايام 
تبليغات انتخاباتي مطرح ش��ده بود؛ بخش خصوصي 
هم چنين وضعيتي دارد. بخش خصوصي اولويت هايي 
دارد ك��ه بايد در اين دوره مطرح ش��ود تا به نتيجه 

الزم برسد.
يك��ي از مطالب��ات ج��دي بخ��ش خصوص��ي از 
دول��ت دوازده��م تعيي��ن و تكليف نرخ ارز اس��ت. 
نايب رييس هيات مديره شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي)شس��تا( در ابن باره مي گويد: دولت بايد به 
وعده هاي��ي كه به بخش خصوص��ي داده، عمل كند. 
به گفت��ه مرتضي لطف��ي، مهم تري��ن اولويت دولت 
دوازده��م »تعيي��ن و تكليف ن��رخ ارز، توجه به بازار 
منطقه يي، فراهم كردن زمينه ورود سرمايه خارجي 
به كش��ور و حمايت از صادرات با مشوق هاي قانوني 

صادرات« است. 
ب��ه گزارش پايگاه خبري ات��اق ايران، نايب رييس 
هيات مديره شركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي 
مي گويد: بخش خصوص��ي مطالبات زيادي از دولت 
دوازده��م دارد؛ يكي از اين مطالب��ات جدي فعاالن 
بخش خصوصي، تعيين و تكليف نرخ ارز اس��ت. بايد 
در اي��ن دوره، دولت به وعده يي كه از س��ال 1392 
داده اس��ت عم��ل كند، تك نرخي ش��دن نرخ ارز در 
عمل به معناي حمايت از توليد و رقابتي شدن فضاي 
كس��ب وكار و رقابت توليد داخلي با مش��ابه خارجي 
اس��ت. او مي گويد: دولت نبايد به دليل تورم موقتي 
و مقطعي نرخ ارز را به صورت دستكاري تنظيم كند. 
ن��رخ ارز بايد به  صورت تك نرخ��ي و در بازار تعيين 

شود. 
او ب��ه مطالب��ه ديگ��ر بخش خصوص��ي از دولت 
دوازدهم اش��اره مي كند. مش��وق هاي صادراتي يكي 
از همي��ن مطالبات و خواس��ته هايي اس��ت كه بايد 
براي آن چاره انديش��ي ش��ود. عضو هيات نمايندگان 
ات��اق ته��ران مي گويد: تجرب��ه ثابت كرده اس��ت با 
وجود برخ��ي ديدگاه هاي منتقدان��ه به حمايت هاي 
صادراتي در كش��ور، اي��ن برنامه ها به لح��اظ آمار و 
س��وابق عملكردي و ه��م از دي��دگاه صادركنندگان 
 تاثي��ر مثبت��ي ب��ر افزايش صادرات كش��ور داش��ته

است.
او مهم تري��ن و موثرترين برنامه ه��اي حمايت از 
ص��ادرات را جوايز صادراتي، حماي��ت از حمل ونقل 
صادرات��ي، اعط��اي تس��هيات مالي و اعتب��اري به 
صادركنندگان و برنامه هاي آموزش و اطاع رس��اني 
مي داند. بايد به بازارهاي منطقه يي توجه ش��ود؛ اين 
 يكي از نكاتي اس��ت كه عض��و هيات نمايندگان اتاق 
اي��ران مط��رح مي كند: در حال حاض��ر ظرفيت هاي 
حوزه صنعت بي��ش از نياز داخلي اس��ت. بايد براي 
ص��ادرات محص��والت ايراني به ب��ازار خارجي توجه 
كني��م. بازارهاي منطقه براي اي��ن منظور از اهميت 

ويژه يي برخوردار است.
بايد دولت دوازدهم به ديپلماسي اقتصادي توجه 
كند. به گفته لطفي، بيش��ترين توجه دولت به ارتقا 
توان خريد مردم، كنت��رل تورم و از بين بردن ركود 
ك��ه باعث از بين رفت��ن كارخانه ها و كاهش ظرفيت 
آنها ش��ده اس��ت، مي كن��د درحالي ك��ه دولت بايد 
به ظرفيت ه��اي فراتر از بازار داخل��ي توجه كند. او 
مي گوي��د: چهار فاكت��ور براي خ��روج از ركود الزم 
اس��ت؛ چرخه اقتصاد بايد به س��مت صنعت س��وق 
يابد. ش��رايط الزم ب��راي صادرات فراهم ش��ود. اگر 
ظرفيت خال��ي توليد را تكميل كنيم مش��كل ركود 

رفع مي شود.
اولويت بن��دي در حوزه صنعت ب��ازار رقابت را در 
اين حوزه ها ايجاد مي كند. رييس هيات مديره شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي)شستا( تاكيد مي كند: 
در اين چرخه باي��د به بانك ها و نقش آنها هم توجه 
ش��ود؛ بانك ها بايد در خدمت صنع��ت و توليد قرار 

بگيرند ولي در عمل اينگونه نيستند. 

 راه ورود سرمايه خارجي هموار شود
براي ورود س��رمايه خارجي شرايط چگونه است 
و آيا آن همدلي الزم در كان كش��ور ديده مي شود؟ 
لطف��ي پاس��خ مي دهد: باي��د عرض كن��م از ابتداي 
انتخاب��ات 1396 بداخاقي هايي را ش��اهد بوديم كه 
برخي از آنها تا به امروز ادامه دارد. بيش��ترين آسيب 
را از تاطم ه��ا و بداخاقي ها دولت و مردم مي بيند. 
ما بايد س��عي كنيم زمينه بروز تنش ها و اختاف ها 

را از بين ببريم.
به گفته لطفي، عدم انس��جام سياست هاي كان 
و اختاف ها در نهايت ب��ه اقتصاد ضربه مي زند. بايد 
تا ج��اي ممكن اين همدلي ب��راي حفظ منافع ملي 

كشور ايجاد شود. 
او ادام��ه مي ده��د: تجربه ثابت ك��رده كه دارايي 
داخل پاس��خگوي نياز كشور نيس��ت. البته با برجام 
اميد اميدهايي به وجود آمده اس��ت تا اينكه صنعت 
و اقتص��اد كش��ور بتواند از دارايي ه��اي خارجي هم 

استفاده كند. بايد زمينه اين مساله را فراهم كنيم.
او تاكي��د مي كند: امنيت و همدل��ي همان نكته 
كليدي است كه سبب مي شود، سرمايه هاي خارجي 
به كشور سرازير ش��ود. براي همين فكر مي كنم اگر 
دولت بايد خط اعتباري در تضمين س��رمايه گذاري 
خارجي ايجاد كند. تعدد و تكثر قانون را كمتر كنند. 
او دليل اين مس��اله را چنين عنوان مي كند: به دليل 

تكثر قوانين شركاي خارجي به ما اعتماد ندارند.
باي��د دولت و قوه مقننه اين زمينه را فراهم كنند 
كه آنها با اعتماد بيشتري سرمايه خود را به كشور ما 
وارد كنند. به گفته لطفي، مساله ديگر در عدم اقبال 
سرمايه گذاري هاي خارجي به ايران به دليل تضعيف 
بخش خصوصي توس��ط دولت هاس��ت آنها به بخش 
خصوصي ايران اعتماد دارند ولي متاس��فانه دخالت 
بيش  از حد دولت در اقتصاد س��بب شده كه آنها به 

بازار و اقتصاد ايران دل خوش نكنند.
دولت بايد ب��ه جايگاه بخش خصوصي توجه كند 
و تا جاي ممكن دخالت دولت در اقتصاد كم و كمتر 
شود. او تاكيد مي كند: ورود سرمايه خارجي به كشور 
در گرو اعتماد آنها ب��ه قوانين و مقررات و اعتماد به 
سرنوشت امن سرمايه است و اين جز با تقويت بخش 
خصوصي و اصاح قوانين ممكن نيس��ت. اين يكي از 
مهم ترين اولويت هايي اس��ت ك��ه بخش خصوصي از 

دولت دوازدهم مطالبه مي كند. 

ديدگاه

»تعادل« بررسي كرد 

اصناف در انتظار اصالح قانون مالياتي 

اتاق ايران تحليل كرد 

شاخص مهم در منطقه بندي اتاق ها
گروه تشكل ها|

در راستاي افزايش اثربخشي فعاليت هاي اتاق هاي 
بازرگاني در ايران، پيشنهادهايي مبني بر منطقه بندي 
اتاق هاي كش��ور مطرح ش��ده، كه نمونه مشابه چنين 
رويكردي در وزارت كش��ور نيز اجرا ش��ده كه كشور 
را به پنج منطقه تقس��يم كرده اس��ت. منطقه بندي 
اتاق ها، همگام با وزارت كشور و قرار دادن استان هايي 
ك��ه ظرفيت هاي مش��ابه دارند در يك گ��روه، با اين 
هدف قرار اس��ت اجرايي شود كه اجراي اين تصميم 
موجب پيوند مناطق مختلف ش��ده و عاوه بر اينكه 
هم افزايي و توس��عه منطقه يي را در پي داشته باشد، 
موجب همگرايي در موضوعات مختلف نيز ش��ود. از 
داليل مطرح شده براي اتخاذ اين رويكرد نيز اين گونه 
عنوان شده است كه اولويت هاي توسعه براي استان ها 
هنوز مش��خص نشده و اگر هم مشخص شده بررسي 
دقيق و كارشناسي روي آن انجام نشده است. حال از 
آنجايي كه توس��عه اقتصادي در يك كشور يا در يك 
اس��تان از مسير توسعه پايدار فعاليت هاي اقتصادي و 
افزايش ت��وان رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي فعال 
در آن كشور يا استان ميسر خواهد بود، بنابراين بايد 
به گونه يي اثربخش��ي رويكرد تقسيم بندي منطقه يي 
اتاق ها را نيز با اين معيار سنجيد كه اجراي درست اين 
رويكرد تا چه ميزان مي تواند به افزايش رقابت پذيري 
و رش��د اقتصادي فعاالن در ه��ر منطقه كمك كند؛ 

چراكه تحقق اين هدف از جمله ماموريت ها و اهداف 
اتاق هاي بازرگاني در سراسر كشور است. اما آيا اصوال 
توس��عه پايدار فعاليت هاي اقتصادي شهرس��تان ها و 
افزايش توان رقابت پذيري آنها در اولويت اول اتاق هاي 
بازرگاني قرار دارد؟ در همين راستا احسان جنتي فرد، 
مديرعامل ش��بكه بهينه كاوي ايران در يادداشتي به 
تحليل طرح منطقه بندي اتاق هاي بازرگاني، صنايع، 

معادن و كشاورزي پرداخته است. 

 مقايسه تطبيقي تركيب درآمدي اتاق ها
يكي از شاخص هايي كه به منظور بررسي اولويت هاي 
اتاق هاي بازرگاني در ايران مي توان آنها را مطالعه كرد، 
مقايسه تطبيقي تركيب درآمدي اتاق هاي بازرگاني در 
ايران و چن��د اتاق بازرگاني فعال در دنياس��ت به اين 
منظور، اگر بپذيريم كه يكي از مهم ترين ماموريت هاي 
اتاق هاي بازرگاني كمك به استفاده حداكثري از امكانات 
و مزيت هاي نسبي موجود براي رشد و توسعه اقتصادي 
مناطق مختلف كشور بوده و اين مهم از طريق توانمند 
كردن فعاالن اقتصادي به منظور توس��عه فعاليت هاي 
خ��ود در داخل و خارج از كش��ور بايد ميس��ر ش��ود، 
بنابراين بيشترين فعاليت اتاق ها بايد روي ارائه خدمات 
ب��ه اعضاي خود و توانمند كردن آنها متمركز باش��د و 
اصوال ادامه حيات، فعاليت و مهم ترين منبع درآمدزايي 
اتاق هاي بازرگاني استاني بايد از طريق توسعه خدمات 

مفيد به اعضا و عضوگيري بيش��تر سوق پيدا كند. لذا 
به منظور بررس��ي دقيق تر عملكرد ات��اق بازرگاني در 
ايران و شناس��ايي اولويت هاي موجود در عملكرد آنها 
و بررسي اثربخش��ي رويكرد توسعه منطقه يي تركيب 
درآمدي يكي از اتاق هاي اس��تاني مهم مورد بررس��ي 
قرار گرفته است.  همان گونه كه در جدول آورده شده، 
تركيب درآمدي يكي از اتاق هاي بازرگاني مهم در ايران 
با چهار اتاق بازرگاني در كش��ورهاي مختلف به عنوان 
نمونه مقايسه شده است. در اين جدول درآمد عملياتي 
مربوط به مبالغي اس��ت كه در راس��تاي فعاليت هاي 
اتاق هاي بازرگاني به ص��ورت تعرفه يي از اعضا دريافت 
مي ش��ود كه در نمونه مربوط به بررسي اتاق بازرگاني 
در ايران ش��امل درآمدهاي مربوط به گواهي مبدا، سه 
در هزار مالياتي و يك در هزار فروش اس��ت و در ساير 
اتاق ه��ا نيز درآمدهايي اس��ت كه به ص��ورت تعرفه يي 
دريافت مي ش��ود. الزم به ذكر اس��ت آمار ارائه ش��ده 
مرب��وط به اتاق بازرگاني در اي��ران از گزارش بودجه و 
آمار مربوط به اتاق هاي بازرگاني خارجي از گزارش هاي 
ساالنه آنها استخراج شده است. بر اساس اطاعات ارائه 
شده در جدول سهم درآمد حق عضويت و ارائه خدمات 
ب��ه اعضا در اتاق بازرگاني در ايران بس��يار كمتر از اين 
س��هم در ديگر اتاق هاي بازرگاني بررسي شده است و 
درآمدهاي عملياتي و س��ود سپرده هاي اتاق بازرگاني 
مورد بررس��ي در ايران داراي س��هم به نس��بت زيادي 
از كل درآمد س��االنه است به گونه يي كه جمع اين دو 
منب��ع درآمدي چيزي در حدود 94 درصد درآمد اتاق 
بازرگاني استاني مورد بررسي در ايران را شامل مي شود 
و اتاق س��يان در بين اتاق هاي بررسي شده سازماني 
اس��ت كه نزديك ترين وضعي��ت را از اين منظر با اتاق 
بازرگاني اس��تاني مورد بررسي در ايران دارد كه جمع 

اي��ن آيتم براي اين ات��اق در حدود 58 درصد اس��ت 
كه ب��از هم فاصله زيادي با اتاق ايران��ي دارد. اما نكته 
قابل توجه سهم بس��يار باالي درآمد ناشي از عضويت 
و خدمات به اعضا در بين اتاق هاي مورد بررس��ي است 
كه اين موض��وع مي تواند نش��ان دهنده اولويت باالي 
اين س��ازمان ها در عضوگيري و توانمند نمودن فعاالن 
اقتصادي مرتبط با منطقه فعاليتي آنها باشد و به نظر 
مي رس��د كه اين س��ازمان ها براي ادامه حيات خود تا 
حدود زيادي به اعضاي خود و ارائه خدمات مناس��ب و 
اثربخش به اعضاي خود وابسته است. چنين وضعيتي 
نه تنها در اتاق بازرگاني اس��تاني مورد بررسي بلكه در 
ساير اتاق هاي ديگر شهرستاني فعال در ايران كم وبيش 
به چش��م مي خورد اين وضعيت نشان دهنده آن است 
كه روس��ا و مديران ارشد اتاق هاي بازرگاني منطقه يي 
در ايران به جز عضوگيري و ارائه خدمات بهتر به اعضا 
راه هاي ديگري را براي درآمدزايي و توسعه فعاليت هاي 
اتاق متبوع خود انتخاب مي نمايند. گرچه طي سال هاي 

اخير بهبود چنين خدماتي به ويژه در اتاق هاي ايران به 
چش��م مي خورد اما به نظر مي رسد كه اصاح بنيادين 
ساختار درآمدزايي اتاق هاي بازرگاني در جهت تحقق 
ماموريت ها و اه��داف آنها امري ضروري اس��ت. حال 
در جري��ان اجرايي كردن برنامه منطقه بندي اتاق هاي 
بازرگاني نيز تا زماني كه اولويت هاي اتاق هاي شهرستان 
و مهم تري��ن درآم��د آنها، چيزي غي��ر از عضوگيري و 
خدمات ب��ه اعضا باش��د، نمي توان انتظار داش��ت كه 
منطقه بندي اتاق ها نيز هر چقدر دقيق و كارشناس��ي 
ش��ده انجام شده باشد بتواند اهداف پيش بيني شده را 
محقق كند. اين در حالي اس��ت كه وابستگي فعاليت 
اتاق ها به عضوگيري بيش��تر و خدم��ات بهتر به اعضا 
مي توان��د خود اتاق ه��ا را به توس��عه همكاري هاي دو 
جانبه و حتي چندجانب��ه در جهت ارائه خدمات بهتر 
به اعضاي خود ترغيب كند و قطعا چنين همكاري هاي 
خودج��وش و داوطلبانه يي كه نفع طرفين در آن ديده 

شده است، پايدارتر و اثربخش تر خواهد بود. 

گروه تشكل ها|
اصناف همواره بر سر نحوه پرداخت اين قانون 
و افزاي�ش مي�زان ماليات پرداخت�ي به صورت 
ساالنه با مشكالتي روبه رو بودند؛ چراكه معتقدند 
فشار ماليات بر ارزش افزوده، منجر به تعطيلي 
بس�ياري از واحدهاي صنفي شده است؛ از اين 
رو سال گذشته درخواس�ت اصالح اين ماليات 
را به دولت مطرح كردند. حال با گذش�ت حدود 
يك س�ال از طرح اين درخواس�ت و تصويب آن 
در دولت، اصالحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده 
به زودي در صحن علني مجلس شوراي اسالمي 
در دس�تور كار قرار خواهد گرفت. البته پيش از 
اي�ن نيز دولت در حال اعمال تغييراتي بر قانون 
موردنظر بود. ارزيابي ها نش�ان مي دهد، اصالح 
اين قان�ون منجر به جلوگيري از فرار س�رمايه 
مي ش�ود؛ زيرا فرار س�رمايه يك�ي از معضالت 
كش�ورهاي در حال توس�عه به شمار مي رود كه 
منجر به ش�كاف توسعه يي مي ش�ود. برهمين 
اساس، در چنين شرايطي اگر ساختار ماليات بر 
ارزش افزوده اصالح نشود، همچنان شاهد فرار 
سرمايه خواهيم بود. ديگر انتقادي كه به قانون 
ماليات بر ارزش افزوده مطرح مي ش�د، دريافت 
مالي�ات از مواد اولي�ه وارداتي تا مرحله تحويل 
به مصرف كننده اس�ت كه با اص�الح اين قانون، 
اين ايراد نيز رفع خواهد ش�د. »سوءبرداش�ت 
از قانون و اجراي آن« س�ومين انتقاد وارد شده 
ب�ه اين قانون ب�ود. از اين رو، قان�ون ماليات بر 
ارزش افزوده، با هدف »دستيابي به شفافيت در 
فعاليت ها و معامالت اقتصادي، حمايت از س�بد 
مصرفي خانوار و حمايت از توليد، اصالح تاريخ 
تعلق ماليات به ويژه در بخش پيمانكاري، وصول 
مالي�ات عادالن�ه و مبتني بر واقعي�ت، افزايش 
ضمانت هاي اجرايي ب�ا هدف تمكين خريداران 
كاال و خدم�ات، تعديل )كاهش( جريمه ماليات، 
رفع ابهامات اجرايي و درآمدزايي« در دس�تور 

كار دولت قرار گرفته است. 

 قانون ماليات برارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم 
به شمار مي رود كه بر اساس آن، فروشنده بايد مبلغي 

را به خزانه دولت واريز كند؛ اما از آنجا كه فروش��نده 
هنگام خريد مواد اوليه اين ماليات را پرداخت مي كند، 
از اي��ن رو ح��ق دارد تمامي ماليات ب��ر ارزش افزوده 
را از كل مالي��ات بر ارزش افزوده هاي دريافتي كس��ر 
و مابه التف��اوت را ب��ه دولت پرداخ��ت كند. تحليل ها 
حاكي از آن است كه ماليات بر ارزش افزوده به دليل 
ويژگي هاي خاص آن مانن��د كارايي و درآمدزايي باال 
ماهيت خود تنظيمي و شفافيت در اقتصاد را به دنبال 
خواه��د داش��ت؛ از اين رو، اين قانون در بس��ياري از 

كشورها اجرا شده است.
در ايران نيز از سال 1387، قانون ماليات بر ارزش 
افزوده، با اهدافي چون »كسب درآمد مالياتي بيشتر، 
دس��تيابي به كاراي��ي اقتصادي در بخ��ش صادرات، 
افزايش درآمدهاي پايدار و... « اباغ و تصويب شد؛ اما 
با تاخير به اجرا درآمد. از سوي ديگر، اين نوع ماليات از 
مهم ترين درآمدهاي خزانه استانداري ها، شهرداري ها 

و دولت هاي مركزي نيز به ش��مار م��ي رود؛ از اين رو، 
اهميت زيادي ب��راي دول��ت دارد؛ بطوريكه مي توان 
گف��ت دولت با اين ابزار سياس��ت گذاري مالي امكان 
كنترل فعاليت هاي اقتص��ادي را پيدا مي كند. با اين 
حال اصناف همواره بر س��ر مسائل مالياتي مشكات 
و اعتراض هايي داش��ته ان��د؛ چراكه معتقدند افزايش 
ساالنه ماليات بر ارزش افزوده به نفع اقتصاد و جامعه 
نيست و در چنين شرايطي واحدهاي صنفي بسياري 
مجبور به تعطيلي مي شوند؛ بنابراين قانون ماليات بر 

ارزش افزوده نيازمند بازنگري و اصاح است. 
از سوي ديگر، تحليل ها نشان مي دهد، ماليات بر 
ارزش افزوده نوعي ماليات بر مصرف است كه اقشار 
مختلف جامعه بر اساس ميزان مصرف آن را پرداخت 
مي كنند؛ از اين رو نرخ آن بايد به گونه يي باش��د كه 
باع��ث رونق كس��ب و كار صنوف ش��ود و به صورت 
منعطف تري عمل كند. در چنين شرايطي در اواخر 

س��ال گذش��ته و در حالي كه دولت يازدهم آخرين 
سال فعاليت خود را پشت سر مي گذاشت، اصاحيه 
اي��ن قان��ون در دس��تور كار قرار گرف��ت؛ بطوريكه 
اي��ن قانون با كس��ب نظر از كارشناس��ان اقتصادي، 
كارشناس��ان دس��تگاه هاي اجرايي مرتب��ط، فعاالن 
اقتصادي و مالياتي در اواخر اسفند 1395تصويب و 
تقديم مجلس ش��وراي اسامي شد و در حال حاضر 
نيز بهارس��تان نشينان در حال انجام كار كارشناسي 

روي اين اصاحيه هستند.
البت��ه اصناف در اين راس��تا معتقدند كه اگرچه 
همواره بر س��ر اين ماليات با مشكات و چالش هايي 
روبه رو بوده اند، اما به دنبال حذف آن نيستند؛ بلكه 
هدفش��ان اصاح س��اختار اين ماليات است؛ چراكه 
سوءبرداش��ت هايي در بدنه اجراي��ي اين قانون ديده 
مي ش��د كه مهم ترين ايراد قانون مالي��ات بر ارزش 
اف��زوده به ش��مار مي رف��ت. در واقع ب��ه دليل بروز 

چنين مشكاتي، فعاالن صنفي خواستار تغييرات و 
اصاحاتي در قانون اين ماليات شدند. 

تحليل ه��ا بيانگر اين موضوع اس��ت ك��ه پس از 
استقرار نظام مالياتي در ايران، به دليل وابستگي زياد 
اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي و نوسان هاي قيمت 
آن، ناكارآمدي سيستم مالياتي بيش از پيش مشخص 
ش��ده است؛ از اين رو بايد روش هايي را در دستور كار 
قرار داد كه بر اس��اس آن افزايش درآمدهاي دولتي را 
به دنبال داشته باشد و به بهبود سازوكار نظام مالياتي 
منجر شود. از اين رو، به نظر مي رسد اصاح اين قانون 
تقوي��ت بنگاه هاي صنفي كوچك و بزرگ و توس��عه 

صادرات غيرنفتي را نيز به دنبال خواهد داشت. 
»فرار س��رمايه« ني��ز ديگر انتقادي اس��ت كه به 
ماليات بر ارزش افزوده وارد شده است. بررسي ها نشان 
مي دهد فرار سرمايه در كشورهاي در حال توسعه رخ 
مي دهد و بيانگر مشكات ساختاري در عرصه سياست 
و اقتصاد جوامع است. در همين راستا، كارشناسان با 
مطرح كردن اين ادعا كه قانون ماليات بر ارزش افزوده، 
در مرحله اجرا با مش��كاتي روبه رو اس��ت، خواستار 
پيش گيري از افزايش روند فرار سرمايه شدند. اين در 
حالي است كه به گفته متوليان امر، در اصاحيه قانون 
ماليات بر ارزش افزوده، نقاط ضعف مورد اش��اره اين 
ماليات برطرف مي شود؛ بطوريكه مي توان گفت حتي 

به نقاط قوت فعاالن صنفي تبديل خواهد شد. 
بر اس��اس اين گزارش، به نظر مي رس��د كه يكي 
از مهم ترين اهداف اص��اح اين قانون، وصول ماليات 
عادالنه و مبتني بر واقعيت اس��ت؛ چراكه اجراي اين 
نظام مالياتي در كش��ور همچون ساير انواع ماليات ها 
در جه��ت تامين درآمدهاي پ��اك مالياتي و با هدف 
انتق��ال بار مالياتي از توليد به مصرف بوده اس��ت و از 
سوي ديگر، فشارهاي كمتري نيز به واحدهاي صنفي 

اعمال خواهد كرد.
اين در حالي اس��ت كه تحليل ها نش��ان مي دهد، 
اصاح قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده در كنار اهداف 
مورد نظر، نتايجي چون »شفاف سازي و افزايش بودجه 
عمومي، تقويت بنگاه ه��اي صنفي كوچك و بزرگ و 
توس��عه ص��ادرات غيرنفتي« را نيز ب��ه دنبال خواهد 
داشت؛ با اين حال فعاالن صنفي چشم انتظار اعمال 
تغييرات و اصاحات بر قانون فعلي در راستاي رسيدن 

به اهداف مذكور هستند. 

عضو هيات رييس��ه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
ايران مي گويد: اقتصاد كشور در حال گذر از اقتصاد نفتي به اقتصاد 
غيرنفتي است و در چنين شرايطي فشار دريافت ماليات ها بيشتر 
مي شود، اما بايد ش��رايط براي افرادي كه كار مي كنند هم فراهم 
شود تا بتوانند ماليات بدهند كه اصاح اين روند نيازمند يك اقدام 
ويژه و جسورانه است و دولت دوازدهم در همين راستا كار سختي 

در پيش رو دارد. 
كيوان كاشفي عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران درباره وضعيت صادرات استان كرمانشاه گفت: 
در حوزه صادرات دو مولفه مهم ش��امل زيرساخت ها اعم از جاده، 
انبار و... و ايجاد هماهنگي بين حلقه هايي موثر در زنجيره صادرات، 
نق��ش اصلي را ايفا مي كند كه اي��ن دو مولفه در مرزهاي مختلف 
كرمانش��اه وضعيت متفاوت��ي دارند و همين امر باعث مي ش��ود 

مرزهاي ما قابليت صادراتي متفاوتي داشته باشند. 
كاش��في ادامه داد: از سوي ديگر طرف اصلي صادرات در خطه 
كرمانش��اه، كشور عراق اس��ت كه بازاري بس��يار متغير دارد و از 
بسياري از سازوكارهاي بين المللي تجارت جهاني تبعيت نمي كند. 
 رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه بابيان 
اينكه به دليل مجموع اين شرايط، گاهي صادرات كرمانشاه دچار 
نوسان مي ش��ود، افزود: بااين حال مي توان اين نكته را با قاطعيت 
گفت كه صادرات استان كم نشده هرچند قابليت صادراتي برخي 

از مرزها، به ويژه مرز پرويز خان كاهش يافته است. 
كاشفي با اشاره به اينكه اكنون عمده صادرات به سمت مرزهاي 
عرب نش��ين ع��راق رفته، يادآوري كرد: در مرزهاي عرب نش��ين 
هم عمده تمركز بر مرز س��ومار اس��ت، زيرا مرز خس��روي به اين 
زودي فعال نخواهد ش��د. عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران ميزان صادرات كنوني مرز سومار را حدود 
300 ميليون دالر در س��ال عنوان كرد و گفت: اگر زيرساخت هاي 
موردنياز ازجمله جاده فراهم ش��ود و شاهد رسمي شدن اين مرز 
باشيم، مي توان صادرات اين مرز را به يك ميليارد دالر هم رساند. 

او در ادامه به محدوديت هاي مالي دولت اشاره كرد و افزود: اقتصاد 
كشور ما در حال گذر از اقتصاد نفتي به اقتصاد غيرنفتي است كه 

اين امر محدوديت هاي مالي براي دولت ايجاد مي كند. 
اين فعال اقتصادي ادامه داد: در چنين ش��رايطي عمده فش��ار 
براي كس��ب درآمد به س��مت ماليات ها مي رود، اما از طرف ديگر 
بايد شرايط براي افرادي كه كار مي كنند هم فراهم شود تا بتوانند 
ماليات بدهند. به گفته رييس اتاق كرمانشاه، كشور براي اصاح اين 
روند نيازمند به يك اقدام ويژه و جسورانه است و دولت دوازدهم در 

همين راستا كار سختي در پيش رو دارد. 
كاش��في بابيان اينكه نبايد توقع داش��ته باشيم كه دولت همه 
مشكات را حل كند، يادآوري كرد: يكي از انتظاراتي كه از دولت 
مي رود ايجاد شغل است، درحالي كه دولت راهي براي اشتغال زايي 
ندارد. او ادامه داد: هم اكنون هم به دليل بدنه بزرگي كه دولت دارد 
شاهد بروكراسي اداري طوالني هستيم كه نفس توليد را گرفته و 
اگ��ر دولت بخواهد نيروي بيش��تري در بدنه خود جذب كند، اين 

بروكراسي شديدتر هم خواهد شد. 
عضو هيات رييسه اتاق ايران نقش دولت را تسهيل گري و رفع 
موانع و قوانين مزاحم دانس��ت و يادآوري كرد: براي رفع مشكات 

نياز به همبستگي بين همه بخش ها داريم. 
او معتقد است: حل مشكات كرمانشاه و حركت آن به سمت 
توسعه يافتگي نيازمند زمان اس��ت و رسانه ها نيز دراين بين براي 
فرهنگ س��ازي و حل مسائل فرهنگي نقش بس��زايي دارند. عضو 
هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين 
نشست از سفر سفير روسيه به همراه يك تيم اقتصادي اين كشور 
به كرمانشاه خبر داد. كاش��في تصريح كرد: با پيگيري هاي انجام 
ش��ده، سفير روس��يه به همراه يك تيم اقتصادي با هدف توسعه 
روابط اقتصادي بين كرمانش��اه و روسيه به ويژه در حوزه صادرات 
و واردات ام��روز به كرمانش��اه مي آيد ضمن اينكه قرار اس��ت 20 
ش��هريورماه، هم زمان با نمايش��گاه مواد غذايي روسيه، يك هيات 

تجاري نيز از كرمانشاه به مسكو اعزام شوند. 

اصنافي ه��ا حماي��ت خود را از س��ه وزير پيش��نهادي رييس 
صنع��ت، معدن و تجارت، امور اقتص��ادي و دارايي و تعاون، كار و 
رفاه اجتماع��ي اعام كردند. به گزارش پايگاه اطاع رس��اني اتاق 
اصناف ايران، علي فاضلي افزود: وزيران پيش��نهادي كار، اقتصاد و 
صنعت از س��وي دولت به مجلس شوراي اسامي مورد تاييد اتاق 
اصناف ايران هستند و اصناف از آنان حمايت مي كنند. وي افزود: 
محمد شريعتمداري كه به عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و 
تجارت معرفي ش��ده است، در دوران 8 سال وزارت بازرگاني خود 
حمايت هاي الزم را از اصناف و بخش توليد كش��ور را داشته و به 
خوبي بخش بازرگاني و تجارت را خوبي مي شناسد. همچنين در 
بخش توليد بهتر از مجموعه حوزه تجارت واقف هس��تند و دليل 
آن حمايت از 650 هزار واحد صنفي توليدي اس��ت كه از س��وي 
وي رق��م خورد. به گفته فاضلي، ش��ريعتمداري در زمان مديريت 
خود در س��مت معاون اجرايي رييس جمهور، حمايت هاي الزم را 
از توليد و اصناف به عمل آوردند و تسهيات مناسبي را براي اين 
بخش در نظر گرفتند. فاضلي اظهار كرد: انتخاب ش��ريعتمداري 
به عنوان وزير پيش��نهادي صنعت، معدن وتجارت بسيار انتخاب 
هوشمندانه يي است چرا كه وي به حوزه توليد كاما واقف هستند 
و معتقدند براي حوزه توليد بايد به لحاظ مالي و تكنولوژي امكانات 

خوبي مهيا شود. 
رييس اتاق اصناف اي��ران همچنين در خصوص انتخاب آقاي 
مسعود كرباسيان به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي 
اظهار كرد: وي منش��أ خير و بركات ب��راي اصناف بوده اند و ايجاد 
تغيير و تحول در س��اختار گمرگي كشور توس��ط ايشان صورت 
گرفت كه اي��ن اقدام كار مراجعان براي امور گمركي را به حداقل 
رساندند. فاضلي افزود: آقاي كرباسيان نسبت به حوزه اقتصاد آشنا 
هستند و تاكنون اقدامات مثبتي را در حوزه هاي مختلف اقتصادي 
انجام داده اند و نس��بت به مس��ائل اقتصادي احاطه خاصي دارند. 
رييس اتاق اصناف ايران درباره علي ربيعي وزير پيشنهادي، تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي گفت: ربيعي حوزه كاري بسيار وسيعي را دارند 

و در واقع سه وزارتخانه را در دل يك وزارتخانه را مديريت مي كنند 
و كار ايشان بسيار سخت و فشرده است. وي هم بايد به حوزه كار 
و كارگري آگاه باشد و هم به حوزه خدمات، توليد و تعاون احاطه 
داشته باشند كه به يقين كار سنگيني است. عملكرد وي در دولت 
يازدهم بطور نس��بي مثبت بوده و كارنامه موفقي دارند و مي تواند 

موفق تر از اين نيز عمل كند. 
از س��وي ديگر، رييس اتاق اصناف همدان ني��ز گفت: از وزير 
پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت انتظار مي رود با حمايت بيشتر 
نس��بت به دولت قب��ل از بنگاه هاي كوچك و متوس��ط در ايجاد 
اشتغال بهره بگيرد. حميدرضا فرسايي وحيد با اشاره به نامگذاري 
امسال به اقتصاد مقاومتي؛ توليد اشتغال افزود: بنگاه هاي كوچك 
و متوسط از جمله اصناف توليدي نقش مهمي در توليد و اشتغال 
دارند و وزير صنعت پيشنهادي مي تواند از نقش آفريني صنوف در 

بخش توليد و اشتغال استفاده كند.
وي ادامه داد: در گذش��ته در سياس��ت گذاري ها و برنامه هاي 
س��االنه نقش اصناف و همچنين بنگاه هاي خرد و متوسط كمتر 
ديده شد اما اميدواريم آقاي شريعتمداري وزير پيشنهادي صنعت، 
مع��دن و تجارت با س��ابقه خوبي ك��ه دارن��د، از مديراني در اين 
وزارتخانه اس��تفاده كند كه ضمن آشنايي كامل با قوانين به نقش 

بنگاه هاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال آگاه باشند.
رييس اتاق اصناف همدان همچنين از مس��عود كرباس��يان 
وزير پيش��نهادي امور اقتصادي و دارايي ب��راي تصدي وزارت 
اقتص��اد و علي ربيعي به عنوان وزير پيش��نهادي تعاون، كار و 
رف��اه اجتماعي اس��تقبال كرد. وي گف��ت: انتظارمي رود آقاي 
كرباس��يان با اصاح سياس��ت هاي پولي ومال��ي در جهت حل 
مشكات اقتصادي كشور به ويژه بخش توليد و كم كردن ركود 
گام ه��اي بلندي بردارد. همچني��ن پيگيري اصاح قانون كار از 
مهم ترين مسائل در حوزه اشتغال و كسب و كار است كه انتظار 
مي رود وزير پيش��نهادي تعاون در اين زمينه اهتمام بيش��تري 

داشته باشد.

مقايسه تركيب درآمد يك اتاق استاني در ايران با چند اتاق بازرگاني فعال در دنيا
سهم اجزای درآمد ساالنه هر يك از اتاق ها )درصد(

اتاق استانی 
در ايران

اتاق ويكتوريای 
استراليا

اتاق 
بيرمنگام

اتاق اتاق دوبلين
سيالن

درآمد حق عضويت و 
خدمات به اعضا

658748642

6238201323درآمد عملياتی
3246235سود سپرده های بانكی

100100100100100جمع

حمايت اصنافي ها از 3 وزير پيشنهادي كار سخت اقتصادي دولت دوازدهم 



 Sun. August 13. 2017  893   يك شنبه      22  مرداد 1396   20   ذي القعده 1438  شماره  
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

عبدالفتاحالسيسيتا۲۰۲۰رييسجمهورمصرميماندمشاورانارشدترامپراهيمنطقهميشوند
گروه جهان    

كاخ س��فيد اعالم كرده كه مش��اوران دونالد ترامپ به عربستان، 
امارات، بحرين، قطر، مصر و اس��راييل و فلسطين سفر مي كنند. به 
نوشته روزنامه فرامنطقه يي الحياه، كاخ سفيد اعالم كرده سفر جارد 
كوش��نر و دينا پاول دو مشاور دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا و 
جيسون گرينبالت هماهنگ كننده روند صلح خاورميانه به عربستان، 
امارات، بحرين، قطر، مصر و اسراييل و فلسطين در روزهاي آتي در 
راس��تاي تالش ها براي حل بحران قطر، احياي روند صلح و كاهش 
خشونت است و قرار است اين هيات به تل آويو، قدس و رام اهلل برود. 
كاخ سفيد گفته ترامپ مش��اوران ارشدش را مسوول به جريان 
انداختن روند صلح بين فلسطين و اسراييل كرده و اين بدان معناست 
كه امريكا باز مي خواهد به طور مس��تقيم وارد اين پرونده ش��ود. در 
بيانيه كاخ سفيد آمده، ترامپ تصور مي كند بازگشت آرامش و ثبات 
به قدس در پي بحران اخير در مسجداالقصي يك فرصت براي ادامه 
بررسي هاست و تالش هايي فراهم كرده كه ترامپ در ابتداي روي كار 
آمدن جرقه آن را زد.  براس��اس بيانيه كاخ سفيد، ترامپ با مقامات 
دولتش ازجمله ركس تيلرسون وزير خارجه، جان كلي رييس دفتر 

كاخ سفيد، مك مستر مشاور امنيت ملي امريكا، جارد كوشنر داماد 
و مشاور ارش��دش، گرينبالت و نيز سفير امريكا در اسراييل رايزني 
كرده و تصميم گرفته به زودي تيمي سه نفره از گرينبالت، كوشنر و 
پاول را به منطقه بفرستد تا با شركاي منطقه يي درباره حمايت بهتر 
از روند صلح رايزني كنند.  در اين بيانيه آمده، ترامپ از آنها خواسته 
روي ايج��اد راهي براي انجام مذاك��رات صلح، مبارزه با افراط گرايي، 
وضعيت غزه و راه هاي كاهش بحران انساني در آنجا و تقويت روابط 

با شركاي منطقه يي به مذاكره بپردازند. 
كاخ سفيد گفته، ترامپ معتقد است صلح در منطقه ممكن است. 
اخيرا رياض مالكي وزير خارجه فلسطين اعالم كرده بود كه هياتي 
امريكايي به زودي به منطقه سفر مي كند. كوشنر و گرينبالت پيش تر 
نيز براي احياي روند صلح ميان فلسطين و اسراييل به منطقه سفر 
كرده بودند. دور آخر مذاكرات مس��تقيم ميان فلس��طين و اسراييل 
آوريل س��ال ۲۰۱۴ برگزار ش��ده بود. بحران قطر نيز موضوع ديدار 
و گفت وگوي مش��اوران ترامپ با مقامات منطقه خواهد بود. پيش تر 
مصر، عربستان، امارات و بحرين، قطر را به حمايت از تروريسم متهم 

و اين كشور را تحريم كردند. 

گروه جهان   
به نظر مي رسد انتخابات رياست جمهوري مصر كه قرار بود مه ۲۰۱۸ 
برگزار ش��ود، در آستانه لغو شدن است چرا كه اصالحات قريب الوقوع 
قانون اساس��ي مصر احتماال شامل افزايش دوره فعلي تا 6سال و نيز 
افزايش اختيارات رييس جمهور خواهد شد. به نوشته روزنامه االخبار، 
در اصالحات قانون اساسي كه در روزهاي آتي به پارلمان مصر منتقل 
خواهد شد، پيشنهاداتي چون عدم برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
در ماه مه آتي و افزايش دوره رياس��ت جمهوري عبدالفتاح السيسي تا 
6سال ديده مي شود. اين اصالحات در همه پرسي قانون اساسي سال 
۲۰۱۸ بايد تاييد ش��ود.  پيش بيني مي شود اصالحات مذكور همانند 
توافقنامه »انتقال مالكيت دو جزيره تيران و صنافير به عربستان« مورد 
بحث و جدل قرار گرفته و در مقابل استقبال ائتالف حاكم با مخالفت 
ش��ديد گروه هاي اپوزيسيون مواجه شود. همچنين رسانه هاي دولتي 
مصر كه از ميزان مشاركت در اين همه پرسي نگران هستند، با تاكيد 
بر لزوم موافقت با اين اصالحات براي مبارزه با تروريس��م، بستر الزم 
براي تاييدشان در همه پرسي را فراهم كردند.  در قانون اساسي مصر 
ميزان مشاركت براي تاييد نتايج همه پرسي و اجراي اصالحات تعيين 

نشده و براين اساس تنها شرط موافقت با آنها تاييد بيش از ۵۰ درصد 
شركت كنندگان در همه پرسي است. منابع مصري مي گويند، رهبران 
ائتالف »حماي��ت از مصر« رايزني هاي خود با دس��تگاه هاي مختلف 
براي توافق با شكل اصالحات را همچنان ادامه مي دهند. برخي منابع 
در گفت وگو ب��ا روزنامه االخبار از وجود رويكردي ش��امل اصالحات 
گس��ترده در مواد قانون اساسي كه به منزله انقالب در قانون اساسي 
مصر است، خبر داده اند.  اين منابع گفته اند، اصالحات شامل افزايش 
اختيارات رييس جمهور و صدور مجوز نامزدي براي چندين دوره )نه 
فق��ط دو دوره( و تغيير بندهاي مربوط به پارلمان و دس��تگاه قضايي 
براي همسوس��ازي س��اختارهاي جديد با قوانين تازه تصويب شده از 
س��وي رييس جمهور است.  همچنين پيشنهادات مطرح شده شامل 
افزايش اختيارات رييس جمهور در دستگاه قضايي و نيز افزايش مدت 
تمديد حاالت فوق العاده بدون نياز به برگزاري همه پرس��ي مردمي و 
بسنده كردن به موافقت پارلمان، دولت و شوراي عالي نيروهاي مسلح 
است. در صورتي كه اصالحات جديد قانون اساسي مصر تصويب شود 
به تغيير مق��ررات داخلي پارلمان و نيز ديگر مقررات ويژه هيات هاي 

قضايي منجر خواهد شد.

ژاپن سامانه پاتريوت 
مستقر مي كند

گروه جهان   ژاپن سيستم دفاع موشكي هوايي در 
مناطق غربي اين كش��ور را براي مقابله با تهديدهاي 
موش��كي كره  ش��مالي تقويت و س��امانه موش��كي 
پاتريوت در ش��يمانه و هيروشيما در جزيره هونشو و 

كوچي در جزيره شيكوكو مستقر مي كند. 
به گ��زارش بي بي س��ي، اين اق��دام در واكنش به 
تهديد كره ش��مالي به حمله موش��كي به گوام است، 
جزيره گ��وام در اقيان��وس آرام و در جنوب ش��رقي 
كره ش��مالي است كه امريكا در آن پايگاه نظامي دارد 
و موشك كره شمالي براي حمله به اين پايگاه احتماال 
از مناطق مزبور در ژاپن عبور خواهد كرد. كره شمالي 
در ادامه جنگ لفظي با رييس جمهوري امريكا تهديد 
كرده اس��ت تا اواس��ط ماه آگوس��ت ۴ فروند موشك 
ميان برد را به س��وي جزيره گوام پرتاب خواهد كرد. 
ژاپن همچنين يك ناوشكن به درياي ژاپن مي فرستد. 
اين ناوش��كن مجهز به سيستم راداري است كه توان 

درگيري موشك هاي باليستيك را دارد. 
در همي��ن حال تلويزيون دولت��ي چين گزارش 
داد كه ش��ي جين  پينگ، رييس جمهوري چين به 
دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا گفته است كه 
يك راه حل مس��المت آميز براي بحران كره شمالي 

ضروري است. 
رهبران دو كشور تماس تلفني داشتند و شي جين 
پينگ در آن خويش��تن داري همه طرف ها و پرهيز از 
تشديد تنش ها را خواستار شد. رييس جمهوري چين 
همچني��ن گفت كه حفظ صلح در ش��به جزيره كره 
به نفع چين و امريكاس��ت. ترامپ و شي جين  پينگ 
توافق دارند كه كره ش��مالي باي��د رفتار تحريك آميز 
خ��ود را متوق��ف كند. روس��اي جمهور دو كش��ور 
همچنين تعهد خود به عاري ساختن شبه جزيره كره 

از تسليحات هسته يي را تكرار كردند. 
س��رگئي الوروف، وزير خارجه روسيه نيز از طرح 
مش��ترك كش��ورش با چي��ن براي كاه��ش تنش ها 
در ش��به جزيره ك��ره خبر داده اس��ت. آنگال مركل، 
صدراعظ��م آلمان هم گفته كه اي��ن بحران »راه حل 
نظامي« ندارد. اين درحالي اس��ت ك��ه ترامپ گفته 
طرح هاي نظامي امريكا ب��راي واكنش در برابر اقدام 
احتمالي كره شمالي آماده است. ترامپ در توييترش 
نوش��ت:»چنانچه كره ش��مالي نابخردان��ه عمل كند، 
طرح هاي نظامي ما كامال مهياس��ت، حاضر و آماده! 
اميد كه كيم جونگ اون مسير ديگري انتخاب كند.«

در همي��ن حال ، رس��انه هاي محلي كره ش��مالي 
روز ش��نبه گزارش دادند ك��ه نزديك به ۳.۵ ميليون 
نفر از مردم اين كش��ور براي پيوستن به ارتش براي 
ش��ركت در جنگ ب��ا امريكا درخواس��ت داده اند. به 
گزارش نش��ريه رودونگ س��ينمون وابسته به حزب 
حاكم كارگر در كره ش��مالي ب��ا توجه به وعده دولت 
كره ش��مالي براي تالفي  كردن اقدامات امريكا بعد از 
تحريم هاي جديد ش��وراي امنيت سازمان ملل عليه 
پيونگ يانگ انبوه��ي از مردم ازجمله دانش��جويان، 
كارگران و سربازان بازنشسته درخواست پيوستن به 

ارتش را مطرح كرده اند. 

 تاييد همكاري طالبان
و داعش در ميرزا اولنگ

يك گروه  حقوق بشري افغانستان تاييد كرده كه 
طالبان و داعش در حمله به روستاي ميرزا اولنگ در 
واليت سرپل كه در آن حدود ۵۰ تا 6۰ كشته شدند، 
با يكديگر همكاري كردند. به گزارش رويترز، طالبان 
پيش تر مطالب مطرح ش��ده درب��اره اينكه حمله به 
ميرزا اولنگ يك عمليات مش��ترك با ش��اخه محلي 
داع��ش بوده را رد كرده بود. با اين حال كميس��يون 
مستقل حقوق بش��ر افغانستان گفته تحقيقات اوليه 
حاكي از آن اس��ت ك��ه اين دو گروه ك��ه در حالت 
عادي رقباي سرسخت يكديگر هستند در اين حمله 
با يكديگر همكاري كرده اند. به اعتقاد كارشناس��ان، 
حمله به ميرزا اولنگ نش��ان دهنده وضعيت امنيتي 
وخيم در بسياري از مناطق واليتي افغانستان است. 

 افزايش تدابير امنيتي
در مرزهاي تركيه و سوريه 

تركي��ه اع��الم كرده ب��ه  دليل تح��والت اخير در 
ش��هر ادلب، در ط��ول ۱۵۰كيلومت��ر از مرزهايش با 
س��وريه تدابير امنيتي بيش��تري اتخ��اذ مي كند. به 
گزارش حريت، بينالي ييلديريم نخس��ت وزير تركيه 
گفته اس��ت: »ب��ا توجه به تحوالت اخي��ر در منطقه 
به خصوص در ش��هر ادلب سوريه ما تدابير بيشتري 
در ۱۵۰كيلومتر مرز هاتاي با سوريه اتخاذ مي كنيم. 
همان گونه كه مي دانيد گروه هاي راديكال كنترل اين 
منطقه را در دس��ت گرفته اند و ما براي جلوگيري از 
فجايع انس��اني و تهديدهاي امنيتي عليه كشورمان 
اين تدابير را اتخاذ خواهيم كرد.« اس��تان ادلب تنها 
اس��تان در سوريه اس��ت كه به طور كامل در كنترل 

شورشيان سوري بوده است. 

درخواست تعويق همه پرسي 
استقالل كردستان عراق 

وزير خارجه امريكا از رييس اقليم كردستان عراق 
خواسته كه برگزاري همه پرسي استقالل را به تاخير 
بيندازد. كردس��تان عراق بر چنين درخواستي صحه 
گذاشت اما اعالم كرد، همه پرسي همان تاريخ درنظر 
گرفته ش��ده برگزار مي ش��ود و به تاخير نمي افتد. به 
گزارش الجزيره، در بيانيه رياس��ت اقليم كردس��تان 
عراق كه ش��نبه منتشر شده آمده است، در خصوص 
درخواس��ت ب��راي تعوي��ق در برگزاري همه پرس��ي 
ك��ه وزير خارج��ه امري��كا در گفت وگ��وي تلفني با 
مس��عود بارزاني، رييس اقليم كردستان عراق مطرح 
كرده، بارزاني به تيلرس��ون مش��اركت و همزيس��تي 
مس��المت آميز را كه هدف اصلي كردس��تان عراق با 
دولت اين كش��ور در طول تاريخ بوده يادآوري كرده 
اس��ت. در اين بيانيه جزييات زيادي از پاسخ بارزاني 
به درخواس��ت امريكا نيامده اس��ت. قرار اس��ت اين 

همه پرسي ۲۵ سپتامبر برگزار شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

با تكيه بر نيروهاي آماده به خدمت رييس جمهوري

ترامپهمچنانبرطبلجنگميكوبد

روابط اقتصادي آنكاراـ  برلين در معرض تهديد

آيا مركل از اهرم اقتصاد عليه اردوغان استفاده مي كند؟
گروه جهان  منوچهر فخرزاد 

در سال هاي اخير اقتصاد تركيه به دليل ضربه هاي 
ناش��ي از گام هاي نس��نجيده دولت ح��زب عدالت و 
توسعه در روابط خارجي آس��يب فراواني ديده است. 
بحران��ي كه ش��ليك به يك جنگنده روس در س��ال 
۲۰۱۵ ايجاد كرد، يكي از مهم ترين آسيب ها را در اين 
باره به دنبال داش��ت. هنوز آثار تحريم هاي اقتصادي 
مس��كو در اقتصاد تركيه وجود دارد؛ تحريم هايي كه 
من��ع واردات برخي محص��والت ت��رك، محدوديت 
بازرگاني ترك ها در روسيه، محدوديت هاي ويزايي بر 
ش��هروندان ترك و افت قابل توجه ورود گردش��گران 

روس به تركيه را شامل مي شد. 
المانيتور مي نويسد: در پي افت شديد اقتصاد، آنكارا 
در ت��الش براي ترميم روابط دوجانبه، ژوئن ۲۰۱6 از 
مس��كو عذرخواهي كرد. با اين حال با وجود بهبود در 
برخي حوزه ها، روابط هن��وز به دوران پيش از بحران 
نرسيده  است. پس از آن، در اوايل ماه ژوئن، تركيه در 
بحران خليج جانب قطر را گرفت و روبه روي سعودي 
و هم پيمانانش در ميان كشورهاي سني عرب ايستاد. 
اين عمل نيز خطره��اي اقتصادي در پي دارد. تركيه 
اين روزها در تالش اس��ت ت��ا در قامت يك ميانجي 
ظاهر ش��ود و فرصت هاي اقتص��ادي اش را در هر دو 

طرف حفظ كند. 
تركي��ه اخيرا ني��ز به رويارويي با آلم��ان پرداخته 
است؛ كشوري كه بس��ياري آن  را رهبر اتحاديه اروپا 
مي دانند و تركيه تالش ناموفقي براي پيوستن به اين 
اتحاديه داش��ته اس��ت. دولت حزب عدالت و توسعه 
مدت هاست كه از سوي آلمان ها به دليل نقض حقوق 
بش��ر، ارزش هاي دموكراتيك و حاكمي��ت قانون در 
تركيه مورد انتقاد ق��رار دارد. در ميانه جوالي، آلمان 
خشمگين از بازداشت شهروندانش به اتهام هاي مرتبط 
با كودتاي نافرجام سال پيش، موضع جدي تري گرفت 
و تهدي��د كرد كه ممكن اس��ت از س��الح اقتصادي 

استفاده كند. به نظر مي رس��د كه آنكارا قصد دارد تا 
برخي ش��ركت هاي آلماني را مرتبط ب��ا تالش براي 

كودتا در سال گذشته مرتبط بداند. 
با توجه به گستردگي پيوندهاي اقتصادي، آلمان 
اهرمي قوي در اين باره دارد؛ اما اينكه تا چه حد بتواند 
با اين كارت بازي كند و بخش خصوصي آلمان تا چه 
اندازه حاضر باشد كه در تدابير تنبيهي مشاركت كند، 

محل سوال است. 
در دهه ه��اي گذش��ته آلمان به طور مس��تمر در 
همبسته سازي اقتصاد تركيه با س��رمايه داري غربي، 
حضور فعالي داشته است. اين روند به تجارت فيمابين 
مرتبط است كه در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و آنكارا مدل 
توس��عه جايگزي��ن واردات را در ده��ه ۱۹۸۰ پيش 
گرف��ت و از آن هنگام اقتصاد تركي��ه به روي دنيا باز 
شد. سرمايه گذاري هاي آلمان ابتدا در بخش صادرات 
متمرك��ز بود اما پس از چندي به بخش هاي خدماتي 

نيز گسترش يافت. 
ع��الوه بر اين آلمان مقصد اصلي كارآفرينان ترك 
بود كه به دنبال فناوري و راهكارها بودند. براي سال ها، 
شهروندان آلماني بخش عمده توريست هايي را تشكيل 
مي دادند كه به تركيه مي رفتند و كارگران ترك نيز كه 
از دهه۱۹۵۰ به آلمان مي رفتند، نيروي كار قابل توجه 
و بخش مهمي از افراد مقيم در آلمان را تشكيل دادند. 
نگاهي به آمارها مي تواند تصويري گوياتر از كارت هايي 
كه طرفين براي بازي دارند، به دس��ت دهند. در سال 
۲۰۱6، ارزش ص��ادرات تركيه به آلم��ان ۱۴ميليارد 
دالر بود كه ش��امل كاالهايي براي مصرف در صنايع 
مي شد. در همين زمان، ارزش صادرات آلمان به تركيه 
۲۱.۵ميليارد دالر بود كه عمدتا كاالهاي صنعتي مانند 
ماشين آالت و تجهيزات بودند. بنابراين ارزش تجارت 
دوجانبه به ۳۵.۵ ميليارد دالر مي رس��د كه بي ش��ك 

سهم بيشتر سود در آن متعلق به آلمان است. 
ح��دود  گذش��ته  س��ال  در  آلم��ان  ص��ادرات 

۱.۲تريلي��ون دالر ب��وده كه ۷۰ درص��د از صادرات 
كل اتحادي��ه اروپ��ا را در بر مي گي��رد. براي چنين 
غول صادرات��ي ۲۱.۵ ميليارد دالر فروش به تركيه 
چندان حياتي به نظر نمي رسد. اما در مورد تركيه، 
صادرات اين كش��ور به آلمان مع��ادل با ۱۰ درصد 
از ۱۴۰ميليارد تجارت اين كش��ور اس��ت كه سهم 
مهمي را به خود اختصاص مي دهد. اين مس��اله در 
بخش واردات نيز اهمي��ت دارد. ۱۴ميليارد دالري 
ك��ه آلمان از تركي��ه وارد مي كن��د، در برابر حدود 
يك تريليون دالر واردات اين كش��ور ناچيز اس��ت 
اما واردات تركيه از آلمان ۱۰ درصد خريدهاي اين 

كشور را از خارج تشكيل مي دهد. 
در سرمايه گذاري مستقيم، سهم تركيه در بازار 
۲.۱تريليون دالري س��رمايه گذاري مستقيم آلمان، 
تنها ۱۳ميليارد دالر اس��ت كه ۰.6درصد را تشكيل 
مي دهد. براي آلمان اين س��هم تقريبا ناچيز اس��ت 
ام��ا براي تركيه كه بازار س��رمايه گذاري مس��تقيم 
خارج��ي اش ۱۲۵ميليارد دالر اس��ت، ۱۰ درصد از 

كل را تشكيل مي دهد. 
آلم��ان همچنين وام دهنده  عمده ي��ي به تركيه 
اس��ت. وام هاي درازمدتي كه نهادهاي مالي آلماني 
به بخ��ش خصوصي تركي��ه پرداخته ان��د، در حال 
حاض��ر ۱۰ درص��د از ۲۰۹ميلي��ارد دالر وام ه��اي 
درازمدت اين بخش را تش��كيل مي دهند. در بخش 
گردش��گري، آلمان ها براي م��دت طوالني در صدر 
گردشگران خارجي تركيه بودند تا چندي پيش كه 
روس ها جاي آنان را گرفتند. آمارهاي سال گذشته 
نشان مي دهند كه تعداد توريست هاي آلماني كمتر 
شده اس��ت. از ۲۵.۴ميليون گردشگر خارجي تنها 
۳.۹ميليون آلماني بودند اما يك سال پيش تر و در 
س��ال ۲۰۱۵، ۵.6 ميليون از ۳6 ميليون گردش��گر 
را ش��هروندان آلمان تش��كيل مي دادند. بدون شك 
افزاي��ش خطرهاي امنيت��ي نقش مهم��ي در اين 

افت بازي كرده اس��ت. آنچه هش��داردهنده تر است 
خدشه دار ش��دن چهره بين المللي تركيه و كاهش 
ش��مار توريس��ت هاي اتحاديه اروپا )به طور كلي و 

آلمان به طور خاص( است. 
المانيتور مي نويس��د: در مجم��وع نقش آلمان در 
حوزه اقتصاد تركيه مانند ش��ريكي است كه تركيه به 
سختي مي تواند ناديده اش بگيرد. از سوي ديگر، آنكارا 
نياز دارد تا روابطش را با رهبر جامعه يي كه مي خواهد 
به آن بپيوندد، به خوبي حفظ كند. با توجه به س��هم 
خارق الع��اده ۲۱درص��دي آلمان در تولي��د ناخالص 
داخل��ي اتحاديه اروپ��ا، برقراري تنش ه��اي دوطرفه 
مي تواند س��رازير شدن سرمايه گذاري هاي زودبازده را 
نيز به تركي��ه در ميان مدت و بلندمدت كاهش دهد. 
اين در مجموع مي تواند به يك انفجار در لير ترك كه 
فعال به نس��بت در برابر دالر و يورو ثابت است منجر 

شود و بحران اقتصادي جديدي ايجاد كند. 
با اي��ن تفاصيل آلمان چگون��ه مي تواند از چماق 
اقتصاد عليه تركيه اس��تفاده كند؟ در س��طح دولتي، 
بدون ش��ك اين اهرم در دس��ت آلمان است و حتي 
شايد ساير كشورهاي اتحاديه اروپا نيز از آلمان تبعيت 
كنند. اين تدابير ممكن است قطع يا تعليق معامالت 
تسليحاتي، اعتبارات، وام ها و برخي پروژه ها را شامل 
شوند. تحريم ديگر مي تواند شامل محدودكردن وام ها، 
تسهيالت مالياتي و مشوق هايي باشد كه شركت هاي 

آلماني و اروپايي از معامله با تركيه دريافت مي كردند. 
هش��دار س��فر به ش��هروندان نيز مي تواند در كاهش 
انگيزه سفر گردشگران به تركيه موثر باشد. اما در بعد 
صادركنندگان، واردكنندگان و سرمايه گذاران بخش 
خصوصي چه؟ آيا آلمان ها مي توانند آنها را وادار كنند 

تا در كوتاه مدت موثر باشند؟ 
پاس��خ به اين پرس��ش دش��وار به  نظر مي رسد 
چ��ون هر ك��س در بخ��ش خصوص��ي مي داند كه 
افت و خيزها در سياس��ت هر زمان ممكن است به 
جاي نخس��ت بازگردد. بنابراين در حال حاضر نيز 
اميد بازگش��ت به روزهاي خوب پيش��ين در ميان 
ش��ركت هاي آلماني وجود دارد و ب��راي تحقق آن 
ت��الش مي كنند. بخش خصوص��ي تركيه نيز بدون 
اينك��ه چنان وارد انتظارهاي سياس��ي آلمان مانند 
حاكميت قانون و اس��تانداردهاي اتحاديه اروپا شود 

در تالش است تا تنش ها كاهش يابند. 
آلمان در سال جاري وارد انتخابات مي شود. رهبران 
آلم��ان در صورت عدم اقدام عليه دولت كنوني تركيه 
كه روزانه به نقض قانون ادامه مي دهد، ممكن است در 
برابر راي دهندگان شرمسار شوند. رهبران آلمان نياز 
دارند كه به راي دهندگان نتيجه اين اقدام هاي قاطع 
را نش��ان دهند. اگر تير در ح��ال حاضر از چله كمان 
رها شده باشد، بايد به هدف بخورد در غير اين صورت 
سياستمداران ممكن است بهاي آن را پرداخت كنند. 

گروه جهان 
دونال��د ترام��پ در ميان��ه منازع��ه لفظ��ي ب��ا  
ك��ره ش��مالي، در اقدام��ي غيرمنتظ��ره ونزوئال را 
ني��ز ب��ه اس��تفاده از گزين��ه نظامي تهدي��د كرد. 
رييس جمه��وري امريكا كه هفت��ه پيش از آماده به 
خدم��ت بودن نيروه��اي امريكايي ب��راي مقابله با 
تهديد  احتمالي كره ش��مالي سخن گفته بود، اين بار 
پيكان تهديد را به سوي ونزوئال نشانه رفته و اعالم 
كرد كه در برخورد با اين كش��ور گزينه نظامي هم 
روي ميز اس��ت. در اين ميان تعيين نشدن فوريتي 
ب��راي حضور نظامي در هيچ ي��ك از اين دو جبهه، 
منتق��دان را واداش��ته ت��ا تهديده��اي ترامپ را به 

لفاظي هاي توخالي تشبيه كنند. 
به گزارش بي بي سي، ترامپ جمعه تهديد كرده 
است: »گزينه هاي متعددي براي مواجهه با ونزوئال 
وج��ود دارد؛ اگر الزم باش��د حتي گزين��ه نظامي! 
مردم آنج��ا )ونزوئال( در حال جان دادن هس��تند. 
بنابراين من گزينه نظامي را در مورد ونزوئال مردود 

نمي دانم.« 
وي در همان روز در ديداري ديگر با خبرنگاران 
و در تفس��ير تهديده��اي قبلي افزود: »م��ا درباره 
چنين مواردي علني حرف نمي زنيم؛ اما استفاده از 
نيروي نظامي گزينه يي است كه ما قطعا مي توانيم 

روي آن حساب كنيم. «
اين در حالي اس��ت كه تكرار احتمال اس��تفاده 
از گزينه نظام��ي در اظهارات چند روز اخير ترامپ 
نگران��ي مقام ه��اي پيش��ين و كنون��ي و همچنين 
ناظران ب��ر تحوالت در امريكا و س��اير نقاط جهان 
را در پي داش��ته و بسياري از لحن »جنگ طلبانه« 

ترامپ انتقاد كرده اند. 
همزمان با اي��ن اظهارات ترامپ، كاخ س��فيد با 
انتش��ار اطالعيه يي خبر داد كه ني��كالس مادورو، 
رييس جمه��وري ونزوئ��ال درخواس��ت گفت وگوي 
تلفني مس��تقيم با همتاي امريكايي خود را مطرح 
كرده است. طبق اين اطالعيه، امريكا بارها از دولت 
ونزوئال خواسته از سركوب معترضان، زنداني كردن 
مخالفان و نقض حقوق بشر دست بردارد و هر زماني 
كه اصول دموكراس��ي دوباره در ونزوئال برقرار شود، 
ترام��پ با كمال ميل حاضر ب��ه گفت وگو با رهبران 

اين كشور خواهد بود. 
اگرچ��ه اس��تفاده ترامپ از ق��درت برتر نظامي 
كش��ورش عليه كره ش��مالي در چند روز گذش��ته 
بسيار خبرساز ش��ده، اما اين نخستين مرتبه است 
ك��ه ونزوئال را به اس��تفاده از گزين��ه نظامي تهديد 

مي كند. اگرچه به گزارش رويترز، پنتاگون دقايقي 
بع��د از اظهارات ترامپ اعالم ك��رد كه وزارت دفاع 
هيچ دستوري در ارتباط با حمله به ونزوئال دريافت 

نكرده است.
در پ��ي ناآرامي ه��اي اخي��ر در ونزوئال بر س��ر 
انتخاب��ات و تش��كيل مجم��ع جدي��د  برگ��زاري 
قانون اساس��ي، امري��كا ۸ مق��ام كنوني و پيش��ين 

دولت را تحريم و دارايي هاي آنها را مس��دود كرد و 
مادورو را »ديكتاتور« خواند. اگرچه اقدامات دولت 
سوسياليست ونزوئال از سوي بسياري از كشورها در 
جامعه جهاني محكوم شده است، اما باز هم تهديد 
اين كشور امريكاي التين به استفاده از اقدام نظامي 

واكنشي شديد و نگران كننده محسوب مي شود. 
لي��ان پانه ت��ا، وزي��ر دف��اع امري��كا در دوران 

رياس��ت جمهوري ب��اراك اوبام��ا دقايق��ي بع��د از 
اظه��ارات ترامپ و در حالي ك��ه به مضطرب بودن 
خودش معترف بود، گفت: »آنچه اكنون بايد مردم 
امريكا از رهبرش��ان بشنوند، اين است كه بگويد ما 
قدرت آن را داريم كه اين بحران ها را مسالمت آميز 

از سر بگذرانيم.« 
وي در گفت وگو با ش��بكه خبري سي ان ان با 

انتقاد از »س��خنان نس��نجيده« رييس جمهوري 
امريكا، از مش��اوران و مقام هاي دولت كشورش 
درخواس��ت كرد ك��ه با وحدت كالم و انس��جام 
ت��الش كنند ت��ا »پي��ام واضحي از اس��تراتژي 
امريكاي��ي« ب��ه جهان ارس��ال كنن��د و به فكر 
كنترل بحران باشند. وي افزود: با توجه به سابقه 
طوالني ك��ه در ام��ور نظامي و امنيتي داش��ته 
اس��ت، باور دارد كه اكنون امنيت ملي امريكا در 
وخيم ترين وضعيت از زمان بحران موشكي كوبا 

در اوج دوران جنگ سرد قرار دارد. 
اما به گ��زارش نيويورك تايم��ز، با وجود لحن 
تهديدآمي��زي ك��ه اين روزه��ا از باش��گاه گلف 
رييس جمهوري در نيوجرس��ي ش��نيده مي شود، 
ام��ا به نظر نمي رس��د كه ارتش امري��كا در حال 
آماده ش��دن ب��راي حمل��ه عليه كره ش��مالي يا 
ونزوئال باش��د. پنتاگون هيچ گزارشي را در مورد 
اعزام كش��تي هاي جديد به س��مت كره شمالي يا 
جابه جايي نيروها منتش��ر نكرده و هيچ نشانه يي 
دال بر تصميم براي خارج كردن هزاران امريكايي 
ساكن كره جنوبي مش��اهده نمي شود. تضاد ميان 
اظه��ارات ش��ديدالحن رييس جمه��وري و عدم 
آمادگي نيروهاي نظامي نشان مي دهد كه ترامپ 
احتماال هنوز هم روي يافتن راه حلي براي بحران 

كره شمالي حساب مي كند. 
ترامپ بعدازظه��ر جمعه و پس از دو اولتيماتوم 
ب��ه پيونگ يان��گ با اعضاي گ��روه امنيت ملي خود 
دي��دار كرد و وعده داد به ديپلماس��ي فرصت دهد. 
وي پس از اين ديدار به خبرنگاران گفت: »مي توانم 
به ش��ما اطمينان دهم كه هيچ كس��ي بيش��تر از 
رييس جمهوري ترامپ عاشق راه حلي مسالمت آميز 
نيس��ت. اميدواري��م كه موثر باش��د، ام��ا اين روند 

سال هاي طوالني طول خواهد كشيد.«
ركس تيلرس��ون نيز كه در بازگش��ت از س��فر 
خود به آس��يا روز جمعه در نيوجرس��ي براي ارائه 
گزارش با ترامپ ديدار كرد، گفت كه لحن ش��ديد 
رييس جمهوري بخشي از اس��تراتژي كلي با هدف 

كشاندن كره شمالي به ميز مذاكره بوده است. 
اگرچ��ه ترام��پ در نظ��ر گرفتن اق��دام نظامي 
عليه ونزوئال را درس��ت پس از عقب نش��يني نسبي 
از تهديدها عليه كره ش��مالي مطرح كرد، اما شواهد 
موج��ود نش��ان مي دهد ك��ه اين گزين��ه نيز صرفا 
تحريك كالمي عليه مادوروس��ت، چرا كه پنتاگون 
هنوز دس��توري مبني بر حمله يا اعزام نيرو دريافت 

نكرده است. 

در ادامه بحران و ناآرامي هاي سياس��ي در ونزوئال، پرو س��فير اين كشور در 
ليم��ا را اخراج كرد. ديه گو مولرو، س��فير ونزوئال در پرو، پن��ج روز فرصت دارد 
تا خاك اين كش��ور را ت��رك كند. پرو اين اقدام را در واكنش به آنچه »پاس��خ 
غيرقاب��ل قبول« نيكالس مادورو به انتقادهاي جهاني از اقداماتش، انجام داده و 
اين در حالي اس��ت كه ديگر رهبران كشورهاي امريكاي التين نيز از تالش هاي 

مادورو »براي ايجاد ديكتاتوري« انتقاد كرده اند. 
در همي��ن ح��ال، رييس جمه��ور ونزوئال برگزاري نشس��ت ف��وري رهبران 
كشورهاي امريكاي التين و حوزه كاراييب را با هدف رسيدگي به بحران مربوطه 

خواس��تار شده است. به گزارش اس��پوتنيك، مادورو از ائتالف بوليواري مستقر 
در كاراكاس خواس��ت تا به برنامه ريزي اين نشس��ت كمك كند و گفت: »رسما 
پيش��نهاد مي دهم كه سالوادور سانچز سرن، رييس جمهوري السالوادور، نشست 
ف��وري رهبران ۳۳ كش��ور امريكاي التين و حوزه كارايي��ب را برگزار كند تا در 
جريان آن به مس��اله بحران ونزوئال رس��يدگي ش��ود.« ائتالف بوليواري طرفدار 
مذاكره با ونزوئالس��ت و تحريم هاي اعمال ش��ده از س��وي امريكا بر ونزوئال را 
محكوم كرده اس��ت؛ تحريم هايي كه با هدف منصرف كردن مادورو از برگزاري 

انتخابات جنجالي براي تشكيل مجمع قانون اساسي اعمال شدند. 

مادورو نشست فوري رهبران امريكاي التين را خواستار شد
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پرونده8
چالش هاي معيشتي و آموزشي 

پاشنه آشيل دولت دوازدهم
قطار دولت دوازدهم درحالي سوت حركت را به صدا 
درآورده كه مش��كالت اقتصادي و به دنبال آن معضالت 
عديده و گس��ترده حاشيه نش��يني، فقر، ضعف سيستم 
آموزشي و آسيب هاي گسترده نظام خانوادگي و بي ميلي 
به تشكيل خانواده، منظره هاي ناخوشايند بر جا مانده از 

گذشته مسير حركت را شكل داده اند. 
دولت دوازدهم به رياست »حسن روحاني« پس از 
مراس��م تنفيذ و تحليف كه با حضور مقامات لشكري 
و كش��وري داخلي و ميهمانان خارج��ي در 14مرداد 
صورت گرفت به طور رس��مي آغاز به كار كرده است. 
دولتي كه در ادامه مس��ير 4س��اله خود با چالش هاي 
اجتماعي، سياس��ي، اقتص��ادي و فرهنگي بس��ياري 
روبه روس��ت كه نياز به برنامه ريزي، سياست گذاري و 
انتخاب كابينه همراه در جهت راستي آزمايي عملكرد 

دولت را دوچندان كرده است. 
مشكالت حاشيه نش��يني و فقر، بحران هاي ناشي از 
اختالف طبقاتي، چالش ها و آس��يب هاي گسترده نظام 
خانواده ناشي از كاهش ازدواج و افزايش طالق همچنين 
ناهمس��اني امكانات سيستم آموزش��ي در همه مناطق، 
بخشي از مشكالتي است كه دولت يازدهم، تالش كرد تا 
در دوره 4ساله نخست خود، بخشي از آن را مرتفع كند 
و قرار اس��ت باقي مسائل را با حمايت هاي همه اقشار و 

نهادها حل و فصل كند. 
ايرنا در گزارشي با بيان اين مطلب افزود: تاكيد رهبر 
انقالب بر توجه به معيش��ت قش��رهاي مختلف جامعه، 
مناطق كمتر توسعه يافته و كاهش شكاف طبقاتي ناشي 
از عدم توزيع مناس��ب درآمدها موجب شد تا در دولت 
يازدهم و به دنبال آن، دولت دوازدهم به رياست روحاني، 
توجه به مناطق روس��تايي و كاهش ش��كاف طبقاتي را 
ب��ه عنوان يكي از مهم ترين برنامه ه��اي خود قرار دهد؛ 
نابرابري هاي��ي كه از چالش هاي مهم اقتصادي نش��ات 

گرفته و نيازمند ايجاد زمينه هاي رشد و توسعه است. 
در همين راس��تا، دول��ت يازدهم ت��الش كرد در 
دوران 4س��اله ب��ا افزاي��ش ميزان درآم��د دهك هاي 
پايين جامعه، ايجاد اش��تغال پاي��دار در اين مناطق و 
بسترسازي براي توس��عه پايدار روستايي به مبارزه با 
اين چالش بپردازد. حاشيه نشيني و چگونگي برخورد 
ب��ا آن هم يكي از مس��ائل چالش برانگيزي اس��ت كه 

دولتمردان را به مبارزه مي طلبد. 
در همي��ن راس��تا، دول��ت يازدهم با آگاه��ي از اين 
وضعيت، توجه به اقتصاد روس��تاها از طريق ش��ناخت 
ظرفيت هاي اش��تغال زايي و مهارت آموزي متناس��ب با 
منطقه همچنين توسعه درآمد ملي و منابع داخلي را در 
پيش گرفت و تالش كرد با ارائه بس��ته هاي حمايتي به 
روستاها و در نتيجه كارآفريني به روند كاهش مهاجرت 

روستاييان به شهرها سرعت ببخشد. 
با تمام ت��الش دولت به دلي��ل تحريم هاي خارجي 
بس��يار عليه كشور و معضالت اقتصادي در بخش توليد 
و سرمايه گذاري، مشكالت معيشتي و طبقاتي همچنان 
باقي مان��ده كه دقت دولت دوازده��م در انتخاب وزرا و 
اعض��اي كابين��ه را مي طلبد ت��ا تكرار تخل��ف دريافت 
حقوق هاي نامتعارف، بسترس��از بي اعتمادي به دولت و 

اختالف طبقاتي بيشتر نشود. 
در بخ��ش ديگ��ري از اي��ن گ��زارش آمده اس��ت: 
دس��ت اندازهاي مس��ير ازدواج از قبيل بي��كاري و نبود 
درآمد پايدار و مناس��ب، ت��رس از تامين مخارج زندگي 
و نگران��ي از باال بودن هزينه ها، مانع از فكر به تش��كيل 
زندگي مشترك و آينده يي مناسب در ميان جوانان شده 
كه در نتيجه آنان را از ميل به ازدواج بازداش��ته اس��ت 
تا آنجا كه ترجيح مي دهند بدون پذيرش مس��ووليت به 
زندگي يكنواخت و روزمره خود ادامه دهند و از تشكيل 

زندگي مشترك سر باز زنند. 
موضوع��ي كه دول��ت يازدهم در س��ال هاي صدارت 
تالش كرد تا با بهينه س��ازي مس��ير ناهم��وار ازدواج و 
افزايش وام پرداختي به زوج ها، يكي از مهم ترين سدهاي 
راه ازدواج جوان��ان را بردارد. ب��ه اين معنا كه تا پيش از 
س��ال 1394 بانك ها به زوجي��ن مبلغ 6 ميليون تومان 
وام پرداخت مي كردند كه با سياس��ت گذاري هاي دولت 
يازدهم، اين ميزان وام قرض الحسنه به 20 ميليون تومان 
افزايش يافت يعني هر زوج مي توانند 10 ميليون تومان 
وام بگيرد كه با توجه اطالعات منتش��ر شده، ارقامي كه 
بانك هاي كش��ور در س��ال 1395 به زوج هاي جوان به 
عنوان وام پرداخت كرده اند بيش از 4برابر سال 92 بود. 

اميد اس��ت تا دولتمردان همراه با دولت دوازدهم 
هم با تسهيل ش��رايط اشتغال براي جوانان و سهولت 
در امر درياف��ت وام ازدواج به ويژه در مناطق محروم 
زمينه اش��تياق جوانان به تش��كيل زندگي مش��ترك 
را تقويت و راه هاي تش��كيل خان��واده را هموار كنند. 
رييس دولت دوازدهم بايد موضوع مس��كن جوانان و 
ازدواج آنان و ايجاد زمينه هاي اش��تغال براي جوانان 

كشور را در اولويت قرار دهد. 
وزارت آم��وزش و پرورش با برخورداري از بيش از 
يك ميليون كارمند و نزديك به 14ميليون دانش آموز 
در سراس��ر كشور، بزرگ ترين دستگاه دولتي به شمار 
م��ي رود كه به دليل وس��عت دايره خدمت رس��اني از 
ناهمس��اني خدماتي عميقي در جغرافياي كشور رنج 
مي ب��رد. امكانات آموزش��ي در مناطق توس��عه نيافته 
كش��ور محدود و ضعيف بوده و بسياري از معلمان به 
شيوه هاي بهينه آموزش دهي تجهيز نشده اند بر همين 
اس��اس با تمام تالش هاي صورت گرفته هنوز ش��مار 

كودكان محروم از تحصيل در كشور باالست. 
موضوعي كه دولت يازدهم را بر آن داش��ت تا توسعه 
عدالت آموزش��ي را از طريق انس��داد مبادي بي سوادي، 
تدوين نظام جامع دوره آموزش پيش دبستاني و حمايت 
كامل از پوشش رايگان پيش دبستاني در مناطق محروم 
و جذب قريب به 40هزار نوآموز در اين مناطق، افزايش 
دانش آم��وزان م��دارس غيردولتي ب��ه كل دانش آموزان 
از 8.73 در س��ال تحصيلي 93-92 به 10.67 در س��ال 

تحصيلي 95-94 دنبال كند. 
نامناس��ب بودن وضعي��ت منابع مال��ي و اعتبارات، 
مطالب��ات بازنشس��تگان، حق الزحمه امتحان��ات و... به 
معلمان ديگ��ر چالش دولت يازدهم ب��ود كه با افزايش 
اعتب��ارات و پرداخ��ت مطالبات عقب افت��اده و افزايش 
103درصدي حقوق فرهنگيان توانست بر اين چالش ها 

غلبه كند. 
ح��ال با روي كارآمدن دولت جديد كه بحث ها حول 
محور كيس��تي وزير آموزش و پرورش مي چرخد، اميد 
اس��ت تا نقش بي بديل وزارتخانه هاي آموزش و پرورش 
و آم��وزش عالي در تعليم و تربيت نس��ل آينده در نظر 
گرفته شود و تيمي مقتدر به همراه وزيري آگاه، خالق، 
كارآمد، دلس��وز و متعهد انتخاب شود تا با برنامه ريزي و 
سياست گذاري هاي مناسب، فرهنگ و دانش به بهترين 

وجه ممكن در جامعه گسترش پيدا كند. 

گزارش كوتاه

عموم مردم بيش��تر وق��ت خ��ود را در محيط كار 
مي گذرانند، به همين دليل ش��رايط محيط كار امنيت 

زيادي در تامين سالمت رواني آنها دارد. 
فرامرز توفيقي؛ كارشناس ارشد بازار كار و اشتغال در 
مقاله يي با عنوان قدرت و تاثير امنيت شغلي عنوان كرد: 
امنيت شغلي يا Job security، احتمال اين است كه 
شخصي بتواند خود را حفظ كند و احتمال بيكار شدن 
شخص بسيار پايين باشد. اين مهم وابسته به فاكتورهاي 
اقتصادي، موقعيت و تجاري و مهارت هاي شخصي فرد 
شاغل اس��ت. امنيت شغلي موافق چرخه تجاري عمل 
مي كند ب��ه اين صورت كه در رون��ق اقتصادي افزايش 

مي يابد و در ركورد ها كاهش خواهد داشت. 
به گزارش ايبنا، اين كارش��ناس در ادامه مي نويسد: 
البته عوامل ش��خصي زيادي را مي توان موثر بر اهميت 
شغلي دانست؛ از جمله تحصيالت، سابقه كار، موقعيت 
ش��غلي و... در واقع ني��روي كار بايد بتوان��د خود را به 
س��رعت با ش��رايط وفق داده يا به اصطالح كامال به روز 
باشد. امنيت شغلي پروسه يا روندي است كه به ميزان 
نامعيني كاراكترهاي كار و واحد اشتغال را تهديد كند 
يا آنها را به چالش بكشاند و در زواياي متمايز ناهنجاري 

به وجود بياورد. 
م��ا مي دانيم كه تعاريف متع��ددي راجع به امنيت 
ش��غلي وج��ود دارد ك��ه آن را به روش ه��اي گوناگون 
تقس��يم بندي مي كنند. نوع شكل و س��مت يا جايگاه 
سياس��ي اقتصادي و فاكتورهاي ديگ��ر بي تاثير در آن 
نيست. براي مشاغل متفاوت تقسيم بندي امنيت شغلي 

متمايزتري قائل مي شود. 
بحث بهداش��ت كار و سختي كار يا فشارهاي رواني 
بس��ياري از مش��اغل در اينج��ا مطرح اس��ت. البته در 
كش��ورهايي مانند اياالت متح��ده امريكا عامل اقتصاد 
و تجارت امنيت بيش��تري را خواهد داش��ت كه دليل 
اين موضوع را هم مي توان سيس��تم س��رمايه داري آن 
كش��ور و عدم دخالت دولت در امور تجاري دانست. در 
اياالت متحده به دليل موقعيت اقتصادي خاص امنيت 
شغلي نسبتا باالست. در واقع با رونق اقتصادي شركت ها 
س��عي در اس��تخدام نيروي بيش��تر براي توليد بيشتر 
خواهد كرد؛ در اينجا الزم اس��ت توجهي به كند شدن 
نرخ رش��د در اين كشورها نيز شود كه اين خود عاملي 
است براي كاهش امنيت شغلي، چرا كه شركت ها تمايل 
به كاهش هرچه بيشتر هزينه هاي داخلي »هزينه هاي 
ج��ذب« خواهد داش��ت كه مي تواند امنيت ش��غلي را 

كاهش دهد. 

 چرا امنيت شغلي براي همه مردم مهم است؟
به اختصار برخي از عوامل كه تاثير زيادي در ايجاد 
اس��ترس ناشي از كار دارند: شرايط كاري، تراكم كاري، 
ابهام نقش، تعارض شغلي، مسووليت، روابط با ما فوق و 

عدم امنيت شغلي و... 
در ش��رايط فعلي دنيا هيچ ش��غلي دايمي نيست و 
حفظ شدن و بقا آن بستگي به ميزان فعاليت خود فرد 
دارد ولي عدم آگاهي از اين موضوع موجب كنار گذاشته 
ش��دن، لغو يا اتمام قرارداد موقت و بازنشستگي يكي از 

فشارهاي رواني است. 
چنين حالتي باعث مي ش��ود فرد قبل از آنكه بطور 
طبيعي از كار باز نشس��ته ش��ود احساس فرسودگي و 
كس��الت مي كند. ترس از تزلزل يا كنار گذاشته شدن 
در افرادي كه مي دانند به مدارج باال و باالترين س��طح 
پيشرفت در كار خود رس��يده اند بسيار شديد تر است. 
اين افراد ب��ه پُركاري مي پردازند تا همچنان خود را در 
اوج نگه دارند و در عين حال مي كوش��ند احساس عدم 
امنيت شغلي را مخفي كنند و بدين ترتيب بيش از پيش 

در معرفي استرس قرار مي گيرند. 
در زندگي سازماني اهميت شغلي از جمله مسائلي 
است كه كاركنان سازمان ها را به خود مشغول مي كند 
و بخش��ي از انرژي رواني و فكري س��ازمان صرف اين 
مس��اله مي ش��ود. در صورتي كه كاركنان از اين بابت 
به س��طح مطلوبي از آس��ايش خاطر دس��ت يابند با 
ف��راغ بال ت��وان و انرژي فكري و جس��مي خود را در 
اختيار سازمان قرار مي دهند و سازمان نيز كمتر دچار 

تنش هاي انساني مي شود. 

 معيارهايي كه براي محاسبه اهميت شغلي 
معمول است 

معيارهايي كه براي محاسبه اهميت شغلي معمول 
اس��ت يكي نمره يا رتبه اهميت شغلي است و ديگري 
ش��اخص اهميت ش��غلي. البته ممكن است معيارهاي 

ديگري نيز به كار گرفته شوند. 
نمره يا رتبه اهميت ش�غلي: عددي است كه 
بيان كننده ريس��ك بيكاري اس��ت كه در آناليزهاي 
آماري سرشماري از موقعيت ها، صنعت ها و حرفه ها 

به دست مي آيد. 
شاخص اهميت شغلي: ش��اخص اهميت شغلي 
نيز مقياس س��طح اهميت شغلي يك كشور يا منطقه 
يا همان ريسك بيكاري در صنعت، حرفه يا مكاني است. 
ش��ايد بتوان گفت نبود امنيت ش��غلي خود عاملي 
اس��ت ب��راي پايين ب��ودن به��ره وري ني��روي كار در 
كش��ور هاي كمتر توس��عه يافته، در واقع به علت نبود 
محيطي بدون استرس براي نيروي كار و در صورت عدم 

رضايت از وضعيت اشتغال كه همه مي تواند از پيامد هاي 
عدم امنيت شغلي باشد بهره وري در اين جوامع بسيار 
پايين است. پس ش��ايد بتوان به اين سوال ديرينه كه 
چرا بهره وري )ساعات مفيد كار( در كشورمان نسبت به 

كشورهاي ديگر بسيار پايين تر است، پاسخ داد. 
در مفهوم امنيت ش��غلي موضوعاتي چون تغييرات 
ش��غلي، از دست دادن ش��غل، عدم دستيابي به شغل 
مناس��ب گنجانده ش��ده اس��ت. بنابراين اعتقاد روان 
شناسان صنعتي و سازماني امنيت شغلي يكي از عوامل 
به وجود آورنده رضايت ش��غلي است. نيازهاي تاميني 
كامال آش��كار و در بين اغلب مردم بس��يار متداول اند. 
همه ما ميل داريم از آس��يب هاي زندگي نظير تصادف، 
جنگ ها، امراض و بي ثباتي اقتصادي و ش��غلي در امان 
باش��يم. از اينرو اف��راد و س��ازمان ها عالقه مندند كه تا 
اندازه يي اطمينان فراهم كنند كه از اين قبيل فاجعه ها 

حتي االمكان مصون خواهند بود. 

 مولفه هاي مفهوم امنيت شغلي
۱- جابه جايي كمتر در شغل: جابه جايي كمتر در 
ش��غل بيانگر وجود امنيت ش��غلي است كه حاصل آن 
تخصصي و خبرگي است و زماني كه افراد در يك شغل 
خبرگي و تخصص پيدا كردند بخش��ي از امنيت شغلي 

آنها شكل مي گيرد. 
۲- تمركز بر ش�غل توس�ط افراد: بيانگر وجود 
ثبات شغلي است كه اين تمركز از دو شغله شدن افراد 

جلوگيري و بخشي از امنيت شغلي را شكل مي دهد. 
۳- انتخاب شغل مناسب: انتخاب شغل مناسب 
زمينه س��از بروز و تقويت عالقه مندي از كار است كه با 

امنيت شغلي رابطه مستقيم دارد. 
۴- رضايت در شغل: رضايت در شغل موجب بروز 
خالقيت در كار شده و نهايتا خالقيت ها استحكام بخش 

امنيت شغلي كاركنان خواهد بود. 
۵- رضايت اقتص�ادي: رضايت اقتصادي موجب 
دلگرمي فرد در كار شده و احساس برابري در كاركنان 
شكل مي گيرد كه خود احساس برابري در سازمان نقش 

موثري در امنيت شغلي ايفا مي كند. 
۶- عاطفي بودن محيط كار: از جمله مولفه هاي 
امنيت ش��غلي، عاطفي بودن محيط كار اس��ت كه به 
س��اختن روان سالم انسان ها كمك مي كند و زماني كه 
انس��ان ها از طريق كار شخصيت و روان خود را تكامل 

بخشند امنيت شغلي آنها نيز تامين مي شود. 
۷- احس�اس آرامش: احس��اس آرام��ش در كار 
منجر به رهايي از فشار شغلي شده و در نتيجه بخشي 
از امنيت ش��غلي كاركنان كه از طريق فشارهاي شغلي 

تهديدمي شود، تامين مي شود. 
۸- وابسته شدن فرد به سازمان: وابسته شدن 
فرد به س��ازمان بيانگر وجودامنيت ش��غلي اس��ت كه 
حاصل آن تعهد سازماني است. زماني كه كاركنان يك 
س��ازمان از س��ازمان خود دفاع كنند به طور مستقيم و 
غيرمستقيم اعتبار سازمان را تقويت كرده كه در سايه 

آن امنيت شغلي افراد تامين مي شود. 
 استخدام و جذب نيرو چگونه است؟

جذب به ش��كل پيماني، رس��مي يا دايم، نه ماه 
فصل��ي يا س��ه م��اه )85 روزه(، ق��راردادي و ده ها 
م��وارد ديگر وجود دارد. نظام و پروتكل كاري براي 
طرفين ب��ا توجه به نوع كار و حقوق و مفاد مندرج 
در پروتكل تدوين وبين طرفين آغاز مي شود. البته 
آمارها نشان مي دهند به علت نبود امنيت شغلي با 
شرايط جذب نيرو به صورت قراردادي و حذف دايم 
يا )استخدام رس��مي( ناهنجاري و تخلفات افزايش 

چشمگيري داشته است. 
بنابراي��ن يكي از امتي��ازات مثبت و خوب براي 
فرد متقاضي كار- استخدام به صورت رسمي است 
كه اگ��ر كارگر و كارمند تكليف��ش را بداند و تعلق 
خاطر داشته باشد مي تواند در روند يك كار توليدي 
و صنعتي با افزاي��ش راندمان و بهره وري تاثيرگذار 
باش��د و اين تاثيرگذاري به سوددهي مي انجامد. به 
اي��ن نكته دقت كنيد كه به تناس��ب روش و حالت 
جذب نيرو درجه فشار امنيت شغلي متفاوت خواهد 
ب��ود و فش��ار عصبي و رواني بر ف��رد به خاطر عدم 
اطمين��ان از وضعيت آين��ده كاري آنچناني خواهد 
ش��د. پس اين رون��د تاثيرگذاري زي��ادي بر ميزان 
توليد و خط توليد مي تواند داش��ته باش��د. لوايح و 

مصوبه هاي قانوني بسيار مهمي بر روش هاي جذب 
و فيلت��ر و Format گوناگون با توجه به واحد كار 
وجود دارد. و اما مش��كالتي كه براثر مناسب نبودن 

شيوه جذب كاركنان ايجاد مي شود: 
مثال بس��ياري از پرس��نل معادن با سابقه بيش 
از ده ها س��ال هنوز هم اس��تخدام دايم يا رس��مي 
نيس��تند و اين مساله شايد به خاطر طرح واگذاري 
و خصوصي س��ازي اتفاق افتاده اس��ت يا بسياري از 
پرسنل در دانش��گاه ها باسابقه به علت هاي متفاوت 
از جمل��ه ردي��ف اس��تخدامي، قبول��ي در آزمون 
ادواري- اس��تخدامي يا حتي عدم گسترش محيط 
كاري پرس��نل ب��ا توجه به ش��رايط س��ني، وجود 
همس��ر- فرزندان، پدر و مادر تحت تكفل و خداي 
ناك��رده بيماري ها آينده روش��ني از جذب دايم را 
ندارند. يا معلمان حق التدريس و پيماني با س��ابقه 
بيش از س��ه س��ال و مدارج دانش��گاهي هنوز بين 
300 ت��ا 800 هزار تومان ماهيان��ه حقوق دريافت 
خواهند كرد به طوري كه بيمه و مزاياي وزارت رفاه 

اجتماعي هم برخوردار نيستند. 

 قراردادي يا شركتي بودن نيروي انساني
شركتي بودن بس��ياري از پرسنل، ادارات و نهادها 
خسارت هاي هنگفتي را به بار خواهد آورد با اخراج يا 
قطع كار، يك فرد از لحاظ مالي و اجتماعي و خانوادگي 
دچار ناهنجاري فراوان خواهد شد و اين ناهنجاري بر 
پيكره جامعه وارد خواهد شد. در اينجا نمي توان ليست 
بلن��دي را نام برد ولي مي توان حق��وق حقه عدالت و 
عدال��ت خواهي در جامع��ه و روح عظيم عدالت را كه 
تنخواه همه انسان هاست، بيان داشت در اين حالت در 
بسياري از موارد آمارها نشان مي دهد با وجود قانون و 
دفاع محكم قانون از حق، متاسفانه مديريت جديد در 
واحد اشتغال با تغيير و تحول نيرو اقدام جدي خواهد 
كرد يا حتي در چيدمان نيروها سليقه يي عمل كرده و 
چه بسا بسياري از نيروها از صحنه كار خارج شده اند. 
يا در بعضي از موارد در مساله كاسته شدن تصدي گري 
دولت در اين قسمت نقش داشته كه به علت خصوصي 
ش��دن نيروي قديم��ي واپس زده و ني��روي جديد با 
شرايط جديد اداري مثال در شركت ها حاكم به محيط 
كار خواهد ش��د و اين موضوع به يك مديريت واحد و 

برنامه ريزي بلندمدت نياز دارد. 
چرا از فقدان امنيت ش�غلي خطرات بيش�تري 
نسبت به موضوعات ديگر كاري احساس مي شود؟

از موضوع��ات فوق الع��اده مه��م ك��ه هم اكنون 
تهديدي مهم براي جوانان نيزمحسوب مي شود اين 
است كه چرا فقدان امنيت شغلي به وجود مي آيد و 
چرا روند رو به رش��دي داشته است. آمارهاي بغرنج 
حاكي از افزايش بيكاري اس��ت وقت��ي كه در ابتدا 
به امر، اين مس��اله )امنيت ش��غلي( در حال كاهش 
يا بهبودي نيس��ت پس چگونه مي ت��وان امنيت در 
مشاغل را برقرار كرد. سياست گذاران و تصميم سازان 
كالن كشور و منابع فكري نو و خالق  بايد با توجه به 
زيرساختارهاي قانوني و قوانين موجود به ترميم آن 
بپردازند. وقتي عدم امنيت شغلي به وجود مي آيد و 
رشد مي كند بنابراين خطرات آن ملموس تر است و 

به سادگي قابل درك است. 
چگونه مي توان خطرات را كاهش داد و برطرف 
كرد؟ آرزوي همه ماس��ت اما  بايد به شكل منطقي 
براي آن برنامه نويس��ي كرد كه بجا و به موقع است 
به اين نكته مهم اش��اره يي كرده باش��م كه مديران 
بعضي قس��مت ها با كاهش و تعديل نيرو به صورت 
بي رويه قصد كاهش هزينه در واحد اشتغال را دارند 
كه در بسياري از موارد از لحاظ حق و حقوق مادي 
و حتي معنوي ضربات سنگيني وارد مي كند و بهتر 
است كه راهكارهاي كالن و سودآور ديگري را براي 
خود انتخاب كنند. به هر حال امنيت شغلي به طور 
مس��تقيم يا با روح و روان ارتباط مس��تقيم دارد يا 
خسارت هاي مادي به  همراه خود به وجود مي آورد. 

و اما پس از تعديل نيرو در سازمان... 
از آن سو براي نيروهاي باقي مانده در محيط كار چه 

اتفاقي مي افتد:
1- چند ش��غله ش��دن افراد در اين نوع سازمان ها 

بسيار چشمگير خواهد شد
2- ضري��ب يا درص��د اش��تباه كاري كارمندان 

افزايش مي يابد
3- فشار عصبي و خستگي بر پرسنل زياد مي شود

4- تخلفات رشد مي كند 
5- طرح تكريم و احت��رام ارباب رجوع مفهوم پيدا 

نمي كند و موارد بسيار ديگر
بنابراين وقتي كه افراد آينده كاري مشخص نداشته 
باشند برنامه ريزي معيني ندارند و اين فشار و ناراحتي 
از وضعيت كاري آزار دهن��ده خواهد بود. افرادي كه به 
اصطالح 30س��ال خدمت كرده اند و بازنشسته شده اند 
در موارد زيادي به كار باز گشته اند يا به كارهاي ديگري 
روي آورده ان��د و اين براي ورودي هاي جديد عرصه كار 

زنگ خطر بدي است. 
ش��ايع ترين صدمات و معضالتي ك��ه در اثر درمان 

امنيت شغلي به خانواده و جامعه ايراني وارد مي شود: 
1- كاه��ش انگيزه ه��اي معاش��رت و تضعي��ف 

بنيه هاي خانوادگي
2- افزاي��ش ناعادالن��ه براي كس��ب موقعيت و 

رفتارهاي تخريبي
3- ايجاد و افزايش ناهنجاري در خانواده و فرزندان
4- كاهش در فعاليت هاي گروهي و مشاركت اجتماعي

5- افزايش بيش از حد جرايم اجتماعي
6- افزايش طالق

7- افزايش گسيختگي خانوادگي و جرايم كودكان
8- كاهش استقالل خانوادگي و فردي

9- كاهش ميزان تحصيالت
10- فقدان اعتماد به نفس در مديريت خانواده 

و آينده نگري
11- كاهش انگيزه اختراع، كشف و نوآوري

12- نگرش محافظه كارانه به كليه امور
13- كاهش ملموس بهره وري و راندمان كاري

14- افزايش هزينه
15- افزايش جرايم اقتصادي

16- ضرر و زيان هاي معنوي و ايدئولوژي

عمده ترين موارد عدم استخدام: 
1- عدم رضايت طرفين

2- تداخل، هنگ شدن در ورودي فكري
3- توجيه اقتصادي

4- فش��ار كاري از لح��اظ فيزيك��ي اجتماع��ي و 
شخصيتي

5- تغييرات در س��از و برگ هاي سازماني و موازنه 
محيطي

6- تغييرات در مجموعه قوانين و دستورالعمل هاي 
كار و نيروي انساني

7- ايج��اد فرصت بهتر و جديدت��ر براي طرفين در 
مشاغل و انتقال به شرايط مساعدتر

8- خاس��تگاه هاي مش��اركتي مثبت ي��ا منفي در 
مديريت و رهبري

9- عدم مديريت روشن در استراتژيك اداري و سازماني
فقدان تجربه كاري چه معضالتي را به همراه خود دارد؟

طب��ق پژوهش��ي ك��ه ص��ورت گرفت��ه 75درصد 
فارغ التحصيالن دانشگاه ها فاقد مهارت هستند و سازمان 
آموزش فني و حرفه يي مي تواند اين تجارب را با كمك 
بخش ه��اي دولتي و خصوصي افزاي��ش و به داوطلبان 

مهارت الزم را آموزش دهد. 
س��ازمان مديري��ت و برنامه ريزي به هم��راه وزارت 
آم��وزش و پ��رورش بايد ب��ا تهيه كتاب��ي تحت عنوان 
مهارت حرفه يي در مقاطع راهنمايي، دبيرستان براساس 
رش��ته هاي تحصيلي و الزامي ك��ردن مقاطع مختلف 
دانش��گاهي در كليه رشته ها به كسب دانش و تجربه و 

آموزش هاي فني و حرفه يي اقدام كنند. 
 يكي از كارهاي كه سال هاي پيش انجام مي شده 
طرح كاد بوده و به نظر مي رس��د بس��يار اثرگذار بود 
كه نياز به بازنگري و اجراي دوباره آن اس��ت. راهكار 
ديگر اين است كه با تعريف يك تا سه واحد تحصيلي 
مهارت در ايام تابس��تان به عن��وان درس اختياري با 
تاثيرگ��ذاري بر معدل در كنكور تش��ويق به كس��ب 

مهارت براي جوانان باشد. 
راهكاري كه در كشورهاي پيشرفته همچون: آلمان، 
اتري��ش، فنالند، كان��ادا، ژاپن و... در حال انجام اس��ت.  

وظايف دولت و دانشگاه در زمينه امنيت شغلي: 
وظايف دولت و دانش��گاه بس��يار مهم و مفيداست 
اما هر دو مي توانند نقش هاي خوب و ارزنده يي داش��ته 
باش��ند يكي به عنوان مدير توانا و با استعداد و ديگري 
در نق��ش پرورش دهنده نيروي ماهر كه هر دو در انتها 
به هم مي رسند و خروجي واحدي بايد براي اعتالي اين 

مرز و بوم داشته باشند. 
دول��ت قوي تري��ن كارآفرين و منب��ع توليد كننده 
مش��اغل اس��ت وزارت كار و امور اجتماع��ي به عنوان 
متولي و مركز مديريت اش��تغال، كار، دغدغه هاي كار و 
محيط هاي كاري است در طرف ديگر وزارت رفاه و امور 
اجتماعي )تامين اجتماعي( مي تواند براي آسايش رفاه 
و در سوي ديگر سازمان مديريت برنامه ريزي كشور به 

عنوان پردازشگر در اين مسير تاثيرگذار واقع شود. 
بايد بيمه مس��ووليت، بيمه حوادث، بيمه درمان 
و م��وارد ديگر و حتي بيمه بيكاري و طرح كارآموزي 
دوران بيكاري و ميزان وعده و ش��رايط جذب نيروي 
انس��اني و مس��تخدمي در جامعه را تدوين و تعيين 
كرد. كارگروه ها و هيات هاي مختلف علمي و حقوقي 
مي توانن��د در رابط��ه با موارد مختل��ف كه همگي به 
آن معتقديم )حمايت و امنيت شغلي( كمك شاياني 
بكنند تا واقعا رفاه اجتماعي احس��اس ش��ود. جديت 
اين س��ازمان بزرگ كش��ور و همكاري بيش از پيش 
براي ب��ر طرف كردن و صاف ش��دن الگوها اقدامات 

مناس��ب را انجام دهند در مجموعه نيروي انس��اني 
و در مقاب��ل كارفرما يا حقوق ب��ده حق و حقوقي را 
نس��بت به هم و آينده هم دارند؛ بنابراين با توجه به 
شرايط مشخص ش��ده طرفين آنچه ما امنيت شغلي 
يا ناهنجاري هاي اش��تغال در مجموعه مباحث آمده 
گفتي��م مي توانند با برنامه ري��زي معين و صحيح آن 
را مديريت كنند. سازمان ملي جوانان به عنوان يكي 
از مهم ترين و نزديك ترين دس��تگاه در زمينه كاري 
جوانان اس��ت ك��ه مي تواند اين فرآين��د را مديريت 
كن��د و برنامه ري��زي خوب��ي را ارائه ده��د تايكي از 
پرمش��غله ترين موضوعات ذهني آنها را كه اش��تغال 
اس��ت، خاتمه ببخش��د. البته اين جوانان هستند كه 
با انرژي زياد و توانمندي باال براي فعاليت در صحنه 
كارآمادگي الزم را ابراز مي كنند. مديريت دلس��وز و 
كارآگاه و ش��جاع مي تواند مش��كالت را به سرعت از 

پيش رو بردارد. 

 امنيت شغلي و جايگاه آن در حقوق كار
ب��ا مالحظ��ه وض��ع كارگ��ران در زم��ان انقالب 
صنعتي، مشاهده مي ش��ود كه امنيت و ثبات شغلي 
آنها به ش��دت در خطر بوده اس��ت و رابطه كارگر بر 
پايه اص��ل »حاكمي��ت اراده« و »آزادي قراردادها« 
مبتني بود و اين ديدگاه خصوصي و قراردادي محض 
و مبتن��ي بر اقتص��اد بازار آزاد، منج��ر به يك رابطه 
نامتعادل بين آنها و در نتيجه برتري كارفرما بركارگر 

و استثمار اين قشر عظيم جامعه شد. 
از اينجاست كه حقوق كار با فلسفه حمايت از طبقه 
كارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ايجاد تعادل و 
از بين بردن »نابرابري ها« به وجود آمد تا با تدابير الزم، 
گام هايي در جهت ثبات و امنيت شغلي كارگران بردارد 
و به تدريج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهاي 
الزم، آن را عمل��ي و تضمين نماي��د و آنچه هم اكنون 
تحت عنوان قانون و مقررات بين كارگران و كارفرمايان 

حكمفرماست، حاصل اين تالش هاست. 
لذا ماهي��ت »حمايتي ي��ودن« قان��ون كار ايجاب 
مي كند كه براي امنيت شغلي كارگران حداقل هايي را 
مش��خص كرده و تجاوز به آنها را )كه از حقوق بنيادين 
و اساس��ي هر فرد محس��وب مي ش��ود( منع كند و به 
خاطر اهميت زياد »امنيت ش��غلي كارگران« در اسناد 
بين المللي و قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران و 
قانون كار كشورمان، بدان اشاره شده و براي آن ضمانت 

اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است: 
چنانچه س��ازمان بين المللي كار )ILO( به عنوان 
يك س��ازمان بين المللي برت��ر، در رابطه با اين موضوع 
تاس��يس ش��ده و تاكنون اقداماتي را )از جمله تصويب 
مقاوله نامه ها و توصيه نامه ها( جهت تغيير و تحول در 
حقوق كار و قانون كار درس��طوح بين المللي انجام داده 
و در قانون اساس��ي كشورمان اصولي )از جمله در اصل 
22، در بند ج قس��مت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 
43( يا در قانون كار س��ال 1369، )در فصل دوم، مواد 
7 تا 32(، به مساله امنيت شغلي افراد از جمله كارگران 

اشاره شده است. 
 )ILO حال با مطالعه اس��ناد بين المللي )از جمله
و قوانين اساس��ي و ع��ادي مربوط به امنيت ش��غلي 
مي توان فهميد كه امنيت ش��غلي عالوه بر جنبه هاي 
فردي آن، داراي جنبه اجتماعي نيز اس��ت و تامين يا 
عدم تامين آن مي تواند بر جامعه اثرات س��ازنده يا بر 
عكس )مخرب( داشته باشد. يعني اينكه امنيت شغلي 
كارگ��ران )به عنوان قش��ر عظيم جامع��ه(، به امنيت 
اجتماع��ي جامعه كمك كرده و صلح و آرامش را براي 

جامعه به ارمغان مي آورد. 
درك بهتر اين نكته زماني روشن مي شود كه ببينيم 
ع��دم تامين امنيت ش��غلي چه آثاري ب��راي جامعه بر 
جاي مي گذارد و در نتيجه آن، بيكاري و نارضايتي آنها 

مي تواند چه پيامدهايي براي اجتماع داشته باشد. 
از اينجاس��ت كه اين مساله خصيصه اجتماعي پيدا 
مي كند و مي تواند بر مس��ائل اقتصادي و حتي سياسي 
تاثير بگذارد و لذا هميشه مساله كارگران و امنيت شغلي 

آنها مورد توجه دولت ها بوده است. 
چنانچ��ه تامين طبقه كارگ��ر و رضايت خاطر آنها، 
آرام��ش را در جامع��ه در پ��ي دارد. و نارضايتي آنها و 
ناكامي آنان در برآورده كردن خواسته هاي اجتماعي و 
شغلي منجر به اعتراض و شورش آنها مي شود و مي تواند 
آثارمنف��ي بر آرامش امنيتي و نظ��م عمومي بگذارد، و 
حتي بي ثباتي اقتصادي و سياس��ي و سقوط دولت ها را 

نيز به همراه داشته باشد. 
بنابراي��ن عدم تامي��ن امنيت آنه��ا مي تواند از نظر 
اقتصادي، سياس��ي، اجتماع��ي و رواني ب��راي جامعه 
خطرناك باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه 

را با چالش جدي مواجه ساخته و نا امني ايجاد كند. 
در نتيجه مي توان گفت كه مقوله »امنيت ش��غلي« به 
عنوان خط قرمز حقوق كار و قانون كار به ش��مار مي آيد و 
نبايد متعرض آن شد و اگر در انديشه اشتغال زايي و افزايش 
توليد و سرمايه گذاري باش��يم، بايد با اصالح ساختارهاي 
نامناسب و سياست هاي غلط و با ارائه راهكارهاي منطقي 
و معقول به آن دس��ت يابي��م، نه با قرباني كردن يك حق 
اساسي و يك قاعده مهم )امنيت شغلي( كه دغدغه طيف 

گسترده يي از جامعه را تشكيل مي دهد.

چرا امنيت شغلي مهم است 
امنيت شغلي عالوه بر جنبه  فردي داراي جنبه اجتماعي است

با مالحظه وضع كارگران در زمان 
انقالب صنعتي، مشاهده مي شود كه 
امنيت و ثبات شغلي آنها به شدت در 

خطر بوده است و رابطه كارگر بر 
پايه اصل »حاكميت اراده« و »آزادي 

قراردادها« مبتني بود و اين ديدگاه 
خصوصي و قراردادي محض و مبتني 

بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به يك رابطه 
نامتعادل بين آنها و در نتيجه برتري 

كارفرما بركارگر و استثمار اين قشر 
عظيم جامعه شد

                                                                                                      

شركتي بودن بسياري از پرسنل، ادارات 
و نهادها خسارت هاي هنگفتي را به 

بار خواهد آورد با اخراج يا قطع كار، 
يك فرد از لحاظ مالي و اجتماعي و 

خانوادگي دچار ناهنجاري فراوان خواهد 
شد و اين ناهنجاري بر پيكره جامعه وارد 

خواهد شد
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الزامات، مزايا و معايب حضور موسسات بيمه خارجي در كشور بررسي شد

بازار جذاب 7 ميليارد دالري ايران براي بيمه هاي خارجي 
 توزيع   ريسك هاي  بزرگ با حضور بيمه هاي خارجي 

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|
 شركت هاي بين المللي بيمه پس از لغو تحريم ها 
از فرصت هاي كس��ب و كار با ايران آگاه شدندو براي 
به دست آوردن يك بازار با ارزش 4.7 ميليارد دالري 
 Zurich ،Allianz تالش مي كنند و ش��ركت هاي
Hanover Re ،Insurance و RSA در ماه ه��اي 
اخير گفته اند كه آنها فرصت هاي بالقوه يي را در كشور 

ارزيابي خواهند كرد
به گ��زارش »تعادل«، موسس��ات بيم��ه خارجي 
در گزارش ه��اي خود عالوه بر مش��خصات بازار بيمه 
اي��ران، تحريم هاي امريكا و همچني��ن مطالعاتي كه 
ش��ركت هاي بيمه خارجي انجام داده ان��د به قرارداد 
اخير »مونيك ري« اشاره كرده و در عين حال وضعيت 

شركت هاي بيمه ايران را ارزيابي كرده اند. 
»موني��ك ري« نخس��تين معامله خ��ود را پس از 
لغ��و تحريم ها با ايران به انجام رس��اند. انعقاد قرارداد 
با ش��ركت »موني��ك ري« بزرگ ترين ش��ركت بيمه 
اتكايي دني��ا در زمينه بيمه هاي عم��ر وزندگي بوده 
اس��ت به طوري كه بيمه نامه عمر و تش��كيل سرمايه 
بيمه س��امان تحت پوش��ش اتكايي شركت ميونيك 
ريقرار دارد اين شركت آلماني نخستين شركت بيمه 
اتكايي است كه پس از لغو تحريم هاي بين المللي عليه 
ايران درژانويه 2016، قرارداد رسمي در ايران به امضا 
مي رس��اند. اين شركت فعاليت هاي تجاري خود را در 
ايران از سال 2011 متوقف نمود و از جوالي 2012، 
از صدور بيمه اتكايي براي نفت كش هاي صادركننده 

نفت ايران امتناع كرده بود. 
انتظ��ار م��ي رود اين تصميم بر حج��م حق بيمه 
بيمه گران اتكايي در حدود 11 ميليون يورو در ايران 
را افزايش دهد. بيمه مركزي ايران اعالم كرده كه اين 
شركت آلماني پيش��نهاد عمده يي براي پوشش انواع 
مختلف ريسك در بازار بيمه ايران در دوره پساتحريم 

مطرح نموده است. 
 متخصصي��ن بيمه معتقدند بيمه بازنشس��تگي، 
بخش هاي دريايي و انرژي بهترين فرصت را در ايران 
ايجاد مي كنند، و در كنار پوشش تجاري، بيمه عمر نيز 
فرصتي بالقوه است؛ زيرا در مقايسه با بيش از نيمي از 
كل جهان، سهم بيمه كمتر از يك دهم حقوق عمومي 

در سراسر ايران است، 
ب��ه دليل تحريم هاي جداگان��ه در اياالت متحده، 
فع��االن صنعت بيمه امريكا هنوز اجازه كس��ب و كار 
در ايران را ندارند با اين حال، ش��ركت هاي فرانسوي 
و ژاپني احتماال س��ريع تر ازديگ��ران به ايران مي آيند 
زيرا در گذش��ته حضور زيادي در ايران داشته اند ودر 
بخش هاي��ي از قبيل حمل و نقل هوايي، توليد برق و 
انرژي فعال بودند. اين تحريم ها مي تواند شركت هاي 
خارجي و ادارات انطباق مجازات آنها را براي تجارت با 

ايران محدود كند. 
در حالي كه ايران داراي 27 شركت بيمه مستقيم 
و دو شركت بيمه بازنشستگي است اما اكثر آنها در 10 
سال گذشته تاسيس شده و داراي رتبه بندي اعتباري 
بين المللي نيس��تند چرا كه آنها از بازار خارج شده اند. 
ش��ركت بازنشس��تگي اي��ران اكنون براي به دس��ت 
آوردن رتبه بن��دي تالش مي كن��د و براي اين منظور 
با دو آژانس رتبه بندي مذاكره كرده اس��ت. همچنين 
ساير شركت هاي بيمه در ايران نيز منتظر رتبه بندي 

هستند. 
اقتصاد ايران به عنوان يك اقتصاد در حال توسعه، 
تالش هاي خود را براي بهره گيري از اين موضوع به كار 
گرفته، لكن به داليل متعدد و فضاي نامناسب موجود 
كه عمدتا نشات گرفته از جريانات بين المللي سياسي 
حاكم بر اقتصاد ايران بوده نتوانسته است در اين راستا 
موفقيت قابل توجهي كسب نمايد.  اين در حالي است 
كه به دليل عدم استقبال خارجيان از سرمايه گذاري در 
ايران، سياست گذاران اقتصادي و نهادي نتوانسته اند يا 
لزومي نديده اند شرايط و زيرساختهاي الزم براي اين 
كار را از طريق وضع قوانين و مقررات تس��هيل كننده 
ايجاد كنند.  در حال حاضر كه وضعيت و جايگاه ايران 
در صحن��ه بين المللي تغيير قاب��ل مالحظه يي يافته 

اس��ت، فضاي جديد براي سياس��ت گذاران در سطح 
بين المللي ايجاد ش��ده و ايران مي تواند با اقدام دقيق 
و البته سريع از اين فرصت مناسب و استثنايي به نفع 
خود استفاده نمايد و شرايط را براي جذب سرمايه ها و 
شركت هاي خارجي در صنعت بيمه ايران آماده كند. 

 دوران پسابرجام و لغو تحريم هاي مربوط به برنامه 
هسته اي، اقتصاد ايران را در بستر تحوالت مثبتي قرار 
داد تا بتواند از فرصت مش��اركت و حضور در بازارهاي 
خارجي اس��تفاده كند و با توجه به نقش چش��مگير 
صنعت بيم��ه در اقتصاد ايران، موضوع مش��اركت و 
همكاري با بيمه ه��اي خارجي در بيمه هاي اتكايي و 
ساير حوزه هاي بيمه نيز مي تواند به بهبود شاخص هاي 
عملكرد صنعت بيمه كمك كرده و نقش چشمگيري 

در بهبود و ثبات اقتصاد ملي ايفا كند. 
يكي از انتظ��ارات صنعت بيمه از اجرايي ش��دن 
برجام، ورود بيمه گران خارجي به كش��ور و مشاركت 
حداكث��ري آنه��ا با بخ��ش داخل��ي جه��ت تزريق 
سرمايه گذاري و انتقال دانش و فناوري به بدنه صنعت 
بيمه است كه بايد با  تمهيداتي، مسير  ورود  و  فعاليت 
 آنها  را  روشن، شفاف  و  تسهيل كند تا زياني به صنعت 
بيمه وارد نشود و از تجربيات مفيد آنها استفاده شود. 
اقتصاد  جهاني  هر چه  بيش��تر  به  س��وي  آزادسازي 
 و  تعام��ل  اقتصادهاي  ملي  با  يكديگ��ر  پيش مي رود. 
 بس��تر فعلي  گ��ذار  از  ش��رايط  تحريم  به پس��اتحريم 
ني��ز،  امكان  عملي كردن  اصالحات  س��اختاري  مهم  و 
 ضروري را فراهم  ساخته  است.  بديهي  است  كه  صنعت  
بيمه  نيز  بايد  از  اين  فرصت  اس��تفاده  كند  و  از  صنايع 
 ديگر عق��ب  نمانده  و  ب��ا  توجه  به  تح��والت  اقتصادي 
 م��ورد  انتظ��ار،  آماده س��ازي هاي  الزم  را  انج��ام  دهد. 
بر همين اس��اس   نقش  و  پيامده��اي  حضور  بيمه گران  
خارجي  در  بازارهاي  داخلي، موضوع  مورد عالقه و در 

عين حال از نگراني هاي  سياست گذاران  است. 
 انتظ��ار مي رود ارتب��اط  با  بيمه گ��ران  بين المللي 

 پرق��درت  و تج��ارب  آنها  و  همچني��ن  توانمندي  آنها 
 ب��ه خاطر  برخورداري  از  پش��تيباني  اتكاي��ي  و  توزيع  
بين المللي  ريس��ك هاي  بزرگ  و  مازاد، اثرگذار باش��د. 
 در صورتي  كه  به  خوبي  مديريت  شود  با  رونق  اقتصادي  
بازار بيمه  داخلي  به  عنوان  يك  ركن  مهم  اقتصاد  كشور 
 روبرو  ش��ود، اما نكته بسيار مهم اين است كه رسيدن  
به  اين  چشم انداز  با  چه  امكانات  و  سياست هايي حاصل 
 مي ش��ود.  بدون  ترديد  حفظ  و  صيانت  از  بازار  فعلي  و  
فعاالن  اين  بازار  يعني بيمه گران،  بيمه گذاران  و  شبكه 
 توزيع  و  فروش  از  مهم ترين  وظايف  و  اولويت هاي  بيمه  

مركزي  به عنوان  نهاد  ناظراست.
 بيمه گران  معتبر  خارجي  در  مقايسه  با  شركت هاي 
بيمه ي��ي  داخلي  از  توان  مالي  و  ق��درت  ارائه  خدمات  
بهتري  برخوردارند  اما  در  كنار  اين  مزايا، ممكن  است 
 بر  اثر  ايجاد  رقابت هاي  نابرابر، موجبات  تخريب  بازار  با 

 سابقه  چندين  ساله  صنعت  بيمه  ايران  را  فراهم  آورد

 ادغام شركت هاي كوچك با ورود خارجي ها
  نگاه��ي  به  تركيب  بازار  بيمه  كش��ور  و  س��هم  هر 
 يك از  ش��ركت هاي  بازار  بيمه  نش��ان مي دهد  كه  غير 
 از  ش��ركت هاي بيمه  ايران  و  آس��يا  كه  داراي  س��هم 
 باالي 10درصد  هس��تند،  ساير  ش��ركت هاي  بيمه يي 
 داراي س��هم زي��ر 10درص��د  هس��تند  و  اي��ن  خود 
 آسيب پذيري  در  مقابل  رقباي  با  قدرت هاي  رقابتي  باال 

را  تشديد  مي كند. 
 به  عبارت  ديگر،  در صورت  ورود  بيمه گران  خارجي 
 به  كش��ور،  بايد  فكري  براي  س��هم  پايي��ن  هر  يك  از 
 ش��ركت هاي داخلي  در  كش��ور  كرد يا با مش��اركت 
ش��ركت هاي خارجي، س��هم و حضور ش��ركت هاي 
كوچك ت��ر داخلي را افزاي��ش داد. همچنين مي توان 
تلفي��ق  ي��ا  تركيب  ي��ا  ادغ��ام  ش��ركت هاي بيمه يي 
 داخلي  را  به عنوان  ي��ك  راهكار  براي  خروج  از  بحران 
 پساتحريم  مي توان  پيش بيني  كرد. در  چنين  شرايطي 
 تبيين  نح��وه ورود، عرصه هاي قابل  فعاليت  و  تعريف 
 ح��دود  آنها  در  بازار  براي  ارائه خدمات  به  ش��هروندان  
و  همچنين  حفظ  و صيان��ت  از  بازار  فعلي  و فعاالن  اين  
ب��ازار  از  ابتدايي ترين  انتظارات  بازار  بيمه  ايران  از  بيمه 
 مركزي  به عنوان  نهاد  ناظر اس��ت كه  در  اين  خصوص  

بايد  بررسي هاي  الزم  صورت  گيرد. 
 براي  داش��تن  برنامه  منظم  و بهره وري  مناس��ب 
 و  همچني��ن  اس��تراتژي رقاب��ت  بين  محص��والت  و  
ش��ركت هاي بيم��ه  فع��ال  داخلي  باي��د  تالش كرد  و 
 نمي توان  انتظار  داشت  كه  با  ورود  و فعاليت  شركت هاي 
بيمه  خارجي  به  تمام  اين  موارد  دست  يافته  و  تغيير  و 
 تحولي  عظيم  در  بازار  بيمه يي  كشور ايجاد  خواهد  شد.

بررس��ي  تجربه كش��ورهايي  كه  تجربه  آزاد سازي 

 بازارهاي  بيمه يي را داش��ته اند  و  از  طرفي  به  ش��رايط  
اقتصادي،  اجتماعي  و  فرهنگي  كشور نزديك تر هستند، 
ضوابط  و  مقررات  نحوه  حضور موسسات  بيمه خارجي 
 به  گونه يي  كه  مطلوبيت  بيش��تر  و  ضرر كمتري  براي  
صنعت  بيمه  كشور  به  همراه  داشته  باشد،  پيشنهاد و 

ارائه شود. 
 بر اس��اس  م��اده 113 قانون  برنامه  پنجم  توس��عه 
 مشاركت  شركت هاي بيمه  خارجي  با  شركت هاي  بيمه 
 تجاري  داخلي  با  اولويت  بخش  غيردولتي  براي  ايجاد 
 شركت  بيمه  مشترك  بازرگاني  در  ايران،  جذب  سرمايه 
 خارجي  توس�ط  شركت هاي  بيم�ه  داخل�ي  و  همچن�ين 
 تاس�يس و  فعاليت  شعب  و  نمايندگي  شركت هاي  بيمه 
 بازرگاني  خارجي  با  رعاي�ت  سياست هاي  كل�ي  اص�ل 

44 ق�انون  اساس�ي  و  ق�وانين  مربوط  مجاز  است. 
در  ش��رايط  كنون��ي  و  حرك��ت  به  س��وي  جهاني 
 ش��دن  اقتصاد  كش��ورها  و  افزايش  تعامل  با  يكديگر، 
بديهي اس��ت كه صنع��ت بيمه ايران ني��ز به عنوان 
يكي از اجزاي تش��كيل دهنده اقتص��اد جهاني از اين 
امر مس��تثني نيست  و  بايد  آمادگي  الزم  جهت  تحقق 
 اين  موضوع  را  در خود  ايجاد  نمايد.  بر همين اس��اس 
است كه نقش و پيامدهاي حضور بيمه گران خارجي 
در بازارهاي داخلي، از جمله  موضوعات  مهم  مورد  نظر 

سياست گذاران كشور است. 

 طب��ق تئوري ه��اي اقتص��ادي، بازاره��اي آزاد 
منجر به تقس��يم بهتر منابع كش��ور مي ش��وند و با 
تقوي��ت رقاب��ت، انتخاب ها و ارزش بيش��تري براي 
مش��تري خلق مي كند.  نفعي كه يك كشور از ورود 
بيمه گران خارجي كس��ب مي كند، بطور مستقيم از 
 نقشي كه بيمه در توسعه اقتصاد ايفا مي كند، ناشي

مي شود.
در زمينه منافع حضور موسس��ات بيمه خارجي، 
مي توان گفت مش��اركت بيشتر شركت هاي خارجي 
در بازار بيمه يي كش��ور، منجر به بهبود در خدمات 

مش��تريان و ارزش آن��ان، افزاي��ش پ��س اندازهاي 
داخل��ي، انتق��ال دانش فن��ي و مديريت��ي، افزايش 
س��رمايه گذاري خارجي، بهب��ود در كيفيت قوانين 
بيم��ه داخلي و اث��رات خارجي مثب��ت نظير بهبود 
كيفيت نيروي انس��اني و همچنين افزايش اشتغال 
خواهد ش��د. در مقابل، حضور بيمه گران خارجي در 
كشور، نگراني هايي نيز به همراه دارد كه از جمله آن 
مي توان به موارد تحت  سلطه  خارجيان  در   بازار  بيمه، 
خروج  ارز  از  كش��ور، دايمي  نبودن  حضور  خارجيان  
در  بازار بيم��ه، عدم  آمادگ��ي  بيمه گران  داخلي  براي 
 رقابت  با  خارجيان، عدم وجود  زيرساخت هاي  قانوني 
 الزم براي  فعاليت  موسسات  بيمه  خارجي  در  كشور 

و ... اشاره نمود 
 بر اي��ن  اس��اس ض��روري  اس��ت  ت��ا  در  مطالعه 
اي جام��ع، قوانين  و مق��ررات  موجود در  كش��ور  در 
 ح��وزه  ورود  موسس��ات  بيمه  خارجي  شناس��ايي و  
بررسي  شود  و  در  كنار  آن  با  استفاده  از  تجارب  ساير 
 كش��ورها  و نظرات  متخصصين  بيمه  كش��ور، ضوابط 
 جديدي جهت  تس��هيل  ورود  بيمه گران  خارجي  به 
 صنعت  بيمه  ايران  و  جذب  سرمايه گذاري خارجي  در 

 اين  بخش  پيشنهاد  شود. 
ض��روري اس��ت عواملي  ك��ه  نياز  به  آزادس��ازي 
 تج��اري  و  برقراري  مب��ادالت  بين  كش��ورها  را  رقم  
مي زن��د مورد توجه قرار گيرد يكي  از  مهم ترين  آنها  
كمبود  س��رمايه  در  كشوراست. به  اين  منظور،  سعي  
مي شود  با  ارائه  روند  سرمايه گذاري  خارجي  در  ايران 
 و س��اير  كشورهاي  جهان،  اهميت  ورود  سرمايه هاي 

 خارجي  مورد  تحليل  قرار گيرد. 
تجزي��ه و تحليل آثار تجارت بين الملل بر عوامل 
توليد و مقادير عرضه اين عوامل دو خط مش��ي مهم 
قابل استنباط است  اول، آنكه تجارت بين الملل مايل 
است اختالف قيمت عوامل توليد را، كه امكان دارد 
ميان كشورها موجود باشد، حذف كند.  بدين ترتيب 
تج��ارت بين المل��ل آزاد ممكن اس��ت ب��ه صورت 
جانش��ين كاملي ب��راي تحرك بين الملل��ي عوامل 

توليد، عمل نمايد.  
تجارت بين الملل نسبت هاي عوامل توليد موجود 
داخل��ي ميان كش��ورها را افزايش مي دهد.  حتي در 
نتيجه تجارت بين الملل ممكن اس��ت، عامل توليد 
نس��بتا فراوان تر، بيشتر شود.  نخس��تين مساله، به 
تحرك عوامل توليد بين كشورها بازمي گردد و نكته 
ديگر، مربوط به تغييرات مق��دار عامل توليد درون 
يك كشور است.  تغييرات اخير مقدار عامل توليد، به 
سبب تغييرات قيمت آنكه نتيجه تجارت بين الملل 

است، صورت مي پذيرد. 
موضوع حضور موسسات بيمه خارجي در كشور 
مبحث س��رمايه گذاري  بين المللي و آنچه به عنوان 
س��رمايه گذاري  خارجي از آن ياد مي ش��ود، از ديد 
بسياري از تحليلگران حوزه هاي اقتصاد نتيجه ورود 
س��رمايه هاي خارجي باعث پيشبرد جهان به سوي 
يكپارچگي بين كش��ورها و همچني��ن عوامل فعال 

داخل كشورها مي شود. 
 جريان س��رمايه امروزه به عنوان يكي از مسائل 
مهم در تمامي كشورها و به ويژه كشورهاي در حال 
توسعه تبديل شده است؛ به گونه يي كه اين كشورها 
بخش��ي از فرآيند توس��عه خود را مديون اين نوع از 
سرمايه ها دانسته و آن را براي نيل به توسعه يافتگي 
ض��روري مي دانند.  اي��ن موضوع البت��ه در مباحث 
مربوط به توس��عه اقتصادي بسيار مورد تاكيد بوده 
به گونه يي كه مطالعات بسياري تنها راه حل مواجهه 
با كمبود س��رمايه در كش��ورهاي در حال توسعه را 
استفاده از س��رمايه هاي انباشت شده در كشورهاي 
توسعه يافته مي دانند.  دليل اصلي اين موضوع وجود 
شكاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري  در اين دسته 
از كشورها است كه از يك سو، به دليل ناكافي بودن 
پس انداز ملي و از سوي ديگر، بر اثر توسعه نيافتگي 
بازارهاي مالي در كش��ورهاي مزبور، ايجاد و گرايش 
به جذب سرمايه گذاري  خارجي را در آنها با اهميت 

كرده است. 

مقايسه رشد 33درصدي سپرده ديداري و 43.6درصدي كوتاه مدت با رشد 24درصدي نقدينگي نشان داد

رشد باالي سپرده ديداري نسبت به نقدينگي و منابع بانك ها
محسن شمشيري| گروه بانك و بيمه |

گزيده آمارهاي اقتصادي پولي و بانكي ارديبهشت 
96نش��ان مي ده��د ك��ه س��پرده بلندم��دت رش��د 
6.3 درصدي در يك  س��ال داشته و براي نخستين بار 
در چند سال اخير سهم بلندمدت از سپرده درازمدت 
به 46.3درصد يعني كمتر از سپرده كوتاه مدت رسيده 
و سپرده هاي كوتاه مدت نيز با رشد 43.6درصد سهم 

53.6درصدي از سپرده درازمدت داشته است.
ب��ه گ��زارش »تعادل« رش��د ب��االي 43درصدي 
كوتاه مدت نسبت به رش��د 24.1 درصدي نقدينگي، 
رش��د 23.7 درصدي شبه پول، رش��د 23.5 درصدي 
س��پرده م��دت دار و رش��د 24.7 درص��دي س��پرده 
غيردولتي نش��ان مي دهد كه حج��م قابل توجهي از 
نقدينگي و سپرده هاي كشور جذب سپرده كوتاه مدت 
شده تا هر زمان كه صاحبان سپرده و منابع تشخيص 
دادند براي خريد، خروج سپرده از بانك و خريد سهام، 
ارز، خودرو، زمين و مسكن و ساير دارايي ها يا واردات 
و صادرات، خريد و فروش و... از آن اس��تفاده كنند. به 
عبارت ديگر كاهش نرخ س��ود بلندمدت به 15درصد 
و س��ود 19 ت��ا 20درصدي و باالت��ر از آن در اوراق و 
صندوق هاي س��رمايه گذاري و... باعث شده كه مردم 
تمايل به نگهداري پول در حس��اب جاري و حس��اب 

كوتاه مدت را افزايش دهند. 
برخ��ي كارشناس��ان مي گويند ك��ه در چند ماه 
اخير به دليل تمايل به خروج س��پرده ها از موسسات 
غيرمج��از و برخي بانك ها به دنب��ال بحران و تالطم 
در جريان موسس��ات غيرمجاز، رشد اقتصادي بدون 

نف��ت 3.3 درص��دي اقتص��اد كش��ور در س��ال 95، 
س��پرده گيري با ن��رخ باالي 20درصد توس��ط برخي 
بانك ها و موسسات غيرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاييز 
و زمستان 95، رشد اقتصادي و گردش مالي بيشتر در 
بازار و... تمايل سپرده گذاران به نگهداري پول خود در 
حساب كوتاه مدت بيش��تر شده و تحت تاثير كاهش 
نرخ سود بانكي، رونق نسبي در برخي بازارها، اتفاقات 
پس از برجام، ني��از واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، 
نوس��انات بازار ارز و سكه و... مقصد سپرده هاي بانكي 
از بلندمدت به س��مت كوتاه مدت منتقل شده و رشد 
حساب كوتاه مدت بيش از نقدينگي و بلندمدت و كل 
سپرده هاي بانكي بوده است. بر اين اساس پيش بيني 
مي شود كه سهم سپرده كوتاه مدت در ماه هاي خرداد 
تا مرداد 96همچن��ان افزايش يابد. همچنين درحال 
حاض��ر 725هزار ميليارد تومان پ��ول داغ يا نقد و در 
دست مردم در حال گردش است كه شامل حجم پول 
با 162هزار ميليارد توم��ان )128هزار ميليارد تومان 
حساب ديداري و 34هزار ميليارد تومان اسكناس( به 
اضافه 563هزار ميليارد تومان سپرده كوتاه مدت است 
كه معادل بيش از 56درصد نقدينگي كش��ور است و 
ه��ر لحظه مي تواند به بازارهاي مختلف وارد ش��ده و 
نوس��ان هاي مختلف را در ش��اخص هاي اقتصادي به 
همراه داش��ته باشد. همچنين رشد باالي سپرده هاي 
دي��داري و كوتاه م��دت نس��بت به نقدينگي، رش��د 
كمتر س��پرده بلندمدت نس��بت به رش��د نقدينگي، 
كاهش سهم قرض الحس��نه به 4.6درصد كل سپرده 
غيرديداري بانك ها، افزاي��ش بدهي بخش دولتي به 

سيستم بانكي و بدهي دولت به بانك ها، افزايش بدهي 
بانك ها به بانك مركزي و رش��د باالي تسهيالت دهي 
در سال 95 مهم ترين تحوالت پولي و بانكي كشور در 
14ماهه سال 95 تا ارديبهشت 96 بوده كه در گزارش 
گزي��ده آمارهاي پولي و بانكي ارديبهش��ت 96 كه به 
تازگي توس��ط بانك مركزي منتشر شده، خودنمايي 
مي كند و نشان مي دهد كه شاخص هاي پولي و بانكي 
نيز متاثر از رشد اقتصادي و بهبود فضاي اقتصاد پس 
از برجام مسير متفاوتي را طي كرده اند. عملكرد بخش 
پولي و بانكي در ارديبهش��ت 96 نش��ان مي دهد كه 
70.5 درصد بدهي بخش دولتي به سيس��تم بانكي را 
بدهي دولت به بانك ها تشكيل مي دهد كه البته شامل 
اوراق مش��اركت بخش دولتي نيز مي شود. به عبارت 
ديگر از رق��م 230.8هزار ميليارد تومان بدهي بخش 
دولتي در ارديبهش��ت 96معادل 162.8هزار ميليارد 
تومان بده��ي دولت به بانك ها بوده اس��ت. وضعيت 
بدهي دولت به بانك ها كه به رقم 162.8هزار ميليارد 
تومان رسيده و وضعيت بدهي بانك ها به بانك مركزي 
كه ب��ه 102هزار ميليارد تومان رس��يده نيز حكايت 
از تاثير كس��ري بودجه و مناب��ع دولت دارد كه منجر 
ب��ه افزايش بدهي دولت به بانك ها ش��ده و در مقابل 
بانك ها نيز براي تامين منابع خود مبالغ بيش��تري به 
بانك مركزي بدهكار شده اند و به صورت همزمان هر 
دو بدهي رو به افزايش گذاشته است. به عبارت ديگر 
دول��ت، بانك ها و بانك مركزي وارد يك چرخه باطل 
بدهي شده اند كه مشخص نيست در چه نقطه يي اين 

چرخه از هم گسيخته مي شود. 

 بدهي 230 هزار ميليارد توماني بخش دولتي
وضعيت بدهي دولت ب��ه بانك ها و بانك مركزي 
نش��ان مي دهد ك��ه در ارديبهش��ت 96 مانده بدهي 
بخ��ش دولتي ب��ه سيس��تم بانك��ي ب��ه 230هزار 
و860ميليارد تومان رس��يده كه شامل بدهي دولت 
به سيستم بانكي به ميزان 200هزارميليارد تومان و 
بدهي شركت هاي دولتي به سيستم بانكي به ميزان 
30.85هزارميليارد تومان بوده است. در تركيب بدهي 
بخش دولتي به سيس��تم بانكي، رشد مستمر بدهي 
دولت به بانك ها مهم ترين بخش را تش��كيل مي دهد 
كه اكن��ون ب��ه 162.86هزارميليارد تومان رس��يده 
و 70.5 درص��د كل بدهي بخش دولتي به سيس��تم 
بانك��ي را تش��كيل مي دهد به گونه يي ك��ه از بدهي 
166.66هزارميليارد توماني بخش دولتي به بانك ها، 
بدهي دولت به بانك ها 162.86هزارميليارد تومان و 
بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها 3.8هزارميليارد 

تومان است. 

 سهم 16 درصدي بدهي دولت به بانك مركزي
رون��د طبيع��ي در افزايش بدهي دول��ت به بانك 
مركزي، استفاده از تنخواه بودجه در نيمه اول هر سال 
و بازپرداخت آن از س��وي دول��ت در نيمه دوم باعث 
ش��ده در ارديبهشت 96 بدهي دولت به بانك مركزي 
به 37.15هزارميليارد تومان برسد كه كمتر از ماه هاي 
قب��ل بوده و معادل 16 درصد كل بدهي بخش دولتي 
به سيستم بانكي است. اما بدهي دولت به بانك ها طي 
3س��ال اخير از 62 هزارميليارد توم��ان در خرداد ماه 

92 به 162.86هزارميليارد تومان در ارديبهش��ت 96 
رسيده و طي 3س��ال معادل 100هزارميليارد تومان 
يا معادل 161درصد رش��د كرده است. بر اين اساس 
اين پرس��ش اساس��ي وجود دارد كه تحت تاثير چه 
عواملي رش��د بدهي دولت به بانك ها همچنان رو به 
افزايش است و تس��هيالت تكليفي دولت به بانك ها، 
مسكن مهر، طرح هاي صنعتي و... تا چه حد بار مالي 
برنامه ه��اي دولت را به بانك ها تحمي��ل كرده و چه 
بخش هايي بيشترين درخواست تسهيالت بانكي را از 

سوي دولت به بانك ها ارائه كرده است. 
كل بدهي بخش دولتي به سيس��تم بانكي در يك 
س��ال منتهي به ارديبهش��ت 96 معادل 22.8 درصد 
رش��د كرده اس��ت همچنين بدهي دولت به سيستم 
بانك��ي مع��ادل 26.3درص��د رش��د ك��رده و به رقم 

200هزارميليارد تومان رسيده است. 

 رشد صفر درصدي بدهي دولت به بانك 
مركزي

رشد بدهي دولت به بانك مركزي نيز 13.7 درصد 
در طول يك   س��ال بوده و نش��ان مي دهد كه بدهي 
دولت به بانك مركزي بيشتر تحت تاثير تنخواه گردان 
بودجه اس��ت و دول��ت در بدهي به بان��ك مركزي با 
انضباط و وسواس عمل كرده است.  اين درحالي است 
كه رش��د بدهي دولت به بانك ها 29.6درصد در يك 
س��ال منتهي به ارديبهشت 96 بوده است. همچنين 
ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي با رقم 64 
هزارميليارد تومان 7.5درصد در يك  سال رشد يافته 
و س��هم دولت از اين بدهي  37ه��زار و 150ميليارد 
تومان و سهم شركت ها و موسس��ات دولتي 27هزار 
و 50 ميليارد تومان اس��ت. رشد بدهي دولت به بانك 
مركزي در يك  سال منتهي به ارديبهشت 96 معادل 
13.7درصد و بدهي شركت ها و موسسات دولتي 0.1- 

 درصد بوده است. 

اجراي استانداردهاي 
گزارشگري

مش��اور ريي��س كل بانك مركزي با اش��اره به لزوم 
اجراي استانداردهاي گزارشگري مالي در شبكه بانكي 
ايران، عملياتي ش��دن اي��ن اس��تانداردها را پيش نياز 

برقراري روابط بانكي بين الملل برشمرد. 
احمد عزيزي در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه اجراي 
كامل استانداردهاي گزارشگري مالي در سيستم بانكي 
ايران از چالش هاي بزرگي است كه در پيش روي نظام 
بانكي ايران قرار دارد، گفت: در س��ال هاي اخير تكاپو و 

تالش هايي در اين زمينه انجام شده است. 
مش��اور رييس كل بانك مركزي اظهارداشت: براي 
اجراي كامل اين استانداردها سال ها زمان نياز است تا 
سيستم بانكي ايران بتواند نرم افزارها، روش ها، فرآيندها 
و سيس��تم هايي را براي اجراي موفق اين اس��تانداردها 

تدوين كند. 
عزي��زي ادامه داد: اين اس��تانداردها دو كمك مهم 
ب��راي سيس��تم بانكي اي��ران و اقتصاد كش��ور خواهد 
داشت. با همگرايي استانداردهاي بين المللي، همكاري 
بانك هاي ايراني با خارجي را تس��هيل مي كند و غير از 
اين روش، بانك هاي خارجي براي كار با ش��بكه بانكي 

ايران ريسك بااليي خواهند داشت. 
وي خاطرنش��ان كرد: البته اس��تانداردهاي ديگري 
نيز وجود دارد ك��ه بانك هاي ايراني بايد رعايت كنند، 
ولي استانداردهاي گزارشگري مالي، پيش نياز همكاري 
بانك هاي ايراني با بانك هاي خارجي و بازار بين المللي 

محسوب مي شوند. 
مشاور رييس كل بانك مركزي اظهارداشت: موضوع 
دوم كمكي اس��ت كه اجراي استانداردهاي گزارشگري 
مالي به بازارهاي مالي داخلي و سرمايه گذاري ها خواهد 
داش��ت كه در نهايت به شفافيت و صحت گزارشگري 

بانك ها منجر مي شود. 
به گفته عزيزي، از اين طريق امكان ارزيابي صحيح 
و دقيق ب��ازار بورس و س��اير بازارهاي مالي كش��ور و 

همچنين سرمايه گذاران فراهم مي شود. 

»فين تك ها« پرداخت يار 
مي شوند

كس��ب وكارهايي كه تمايل دارند در حوزه پرداخت 
كار كنن��د، مي توانند بر اس��اس چارچوبي كه از طرف 
بانك مركزي منتشر خواهد شد به عنوان پرداخت يار 
فعاليت كنند. به گزارش ايِبنا، انجمن فين تك ايران در 
گزارش��ي اعالم كرد كه تمركز اصلي دو روش پيشنهاد 
ش��ده، مربوط به نحوه تس��ويه و تجميع پول است. در 
روش اول ب��راي ه��ر پذيرنده ترمين��ال اختصاصي در 
ش��اپرك تعريف مي ش��ود و تراكنش ها مستقيم روي 
ترمينال همان پذيرنده انجام مي ش��ود و تسويه هرروز 
توسط ش��اپرك در س��يكل عادي روي حساب بانكي 

پذيرنده انجام خواهد شد. 
در روش دوم ب��راي تم��ام ترمينال هاي پذيرندگان 
حس��ابي )اس��كرو اكانت( در يكي از بانك هاي كش��ور 
تحت مالكيت فين تك باز مي شود اما امكان برداشت و 

تسويه ها فقط توسط شاپرك انجام خواهد شد. 
درخواست تس��ويه مي تواند با توجه به مدل كاري 
فين تك و قرارداد او با پذيرنده در بازه هاي زماني دلخواه 
بر مبناي درخواس��ت فين تك به شاپرك ارسال شود، 
همچنين محدوديتي براي تاخير در تسويه با پذيرنده 
در اين مدل وجود ندارد. در خصوص نگراني هاي احراز 
هويت، پيشنهاد استفاده از KYC بانكي و شماره شبا، 
همراه با شماره موبايل شد چرا كه هر يك از اين موارد 
به نحو مطلوبي توس��ط سيس��تم بانكي و اپراتورهاي 
تلفن همراه احراز هويت ش��ده اس��ت و تاكيد شد كه 
استفاده از مدل هاي غيركارشناسي و جديد براي هويت 
سنجي توسط شخص ثالث مانند مركز توسعه تجارت 
الكترونيك��ي با اي��رادات جدي روبه رو خواهد ش��د كه 
نه تنه��ا نگراني هاي احراز هويت را برطرف نخواهد كرد 
بلكه نگراني هاي جديدي مانند خطا در احراز هويت يا 

به خطر افتادن اطالعات افراد را منجر خواهد شد. 
در موضوع احزار اهليت پيشنهاد شد با توجه به بازار 
اصلي تحت پوش��ش فين تك ها يعني كسب وكارهاي 
خرد و خانگي و براس��اس تكليف سياس��ت هاي برنامه 
ششم توس��عه به س��مت مجوززدايي برويم و فعاليت 
اقتص��ادي خرد را براي كاربران و مردم س��خت نكنيم. 
لذا مي توان در چارچوب پيش بيني سقف هاي متفاوتي 
ب��راي فعاليت كاربران ريس��ك را مديريت كرد و براي 
مثال در نخستين سقف كه كمترين ريسك را خواهد 
داش��ت شماره تلفن و شماره شبا براي فعاليت كاربران 
كافي باشد. همچنين براي فعاليت در سقف هاي بعدي 
با توجه به دسترسي هاي فين تك ها به زيرساخت هاي 

هويت سنجي برنامه ريزي شود. 
همچنين براي مشترياني كه فين تك ها با آنها تسويه 
مي كنند در ش��اپرك پروفايلي برمبناي كد ملي ايجاد 
خواهد ش��د. در اين زمينه پيش��نهاد ش��د سقف هاي 
فعالي��ت كاربران با در نظ��ر گرفتن حد باالي ميانگين 
كسب وكارهاي خرد به صورت پويا تعريف شود و نسبتي 
از رق��م حد نصاب معامالت خرد كه س��االنه توس��ط 

هيات وزيران تصويب مي شود در نظر گرفته شود.
در ادامه اش��اره ش��د كه براس��اس برنامه توس��عه، 
مجوززدايي و جلوگيري از فساد ناشي از مجوز، مجوزي 
براي فين تك ها ارائه نخواهد شد و كسب وكارهايي كه 
تمايل دارن��د در حوزه پرداخ��ت كار كنند، مي توانند 
بر اس��اس چارچوبي كه از طرف بانك مركزي منتش��ر 

خواهد شد به عنوان پرداخت يار فعاليت كنند. 
پيش��نهاد ش��د از پتانس��يل هاي بخش خصوصي 
اس��تفاده ش��ود و در حال حاض��ر در انجمن فين تك 
سرويس هاي بس��يار خوبي مانند ليست سياه طراحي 
و عملياتي ش��ده اس��ت كه مي توان با همراهي نهادها 
نظارتي جهت پوش��ش نگراني هاي آنه��ا و حمايت از 
مصرف كنندگان نسبت به اتصال اين سرويس به مراكز 

زي ربط اقدام كرد.
با توجه به نوع و حجم كار ش��اپرك پيش��نهاد شد 
تسويه پول به صورت مستقيم از طريق اتصال فين تك ها 
به وب سرويس هاي بانك ها انجام شود و اين موضوع بار 
عملياتي جديد به شاپرك اضافه نكند و شركت شاپرك 
تمركز اصلي خود را روي نظارت بر اين س��يكل بگذارد 
 و با اي��ن روش انعطاف و چابكي اس��تارت آپ ها لطمه

نبيند.
پيرو س��ند منتش��ر ش��ده مرك��ز توس��عه تجارت 
الكترونيك��ي، اين موضوع به صورت جدي مطرح و نظر 
بان��ك مركزي روي عدم دخالت اين مركز در هيچ يك 
از سيكل هاي تعريف شده عنوان شد و به صراحت اعالم 
شد كه اجباري براي گرفتن نماد نه براي فين تك ها و نه 
براي پذيرندگان آنها در اين طرح پيش بيني نشده است.

اخبار

وضعيت و جايگاه ايران در صحنه 
بين المللي تغيير قابل مالحظه يي يافته 

است، فضاي جديد براي سياست گذاران 
در سطح بين المللي ايجاد شده و ايران 

مي تواند با اقدام دقيق و البته سريع از اين 
فرصت مناسب و استثنايي به نفع خود 
استفاده نمايد و شرايط را براي جذب 

سرمايه ها و شركت هاي خارجي در 
صنعت بيمه ايران آماده كند

                                                                                                      

  نگاهي  به  تركيب  بازار  بيمه  كشور 
 و  سهم  هر  يك از  شركت هاي 

 بازار  بيمه  نشان مي دهد  كه  غير  از  
شركت هاي بيمه  ايران  و  آسيا  كه  

داراي  سهم  باالي 10درصد  هستند، 
 ساير  شركت هاي  بيمه يي  داراي 
سهم زير 10درصد  هستند  و  اين  

خود  آسيب پذيري  در  مقابل  رقباي  با  
قدرت هاي  رقابتي  باال را  تشديد  مي كند
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دانشوفن10

تعيين بيمه و ماليات براي كسب و كارهاي مجازي
ف�ارس| وزير ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات 
د رباره نحوه پرد اخت ماليات توسط كسب وكارهاي 
مج��ازي مانند  اس��نپ و تپس��ي و... گفت: فضاي 
ماليات اين كسب و كارهاي الكترونيكي بايد  شفاف 

شود . 
محم��ود  واعظ��ي، وزي��ر ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات با د رب��اره نحوه پرد اخت ماليات توس��ط 
كس��ب وكارهاي مجازي مانند  اس��نپ و تپس��ي 
و... اظه��ار ك��رد : بايد  د ر رابطه با كس��ب وكارهاي 
الكترونيكي وقت بيش��تري بگذاريم و د نبال كنيم 

تا مش��كل بيمه آنها حل شود  و فضاي ماليات آنها 
نيز شفاف شود . 

وي د ر اد امه افزود : اين نوع كس��ب و كارها بايد  
مورد  حمايت بيشتري قرار بگيرد  و نيازمند  قوانين 
خاص خود شان هس��تند  تا بتوانند  خد مات بهتر و 
بيشتري د اشته باشند  و همه اينها بايد  د نبال شود . 
وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالعات د ر پاس��خ 
به اين س��وال كه آيا ش��ما و د ولت موافق پرد اخت 
ماليات توس��ط اين شركت ها هستيد  يا خير گفت: 
اينها بايد  روشن شود  د ر عين حال بايد  حرفشان را 

هم بشنويم و مسائلشان را د رك كنيم به هر ترتيب 
كسب و كارهاي الكترونيكي مشابه كسب و كارهاي 
سنتي قد يم نيست و بايد  براساس واقعيت هايي كه 

د ارند  برايشان ماليات و بيمه مشخص كنيم. 
همچنين وزي��ر ارتباطات گف��ت: اجراي پروژه 
فيبرنوري منازل د ر ۸ كالن شهر كشور با همكاري 

اپراتور آفريقاي جنوبي به زود ي نهايي مي شود . 
محمود  واعظي از تد اوم مذاكره با اپراتور آفريقاي 
جنوب��ي براي حض��ور د ر اجراي پ��روژه فيبرنوري 
من��ازل و اماكن )FTTX( د ر ۸ كالن ش��هر ايران 

خب��ر د اد  و گف��ت: موافقتنامه صاحبان س��هام به 
زود ي نهايي مي شود . 

وي با بيان اينكه مقد مات حضور اين شركت به 
عنوان س��رمايه گذار خارجي د ر پروژه فيبرنوري با 
همكاري ش��ركت هاي د اخلي د ر حال انجام است، 
اد امه د اد : روند  كار راضي كنند ه است. موافقتنامه يي 
كه بايد  د ر اين باره بين صاحبان س��هام امضا شود ، 
د ر يك��ي د و هفته آيند ه جمع بند ي و س��ند  نهايي 
نيز كامل خواهد  ش��د . وزي��ر ارتباطات تاكيد  كرد : 
قرار اس��ت اي��ن اپراتور كش��ور آفريق��اي جنوبي 
۷۵۰ميليون د الر س��رمايه گذاري د ر پروژه »شبكه 
اتص��ال فيبر نوري« د ر ايران انجام د هد  كه نزد يك 
ب��ه ۳۰۰ميلي��ون د الر آن ب��ه صورت مس��تقيم و 

۴۵۰ميليون د الر آن به صورت غيرمس��قيم جذب 
خواهد  ش��د . موافقت با واگذاري پروژه اتصال فيبر 
ن��وري به اماكن و منازل به اپراتور آفريقاي جنوبي 
و جذب س��رمايه گذاري خارجي براي آن از اسفند  
ماه س��ال ۹۵ از س��وي وزير ارتباطات مطرح شد ه 
ب��ود . اين اقد ام از س��وي وزارت ارتباطات به د نبال 
روي زمي��ن ماند ن پروژه اپرات��ور چهارم ارتباطات 
كش��ور كه قرار بود  ش��بكه د سترسي فيبر نوري را 
د ر كشور پياد ه سازي كند ، اتخاذ شد . امروزه شبكه 
د سترس��ي فيبر نوري به د ليل پهناي باند  وسيع تر 
د ر مقايس��ه ب��ا كابل هاي مس��ي و تاخير كمتر د ر 
مقايس��ه با مخابرات ماهواره ي��ي از مهم ترين ابزار 

انتقال اطالعات محسوب مي شود . 

زاويه

زنگ هشد ار »آيفون ۸« با نگاه 
كرد ن خاموش مي شود 

د يلي ميل| طب��ق گزارش هاي جد يد  آيفون ۸ به كاربر 
اجازه مي د هد  فقط با نگاه كرد ن به د س��تگاه زنگ هش��د ار 

پيامك، تماس و نوتفيكيشن هاي د يگر را بي صد ا كند . 
آيفون ۸ احتماال د اراي فناوري اي است كه به كاربر اجازه 
مي د هد  بد ون اس��تفاد ه از د س��تانش نوتيفيكيشن د ستگاه 
را بي ص��د ا كند .  طبق گزارش��ي جد يد  د ر اي��ن روش كاربر 
ب��ا نگاه خود  مي تواند  صوت، زنگ هش��د ار پيامك، تماس و 
نوتيفيكيشن هاي د يگر را بي صد ا كند . گيلرمو رامبو يكي از 
برنامه نويسان iOS اين قابليت را كشف كرد ه است. او كد ي 
د ر نرم افزار افشا شد ه HomePod  كشف كرد . همچنين او 
د رباره كشف هاي د يگر خود  از جمله فناوري شناسايي صورت 
آيفون جد يد  د ر توييتر اخباري منتشر كرد ه است. اين ويژگي 
از فناوري مشابهي استفاد ه مي كند  كه د رنسل هاي مختلف 
موبايل هاي سامس��ونگ به كار رفته اس��ت.  ويژگي مذكور 
Smart Stay ن��ام د ارد  و هنگامي كه كاربر صفحه نمايش 
را ن��گاه مي كند ، آن را فعال نگه مي د ارد . البته از اين ويژگي 

جد يد  آيفون اطالعات بيشتري د ر د سترس نيست.

 توليد  تراشه اي
براي بازسازي پوست

نيواطلس| محققان تراش��ه يي تولي��د  كرد ه اند  كه قاد ر 
به ارس��ال پالس هاي الكتريكي براي پوست بد ن انسان براي 

برنامه ريزي آن و احياي ارگان هاي آسيب د يد ه افراد  است. 
اين د ستاورد ، انقالبي د ر د نياي پزشكي محسوب مي شود . 
زيرا از اين پس سلول هاي بد ن مي توانند  به طور خود كار براي 
بازسازي جراحات و التيام بخشيد ن به مشكالت نقاط مختلف 
بد ن وارد  عمل ش��وند . اين روش، د رمان بيماري هاي صعب 
العالجي مانند  پاركينسون، انواع سرطان ها و تومورهاي مغزي 
را به شد ت متحول مي كند . همچنين از اين طريق به راحتي 
مي توان بافت ها و ارگان هاي آسيب د يد ه بد ن را ترميم كرد . 
د انشمند ان مي گويند ، پوست هاي د اراي قابليت برنامه ريزي به 
اين شيوه را مي توان به شكل يك وصله به ارگان آسيب د يد ه 
متصل و پالس الكتريكي را ب��ه آن تزريق كرد  تا بلوك هاي 
جد يد ي از بخش آسيب د يد ه بد ن ساخته شود  و آن قسمت 

ترميم شود .

مذاكره شبكه »اچ  بي  او« با هكرهاي 
سريال بازي »تاج و تخت«

اي بي سي نيوز| هكرها امروز ايميلي را از مد يران شبكه 
اچ بي  او منتشر كرد ند  كه نشان مي د هد  اين شبكه تلويزيوني 
اميد وار است با پرد اخت ۲۵۰هزار د الر باج به هكرهاي سريال 

بازي تاج و تخت با آنها كنار بيايد . 
هفته گذش��ته اعالم ش��د  كه عد ه يي هكر ب��ا حمله به 
رايانه هاي ش��بكه تلويزيوني اچ بي او بخش��ي از قسمت هاي 
سريال بازي تاج و تخت كه هنوز پخش نشد ه و همين طور 
فيلم نامه هاي بخش هاي بعد ي اين سريال و حتي ايميل ها، 
تلفن ها و آد رس محل س��كونت بازيگران مشهور سريال ياد  
شد ه را به سرقت برد ه اند . آنها بخشي از اين اطالعات را هم د ر 

فضاي مجازي منتشر كرد ه اند . 
اچ بي  او كه نگران افش��اي اين اطالعات اس��ت د ر تالش 
اس��ت با باج د اد ن به هكرها رضايت آنها را جلب كند . جان 
بيلر، مد ي��ر اجرايي اچ بي  او با ارس��ال ايميلي به هكرها د ر 
تاري��خ ۲۷ج��والي از آنها به عل��ت آگاه ك��رد ن اچ بي  او از 

آسيب پذيري هاي امنيتي خود  تشكر كرد ه است. 
وي از هكرها خواسته يك هفته بيشتر صبر كنند  تا اين 
شبكه با حسن نيت ۲۵۰هزار د الر پول مورد  د رخواست آنها 
را بپرد ازد . مد ير ياد  ش��د ه پرد اخت اين مبلغ را پاد اشي براي 

شناسايي آسيب پذيري اچ بي  او توصيف كرد ه است. 
اچ بي  او اعالم نكرد ه كه آيا ارسال چنين ايميلي را براي 
هكرها تاييد  مي كند  يا خير. اما برخي افراد  مطلع سند يت آن 
را پذيرفته اند . به گفته آنها اين كار تالش��ي براي خريد  وقت 
و ارزيابي موقعيت است. هكرها تا به حال بخشي از د اد ه هاي 

مسروقه را د ر اينترنت منتشر كرد ه اند . 

DNA نگارش كد هاي آلود ه روي
براي آلود ه كرد ن رايانه ها

تك كرانچ| گروهي از محققان امنيتي و زيست شناسان 
با همكاري يكد يگر موفق شد ند  با نگارش كد هاي مخرب روي 
د ي ان اي و انتقال آن به د رون يك رايانه آن را ويروسي كنند . 
اگرچه اين امر ش��بيه به فيلم هاي علمي– تخيلي است، 
اما محققان واقعا توانس��ته اند  از د ي ان  اي براي آلود ه كرد ن 
يك رايانه استفاد ه كنند . البته هنوز تا عمومي شد ن اين روش 

هكري راه د رازي د ر پيش است. 
پژوهشگران د انشگاه واشنگتن مي گويند ، آسيب پذيري 
نر م افزاره��اي مت��ن باز م��ورد  اس��تفاد ه د ر جه��ان كه د ر 
آزمايشگاه هاي گوناگوني د ر د نيا به كار گرفته مي شود  باعث 
مي شود  كه روش هكري مذكور به يك واقعيت مبد ل شود . 

حج��م كل كد ه��اي مخربي كه د ر اين ش��يوه روي د ي 
ان اي كار گذاش��ته ش��د  از ۴۴ بايت فراتر نمي رود  و بخش 
عمد ه اين كد ها فرامين ASCII shell بود ه اند . اين نگراني 
وجود  د ارد  كه د ر آيند ه مجرمان س��ايبري از اين طريق و با 
اس��تفاد ه از نمونه هاي تقلبي خون ي��ا آب د هان اطالعات را 
از آزمايشگاه هاي جنايي پليس بد زد ند ، رايانه هاي د انشگاه ها 

را هك كنند  يا حتي فايل هاي ژنوم محققان را آلود ه كنند . 

با گوشي تان آزمايش خون بد هيد 
نيواطلس| با اختراع يك ابزار ارزان قيمت و اتصال آن به 
گوشي به زود ي براي انجام آزمايش هاي مختلف د يگر نيازي 
به مراجعه به آزمايش��گاه و صرف هزينه هاي كالن نخواهيد  
د اشت. محققان د انشگاه ايلينويز، وسيله يي ۵۵۰ د الري ابد اع 
كرد ه اند  كه با اس��تفاد ه از چاپگرهاي سه بعد ي قابل توليد  و 
چاپ كرد ن اس��ت و مي توان آن را د ر كنار گوشي هوشمند  
براي انجام آزمايش هاي گوناگون خ��ون، بزاق د هان، اد رار و 
غي��ره به كار گرفت. د قت اين روش ني��ز به د قت روش هاي 
آزمايش��گاهي متد اول اعالم شد ه اس��ت. د ستگاه مذكور كه 
  TRI )transmission reflectance intensity( Analyzer
ناميد ه مي شود  توسط گروهي از پژوهشگران د انشگاه ايلينويز 
توليد  ش��د ه و مي تواند  مايعات مختلف بد ن را مورد  تجزيه و 
تحلي��ل قرار د هد . براي اين كار مايع��ات مورد  نظر د ر د رون 
يك كارتريج microfluidic  قرار مي گيرند  و با اس��تفاد ه 
از فالش اي اي د ي گوشي يا د يود  ليزر سبز د ستگاه مذكور، 
نمونه مذكور مورد  بررس��ي قرار مي گي��رد . تحليل نمونه با 
د وربين گوشي و فالش آن و با استفاد ه از يك برنامه موبايلي 
خاص صورت گرفته و نتيجه آن به سرعت د ر د سترس كاربر 
قرار مي گيرد . سرعت و د قت باال مهم ترين مزيت استفاد ه از 
اين روش اعالم شد ه است، البته هنوز تا تكميل اين روش و 

استفاد ه عمومي از آن به زمان قابل توجهي نياز است.

اخبار

ركورد  انتشار مطالب د ر فضاي مجازي شكسته شد 

انتشار يك ميليارد  مطلب د ر كانال هاي تلگرامي فارسي زبان
گروه د انش و فن|

طبق بررس��ي  هاي صورت گرفت��ه كاربران ايراني 
توانس��ته اند  ركورد  انتشار مطلب را د ر تلگرام جابه جا 
كنند ، مس��اله يي كه باعث افزايش سرانه مطالعه نيز 
ش��د ه اس��ت چرا كه طبق اين آمار كاربر فارسي زبان 
بطور متوس��ط ۳۰ هزار مطل��ب از كانال هاي تلگرام 
مطالعه كرد ه است كه با فرض صرف حد ود  يك د قيقه 
وق��ت براي هر مطلب، اي��ن كانال ها منجر به افزايش 

سرانه مطالعه به ميزان ۵۰۰ ساعت شد ه اند . 
 سرپرس��ت پژوهش��گاه فض��اي مجازي كش��ور 
از شكس��تن ركورد  انتش��ار يك ميلي��ارد  مطلب د ر 

كانال هاي عمومي فارسي زبان تلگرام خبر د اد . 
مس��عود  اس��د پور افزود : براس��اس آمارهاي مركز 
ملي فضاي مجازي، تعد اد  كانال هاي عمومي فارس��ي 
زب��ان تلگرام امروز از مرز ۵۵۵ هزار كانال گذش��ته و 
مطالب منتشر شد ه د ر اين كانال ها نيز ركورد  انتشار 
يك ميليارد  مطلب را شكس��ته و به عد د  1.1ميليارد  

نزد يك شد ه است. 
وي گفت: با توجه به اينكه كل صفحات سايت هاي 
فارسي زبان د ر اينترنت حد ود  1.۲ميليارد  تخمين زد ه 
مي ش��ود ، مي توان گفت از نظر شاخص تعد اد  مطالب 
منتش��ر شد ه، پيام رسان تلگرام به تنهايي و صرفا د ر 
كانال هاي عمومي آن از س��ال 1۳۹۴ كه امكان ايجاد  
كانال د ر تلگرام فراهم ش��د ه، قابلي��ت رقابت با تمام 
محتواي توليد  ش��د ه د ر تمام سايت هاي فارسي زبان 

د ر طول ساليان اخير را پيد ا كرد ه است. 
اسد پور با اشاره به اينكه پيام رسان تلگرام براساس 
ميزان انتشار روزانه ۲تا ۳ميليون مطلب تا آخر مهر ماه 
امسال از سايت ها نيز پيشي خواهد  گرفت، تاكيد  كرد : 
د ر صورتي كه حجم مطالب توليد  شد ه د ر شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رس��ان هاي د يگر نيز ب��ه آمار تلگرام 
اضافه شود ، مي توان گفت حجم توليد  مطالب د ر طول 
يك س��ال اين ش��بكه ها با كل مطالب توليد  شد ه از 

ابتد اي ايجاد  وب فارسي تاكنون فراتر خواهد  رفت. 
سرپرست پژوهشگاه فضاي مجازي كشور با بيان 
اينك��ه از ميان ۵۵۵ هزار كانال عمومي فارس��ي زبان 
بي��ش از ۲۰هزار كان��ال د اراي حد اق��ل ۵ هزار عضو 
هس��تند ، تصريح كرد : از ميان مطالب منتش��ر شد ه 
د ر كانال ه��اي تلگ��رام ۸۸ د رص��د  به ص��ورت توليد  
مطلب جد يد  و 1۲ د رصد  آن بازنشر)فوروارد ( مطالب 
كانال هاي د يگر بود ه است. البته حجم قابل توجهي از 
اين مطالب توليد ي، كپي مطالب كانال هاي د يگر بود ه 

كه د ر جاي خود  قابل بررسي است. وي افزود : مجموع 
تعد اد  اعضاي كانال ها نزد يك به ۷۲۰ميليون است كه 
ب��ا توجه به اعالم تلگرام د رخصوص وجود  ۴۰ميليون 
اكانت از كاربران ايراني نشان مي د هد  هر كاربر به طور 
متوس��ط د ر 1۸كانال عضو است كه متوسط سن اين 
كانال ها ۳1۲روز بود ه و به طور متوسط 1۲۹روز يعني 

۴1د رصد  اين روزها را فعال بود ه اند . 
اس��د پور با اعالم اينكه نزد يك ب��ه ۷۰ د رصد  اين 
كانال ها د ر يك ماه اخير فعاليت د اشته اند  و ۳۰ د رصد  

اي��ن كانال ها د ر يك ماه اخير هي��چ گونه فعاليتي از 
خود  نش��ان ند اد ه اند ، گفت: مطالب منتش��ر شد ه د ر 
كانال ها به طور متوس��ط 11۲۵بازد يد  د اشته اند  و د ر 
مجموع كل بازد يد  مطالب كانال ها به رقم 1/۲ تريليارد  
بالغ مي ش��ود . به گفته وي، اين آمارها نشان مي د هد  
هر كاربر فارس��ي زبان بطور متوسط ۳۰هزار مطلب 
از كانال هاي تلگرام مطالع��ه كرد ه كه با فرض صرف 
حد ود  يك د قيق��ه وقت براي هر مطلب، اين كانال ها 
منجر به افزايش سرانه مطالعه به ميزان ۵۰۰ ساعت 

شد ه اند . حال د ر شرايطي كه بعد  از راه اند ازي كانال د ر 
سرويس پيام رسان تلگرام شايد  خوشبين ترين كاربران 
اين اپليكيشن هم فكر نمي كرد ند  كه كانال هاي تلگرام 
به اين س��طح از محبوبيت رس��يد ه و به راهي س��اد ه 
براي كس��ب د رآمد  تبد يل شوند ؛ حاال كانال ها جزئي 
جد ايي ناپذير از زند گي مخاطبين تلگرام هس��تند  و 
مرد م روزانه براي خواند ن مطالب گوناگون به آنها سر 

مي زنند . 
حال با توجه به گزارش هاي منتش��ر شد ه توسط 
خود  تلگرام، ايران يكي از پر مخاطب ترين كشورهاي 
اين سرويس پيام رسان بود ه و بنابراين طبيعي است 
ك��ه كانال هاي ايراني از محبوبي��ت فراواني برخورد ار 
باشند ؛ هم اكنون د ر بين 1۰۰كانال پر عضو جهان پر 
بازد يد تري��ن آنها ايراني بود ه و حتي چند  مورد  از آنها 

باالي يك ميليون كاربر د ارند . 
با استناد  به آمار وب سايت tkanal، اگر بخواهيم 
تعد اد  كانال هاي ايراني را بر اساس اعضا تقسيم بند ي 
كنيم بيشترين سهم به كانال هاي 1۰1تا ۵۰۰ كاربر 
با ۲6 د رصد  مي رسد . كمترين سهم هم همان گونه كه 
مي تواني��د  حد س بزنيد ، مربوط ب��ه كانال هاي ايراني 

باالي پانصد  هزار عضو با ۰.1 د رصد  است. 
جالب اس��ت بد انيد  كه د ر د س��ته بند ي موضوعي 
كانال ها، نزد يك به ۵۹  د رصد  د ر زير ش��اخه »ساير« 
قرار مي گيرند ، به عبارت بهتر كانال هايي كه د ر حوزه 
مش��خصي فعالي��ت نمي كنند  و اس��تفاد ه هاي چند  
منظوره د ارند . اما بين موضوعات موجود ، سرگرمي با 
6.۸  د رصد  سهم محبوب ترين موضوع بين كانال هاي 
ايراني است. د ر رتبه د وم هم آموزش با ۴.۵ د رصد  جا 

خوش كرد ه است. 
د ر هر صورت اين ايراني ها هستند  كه با انتشار يك 
ميليارد  مطلب به زبان فارسي د ر اين اپليكيشن ركورد  
زد ند  كه بيانگر اين مساله است كه تلگرام همچنان د ر 

ايران محبوب ترين اپليكيشن است.

د يلي مي�ل| اگر فكر مي كنيد  پيام رس��ان هاي موبايلي مانند  
فيس بوك مس��نجر، وايب��ر، واتس آپ و غيره امني��ت بااليي د ارند  
سخت د ر اش��تباه هستيد . نتايج يك بررس��ي نشان مي د هد  تنها 
1۴ د رصد  از افراد ي كه از خد مات رمزگذاري پيام رسان هاي ياد شد ه 

استفاد ه مي كنند ، اين كار را به د رستي انجام د اد ه اند . 
اگرچه رمزگذاري پيام رس��ان هاي تلفن هم��راه با اجراي چند  
د س��تورالعمل ساد ه ممكن است، اما ايمن سازي واقعي آنها نيازمند  
د قت بيش��تري است و تعد اد  بس��يار كمي از كاربران اين برنامه ها 

تمامي مراحل ايمن سازي آنها را به د رستي انجام مي د هند . 
تحقيقات انجام شد ه د ر د انشگاه بيرمنگام انگليس نشان مي د هد  كه 
ايمن سازي غيرد قيق پيام رسان هاي موبايلي باعث مي شود  تا هكرها يا 
اشخاص ثالث بتوانند  به اطالعات ذخيره شد ه از اين طريق د سترسي 
پيد ا كنند . به عنوان مثال پيام رس��ان فيس ب��وك خد مات رمزگذاري 
پيش فرض ارائه نمي د هد  اما كاربران خود ش��ان مي توانند  خد مات ياد  
ش��د ه را فعال كنند . د ر مقابل پيام رسان هاي وايبر و واتس آپ چنين 
خد ماتي را ارائه مي كنند  و اين امر باعث مي شود  تا كاربران تصور كنند  
تمامي پيام هايشان د ر محيطي ايمن رد  و بد ل مي شود . اما كاربران بايد  
براي كس��ب اطمينان د ر اين زمينه برخي تنظيمات را بطور شخصي 

انج��ام د هند  و به عنوان نمونه هويت گيرن��د ه پيام ها را تاييد  كنند  تا 
مطمئن ش��وند  اطالعات شخصي آنها سرقت نمي ش��ود . بد ون تاييد  
فرآيند  ايمن س��ازي د اد ه ها براي گيرند ه ممكن اس��ت هكر يا شخص 
ثالثي خود  را به جاي گيرند ه جا بزند  و پيام هاي كاربران را د ريافت كند . 
بررسي ياد  شد ه نشان د اد  ۷۹ د رصد  از كاربران واتس آپ و ۹6 د رصد  از 
كاربران وايبر با بررسي تنظيمات اين پيام رسان ها توانستند  رمزگذاري 
د اد ه ها را انجام د هند  اما تنظيمات پيام رسان فيس بوك د شوار بود ه و 

تنها 6۳  د رصد  افراد  توانستند  اين كار را به د رستي انجام د هند . 

د يلي ميل|
محققان د انش��گاه منچس��تر فناوري ارائه د اد ه اند  كه يكي از 
بزرگ ترين مشكالت مربوط به ابزارهاي پوشيد ني يعني چگونگي 

برق رساني به آنها را حل مي كند . 
د ر تالش براي حذف نياز به اس��تفاد ه از بسته هاي باتري كه 
ش��كل و اند ازه ابزارهاي پوشيد ني را محد ود  مي كند ، د انشمند ان 
د انشگاه منچستر سامانه هاي باتري مانند  انعطاف پذيري ساخته اند  

كه مي توان آنها را مستقيما روي الياف پارچه چاپ كرد . 
اي��ن د س��تاورد ، فرصت ه��اي جد ي��د ي ب��راي تولي��د  الياف 
الكترونيكي هوش��مند  مقرون به صرفه و د وستد ار محيط زيست 
ارائه مي د هد  كه قاد ر خواهند  بود  انرژي را ذخيره كرد ه و همزمان 

بر فعاليت انساني و شرايط روحي وي نظارت كنند . 
سيستم هايي موس��وم به ابرخازن ها س��بك  هستند  و امكان 
ش��ارژ س��ريع را فراهم مي كنند  و توليد  ابرخازن گرافن محور و 
انعطاف پذير جد يد  بد ين معناس��ت كه مي توان آن را روي پارچه 
چاپ كرد . اين الكترود هاي چاپ ش��د ه به د ليل تعامل قوي بين 
جوهر و الياف، ثبات مكانيكي بسيار مطلوبي از خود  نشان د اد ه اند . 
فن��اوري م��ورد  بحث، گام��ي مهم به س��مت تولي��د  الياف 

الكترونيكي پوشيد ني ارائه مي د هد  و با توسعه بيشتر ابرخازن هاي 
ابد اع��ي مي توان پتانس��يل ابزارهاي پوش��يد ني را تا حد  زياد ي 
افزايش د اد . د ستاورد  د انشگاه منچستر كابرد هاي مهمي د ر توليد  
لباس هاي ورزش��ي نظارت كنند ه بر عملكرد  ورزش��كار، ساخت 
ابزارهاي نظارت كنند ه بر سالمتي و قابل تعبيه د ر لباس و توليد  

گروه جد يد ي از ابزارهاي ارتباطي سيار خواهد  د اشت. 
ابرخ��ازن انعطاف پذير جد يد  قابل شست  وش��و بود ه و اين امر 

استفاد ه از آن را د ر توليد  لباس هاي هوشمند  ممكن مي كند .

باتري انعطاف پذيري كه روي پارچه چاپ مي شود هشد ار د رباره ناامني شد يد  پيام رسان هاي موبايلي

رويدادكاربر

انگجت| پليس فد رال امريكا مي گويد  يك ش��هروند  اين كشور به نام محمد  الشينوي با 
تظاهر به فروش كاال از  اي– بي  به گروه تروريستي د اعش كمك مالي مي كرد . 

وي بخشي از يك شبكه تامين مالي تروريستي د اعش د ر انگليس و بنگالد ش بود ه و تظاهر 
به فروش چاپگر د ر سايت اي– بي  مي كرد  تا بتواند  پرد اخت هاي خود  را از طريق پي پال براي 

اعضاي گروه تروريستي د اعش د ر خارج از امريكا ارسال كند . 
شناسايي و د ستگيري اين فرد  د ر سال ۲۰16 صورت گرفته اما افشاي اطالعات مربوط به 
آن به تازگي رخ د اد ه است. پولي كه از اين طريق به د ست مي آمد  توسط ساير اعضاي گروه 
ب��راي خريد  اقالم و تجهيزات نظامي به كار مي رفت. محمد  الش��ينوي همچنين ۸۰۰۰د الر 
پول از تروريس��ت هاي د اعش د ريافت كرد  و اين پ��ول را براي خريد  لپ تاپ، تلفن همراه و 
برنامه وي پي ان هزينه كرد . اف بي  اي مي گويد  وي بطور مرتب با اعضاي د اعش د ر ارتباط 
بود ه است. وي د ر جريان بازجويي هاي به عمل آمد ه تاكيد  كرد  كه حامي د اعش نيست ولي 
از نحوه هزينه ش��د ن پول هاي ارس��الي مطلع بود ه است. او هر گونه برنامه ريزي براي اجراي 
حمالت تروريستي د ر د اخل امريكا را هم انكار كرد ه است. اعضاي د اعش به طور گسترد ه از 
فناوري هاي نوين استفاد ه مي كنند  و از امكانات سايت هاي امريكايي مانند  توييتر و فيس بوك 
همچنين پيام رس��ان هايي مانند  تلگرام براي جذب نيرو و تبليغات استفاد ه مي كنند . د اعش 
حتي يك ش��بكه اجتماعي ويژه اعضاي خود  خلق كرد ه اس��ت و براي رمزگذاري اطالعات 

ارسالي و ارتقاي نحوه تباد ل اطالعات برنامه هاي آموزشي توليد  كرد ه است. 

 س�اينس د يلي| شناس��ايي اجناس اصل و غيرتقلبي از بد ل ه��اي قالبي و بي كيفيت 
چالش��ي مهم د ر بس��ياري از كشورهاي د نياس��ت و حاال هوش مصنوعي اين مشكل را هم 

برطرف كرد ه است. 
گروهي از محققان س��ازوكار منحصر به فرد ي را ابد اع كرد ه اند  كه د ر قالب آن الگوريتم 
ه��وش مصنوعي خاصي براي تمي��ز د اد ن كاالهاي اصلي از تقلبي به كار گرفته مي ش��ود . 
اين الگوريتم كه توانايي خود آموزي و ارتقاي توانمند ي هاي خود  را نيز د ارد  د ر سيس��تم ها 
و د س��تگاه هاي مختلف قابل به كارگيري اس��ت و از اين طريق قاچاقچيان و فروش��ند گان 
محصوالت تقلبي د يگر نمي توانند  سر مشتريان خود  كاله بگذارند . محققان د انشگاه نيويورك 
مي گويند  از طريق الگوريتم ياد  شد ه، شناسايي ويژگي هاي منحصر به فرد  و بسيار كوچك 
كاالهاي اصل كه براي انسان قابل تشخيص نيست، ممكن مي شود  لذا د ستگاه مجهز به اين 
الگوريتم به ساد گي تشخيص مي د هد  كه كد ام كاال اصل و كد ام يك تقلبي است. امروزه توليد  
مد ل هاي تقلبي كاالهاي مشهور و پرطرفد ار به چالشي جد ي مبد ل شد ه و بررسي ها نشان 
مي د هد  ۷ د رصد  از تجارت جهان مربوط به كاالهاي تقلبي اس��ت. د رحال حاضر روش هاي 
مختلفي براي شناس��ايي كاالهاي تقلبي وجود  د ارد  اما اكثر اين روش ها مستلزم د ستكاري 
كاالهاي مش��كوك و آسيب زد ن به آنهاس��ت. الگوريتم هوش مصنوعي مذكور د اراي يك 
پايگاه د اد ه متشكل از بيش از ۳ميليون تصوير از مواد  مختلف مانند  پارچه، چرم، قرص، مواد  

الكترونيكي، اسباب بازي، كفش و... است و د قت آن ۹۸ د رصد  اعالم شد ه است. 

ورج| جيمز د يمور، كارمند  س��ابق گوگل كه به علت نگارش يك نامه از اين شركت 
اخراج شد ، شرايط كاري د ر آن را تقبيح و به شرايط كارگران شوروي سابق تشبيه كرد . 
وي د ر نامه د ه صفحه يي خود  كه هفته گذش��ته منتش��ر شد  و جنجال بزرگي را د ر 
رس��انه ها به وجود  آورد  مد عي شد ه بود  كه ش��رايط بيولوژيك زنان به گونه يي است كه 
مناسب انجام برخي كارها نيست و گوگل به جاي تالش براي استخد ام تعد اد ي برابر از 

زنان و مرد ان بايد  به د نبال ايجاد  تنوع ايد ئولوژيك د ر اين شركت باشد . 
انتشار اين نامه به مذاق مد يران ارشد  گوگل خوش نيامد  و آنها به همين علت د يمور 
را اخراج كرد ند . وي پس از اخراج از گوگل خود  را گويند ه ش��جاع حقيقت توصيف كرد  
و با ايجاد  حس��ابي جد يد  د ر توييتر تصويري از خود  را با يك تي ش��رت منتشر كرد  كه 
روي آن كلمه Goolag نوش��ته ش��د ه اس��ت. اين كار بازي با نام گوگل است و به نظر 
مي رسد  وي با اين كار قصد  د ارد  شرايط كار د ر گوگل را با شرايط كار د ر شوروي سابق 

و به خصوص وضعيت زند ان هاي اين كشور مقايسه كند . 
زند انيان كمپ هاي ش��وروي سابق تا سرحد  مرگ كار مي كرد ند  و بسياري از آنها به 
خاطر ش��رايط س��خت اين كمپ ها مرد ند . هر چند  به نظر مي رسد  د يمور د ر اين زمينه 

تا حد ي افراط كرد ه باشد . 
گوگل به كاركناني د ر س��طح د يمور ساالنه 16۲هزار د الر حقوق پرد اخت مي كند  و 

تغذيه و خد مات ورزشي رايگان ازجمله امكانات اين شركت محسوب مي شود . 

كمك امريكايي ها به د اعش با »اي- بي« تشبيه گوگل به »شوروي سابق«تشخيص كاالي اصل با هوش مصنوعي 

دريچه فراسوبازار
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11 بنگاهها
 تجلي�ل ذوب  آهن از نقش آفرينان رس�انه هاي 
نص�ف جهان- اصفهان| روز جمعه بيس��تم م��رد   اد    ماه، 
ذوب آه��ن اصفهان ميزب��ان ميهماناني بود    ك��ه نه تنها د   ر 
ايام شكوفايي بلكه د   ر بحران هاي مختلف نيز اين مجموعه 
عظيم صنعتي را ياري رس��ان بود   ه و هس��تند   . نگارند   گان و 
تصويرس��ازاني كه هر يك به نوبه خود    قلم زد   ند    و به تصوير 
كشيد   ند    تك تك روزهاي اين صنعت ريشه د   ار را. همچنين 
مسووالني كه به سهم خويش د   ر هر سمت و منصبي همواره 
تالش ك��رد   ه و مي كنند    تا ذوب آهن اصفهان، اين ش��ركت 
عظي��م به روزهاي اوج خود    بازگرد   د    و همچون گذش��ته به 
عنوان طاليه د   ار فوالد    د   ر س��پهر اقتصاد   ي كشور بد   رخشد   .  
ذوب آهن اصفهان د   ر اين روز مقد   م اصحاب رس��انه استان، 
نمايند   گان مجلس و د   يگر مس��ووالن را ب��ه همراه خانواد   ه 
محترم آنها ارج نهاد    تا يك روز به ياد   ماند  ني د   يگر را به بهانه 
بزرگد   اشت روز خبرنگار د   ر كارنامه خويش و د   ر عرصه تعامل 
با رسانه هاي)مكتوب و  الكترونيك( به ياد   گار ثبت كند   . اين 
عزي��زان از خط توليد    بازد   يد    ك��رد   ه و د   ر ميد   ان آهن حاضر 
ش��د   ند    تا حضور خود    را د   ر قاب تصوير براي ثبت د   ر تاريخ 

زرين اين شركت جاود   انه كنند   . 
  آغاز طرح ساماند   هي قطعه بند   ي مرغ- اصفهان|

نخس��تين  ب��ار د   ر كش��ور قطع��ات و آاليش م��رغ د   ر 
بس��ته بند   ي هاي يك تا 3كيلوگرمي د   ر اس��تان اصفهان به 
فروش مي رس��د   . رييس اد   اره نظارت بر بهد   اشت عمومي و 
مواد    غذايي اد   اره كل د   امپزش��كي اس��تان اصفهان گفت: از 
امروز و براي ارتقاي س��طح بهد   اش��ت و كيفيت محصول و 
جلوگيري از ورود    و خروج بد   ون مجوز مرغ د   ر استان، طرح 
بسته بند   ي و فروش آاليش و قطعات مرغ د   ر بسته هاي يك 
تا 3كيلوگرمي اجرا مي شود   . عبد   الرضا مراد   ي با بيان اينكه د   ر 
اين طرح 36گروه بازرسي با مشاركت اد   اره كل د   امپزشكي، 
تعزي��رات حكومتي و اد   اره اصناف اس��تان از مراكز فروش و 
بسته بند   ي و كش��تارگاه هاي مرغ بازد   يد    مي كنند   ، افزود   : با 
متخلفاني كه به طور غيرمجاز قطعات مرغ را د   ر بسته هاي 5 

كيلويي يا فله به فروش مي رسانند    برخورد    مي شود   .
  توليد    بيش از 8 ميليارد    مترمكعب گاز شيرين 
د   ر پارس جنوبي- بوشهر| رييس بهره برداري پااليشگاه 
د   وم پارس جنوبي گفت: از ابتد   اي س��ال تاكنون 8 ميليارد    
و 185ميليون متر مكعب گاز ش��يرين د   ر اين پااليش��گاه 
توليد    ش��د   ه اس��ت. محمد    س��عيد   يان افزود   : د   ر اين مد   ت 
همچنين بيش از 9ميليون بشكه ميعانات گازي و 47هزار 
و 700تن گوگرد    د   ر پااليش��گاه د   وم توليد    ش��د   ه است. او با 
اشاره به اهميت تضمين استمرار كيفيت و كميت محصوالت 
پااليش��گاه اد   امه د   اد   : به همين منظور تعميرات اساسي را از 
29مرد   اد    ش��روع خواهيم كرد    و مطابق برنامه ريزي به مد   ت 

18روز كاري به طول خواهد    انجاميد   . 
 صي�د    بي�ش از ه�زار ت�ن ميگ�و د   ر آب ه�اي 
خليج فارس-بوشهر| معاون صيد    و بناد   ر ماهيگيري اد   اره  
كل ش��يالت استان بوش��هر از صيد    بيش از هزار تن ميگو 
د   ر آب هاي خليج  فارس محد   ود   ه اس��تان بوش��هر د   ر 16روز 
گذشته خبر د   اد   . عباس آهنگرمقد   م بيان كرد   : 8 هزار صياد    
با 480 قاي��ق و 490 لنج صياد   ي از 5 مرد   اد    صيد    ميگو د   ر 
آب ه��اي خليج فارس را آغاز كرد   ه اند    و تاكنون توانس��ته اند    
1008تن ميگو صيد    كنند   . او با اشاره به افزايش 57 د   رصد   ي 
صيد    ميگو نس��بت به مد   ت مشابه سال قبل افزود   : صياد   ان 
پارس��ال د   ر اين مد   ت 641 تن ميگو صيد    كرد   ند    كه امسال 
اين ميزان 367تن افزايش يافته اس��ت. معاون صيد    و بناد   ر 
ماهيگيري اد   اره كل ش��يالت استان بوشهر با بيان اينكه 80 
د   رصد    ميگوهاي صيد    ش��د   ه ميگوي صورتي است، تصريح 
كرد   : از 1008تن ميگوي صيد    شد   ه 863 تن ميگوي صورتي 

و 145تن ميگوي سفيد    و سرتيز است. 
 د   ول�ت گام ه�اي مثبت ب�راي تحق�ق اقتصاد    
مقاومتي برد   اش�ته اس�ت-كرج|  نمايند   ه س��اوجبالغ، 
نظرآب��اد    و طالقان د   ر مجلس د   ه��م گفت: د   ولت يازد   هم د   ر 
حوزه تحقق اهد   اف اقتصاد    مقاومتي گام هاي مثبت برد   اشته 
و اكن��ون د   ولت د   وازد   ه��م نيز با برنامه هايي ك��ه ارائه د   اد   ه، 
اهتم��ام ويژه براي ايجاد    بس��ترهاي رونق اش��تغال و توليد    
د   اشته اس��ت. محمود    بهمني د   يروزد   ر جلسه شوراي اد   اري 
البرز با اشاره به 21مرد   اد    روز صنايع كوچك افزود   : ضرورت 
د   ارد    با توجه به اهميت صنايع كوچك د   ر ابعاد    مختلف به اين 
بخش توجه ويژه و موانع را برطرف كرد   . او با اشاره به اينكه 
د   ر استان البرز ظرفيت هاي بالقوه د   ر حوزه توليد    و صاد   رات 
وجود    د   ارد   ، اظهار كرد   : به همين منظور د   ر س��ال هاي اخير 
اقد   امات خوبي صورت گرفته ولي نياز است بيشتر به اين امر 
توجه ش��ود    و اين روند    رو به رشد    اد   امه د   اشته باشد   . بهمني 
اف��زود   : انتظار مي رود    د   ر جهت كنترل وارد   ات بخش د   ولتي 
و خصوصي اقد   امي اساس��ي صورت گرفته و براي گسترش 

صاد   رات صنايع كوچك تسهيالت الزم مهيا شود   . 
 معامالت ۲۱ ميليارد   ي سهام د   ر بورس سمنان-

س�منان| مد   ير بورس منطقه يي س��منان گفت: د   ر هفته 
گذش��ته كه آمار تحليلي آن منتش��ر شد   ه اس��ت بيش از 
5.3ميليون س��هم با ارزش بي��ش از 21.6 ميليارد    ريال د   ر 
بورس منطقه س��منان معامله شد   . غالمحسين گل ارضي با 
اشاره به ارزش معامالت هفتگي د   ر بورس سمنان كه آمار آن 
امروز جمع بند   ي شد   ، اظهار كرد   : د   ر معامالت هفته گذشته 
بورس س��منان 5 ميلي��ون و 355هزار و 621 س��هم مورد    
معامله قرار گرفت. او با اشاره به ارزش ريالي اين تعد   اد    سهام 
د   ر معامالت هفته گذش��ته توسط كارگزاران بورس سمنان 
اف��زود   : ارزش ريالي اين تعد   اد    س��هام بي��ش از 21ميليارد    
و 618 ميلي��ون و 800 هزار ريال بود   ه اس��ت. مد   ير بورس 
منطقه  سمنان بيان كرد   : از اين تعد   اد    3ميليون و 415هزار و 

989سهم به خريد    اختصاص د   اشته است. 
 افزاي�ش ۲۵ د   رص�د   ي توليد   ات خش�كبار د   ر 
آذربايج�ان غرب�ي- ارومي�ه| مد   ير صنايع كش��اورزي 
آذربايجان غربي با اش��اره به افزاي��ش 25د   رصد   ي توليد   ات 
خش��كبار د   ر اس��تان بر اهميت و ضرورت توس��عه صنايع 
تبد   يلي و تكميلي بخش كشاورزي به عنوان تكميل كنند   ه 
زنجيره توليد    تاكيد    كرد   . پرويز تومرايي د   ر جمع خبرنگاران 
د   رخصوص توليد    و فرآوري ميوه جات خشك د   ر اين استان 
اظهار كرد   : گسترش صنعت خش��ك كني مي تواند    موجب 
ارتقاي س��طح بهره وري، ايجاد    ارزش افزود   ه، افزايش د   رآمد    
بهره برد   اران، افزايش ماند   گاري محصوالت كش��اورزي و د   ر 
نهايت تحقق توسعه اشتغال شود   . تومرايي با اشاره به توليد    
بيش از يك ميليون تن انواع ميوه و كشمش د   ر اين استان 
و ماهيت فساد   پذيري س��ريع آنها خاطرنشان كرد   : د   ر سال 
95 حد   ود    8 هزار تن خش��كبار از انواع ميوه و كش��مش د   ر 
آذربايجان غربي توليد    ش��د   ه است و پيش بيني مي شود    اين 

رقم د   ر سال جاري به 10هزار تن افزايش يابد   . 

اخبارشهرستانها

مد  يرعامل صند  وق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك خبر د  اد  

مقابلهباابرچالشهايصنايعخرد
عضو اتاق بازرگاني اصفهان: اگر يك صنعتگر بخواهد  وامي د  ريافت كند   بايد   تا 30د  رصد   بهره بپرد  ازد  

مد  يرعامل فوالد  مباركه د  ر بيست و چهارمين مراسم بهره وري شركت مطرح كرد   

مصرف آب و مواد   نسوز فوالد  مباركه كمتر از ساير فوالد  سازان
 د  ر بيس��ت و چهارمين مراس��م بهره وري ش��ركت 
فوالد  مباركه كه معاونان، مد  يران و بيش از يك هزار نفر از 
كاركنان فوالد  مباركه به صورت حضوري و تمام كاركنان 
حاضر د  ر خطوط توليد  ، تعميرات و پشتيباني نيز از طريق 
امواج راد  يو فوالد   ش��نوند  ه س��خنان مد  يرعامل شركت 
بود  ند  ، سبحاني افزود  : د  ر بخش مصرف آب، فوالد  مباركه 
ضمن توجه به اهميت افزايش به��ره وري د  ر حوزه هاي 
مختلف با اجراي طرح هاي توس��عه د  ر تصفيه خانه هاي 
خ��ود   و به كارگيري سيس��تم هاي بازچرخان��ي آب د  ر 
س��يكل توليد  ، مصرف آب خ��ود   را تا 3.26مترمكعب به 
ازاي هر تن توليد   كاهش د  اد  ه اس��ت. اين د  ر حالي است 
كه به عنوان مثال د  ر ش��ركت آرسلر اوكراين اين ميزان 
8.5 مترمكعب، د  ر فوالد  سازي هاي آلمان 8.3مترمكعب 
و د  ر خط��وط نورد   گ��رم و توليد  كنند  گ��ان فوالد   تخت 

د  ر جهان 8مترمكعب اس��ت. ع��الوه بر اين فوالد  مباركه 
د  ر بخ��ش مواد   نس��وز 7.73كيلوگرم ب��ه ازاي توليد   هر 
تن مذاب، نس��وز مصرف مي كند  ؛ د  ر حالي كه ميانگين 
مصرف د  نيا 25 كيلوگرم بر تن مذاب اس��ت. س��بحاني 
با اش��اره به اهميت نقش بهره وري د  ر ارتقاي سازمان ها 
افزود  : بهره وري تعاريف گوناگوني د  ارد   اما به طور خالصه 
بايد   گفت، بهره وري د  ر س��ازمان ها كاهش هرچه بيشتر 
و ب��ه عبارت بهتر جلوگيري از هد  ررفت هايي اس��ت كه 
نس��بت خروجي به ورود  ي يا همان س��تاد  ه ب��ه د  اد  ه را 
كاهش مي د  هد   و د  ر د  نياي رقابتي امروز اين د  قيقا همان 
مساله يي است كه باعث ارتقا يا زوال سازمان ها مي شود  . 
او د  ر همين رابطه خاطرنش��ان كرد  : سازماني بهره ور 
اس��ت كه نيروي انساني آن چابك باشند   و بتوانند   خود   
را د  ر مقابل تغييرات بيروني از قبيل قيمت تمام ش��د  ه، 

افزاي��ش قيم��ت حامل هاي ان��رژي، ركود   د  ر ب��ازار و... 
حفظ كنند  . د  ر غير اي��ن صورت، همان گونه كه طي د  و 
س��ال اخير شاهد   بود  يم، بس��ياري از سازمان ها به د  ليل 
پايين بود  ن بهره وري و ند  اش��تن راهبرد   مناسب، زياند  ه 
ش��د  ند  ؛ اين د  ر حالي است كه فوالد  مباركه د  ر سال هاي 
قبل و به ويژه طي د  و س��ال اخير كه براي صنعت فوالد   
جهان از سخت ترين سال ها بود  ، نه تنها هيچ گونه زياني 
نك��رد  ، بلكه د  ر كنار اجراي طرح هاي توس��عه خود   و به 
بهره برد  اري رساند  ن آنها، سود   معقولي را نيز حاصل كرد  . 
مد  يرعام��ل فوالد  مباركه ب��ا تاكيد   بر اينك��ه امروزه 
فرهنگ بهره وري، همد  لي، انس��جام س��ازماني و نظم و 
انضباط د  ر فوالد  مباركه به يك فرهنگ تبد  يل شد  ه است 
و هري��ك از كاركنان د  ر هر س��طحي قطعا د  ر بهره وري 
س��ازمان سهيم هس��تند  ، گفت: نتيجه همه اين عوامل 

آن اس��ت كه فوالد  مباركه همچون ستاره هاي د  رخشان 
بر آس��مان صنعت فوالد   كش��ور بد  رخش��د   و د  ر سطح 
جهاني نيز مطرح باشد  . مد  يرعامل فوالد  مباركه د  ر همين 
خصوص اد  امه د  اد  : اگر بگوييم بهره وري د  ر يك سازمان 

90د  رصد   اس��ت، يعني 10د  رصد   عد  م بهره وري د  اش��ته 
است كه د  ر اين صورت مد  يريت و همه كاركنان شركت 
باي��د   براي كاهش هرچه بيش��تر اين مي��زان هد  ررفت، 

برنامه ريزي و تالش كنند  . 

گروه بنگاه ها|
بع��د     از عمليات��ي كرد    ن اي��د    ه مهار ت��ورم د    ر د    ولت 
د  وازد  هم، رييس جمهوري به د    نبال آن است تا با استفاد    ه 
از برنامه ه��اي اقتصاد    ي اش��تغال محور، رونق را به پيكره 

توليد     كشورمان باز گرد    اند    . 
 يك��ي از حوزه هايي ك��ه با س��رمايه گذاري روي آن 
مي توان ظرفيت هاي منحصربه فرد    ي را د    ر زمينه توليد     و 
صاد    رات و نهايتا اش��تغال زايي به وجود     آورد    ، كسب و كار 
كوچك و متوسط اس��ت كه براي پويايي بيشتر آن بايد     
ابرچالش هاي توسعه اين نوع كسب و كار را از پيش روي 

فعاالن اين حوزه برد    اشت. 
با توجه به مشكل تامين مالي براي اكثريت قريب به 
اتفاق صنايع خرد     و كس��ب و كار كوچك د    ولت د    وازد    هم 
به د    نبال راهكارهايي است كه از طريق آن بتواند    ، سيستم 
قوام يافته يي براي توزيع تسهيالت مورد     نياز اين صنايع را 
د    ر اختي��ار آنها قرار د    هد    . د    ولت يازد    هم پيش از اين براي 
حل مش��كل تامين نقد    ينگي واحد    هاي خرد    ، طرح هايي 
مانند     طرح رونق توليد     را كليد     زد     تا هيچ بنگاهي به د    ليل 
مشكالت مالي تعطيل يا نيمه تعطيل نشود    . اما بسياري 
از تحليلگران معتقد    ند     كه اين روش هاي تسهيالتي كمك 
شاياني به توس��عه اين نوع كسب و كار نخواهد     د    اشت و 
بهتر است كه د    ولت از روش هاي د    يگري براي تامين مالي 
صناي��ع كوچك و واحد    هاي خرد     اس��تفاد    ه كند    . آخرين 
راهبرد     د    ولت يازد    هم براي بهبود     محيط هاي كسب و كار 
خرد    ، ضمانت 70 د    رصد    ي اصل و س��ود     تسهيالت بانكي 
به صنايع كوچك اس��ت كه خبر اجراي آن روز گذش��ته 
توسط مقيسه مد    يرعامل صند    وق ضمانت سرمايه گذاري 
صناي��ع كوچك ب��ا خبرنگاران د    ر ميان گذاش��ته ش��د    . 
مد    يرعامل صند    وق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك 
به اين نكته اش��اره كرد     كه سقف ضمانتنامه يي صند    وق 
30ميليارد     ريال است و اين صند    وق تا 70 د    رصد     اصل و 

سود     تسهيالت بانكي را ضمانت مي كند    . 

 پاسخ به يك مطالبه اساسي
محمد    حس��ين مقيس��ه د    ر گفت وگو با رس��انه هاي 
گروهي به مناس��بت 21 م��رد    اد     روز صناي��ع كوچك با 
بيان اينكه تامين وثايق بانكي يكي از چالش هاي صنايع 
كوچك و صنوف توليد    ي اس��ت، افزود    : صند    وق ضمانت 
س��رمايه گذاري صنايع كوچ��ك، ضمانتنامه هايي جهت 
پوشش كس��ري وثايق جهت د    ريافت تسهيالت بانكي را 
صاد    ر مي كند    . او با اش��اره به اينكه صنوف توليد    ي د    اراي 
مجوز، مشمول خد    ماتي مي شوند     كه به واحد    هاي صنعتي 
كوچ��ك تعلق مي گيرد    ، گفت: صنوف توليد    ي همچنين 

ب��راي خريد     مواد     اوليه مي توانند     از ضمانتنامه هاي اعتبار 
خريد     كاال اس��تفاد    ه كنند     تا بد    ون تباد    ل ريالي به تامين 
م��واد     اولي��ه خود     اقد    ام نمايند    . مقيس��ه اف��زود    : د    ر تمام 
استان ها نمايند    گاني از صند    وق حضور د    ارند     ضمن آنكه از 
اوايل سال 96 تمام مراحل صد    ور ضمانتنامه ها، به صورت 
الكترونيك انجام مي ش��ود     و ني��ازي به مراجعه حضوري 

نخواهد     بود    . 

 توسعه همكاري هاي مشترك
مد    يرعامل صن��د    وق ضمانت س��رمايه گذاري صنايع 
كوچ��ك گف��ت: : اين صند    وق ج��ز يك بان��ك با تمام 
بانك هاي د    ولتي، خصوصي و موسس��ات مالي و اعتباري 

مجاز تفاهمنامه همكاري امضا كرد    ه است. 
او با بيان اينكه بيش��ترين ضمانتنامه ها د    ر س��ه ماه 
نخست امسال براي استان هاي مازند    ران، ايالم و كرمانشاه 
صاد    ر شد    ه است، گفت: د    ر سه ماهه نخست سال 96 اين 
صند    وق 564ميليارد     ريال ضمانتنامه صاد    ر كرد     كه نسبت 
به مد    ت مشابه د    ر سال 95 بيش از 100د    رصد     رشد     نشان 
مي د    هد     د    ر حالي كه بيشترين ضمانتنامه ها براي سرمايه 

د    ر گرد    ش به تعد    اد     24 فقره و به ارزش 163 ميليارد     ريال 
بود    ه است و پس از آن طرح هاي ايجاد    ي به تعد    اد     17 فقره 
ب��ه ارزش 134 ميليارد     ري��ال براي صنايع كوچك صاد    ر 
شد    ه است. مقيسه افزود    : كمك به توسعه صنايع كوچك از 
طريق تضمين حد    اكثر 70د    رصد     )د    ر مناطق كمتر توسعه 
يافته تا 85د    رصد    ( اصل و سود     تسهيالت اعطايي بانك ها 
و موسس��ات مالي و اعتباري به صنايع و استفاد    ه از وجوه 
اد    اره ش��د    ه و ساير منابع مالي د    ر چارچوب سياست هاي 
صنعتي و برنامه هاي توس��عه كش��ور د    ر زمينه احد    اث، 
توسعه، بهسازي و نوسازي، س��رمايه د    ر گرد    ش، توسعه 
پيمانكاري هاي فرعي، تحقيق و توسعه، خريد     فناوري و 
د    انش فني و تجهيزات آزمايشگاهي و توسعه منابع انساني 
از ماموريت هاي صند    وق ضمانت س��رمايه گذاري صنايع 
كوچك است. تامين سرمايه د    ر گرد    ش واحد    هاي توليد    ي 
فعال، تكميل حلقه هاي مفقود    ه خوشه هاي كسب وكار، 
طرح هاي نيمه تمام باالتر از 50 د    رصد    ، تامين سرمايه د    ر 
گرد    ش واحد    هاي صاد    راتي، طرح توسعه واحد    هاي فعال 
صاد    راتي، طرح اصالح ساختار و بهينه سازي مصرف انرژي 
از اولويت  هاي صند    وق د    ر حوزه صد    ور ضمانتنامه است. 

 د    ايره حمايت هاي صند    وق
ضمانتنامه مناقصه، ضمانتنام��ه مزايد    ه، ضمانتنامه 
حس��ن انجام كار، ضمانتنامه پيش پرد    اخت، ضمانتنامه 
اس��ترد    اد     كس��ور وجه الضم��ان/ بيم��ه/ مالي��ات، انواع 
ضمانتنامه هاي تعهد     پرد    اخت شامل ضمانتنامه پذيرش 
ريس��ك اعتبار خريد    ار، ضمانتنامه پذيرش ريسك خريد     
مواد     اوليه، خد    مات و ماش��ين آالت، ضمانتنامه اعتباري 
و ضمانتنام��ه تامي��ن مالي ازجانب اش��خاص حقيقي و 
حقوق��ي، ضمانتنامه ترخي��ص موقت/ ترانزي��ت كاال و 
ضمانتنامه پرد    اخت سود     و عوارض گمركي از محصوالت و 
فعاليت هاي جد    يد     صند    وق ضمانت سرمايه گذاري صنايع 
كوچك است. مقيسه با اشاره به تاسيس صند    وق د    ر سال 
83 و آغ��از عملي��ات اجرايي آن د    ر س��ال 86 افزود    : اين 
صند    وق صرفا با هد    ف حمايت از صنايع كوچك كه كمتر 
از 50 نفر ش��اغل د    ارند    ، ايجاد     شد    ه است. د    رحالي كه د    ر 
د    نيا براي تعري��ف صنايع كوچك به حجم گرد    ش مالي، 
ميزان س��رمايه گذاري و د    ارايي ها عالوه بر تعد    اد     شاغالن 
توجه مي ش��ود     كه الزم اس��ت ما ه��م د    ر تعريف صنايع 

كوچك به اين موضوعات توجه كنيم. 

 فراموشي ظرفيت صنايع كوچك د    ر صاد    رات
د    ر شرايطي كه مقيسه مشكل تامين مالي بنگاه ها را 
مهم ترين چالش پيش روي اين نوع كسب و كار ارزيابي 
مي كن��د    ، يكي از فع��االن بخش خصوص��ي بي توجهي 
تصميم س��ازان اقتص��اد    ي ب��ه ظرفيت ه��اي صاد    راتي، 
فرس��ود    گي خط توليد    ، نرخ باالي تسهيالت بانكي و... را 
ابرچالش هاي پيش روي كسب و كار خرد     ارزيابي مي كند    . 
عضو هي��ات نمايند    گان ات��اق بازرگان��ي اصفهان به 
وضعيت صنايع كوچك اش��اره كرد     و گف��ت: زماني كه 
قيمت نفت د    ر اواخر د    هه هش��تاد     به اوج رس��يد    ، صنايع 
كوچك كه 30د    رصد     د    ر اقتصاد     كش��ور سهم د    اشتند    ، به 

فراموشي سپرد    ه شد    ند    . 
مهد    ي هراتيان فر فرسود    گي خط هاي توليد     واحد    هاي 
صنعتي را يكي د    يگر از مشكالت صنايع كوچك د    انست و 
افزود    : قيمت تمام شد    ه محصوالت توليد    ي صنايع كوچك 

د    ر مقطع فعلي باالست و جوابگوي صاد    رات نيست. 
او با بيان اينكه صنايع كوچك به حمايت جد    ي د    ولت 
نياز د    ارند    ، اف��زود    : صنايع كوچك قابليت رقابت پذيري و 
بازد    هي مناس��ب د    ارند     اما اين ظرفيت به طور كامل فعال 
نيس��ت. هراتيان فر به بهره باالي تسهيالت مالي بانك ها 
هم اش��اره كرد     و گفت: د    ر حال حاضر اگر يك صنعتگر 
بخواهد    ، وامي د    ريافت كند     بايد     تا 30د    رصد     بهره بپرد    ازد     و 

اين مساله كمكي به رونق توليد     نمي كند    . 
او اجراي سياس��ت هاي انقباض��ي را هم يكي د    يگر از 
مش��كالت صنايع كوچك د    انست و افزود    : گرد    ش مالي و 
نگراني از افزايش تورم باعث شد    ه از ورود     نقد    ينگي به بازار 
جلوگيري شود    . قيمت ثابت ارز، هزينه هاي د    اخلي را براي 
توليد    كنند    گان باال برد    ه د    ر صورتي كه قيمت ارز صاد    راتي 

بايد     افزايش يابد     و تضاد     موجود     حل شود    . 
عض��و هيات نمايند    گان اتاق بازرگاني اصفهان با بيان 
اينكه سهم صنايع كوچك از هد    فمند    ي يارانه ها پرد    اخت 
نشد    ه، افزود    : پرد    اخت يارانه هاي صنعت مي توانست بخشي 
از افزايش قيمت ها را د    ر بخش حمل و نقل و د    ستمزد    ها 
جب��ران كند     اما د    ر عمل اين اتف��اق رخ ند    اد     تا واحد    هاي 
صنعتي بتوانند     رقابت كنند    . مشكالت متعد    د     باعث شد    ه 
صنايع كوچك فقط به توليد     و فروش د    اخلي تكيه كنند     
و از ظرفيت هاي ش��ركت هاي مد    يريت صاد    رات استفاد    ه 

نشود    . 
هراتيان فر حل مش��كالت بيمه ي��ي و مالياتي صنايع 
كوچك را هم ضروري د    انست و افزود    : اگر صنعت مسكن 
از ركود     خارج ش��ود    ، چرخ اقتص��اد     د    اخلي به حركت د    ر 
مي آيد     و صنايع كوچك هم مي توانند     از اين فرصت براي 

احياي خود     استفاد    ه كنند    . 

چهره هاي استاني

آذربايجان غربي|
مد  يرعامل شركت گاز آذربايجان غربي 
از گازرساني به 2هزار و 400 روستاي استان 

تا پايان سال 97 خبر د  اد  . 
به گ��زارش مه��ر، عليرضا ش��يخي با بي��ان اينك��ه د  ر صورت 
مس��اعد  ت مس��ووالن اس��تان م��رد  م تم��ام اي��ن 2ه��زار و 400 
روس��تا د  ر اس��تان ت��ا س��ال 97 از نعمت گ��از بهره من��د   خواهند   
ش��د  ، اف��زود  : د  ر اين راس��تا امس��ال با گازرس��اني به 410 روس��تا 
ميزان بهره مند  ي روس��تاييان اس��تان از گاز طبيع��ي به 90د  رصد   
 خواهد   رس��يد  . او گفت: از ابتد  اي س��ال 96 تا به ام��روز نزد  يك به
 400 كيلومتر شبكه گذاري گاز طبيعي د  ر استان اجرا شد  ه است. 

ش��يخي اعتبار مصوب شد  ه براي گازرساني به روستاهاي استان 
را 407 ميلي��ارد   تومان اعالم ك��رد   و افزود  : د  ر ص��ورت همراهي و 
مساعد  ت نمايند  گان مرد  م اس��تان د  ر مجلس، با اخذ وام از بانك ها 
مي توان عمليات گازرس��اني به روس��تاها را تسريع كرد  . د  ر مجموع 
د  ر كل اس��تان بيش از 10 هزار و 900كيلومتر ش��بكه گاز طبيعي 
و خط انتقال اجرا ش��د  ه اس��ت تا اين نعمت خد  اد  اد  ي به ش��هر ها و 
روس��تاها برسد  . او خانوار روستايي بهره مند   از گاز طبيعي د  ر استان 
آذربايجان غربي را 134 ه��زار و 900 خانوار عنوان و ابراز اميد  واري 
ك��رد  : با تامين به موقع اعتبارات و همكاري نهاد  ها و ارگان ها بتوانيم 
همه هزار و 609 روس��تاي باالي 20 خانوار اس��تان را از نعمت گاز 
طبيعي بهره مند   كنيم. مد  يرعامل شركت گاز استان آذربايجان غربي 
خاطرنش��ان كرد  : با اتمام گازرساني به 410 روستا تا پايان سال 97 
ميزان بهره مند  ي مرد  م از گاز د  ر مناطق روس��تايي شمال استان به 

90د  رصد   خواهد   رسيد  . 

۲۴00 روستاي آذربايجان غربي 
از گاز طبيعي بهره مند   مي شوند  

سيستان وبلوچستان|
مد  ي��ركل د  فت��ر ج��ذب و حماي��ت از 
سرمايه گذاري استاند  اري سيستان وبلوچستان 
گف��ت: د  ر د  وره فعاليت د  ول��ت يازد  هم و با ورود   
هيات هاي تجاري بيش از يك هزار و 300 ميليون د  الر سرمايه گذاري 

خارجي د  ر اين استان جذب شد  . 
به گزارش ايرنا، ماند  انا زنگنه د  يروز د  ر نشس��ت خبري با اصحاب 
رسانه اظهار كرد  : سيستان وبلوچستان براي نخستين بار توانست مقام 

سوم جذب سرمايه گذاري خارجي را د  ر كشور كسب كند  . 
او بي��ان كرد  : د  ولت تد  بير و اميد   با ايجاد   زيرس��اخت هاي الزم و 
فضاي مطلوب براي تجارت جهاني س��بب شد  ه تا پارسال 80 هيات 
تجاري براي بررسي سرمايه گذاري به سيستان وبلوچستان سفر كنند  . 
زنگنه اد  امه د  اد  : د  ولت فعاليت هاي زيربنايي خوبي د  ر اين استان 
انجام د  اد  ه كه از آن جمله طرح هاي گازرس��اني، خط ريلي چابهار-
زاهد  ان-زابل-سرخس و چند  ين طرح بزرگ و كوچك د  يگر است. 

او اف��زود  : هم اين��ك 139 ط��رح توس��ط بخ��ش خصوصي د  ر 
جنوب سيستان وبلوچس��تان د  ر حال اجراس��ت كه ب��راي 5 هزار و 
500 نفر اش��تغال ايجاد   مي كند  . مد  ي��ركل د  فتر جذب و حمايت از 
سرمايه گذاري استاند  اري سيستان وبلوچستان تصريح كرد  : 23طرح 
نيز د  ر شمال استان د  ر حال اجراست كه با تكميل آن 5هزار و 500 
ش��غل ايجاد   مي شود  . زنگنه خاطرنش��ان كرد  : براساس آمار پارسال 
28د  رصد   مرد  م سيستان وبلوچستان د  ر بخش صنعت و معد  ن فعاليت 
د  ارند  . رييس سازمان صنعت، معد  ن و تجارت سيستان وبلوچستان نيز 
د  ر اين نشست اظهار كرد  : پارسال 121 واحد   صنعتي د  ر استان هزار 

و 20ميليارد   ريال تسهيالت د  ريافت كرد  ند  . 

جذب ۱300 ميليون د  الر سرمايه 
خارجي د  ر سيستان وبلوچستان

آذربايجان شرقي|
توسعه  آذربايجان ش��رقي  اس��تاند  ار 
ارتباطات ايران با كشورهاي جهان را يكي 
از مهم ترين اولويت ه��اي د  ولت اعالم كرد   و 

گفت: خواهان افزايش مناسبات تبريز و انگلستان هستيم. 
به گزارش ايسنا، اسماعيل جبارزاد  ه د  ر د  يد  ار با سفير انگليس 
د  ر ايران با اش��اره به ظرفيت ه��اي مختلف فرهنگي، اقتصاد  ي و 
اجتماع��ي اس��تان گفت: آذربايجان ش��رقي يكي از اس��تان هاي 
صنعتي ايران محسوب مي ش��ود  . اكثر صنايع ما قد  يمي شد  ه اند   
و ماي��ل به نوس��ازي اين واحد  هاي توليد  ي و صنعتي با توس��عه 
مناس��بات خود   با كش��ورهايي همچون انگلس��تان هستيم. او با 
اشاره به مباد  الت بزرگ تجاري د  ر بازار تبريز از سال هاي گذشته، 
افزود  : بازار تبريز، جذابيت بسيار زياد  ي براي كشورهاي همسايه 
علي الخصوص براي عثماني ها د  اش��ته است و براي تصاحب بازار 
تبريز چند  ين بار د  ر اين زمينه جنگ ش��د  ه كه آخرين آن جنگ 
چال��د  ران بود  . جبارزاد  ه با بيان اينكه اكثر تجار و بازرگانان موفق 
ايران، آذري هس��تند  ، عنوان كرد  : بهترين بازارهاي كشور نيز د  ر 
د  س��ت آذري هاس��ت و بيش��ترين مراود  ات تجاري با كشورهاي 
همسايه و كشورهاي اروپايي از طريق تجار آذري انجام مي شود  . 
اس��تاند  ار آذربايجان ش��رقي حمايت از صنعت و توليد   را يكي از 
مهم ترين سياس��ت هاي د  ولت د  انس��ت و گفت: خوشبختانه د  ر 
س��ال جاري از س��وي د  ولت، اعتبار ويژه يي براي صنعت و توليد   
د  رنظر گرفته شد  ه و براي آذربايجان شرقي نيز د  ر اين زمينه هيچ 
محد  ود  يتي تعيين نشد  ه و مي توانيم تا حد   امكان از اين اعتبارات 

جذب كنيم.  

مشاركت انگليس د  ر نوسازي 
صنايع آذربايجان شرقي

البرز|
استاند  ار البرز گفت: د  ر زمينه فناوري، 
 900 س��رمايه گذاري  ارتباط��ات  وزارت 
ميليارد   تومان��ي براي زيرس��اخت ها د  ر البرز 
انجام د  اد  ه اس��ت. به گزارش تسنيم، س��يد  حميد   طهايي د  ر جلسه 
ش��وراي اد  اري البرز كه د  يروز د  ر س��الن ش��هد  اي د  ولت استاند  اري 
البرز برگزار ش��د  ، اظهار كرد  : يكي از جاهايي كه فرصت هاي شكلي، 
ارزان و آس��ان به د  ست مي آيد   د  ر بخش صنايع كوچك است كه با 
برگزاري نمايشگاه د  ر اين راستا نزد  يكي و ارتباط تنگاتنگي بايد   بين 

اين صنايع و د  ستگاه ها ايجاد   شود  . 
اس��تاند  ار الب��رز ب��ا بيان اينك��ه مراس��م تحليف خوب��ي براي 
رياس��ت جمهوري برگ��زار ش��د  ، اد  ام��ه د  اد  : د  ر مراس��م تحلي��ف 

رياست جمهوري مقامات گوناگون از كشورها حضور د  اشتند  . 
او با اش��اره به اينكه با آغاز كار د  ولت جد  يد   تغييراتي د  ر بد  نه د  ولت 
ايجاد   مي ش��ود  ، بيان ك��رد  : افراد   بايد   تا آخرين لحظه ب��ا قد  رت كار را 
تا ش��روع تغيي��رات اد  امه د  هند  . طهايي با بيان اينكه نخس��تين پارك 
تخصصي ارتباطات و فناوري اطالعات د  ر كشور د  ر البرز با حضور 2 وزير 
علوم و ارتباطات راه اند  ازي شد  ، اضافه كرد  : د  ر آن جلسه پيشنهاد   شد   كه 
باتوجه به جايگاه فناوري و علمي البرز و حضور جوانان فارغ التحصيل كه 
جزو استان هاي برتر كشور بود  ند  ، بايد   پارك هاي علم و فناوري متعد  د   
زياد  ي راه اند  ازي شود  . او با اشاره به اينكه البرز جزو كريد  ور علم و فناوري 
كشور است كه از پرد  يس علم و فناوري تهران شروع و به فرود  گاه پيام 
ختم مي شود  ، عنوان كرد  : البرز د  ر توسعه صنعت محد  ود  يت هايي د  ارد  . 
طهايي افزود  : د  ر زمينه فناوري، وزارت ارتباطات س��رمايه گذاري 900 

ميليارد   توماني براي زيرساخت ها د  ر البرز انجام د  اد  ه است. 

سرمايه گذاري ۹00 ميليارد   توماني 
براي زيرساخت هاي فناوري
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اقتصاد اجتماعي12
 افزايش تعداد خانه هاي امن 

به 30 باب
ايرنا| معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور با 
اشاره به فعاليت 22 خانه امن در كشور گفت: در نظر داريم 
تا آخر امس��ال تعداد خانه هاي امن را ب��ه 30 باب افزايش 
دهيم.  خانه هاي امن، اماكني هس��تند كه براي حمايت از 
زنان و دختران خشونت ديده يا در معرض خشونت از جمله 
موارد همس��رآزاري در سراسر كش��ور، ايجاد شده و زنان و 
دختران در معرض خش��ونت مي توانند در اين محيط هاي 
امن، اقامت كنند.  حبيب اهلل مسعودي فريد ادامه داد: سال 
گذش��ته خانه امن به مفهوم واقعي از پنج باب بيشتر نبود 
اما امس��ال به 22 باب رسيد كه از موسسات كلينيك هاي 
مددكاري بخش غيردولتي و خيريه ها براي راه اندازي و ارائه 
خدمات خانه هاي امن استفاده كرديم.  معاون امور اجتماعي 
سازمان بهزيستي كشور افزود: عالوه بر خانه هاي امن فعلي، 
تم��ام مراكز اورژانس اجتماعي نيز در كل كش��ور، آمادگي 
پذي��رش و راهنمايي زنان در معرض خش��ونت را در مراكز 
خود دارند و اين طور نيس��ت كه بگوييم فقط 22 خانه امن 
براي زنان در معرض خش��ونت در كش��ور وج��ود دارد.  به 
گفته او، اكنون بالغ بر 240 مركز اورژانس اجتماعي در كشور 
وجود دارد كه تعداد 40 مركز آن در س��ال جاري راه اندازي 
شده است.  او تاكيد كرد: خانه هاي امن نام و نشان ندارند، 
هيچ آدرسي ندارند و به هرحال نيروي انتظامي نيز از امنيت 

اين خانه ها، حمايت مي كند. 

 فارغ التحصيالن تجربي 
در صدر بيكاران

ايلنا| عضو كميسيون آموزش مجلس شوراي اسالمي 
گفت: مس��اله تورم در رشته هاي تجربي، موضوع فرهنگي 
محس��وب مي شود. خانواده ها و افراد منزلت اجتماعي را در 
مهندس و دكتر ش��دن فرزندانش��ان مي دانند. از طرفي در 
رسانه ها به خصوص صدا و سيما در قالب هاي مختلف مانند 
فيلم ها اين مشاغل و رشته ها هميش��ه باال تر از رشته هاي 
ديگر نش��ان داده مي ش��وند. همچنين درآم��د باالي اين 
رش��ته ها نيز س��بب ش��ده تا متقاضي آنها زياد باشد و از 
ديگ��ر داليل تورم در گروه تجربي اس��ت.  حمايت ميرزاده 
ادام��ه داد: حل اين موضوع در آموزش و پرورش به صورت 
هدايت تحصيلي با مشاوره در حال پيگيري است. همچنين 
بخشنامه هايي هم در اين زمينه ابالغ شده كه دانش آموزان 
را به سوي رشته هاي مهارت محور سوق داد، اما در مجموع 
فضاي كلي جامعه رش��ته هاي تجربي را بيشتر قبول دارد.  
ميرزاده با اش��اره به مش��كالت آموزش و پ��رورش در اين 
زمين��ه گفت: آم��وزش و پرورش نيز با راه ان��دازي مدارس 
خاصي مانند تيزهوشان و اختصاص دادن رشته هاي تجربي 
و رياضي به آنها باعث ش��ده نگاه منفي به رشته هاي ديگر 
تشديد شود، زيرا اين سوال ايجاد مي شود كه چرا رشته هاي 
فن��ي و هنري مدارس خ��اص و نمونه ندارن��د.  وي افزود: 
همچنين با ضريب هايي ك��ه وزارت علوم براي اين دروس 
در كنكور در نظر گرفته، تفاوت بسيار زيادي دارد. متاسفانه 
ضريب دروس فني و هنري كه به ذوق دانش آموزان بستگي 
دارد، بس��يار كم است.  بنابر اعالم مسووالن وزارت آموزش 
و پ��رورش حدود ۹۷درص��د متقاضيان به خواس��ته خود 
نمي رسند و نمي توانند در رشته مورد عالقه خود تحصيل و 

به احتمال زياد در شغل مورد نظر خود كار كنند. 

 غربالگري اعتياد 
در نظام مراقبت هاي اوليه

ايسنا| مديركل دفتر سالمت رواني، اجتماعي و اعتياد 
وزارت بهداش��ت، درباره برنامه اي��ن وزارتخانه براي اجراي 
بندهاي مربوط به كاهش اعتياد در برنامه شش��م توس��عه، 
گفت: يكي از حوزه هاي فعاليت وزارت بهداش��ت در زمينه 
س��وء مصرف مواد، پيشگيري اوليه است. تا روزي كه ميزان 
ورودي جمعيت به حوزه آسيب هاي اجتماعي كاهش پيدا 
نكند، با هجوم غيرقابل كنترل افرادي روبه رو هستيم كه بايد 
خدمات درماني و كاهش آس��يب دريافت كنند، به همين 
دليل بايد از نظر مداخالت اثربخش و نيروي انساني در اين 

حوزه سرمايه گذاري كنيم. 
احمد حاجبي ادامه داد: در حال حاضر بيشتر شيوه هايي 
كه در زمينه پيشگيري استفاده مي شوند نمي توانند جمعيت 
زيادي را پوش��ش دهند. اين سطح پوشش تدريجي باعث 
مي شود زماني كه افرادي در مرحله درمان هستند، گروهي 
ديگر به اين آسيب ها دچار شوند. يكي از اقداماتي كه بايد در 
طول اجراي برنامه ششم توسعه انجام دهيم، افزايش سرعت 

پوشش جمعيت هاي هدف در زمينه پيشگيري است. 
حاجب��ي به فعاليت هاي وزارت بهداش��ت براي ادغام 
خدمات ترك اعتياد در نظام مراقبت هاي اوليه نيز اشاره 
ك��رد و افزود: با اين ادغام ع��الوه بر اضافه كردن خدمات 
غربالگ��ري و مداخالت اولي��ه مصرف مواد، كارش��ناس 
س��المت روان نيز وارد نظام مراقبت هاي اوليه شده است. 
همچنين با توجه به اينكه اعتياد در حاشيه شهرها قابل 
توجه اس��ت، توزيع اين خدمات از حاشيه شهر آغاز شد 
و بر ۱۱ميليون حاشيه نش��ين براي پيشگيري از ابتال به 
آس��يب هاي اجتماعي هدفگذاري ش��د.  به تازگي برنامه 
شش��م توس��عه از طرف رييس جمهور ابالغ شد. در بند 
»ت« م��اده ۱0۶ برنامه شش��م توس��عه، برنامه ريزي در 
زمينه مبارزه همه جانبه با م��واد مخدر و روان گردان ها و 
مديريت مصرف آنها ب��ا هدف كاهش 2۵درصدي اعتياد 
توسط دس��تگاه هاي مربوطه درطول اجراي قانون برنامه 

هدفگذاري شده است. 

مشكالت آموزش و پرورش با 
انتخاب يك وزير حل نمي شود

در  دانش آش��تياني  احم��دي  فخرالدي��ن  ف�ارس| 
گردهمايي مشترك اعضاي شوراي معاونان و مديران كل 
آموزش و پرورش استان هاي كشور كه در ساختمان شهيد 
رجايي اين وزارتخانه برگزار شد، گفت: مهم نيست هريك 
از ما در چه س��متي باش��يم، آنچه مهم است تالش براي 
شناساندن جايگاه رفيع آموزش و پرورش به جامعه است. 
احمدي دانش آشتياني گفت: دولت بايد به جايگاه رفيع 
آم��وزش و پرورش بي��ش از پيش اهميت دهد و حمايت 
خود را از آم��وزش و پرورش افزايش دهد. با انتخاب يك 
وزير، مشكالت و چالش هاي موجود حل نخواهد شد بلكه 
وحدت و يكپارچگي همه مس��ووالن مي تواند مش��كالت 

آموزش و پرورش را مرتفع كند. 
او ادامه داد: مش��اركت فرهنگيان در تصميم  س��ازي 
نيازمند تغيير ساختار فعلي است. به عبارتي رشد و تعالي 
در آموزش و پرورش اتفاق نمي افتد مگر آنكه با مشاركت 
همه افراد در حل و فصل مسائل موجود آموزش و پرورش 

اتفاق بيفتد. 

اخبار

در نبود همت ملي براي رفع آلودگي

خزر؛زندهبهگورزيرزبالهها

رييس اداره ايدز وزارت بهداشت خبر داد

حل مشكل تامين داروي بيماران
گروه اقتصاد اجتماعي|

ريي��س اداره ايدز وزارت بهداش��ت ب��ا بيان اينكه 
بيم��اري ايدز از طريق رابطه جنس��ي در كش��ور در 
حال افزايش اس��ت، جديدترين آمار مبتاليان به اين 
بيم��اري را اعالم كرد. پروين افس��ر كازروني گفت: تا 
اول فروردين س��ال ۹۶، تخمين زده مي ش��ود تعداد 
۶۶3۵۹ نفر در كشور مبتال به ايدز باشند كه از ميان  
آنها 34۹4۹ نفر شناسايي شده اند. ۸4 درصد از تعداد 
شناسايي شده مرد و ۱۶ درصد زن هستند. همچنين 
۵3 درص��د از اين تع��داد بين 2۱ تا 3۵ س��ال دارند. 
۹4۷۷ نفر از كل افراد شناسايي شده، فوت كرده اند.  او 
با اشاره به راه هاي انتقال ويروس ايدز به افراد شناسايي 
شده تا اول فروردين سال ۹۶، افزود: ۶۶.3 درصد اين 
افراد براثر استفاده از سرنگ مشترك و از طريق اعتياد 
تزريقي مبتال شده اند. همچنين ۱۹.3 درصد از طريق 
رابطه جنس��ي، ۱.۵ درصد از طريق مادر به كودك و 
0.۷ درص��د براثر خ��ون و فرآورده ه��اي خوني مبتال 
شده اند كه البته راه انتقال از طريق فرآورده هاي خوني 

در سال هاي اخير به شدت كاهش يافته است. 

 ايدز در بين زنان افزايش پيدا كرده است
ريي��س اداره اي��دز وزارت بهداش��ت با اش��اره به 
آمارهاي مبتاليان به ايدز در ماه هاي ابتدايي سال ۹۶ 
گفت: مبتاليان از ابتداي سال جاري تاكنون 30 درصد 
زن هس��تند و ۷0 درصد مرد. 3۹ درصد از اين افراد از 
طريق اعتياد تزريقي، 4۱ درصد از طريق رابطه جنسي 

و 3 درصد از طريق مادر به كودك مبتال شده اند. 
او افزود: همچنين مبتاليان به ايدز در س��نين زير 

۱۵ س��ال 3۷ درصد در كش��ور تخمين زده شده اند و 
از اي��ن تعداد نيز ۸۸ درصد ب��ه دوره مراقبت رفتند و 
۹۸ درصد از افرادي كه به دوره مراقبت رفتند در حال 
دريافت دارو هستند. همچنين در عمده كودكان زير 
۱۵ س��ال، بيماري از طريق مادر مبتال كه اطالعي از 

وضعيت خود نداشته، منتقل شده است. 

 ۶0 درصد مبتاليان از بيماري خود بي اطالعند
كازروني با اش��اره به آمار بيم��اران زنده مبتال به 
ايدز خاطرنش��ان كرد: 2۶۶۹۹ نفر افراد زنده مبتال به 
ايدز شناسايي شده اند. در حقيقت 34 درصد مبتاليان 
شناسايي ش��ده اند و بيش از ۶0 درصد افراد مبتال به 
ايدز هنوز از بيماريش��ان اطالعي ندارند. از اين تعداد 
در يك سال اخير ۱2هزار و 3۶0 نفر به مراكز مشاوره 
مراجعه كرده اند و تحت مراقبت و درمان قرار گرفته اند. 
همچنين از تعداد افرادي كه به مراكز مشاوره مراجعه 
مي كنن��د ۹ه��زار و ۸۸0 نف��ر تحت درم��ان دارويي 
ضدويروس هستند.  او با تاكيد بر ضرورت پيشگيري 
از اي��ن بيماري اف��زود: به دليل آگاه نب��ودن بيش از 
۶0 درصد اف��راد مبتال به ايدز هن��وز از بيماري خود 
اطالعي ندارند از سوي ديگر روند انتقال اين بيماري از 

طريق روابط جنسي در حال افزايش است. 

 ۹0-۹0-۹0 
او درباره برنامه پيشگيري از بيماري ايدز با عنوان 
۹0-۹0-۹0 توضيح داد: براساس تعهدات بين المللي 
ه��دف نهايي كنت��رل ايدز يا HIV اين اس��ت كه تا 
س��ال 2030 همه گيري HIV كنترل و مهار ش��ود. 

براي اينكه به اين هدف نهايي برس��يم تا سال 2020 
الزم اس��ت ۹0 درصد افرادي كه مبتال به ايدز هستند 
از بيم��اري خود مطلع باش��ند همچنين ۹0 درصد از 
افرادي كه از بيماري خود آگاه هستند تحت مراقبت 
و درمان ق��رار بگيرند و حجم وي��روس در ۹0 درصد 
افرادي كه تحت مراقبت هس��تند به حدي برسد كه 

ديگر قابليت انتقال به فرد مقابل را نداشته باشد. 
ريي��س اداره ايدز وزارت بهداش��ت ب��ا بيان اينكه 
۵0 درصد به برنامه هاي مراقبت درمان وصل شده اند، 
ادامه داد: ۸2 درصد از افرادي كه به برنامه هاي مراقبت 
وصل ش��ده، تحت مراقبت هاي درماني و دارويي قرار 
گرفته اند. براس��اس چهارمين برنامه اس��تراتژيك در 
راستاي رسيدن به اهداف ۹0-۹0-۹0، بخش مراقبت 
درمان براي اجراي اين طرح آماده ش��ده و پزشكان، 
پرستاران و مش��اوران براي اين منظور آموزش ديده  
و مراكز مش��اوره بيماري هاي رفتاري راه اندازي شده 

است. 

 مهم ترين اصل؛ پايبندي به درمان
ريي��س اداره ايدز وزارت بهداش��ت ب��ا بيان اينكه 
دارو ها به صورت رايگان در اختيار بيماران HIV قرار 
مي گيرد، گفت: بخش��ي از اين دارو ها در داخل توليد 
و بخ��ش اعظم آنها از خارج از كش��ور وارد مي ش��ود. 
ش��ركت هاي توليد دارو در داخل كشور سعي دارند تا 
بخش اعظمي از داروهايي كه موثر تر هستند را توليد 
كنند. در گذشته به دليل تحريم ها ورود اين دارو ها با 
مشكل روبه رو بود، اما خوشبختانه از سال گذشته در 
بحث تامين دارو به مراتب با مشكالت كمتري مواجه 

بوديم.  كازروني ب��ا تاكيد براينكه پايبندي به درمان 
مهم تري��ن اصل اس��ت، افزود: وقتي ف��رد مبتال دارو 
مصرف مي كند ويروس در بدن بيمار كنترل مي شود 
و قابليت انتق��ال را ندارد، اما تا زماني بيماري در فرد 
مبتال مهار مي شود كه دارو مصرف مي كند و اگر به هر 
دليلي دارو براي مدتي قطع شود نه تنها احتمال دارد 
كه بيماري بازگردد بلكه ممكن است نسبت به دارويي 
كه مصرف مي كند، مقاوم ش��ود و مجبور به استفاده 
از داروي قوي ت��ر باش��د. در صورتي ك��ه بيماري زود 
تشخيص داده شود و بيمار در چرخه درمان قرار گيرد 
به ش��رط پايبندي به درمان، بيمار يك زندگي كامال 
طبيعي خواهد داش��ت.  كازروني در حالي بر ضرورت 
پايبن��دي به درمان تاكيد مي كن��د كه با وجود اعالم 
معاون بهداشت وزير بهداش��ت، كه هزينه درمان هر 
بيمار مبتال به ايدز، ماهانه 2 تا ۱0ميليون تومان است 

كه تمامش را دول��ت مي پردازد. به گفته اميد زماني، 
پژوهشگر سالمت جنس��ي و ايدز، »بيشتر مبتاليان 
ب��ه HIV به دليل هزينه هاي داروي��ي، درمان را رها 
مي كنند.« او پارس��ال گفته بود: »طبق پروتكل هاي 
جدي��د به محض تش��خيص HIV باي��د فرد تحت 
درمان دارويي قرار بگيرد. اما با اين وجود بس��ياري از 
افراد تح��ت دارو درماني قرار نمي گيرند.« به اعالم او 
هزين��ه دارويي براي هر فرد مبتال در صورت مقاومت 
دارويي، نزديك به هزار دالر در س��ال است و از ديگر 
سو، برخي افراد، به ويژه مصرف كنندگان مواد مخدر و 
افراد بي خانمان، براي دريافت خدمات دارويي به موقع 
مراجعه نمي كنند و نهاد هاي مسوول هم از ترس اينكه 
فرد با قطع و وصل درمان دچار مقاومت دارويي شود، 
ترجيح مي دهند ك��ه دارو را براي افرادي كه مراجعه 

منظم ندارند، شروع نكنند. 

گروه اقتصاد اجتماعي|
بزرگ ترين درياچه و پهنه آبي محصور در خشكي 
كه به احترام عظمت��ش، نام دريا به خود گرفته، دارد 
با فاضالب هايي كه چون س��م به رگ هايش دويده اند، 
مي مي��رد، تا زي��ر آوار زباله ها دفن ش��ود. بزرگ ترين 
جاذب��ه گردش��گري ش��مال اي��ران، اين روزه��ا دارد 
هوادارانش را هم از دست مي دهد؛ چه اينكه قدم زدن 
در س��احلي مملو از پسماندهاي ش��هري و زباله هاي 

بيمارستاني، نه دلپذير است و نه حتي امن. 
»كاسپين« با وسعتي نزديك به 43۶000 كيلومتر 
مربع، افزون بر ۷۷000 كيلومترمكعب آب ش��ور دارد 
و چندين گونه گياهي و جانوري را در آغوش جا داده 
اس��ت. با اين همه، اكنون، ج��ز معضل ورود غيرمجاز 
فاضالب ها، بايد با بدل ش��دنش به دپوي شبه رسمي 
زباله هم كنار بيايد. درياي خزر به شدت با پسماندهاي 
ش��هري، نفتي و بيمارس��تاني آلوده ش��ده و فاضالب 
ش��هرها هم به اين درياچه مي ريزد. اكوسيس��تم اين 
درياچه در س��ال هاي اخير به ش��دت تخريب ش��ده و 
برخ��ي از گونه هاي جانوري آن مانن��د فوك خزر در 
مع��رض انقراض قرار گرفته اند اين در حالي اس��ت كه 
به گفته نماين��دگان مجلس همت ملي براي رفع اين 

آلودگي ها وجود ندارد. 

 عفونت در ساحل
رامي��ن نورقلي پ��ور عض��و هي��ات رييس��ه مجمع 
نمايندگان اس��تان گلس��تان، با تاكيد ب��ر اينكه دفع 
غيراصولي و غيربهداش��تي زبال��ه در حوزه خرز، نه به 
س��بب كمبود يا نب��ود مكان و فضاي مناس��ب كه به 
س��بب غفل��ت از مطالعه كاربردي ب��راي يافتن مكان 
مناسب انباشت و دپوي زباله رخ داده است، خانه ملت 
گفت: در جانماي��ي مكان هاي دپوي زباله به پارامتر و 
داده ه��اي مكاني مانند فاصله اي��ن مكان ها از مناطق 
مس��كوني، جنگل، مناب��ع آب س��طحي و زيرزميني، 
مناطق حس��اس زيس��ت محيطي بايد توجه شود. تا 
اكنون مطالعات و بررسي هايي انجام شده، اما اعتنايي 

به آنها نشده است. 
هر چند آلودگي هاي نفتي، فاضالب هاي خانگي و 
صنعتي، اين اكوسيس��تم را تهديد مي كند، اما تخليه 
زباله ه��اي عفوني بيمارس��تان ها و مراك��ز درماني به 
رودهاي منتهي به درياي خزر و سواحل آن فاجعه يي 
بزرگ تر و جنايتي نابخش��ودني را رقم زده است. علي 
محمد شاعري سخنگوي كميسيون كشاورزي و عضو 
مجمع نمايندگان اس��تان مازن��دران، مي گويد: روزانه 

۶هزار تن پس��ماند خانگي، صنعتي و بيمارس��تاني در 
استان هاي شمالي توليد و به صورت غيربهداشتي دفع 
و ش��يرابه هاي حاص��ل از آنها بع��د از تجزيه، آب هاي 

سطحي، زيرزميني و درياي خزر را آلوده مي كند. 
او با انتقاد از عدم مديريت پسماندهاي بيمارستاني و 
ورود ش��يرابه هاي ناشي از دفع غيراصولي اين پسماندها 
به آب هاي درياي خزر معتقد است: برخي مراكز درماني 
مجهز به سيستم هاي پيشرفته امحاي زباله بيمارستاني 
نيستند، به صورت جدي نياز است وزارت بهداشت نسبت 
به تامين سيستم هاي پيشرفته امحاي زباله بيمارستاني 
در تمامي مراكز درماني اقدام كند زيرا شيرابه هاي حاصل 
از دف��ع غيراصولي اين زباله ها س��المت م��ردم و حيات 

درياي خزر را تهديد مي كند. 
به باور شاعري، بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني 
بايد در بيمارس��تان ها و مراكز درماني انجام س��پس به 
شهرداري ها براي دفع اصولي تحويل داده شود، اما برخي 
بيمارس��تان ها و مراكز درماني ب��ا بي توجهي به رعايت 
ضوابط بي خطرس��ازي زباله هاي بيمارس��تاني آلودگي 

آب هاي زيرزميني و درياي خزر را فراهم مي كنند. 

  شنا ممنوع
حاش��يه  ش��ناگاه هاي  از  درص��د   2۵ ح��دود 
رودخانه هاي مازندران به عنوان مناطق ش��نا ممنوع 
اعالم ش��ده اند. ورود پس��ماند صنعتي و شيرابه هاي 
ناشي از زباله هاي انباش��تي در حاشيه رودخانه هاي 
مازندران، شرايطي را پديد آورده كه تابستان امسال، 
بنابر بررس��ي هاي زيس��ت محيطي، نزديك به 2۵ 
درصد ۵۱ش��ناگاه ساحل 33۸ كيلومتري مازندران، 
به عنوان مناطق ش��نا ممنوع اعالم شدند. به تازگي 
سازمان حفاظت محيط زيست، استفاده از پرچم هاي 
آبي و زرد را براي مش��خص ش��دن مناطق س��الم و 
آلوده س��احلي در خزر به عنوان يك��ي از راهكارهاي 
جلوگيري از استفاده مردم از نقاط آلوده دريا درنظر 
گرفته است.  عبداهلل رضيان عضو مجمع نمايندگان 
استان مازندران، پيرامون اين موضوع گفت: 40درصد 
از ش��ناگاه ها آلوده بوده و نصب پرچم هاي زرد و آبي 
در واقع اقدامي نمادين از س��وي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست بوده و مساله پايش و كيفيت آلودگي 

شناگاه ها با اين امر محقق نمي شود. 

   فوك خزر؛ لب پرتگاه انقراض
آلودگي خزر نه تنها سالمت انسان ها، بلكه نسل آبزيان 
و ب��ه ويژه فوك خزري را ني��ز در معرض انقراض و تهديد 
قرار داده اس��ت. آلودگي هاي روزافزون درياي خزر، دست 
در دست شكارچيان صياد، هرسال جان هزاران قالده فوك 
خزر را مي گيرد و اين گونه جانوري را تا لبه پرتگاه انقراض 
برده اس��ت. در آخرين رده بندي جانوران در خطر نابودي 
اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت )IUCN( اين گونه به 
عن��وان يك گونه در خطر انقراض جهاني معرفي ش��ده و 
بر اس��اس اعالم  اي يو سي ان، جمعيت فوك هاي خزري 
از زمان فروپاشي ش��وروي سابق، از يك ميليون قالده در 
س��ال ۱۹۹۱ به كمتر از ۱00 هزار قالده در س��ال 200۸ 
رس��يده اند. مدير مركز درماني و تحقيقاتي فوك هلند هم 
در س��فرش به ايران هش��دار داد كه »دور از انتظار نيست 
كه همين جمعيت باقيمانده نيز تا ۱0 س��ال آينده كامال 
از بين ب��رود.« منوچهر جمالي عض��و مجمع نمايندگان 
اس��تان گيالن، با هش��دار نس��بت به انقراض نسل فوك 
خ��زر مي گويد: افزايش آلودگي درياي خزر، ورود فاضالب 
صنعتي و خانگي، آلودگي نفتي، سموم كشاورزي، برداشت 

و صي��د بي رويه منابع آبزيان م��ورد تغذيه فك ها از جمله 
صي��د بي رويه ماهي كيلكا و كاهش ذخاير از جمله عوامل 
موث��ر در كاه��ش جمعيت فوك هاي خزر و س��اير آبزيان 
است.  او افزود: احياي نسل فوك خزر ضروري است و براي 
جلوگيري از به خطر افتادن تنوع زيستي درياي خزر، بايد 

براي تغذيه فك  هاي درياي خزر چاره يي انديشيد. 

 قرباني همسايه ها
البته براس��اس آمار مس��ووالن محيط زيست، سهم 
اي��ران در آلودگ��ي درياي خزر ۱2 درصد و بيش��ترين 
س��هم در آلودگي هاي اين »درياي بس��ته« مربوط به 
جمهوري آذربايجان و روس��يه بوده كه اين آلودگي ها 
شامل آلودگي هاي نفتي، خانگي، صنعتي و كشاورزي 
است. از ديگر سو، با اينكه ايران از خزر نفت بر نمي دارد، 
به س��بب حركت و جهت جريان هاي آب در س��واحل 
جنوبي درياي خزر رس��وبات چاه هاي نفت آذربايجان، 
تركمنستان و قزاقس��تان كه در خزر يا ساحل آن قرار 
دارند، در سواحل جنوبي خزر، يعني بخش هاي نزديك 
اي��ران، مقادير بااليي از هيدروكربن هاي پس��ماندهاي 
نفتي جمع مي شود.  تحقيقات انجام شده روي رسوبات 
س��طحي س��واحل جنوب غربي درياي خزر بيانگر آن 
است كه منشا اصلي اين تركيبات با احتمال زياد مربوط 
به آلودگي نفتي آذربايجان بوده و ميزان هيدروكربن ها 
و آروماتي��ك اي��ن تركيبات در درياي خزر در س��طح 
پاييني نسبت به اس��تانداردهاي جهاني است اما باالتر 
از سواحل تركمنستان و قزاقستان است. البته سواحل 
استان مازندران وگلستان كمتر تحت تاثير آالينده هاي 
نفتي وارده از كشور آذربايجان قرار مي گيرند. ايران، جز 
خطاهاي خودش، قرباني آلودگي هاي نفتي كشورهاي 
همسايه اش هم هست.  جبار كوچكي نژاد نماينده رشت 
در مجل��س، با انتقاد از اينك��ه برخي ماهي هاي درياي 
خزر بوي نفت مي دهند، مي گويد: برداشت نفت توسط 
كشورهاي حوزه درياي خزر به گونه يي است كه برخي 
ماهي ها بوي نفت مي دهند.  او ادامه مي دهد: كشورهاي 
همسايه عامل اصلي آلودگي نفتي درياي خزر هستند. 
ام��ا متاس��فانه هم��كاري و هماهنگي موث��ري ميان 
كشورهاي همسايه براي مديريت آلودگي اين دريا ديده 
نمي شود؛ به صورت جدي نياز است وزارت امور خارجه 
ب��ا تدابيري ديپلماتيك و هوش��مندانه معضل آلودگي 
درياي خزر را با همكاري كش��ورهاي همس��ايه مرتفع 
كند.  تاكنون هش��دارها پيرامون آلودگي هاي خزر راه 
به جايي نبرده اند و بزرگ ترين درياچه جهان، همچنان 

گرفتار بحران پسماند، فاضالب و آلودگي نفتي است. 

باراني كه از روز پنج شنبه آغاز شد، بحران را به شمال شرق كشور 
باراند. س��يلي كه از پي بارش ش��ديد باران، از اس��تان گلستان آغاز 
شد، ديروز به سه استان خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان 
جنوبي هم رس��يد و بحران را به دامن خراسان هم انداخت. تعدادي 
فوت ش��دند و تعداد بيش��تري مفقود، تعداد زيادي خودرو آس��يب 
جدي ديد، راه هاي ارتباطي مس��دود شدند و بسياري از زمين هاي 
كش��اورزي از بين رفتند. از پس اين بحران، ديروز رييس س��ازمان 
مديريت بحران كشور هم با توصيف آخرين وضعيت مناطق سيل زده 
پنج استان كشور از مرگ ۱2 تن در پي اين حادثه خبر داد. اسماعيل 
نجار گفت: به دنبال بارش باران كه از روز پنج ش��نبه در استان هاي 
گلستان گيالن، خراسان رضوي، خراسان شمالي و سمنان آغاز شد 
و تا امروز)شنبه( هم ادامه داشت، سيل در برخي شهرستان ها جاري 

شد و 2۱ شهر و روستا را دربرگرفت. 
نجار با بيان اينكه وقوع اين حادثه پيش تر از طريق اطالعيه و 
اخطاريه هاي سازمان هواشناسي پيش بيني و از طريق رسانه هاي 
محلي اطالع رس��اني ش��ده بود، افزود: اين سيالب خساراتي را به 
تاسيس��ات و جاده هاي مواصالتي وارد كرده و تاكنون برابر آمارها 
قريب به 400نفر امدادرس��اني ش��ده است. همچنين آب از بيش 
از 30 واحد مس��كوني تخليه ش��ده اس��ت.  او اف��زود: در پي اين 
حوادث ۱3نفر در س��ه اس��تان جان خود را از دس��ت داده اند؛ ۸نفر 
در خراس��ان رضوي، 4نفر در گلستان و يك نفر در خراسان شمالي. 
همچنين 2نفر در روستاي شيرين آباد علي آباد كتول مفقود شده اند 
كه جست وجوها براي نجاتش��ان همچنان ادامه دارد.  او در توضيح 
چگونگي درگذشت قربانيان حادثه گفت: در استان خراسان شمالي 

نيز يك نفر و در استان گلستان نيز 4نفر جان خود را از دست داده اند 
كه البته 2نفرشان مفقود شده اند اما شواهد حاكي از آن است كه جان 
خود را از دست داده اند. 4نفر در سواري پرايد بودند كه يكي از آنان 
جان خود را از دست داد و 3نفر ديگر نيز كه از ميانه سيل نجات داده 
شده بودند به بيمارستان منتقل شدند.  او افزود: در استان گلستان 
نيز يك خودرو سواري وارد سيالب شده كه 3 سرنشين داشته. يكي 
از سرنش��ينان فوت شده اما از 2 سرنشين ديگر اطالعاتي در دست 
نيس��ت و احتماال فوت شده اند كه جست وجو براي يافتن آنها ادامه 
دارد. يك تن ديگر نيز در اينچه برون استان گلستان به دليل توفان 
فوت كرده است، اين فرد از بلندي به پايين پرت شده است.  رييس 
س��ازمان مديريت بحران كشور با بيان اينكه احتمال افزايش تعداد 
مفقودي ها و جانباختگان سيل اخير وجود دارد، گفت: تعداد زيادي 
خودرو در مسير رودخانه قرار داشت كه آب ها اينها را با خود برده و 
گمانه زني هاي اوليه حاكي از اين اس��ت كه ۱۱4 خودرو را آب برده 
و دچار خس��ارت شده اند كه ممكن اس��ت افرادي در اين خودروها 
حضور داش��ته باشند بنابراين شهرونداني كه احتمال مي دهند اقوام 
يا آشنايانش��ان در اين حادثه مفقود شده باشند، به عوامل انتظامي 
مستقر در محل مراجعه كرده و مشخصاتشان را اعالم كنند.   نجار 
درباره خسارات وارده در اين سيالب در چهار استان خراسان رضوي، 
خراسان شمالي، گلستان و سمنان نيز گفت: تيم هاي ارزياب از بنياد 
مسكن و فرمانداري ها و استانداري  در محل حاضر شده و بررسي ها 
را آغاز كرده اند كه نتايج بررس��ي آنان به زودي اعالم خواهد شد. در 
حال حاضر مي توان گفت كه خساراتي به تاسيسات زيربنايي، جاده ها 

و واحدهاي مسكوني وارد شده است. 

آخرين وضعيت مناطق سيل زده شمال شرق
توجه به آنان از مرگ سوزناك احد و صمد آغاز شد؛ همان دو برادر 
ناتني ۷ و ۸ ساله افغانستاني كه به دور از پدر و مادر، به ايران پناه آورده 
بودند و در يك گاراژ جمع آوري ضايعات كار مي كردند. شعله هاي آتشي 
كه شب بيست وس��وم دي ماه سال گذش��ته در آن گاراژ قد افراشتند، 
آنها را هم بلعيدند؛ آنهايي كه كارش��ان »زباله گردي« بود.  ديروز هم، 
سلمان خدادادي نماينده مجلس با انتقاد از ناديده گرفته شدن كودكان 
زباله گرد گفت: طبق ماده ۷۹ قانون كار، اشتغال به كار كودكان زير ۱۵ 
سال ممنوع است اما متاسفانه امروزه در كشور با كودكان بدسرپرست و 
بي سرپرستي روبه رو هستيم كه در خيابان به اصرار خواهان فروش گل، 
دستمال يا تميزكردن شيشه خودرو بوده و در واقع ابزار و مسوول تامين 
هزينه هاي زندگي خانواده هس��تند.  نماين��ده مردم ملكان در مجلس 
ش��وراي اس��المي، فقر و نداري خانواده ها را عمده عامل افزايش تعداد 
كودكان زباله گرد دانست و افزود: كودكان كار و خياباني قرباني معضالت 
اجتماعي مانند اعتياد، طالق و از اين مهم تر فقراقتصادي هس��تند اين 
در حالي است كه انواع آسيب هاي اجتماعي و بيماري هاي عفوني آنها 
را تهديد مي كند.  او ادامه داد: هر چند اغلب اين كودكان داراي خانواده 
هستند اما به دليل فقر خانواده و براي امرار معاش خانواده به زباله گردي 
روي آورده و در واقع مهم ترين عاملي كه باعث شده خانواده ها كودكان 
خود را براي كار به خيابان ها بفرستند فقر اقتصادي است.  اين نماينده 
مجلس دهم، با تاكيد بر اينك��ه آمار دقيقي از كودكان زباله گرد وجود 
ن��دارد، تصريح ك��رد: آمارهاي ك��ودكان زباله گرد بايد از س��وي مركز 
رس��مي آمار كشور اعالم ش��ود و اين مركز تاكنون آمار دقيقي از اين 
كودكان اعالم نكرده اس��ت.  خ��دادادي با بيان اينكه با تصويب قوانين 
معضل كودكان كار و خياباني رفع نمي ش��ود بلكه بايد فقر را ريشه كن 

كرد، گفت: كودكان خياباني معل��ول علت هاي مهمي مانند فقر، زنان 
بي سرپرس��ت و عدم درآمد كافي خانواده بوده و مس��ووالن نظام بايد 
به دنبال رفع اين علت ها باش��ند.  براي پيشگيري و كاهش آسيب هاي 
ناش��ي از كودكان كار بايد خانواده هاي بي بضاعت و كم درآمد كودكان 

كار را شناسايي و آنها را تحت پوشش سازمان هايي حمايتي قرار داد.
او با تاكيد بر اينكه براي پيش��گيري و كاهش آس��يب هاي ناشي از 
ك��ودكان كار باي��د خانواده هاي بي بضاعت و كم درآم��د كودكان كار را 
شناس��ايي و آنها را تحت پوشش سازمان هايي حمايتي قرار داد، گفت: 
س��ازمان بهزيس��تي و دولت بايد براي حمايت از خانواده اين كودكان 
تمهي��دات الزم را اتخ��اذ و همچنين ب��راي خانواده هايي كه معضالت 
اجتماعي از جمله اعتياد و طالق باعث جدايي كودكان از آنها مي شود 
اقدامات اساس��ي انجام دهند.  نماينده مردم ملكان در مجلس دهم، با 
بيان اينكه بي توجهي نس��بت به وضعيت كودكان كار و خياباني نشانه 
ضعف سازمان هاي حمايتي و دولت است، ادامه داد: خانواده هاي كودكان 
كار و خياباني بايد تحت آموزش قرار گرفته و سپس براي والدين معتاد 
زمينه هاي ترك اعتياد فراهم شده و براي اشتغال آنها چاره انديشي كرد؛ 
حمايت از كودكان خياباني و كار ايجاد ش��رايط و امكانات زندگي براي 
آنها وظيفه تمامي دستگاه ها و مردم است و چنانچه هر چه سريع نسبت 
به ساماندهي اين كودكان چاره انديشي نشود در آينده يي نزديك كشور 

را با چالش هاي عمده يي روبه رو مي كند. 
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با يادآوري اينكه 
اليحه حمايت از كودكان كار و خياباني سال ها است كه در حال بررسي 
اس��ت، گفت: در اين اليحه دولت ها بايد مكلف و موظف به ساماندهي 

كودكان كار و خياباني و حمايت اقتصادي از آنها شوند. 

فقر؛ عامل افزايش كودكان زباله گرد
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»تعادل«ازروندشكلگيريساختاروهياترييسهشورايپنجمپايتختگزارشميدهد

چراغ سبز مسجد جامعي به محسن هاشمي
گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري|

بعد  از مش��خص ش��د ن ش��هرد ار ته��ران و انتخاب 
محمد علي نجفي به عنوان ش��انزد همين شهرد ار تهران، 
اعضاي شوراي پنجم وظيفه مهم د يگري بر عهد ه د ارند  
كه انتخاب هيات رييسه شوراي شهر تهران و د ر راس آن 
رييس اين شورا محلي اس��ت. هيات رييسه شورا نقش 
مهمي د ر روند  برگزاري جلس��ات ش��ورا د ارند  و انتخاب 
هيات رييسه مناسب همپاي ش��هرد ار كارآمد  مي تواند  

شهر را به سوي توسعه هد ايت كند . 
به گفته كارشناسان و ناظران مسائل شهري، مهد ي 
چمران، رييس 3د وره شوراي شهر عملكرد  قابل قبولي از 
خود  به ياد گار نگذاشت و د ر موراد  بسياري به جاي اينكه 
به عنوان نمايند ه مرد م شهر به د نبال احقاق حقوق مرد م 
باش��د  د ر هيبت نمايند ه شهرد اري ظاهر شد . د فاع تمام 
قد  وي از مس��ووالن شهرد اري د ر قضيه امالك نجومي، 
نمونه يي است كه اين د سته از كارشناسان بر آن انگشت 
مي گذارند . د رحالي كه افكار عمومي منتظر پاسخگويي 
ش��هرد ار تهران د ر اين ب��اره بود ند  و حتي برخي اعضاي 
ش��ورا بحث استيضاح را مطرح كرد ند  اما مهد ي چمران 
باره��ا از عملكرد  قاليباف د ر اين زمينه د فاع كرد  و حتي 
زماني كه برخي از اعض��ا د رباره امالك نجومي صحبت 
مي كرد ند ، س��ريع صحبت آنها را قطع كرد ه و مي گفت 
چيزي به اسم امالك نجومي ند اريم. چمران د رخصوص 
اراضي عباس آباد  و ش��ايعاتي ك��ه پيرامون فعاليت هاي 
پسرش د ر اين اراضي وجود  د اشت نيز به خوبي نتوانست 
روشنگري كند  و ابهام ها د ر اين زمينه هنوز باقي است. 

به عقيد ه بسياري از كارشناسان، يكي از تصميم هاي 
ناكارآمد  ش��وراي چهارم مصوبه برج باغ ها بود  كه منجر 
به از بين رفتن بس��ياري از باغ هاي تهران ش��د  و برخي 
از اعضاي ش��ورا ازجمله محمد  ساالري و محمد  حقاني 
بارها بر اشتباه بود ن اين مصوبه و ضررهايي كه بر فضاي 
سبز شهر وارد  كرد ، تاكيد  كرد ند . اما با وجود  اين، چمران 
همواره با افتخار از اين مصوبه ياد  مي كند  و مد عي است 
با اين مصوبه جلو تخريب باغ هاي تهران را گرفته است. 

د ر زمينه اس��تخد ام هاي نجومي نيز واكنش چمران 
نهايت بد  سليقگي و بي توجهي به حقوق شهروند ان بود . 
به گفته رحمت اهلل حافظي، رييس كميسيون سالمت و 
خد مات ش��هري شورا، سازمان بازرسي به چمران د رباره 
اس��تخد ام بي ضابطه 4200نفر د ر مترو نامه نوش��ته اما 
او به اعضاي ش��ورا د ر اين باره چيزي بروز ند اد ه اس��ت. 
چمران اما د ر يك نشست خبري سكوت خود  را شكست 
و د رب��اره اين پنهانكاري خود  گفت:»مگر همه نامه هايي 
كه براي رييس مجلس مي رسد  براي همه اعضاي مجلس 
مي فرس��تند ؟ ما يك مجلس كوچكي��م و قانون براي ما 
تعيين تكليف كرد ه اس��ت. سازمان بازرسي د ر ارتباط با 

مترو، نامه به من مي نويس��د . من بايد  از شهرد ار توضيح 
بخواهم نه اينكه به اعضاي ش��وراي ش��هر نامه بنويسم. 
اعضاي شوراي شهر هيچ وظيفه يي ند ارند ، اگر قرار است 
مسائل را فاش كنند  كه سازمان بازرسي هم مي تواند  فاش 
كند . نامه ها بايد  به شهرد اري برود  و پاسخ بيايد  حتي پس 
از بررسي ها، بسياري از موارد  را سازمان بازرسي به د اد گاه 
مي فرس��تد . د اد گاه هم ممكن است تخلف را رد  يا قبول 
كند . بنابراين د اد گاه تصميم مي گيرد ، تقصير با شهرد اري 
اس��ت يا نيست.« اين نوع نحوه برخورد  با موضوعاتي كه 
ش��هروند ان نسبت به آن حساس شد ه اند  منجر به ايجاد  

حس نا اميد ي د ر شهروند ان خواهد  شد . 
بنابراين با توجه به نقش تعيين كنند ه رياس��ت شورا 
د ر تصميم گيري ه��ا، انتخاب يك رييس قوي با نفوذ و با 
اراد ه كه د غد غه ش��هر را د اشته باشد ، كار را براي اعضاي 

منتخبان پنجم سخت خواهد  كرد . 
د ر ش��رح وظايف رييس شوراي شهر، برخي وظايف 
وي اين گونه ش��مرد ه شد ه است؛ مسووليت امور اد اري و 
مالي شورا، تعيين د ستور جلسه، زمان و نوع جلسه و اد اره 
جلسات)عاد ي يا فوق العاد ه( شورا، د عوت از اعضا و تقسيم 
كار بين اعضا و كميس��يون هاي شورا، پيگيري مصوبات 
ش��ورا، معرفي نمايند ه ي��ا نمايند گان ش��ورا كه از بين 

اعضاي شورا انتخاب مي شوند  به مسووالن اجرايي، نهاد ها 
و سازمان هاي مملكتي د ر زمينه هاي مختلف اجتماعي، 
فرهنگي، آموزشي، اقتصاد ي و عمراني براي فراهم آورد ن 

زمينه هاي همكاري د ر صورت د رخواست آنان. 
همچنين رييس شورا، سخنگوي شوراست)مگر آنكه 
ش��ورا عضو د يگري را تعيين كن��د ( و مواضع و اطالعات 

رسمي شورا توسط او)سخنگو( اعالم مي شود . 
اينها تنها بخش كوچكي از وظايف رييس شوراست 
و اهميت اين جايگاه مي طلبد  كه د ر انتخاب فرد  مناسب 

براي اين سمت نهايت د قت الزم انجام شود . 

شانسمحسنهاشميبرايرياست
 از گزينه هاي مطرح براي رياس��ت بر شوراي پنجم 
ش��هر تهران مي توان به احمد  مس��جد جامعي، مرتضي 
الويري و محسن هاشمي اش��اره كرد . البته روز گذشته 
مس��جد جامعي د ر توييتي عنوان ك��رد  كه تمايلي براي 
نامزد ي رياس��ت شوراي ش��هر ند ارد . وي د ر اين توييت 
نوشته است:»به محسن هاشمي گفتم، د وره چهارم شورا 
براي وحد ت اصالح طلبان نامزد  رياست مي شد م و امروز 

به همين د ليل تمايلي به نامزد ي ند ارم.«
به گ��زارش »تعاد ل« اين توييت مس��جد جامعي كه 

به محس��ن هاشمي اشاره د ارد  د ر واقع به نوعي صحبت 
رياست محسن هاشمي را مطرح مي كند  و عالوه بر اين 
د ر فضاي مجازي نيز خبرها بيشتر حول رياست محسن 
هاش��مي مي چرخد  و د ست به د س��ت مي شود . محمود  
ميرلوحي از اعضاي منتخب ش��وراي پنجم د ر گفت وگو 
با »تع��اد ل« د رخص��وص انتخاب هيات رييس��ه گفت: 
خوش��بختانه مهره هاي با تجربه د ر ش��ورا فراوان است. 
آقايان الويري،  هاش��مي،  رسولي،  اميني و مسجد جامعي 
و د وس��تان د يگ��ر از تجربه كافي براي رياس��ت ش��ورا 
برخورد ارن��د . به گفته وي مانن��د  د و تصميم مهم قبلي 
ش��ورا كه براساس انس��جام راي و اتفاق نظر جمع انجام 
شد ، انتخاب هيات رييسه شورا نيز به همين منوال انجام 
خواهد  شد . به گفته وي، تصميم گيري د رخصوص ماند ن 
همه اعضا د ر شورا، انتخاب ويژگي ها شهرد ار و نيز انتخاب 
ش��هرد ار نشان د هند ه هماهنگي و همكاري موثر شوراي 
پنجم اس��ت. اين اتفاق ها نويد  مي د هد  كه شوراي پنجم 
متحد ، همفكر، همد ل و به د نبال حفظ منافع ملي بود ه و 

به راي شهروند ان تهراني وفاد ار است. 
وي د رباره انتخاب هيات رييس��ه نيز گفت: د ر جلسه 
اين هفته منتخبان د ر اين باره بحث و گفت وگو خواهيم 
كرد  تا روي فرد  خاصي به اجماع برس��يم. قطعا رييسي 

را انتخ��اب خواهيم ك��رد  كه تصميمات��ش راي 20نفر 
اعضاي ش��ورا را د اش��ته باش��د . به د نبال هيات رييسه 
منسجم هستيم و تاكنون رقابتي بين اعضا براي تصد ي 
رياست شورا وجود  ند ارد . د وشنبه يا چهارشنبه جلسه يي 
برگزار خواهد  ش��د  و د ر اين هفته هيات رييسه شورا نيز 
مش��خص مي شود .  هر چند  ميرلوحي از شخص خاصي 
نام نبرد  اما حس��ن خليل آباد ي يك��ي د يگر از منتخبان 
ش��وراي پنجم اظهار كرد  كه به نظ��ر مي آيد  با انصراف 
احمد  مسجد جامعي شانس محسن هاشمي براي رياست 
شورا بيشتر شد ه است. به گزارش مهر، حسن خليل آباد ي 
گفت: گزينه هاي رياست شوراي شهر احتماال د ر جلسه 
چهارشنبه مورد  بررسي قرار مي گيرد  و هنوز هيچ بحثي 
د ر جلسات منتخبان د رخصوص رييس شورا نشد ه است.

 
هنوزكسيداوطلبنشدهاست

زهرا صد راعظم نوري د يگر منتخب مرد م د ر ش��وراي 
پنجم نيز د رباره انتخاب هيات رييسه شورا گفت: د رباره 
روند  انتخاب هيات رييس��ه هنوز هيچ تصميمي گرفته 
نشد ه است چراكه تاكنون د رگير انتخاب شهرد ار بود يم. 
د ر مورد  س��اختار ش��ورا و روساي كميسيون ها نيز هيچ 
صحبتي نشد ه است چراكه انتخاب شهرد ار اهميت فراوان 
د اش��ت و الزم بود  شوراي پنجم روي آن تمركز د اشته و 

برنامه هاي همه اعضا را به د قت بررسي كند . 
ب��ه گفته وي به احتمال فراوان فرآيند  انتخاب هيات 
رييس��ه و رييس ش��وراي شهر د ر د س��تور جلسه آيند ه 
ش��وراي پنجم قرار خواهد  گرف��ت. صد راعظم نوري د ر 
پاسخ به اينكه با توجه به اينكه آغاز به كار شوراي پنجم 
اول شهريور ماه است تا آخر اين هفته رييس آيند ه اين 
ش��ورا مشخص خواهد  شد  يا خير، تصريح كرد : احتمال 
د ارد  و باي��د  د يد  چه اتفاق��ي د ر آيند ه پيش خواهد  آمد  
البته فقط موضوع رييس مطرح نيست و كميسيون هاي 
مختلف نيز بايد  مورد  بررس��ي قرار گيرند . به گفته وي، 
متن سوگند نامه توسط كميسيون حقوقي و نظارت براي 
امضا توس��ط شهرد ار تهيه و آماد ه شد ه است. از آنجا كه 
يكي از اولويت هاي كاري اعضاي شورا تا زمان آغاز رسمي 
كارش��ان، ارائه گزارش��ي جامع از وضع شهر و مد يريت 
ش��هري تعيين شد ه است بنابراين 6 كميسيون تشكيل 
د اد ند . كميس��يون برنامه و بود جه، كميس��يون عمران و 
حمل و نقل و ترافيك، كميس��يون فرهنگي- اجتماعي، 
كميس��يون سالمت، محيط زيس��ت و خد مات شهري، 
خانم ه��ا خد اكرم��ي و صد راعظم ن��وري و آقاي ميالني، 
كميس��يون معماري و شهرسازي و كميسيون نظارت و 
حقوقي. اين تقسيم بند ي صرفا براساس عالقه مند ي اعضا 
د ر حوزه مربوطه صورت گرفته و موقتي اس��ت. بايد  د يد  

آيا كميسيون ها و اعضاي آنها تغيير خواهد  كرد  يا خير.

تامينجرثقيلهايبندرچابهار
توسطشركتيچيني

ي��ك ش��ركت چيني ق��رارد اد ي ب��ا هند  ب��راي تامين 
جرثقيل هاي مورد  نياز بند ر چابهار ايران امضا كرد . به گزارش 
تس��نيم به نقل از پايگاه خبري بيزنس الين، يك ش��ركت 
چيني ك��ه حق فعاليت د ر هند  را ن��د ارد ، قرارد اد ي با هند  
براي تامين جرثقيل ه��اي مورد  نياز بند ر چابهار ايران امضا 

كرد ه است. 
بند ر چابهار كه توس��ط هند ي ها د رحال توس��عه است، 
رقيبي براي بند ر گواد ر پاكستان محسوب مي شود  كه توسط 
چين توس��عه يافته است. اين قرارد اد  توسط شركت ايند ين 
پورتس اويل)مجري توس��عه بند ر چابهار( و شركت چيني 
منعقد  شد ه است. وزارت حمل و نقل هند  د ر بيانيه يي اعالم 
ك��رد : قرارد اد  تامين جرثقيل هاي)بند ر چابهار( به ش��ركت 
ZPMC چين واگذار شد ه است. اين شركت كه بزرگ ترين 
س��ازند ه جرثقيل هاي بند ري د ر جهان به ش��مار مي رود  بر 
اساس تصميم آژانس هاي امنيتي هند  حق تامين تجهيزات 
بن��اد ر هند  را ن��د ارد . ZPMC كه 70د رصد  از س��هم بازار 
جهاني جرثقيل هاي اسكله يي را د ر اختيار د ارد  يك سفارش 

380كرور روپيه يي از شركت هند ي د ريافت كرد ه است. 
پانوس مورد وكوتاس، رييس د پارتمان اقتصاد  د انش��گاه 
ليوپست د ر نيويورك د ر اين باره گفت: سرمايه گذاري عظيم 
چين د ر كريد ور اقتصاد ي چين- پاكستان و زيرساخت هاي 

بند ري حاشيه اقيانوس هند ، هد في بيش از تجارت د ارد . 

سهم۴۰۰۰ميلياردتوماني
راهآهندركاهشمصرفسوخت

معاونت مسافري راه آهن جمهوري اسالمي ايران گفت: 
با احتس��اب جابه جايي 27ميليون مس��افر د ر سال، راه آهن 
جمهوري اس��المي ايران 4هزارميليارد  تومان صرفه جويي 
د ر بخش سوخت، آاليند گي زيست محيطي و تلفات د اشته 
 اس��ت. ميرحس��ن موس��وي افزود : تبلور همه فعاليت هاي 
راه آهن د ر جابه جايي مسافر است و د ر اين راستا بايد  نهايت 

تالش را براي جلب رضايت ارباب رجوع انجام د اد . 
وي از رد ه خ��ارج ك��رد ن ن��اوگان باالي 4۵س��ال و به 
كارگي��ري ن��اوگان با عمر 30س��ال را بخش��ي از خد مات 
راهبرد ي راه آهن د ر معاونت مس��افري اع��الم كرد  و افزود : 
توس��عه قطار هاي محلي و گرد شگري د ر بخش مسافري به 
طور جد ي پيگيري مي شود . موسوي ميزان مسافر جابه جا 
ش��د ه با قطارهاي حومه يي را ۵/3ميليون نفر د ر سال اعالم 
كرد  و گفت: اين رقم نس��بت به مد ت مش��ابه سال گذشته 

افزايش ۹0د رصد ي د اشته است. 

وجود۱۵۰۰ميلياردتومانپروژه
دردستاحداثوبهرهبرداري

مد يرعامل ش��ركت فرود گاه ها و ناوبري هوايي كشور با 
اش��اره به توسعه فرود گاه هاي كش��ور گفت: د ر ۵4 فرود گاه 
كشور د ر د و سال گذشته و با احتساب سال جاري نزد يك به 
هزارميليارد  پروژه د ر د ست بهره برد اري د اريم و حد ود  ۵00 

ميليارد  تومان پروژه د رحال ايجاد  است. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، 
رحمت اهلل مه آباد ي افزود : بيش از 1۵هزار كيلومتر راه هوايي 
جد يد  د ر اين د و س��ال افتتاح ش��د  و يك��ي از بهره هاي آن 
پذيرش ترافيك هوايي كش��ور قطر بود . مه آباد ي با اشاره به 
تامين تجهيزات د ر اين راه ها گفت: د ر تمامي 3حوزه راد اري، 
ارتباطات و كمك ناوبري اقد امات خوبي انجام شد ه  و خريد  
د ر حوزه ارتباطات و عمليات نصب انجام مي ش��ود  و تا يك 

سال آيند ه همه سامانه ها نوسازي مي شود . 

اختصاص۴نوعوام
برايبافتهايفرسوده

مد يرعامل ش��ركت عمران و بهس��ازي ش��هري گفت: 
تسهيالت نوسازي تا س��قف ۵0 ميليون تومان، تسهيالت 
صند وق پس اند از مسكن يكم با سود  8د رصد ، مجوز پرد اخت 
1000ميليارد  تومان تسهيالت به انبوه سازان همچنين وام 
ود يعه مس��كن از تسهيالتي است كه د ر د ولت يازد هم براي 

بافت هاي فرسود ه و ناكارآمد  د ر نظر گرفته شد . 
به گزارش ايسنا، محمد سعيد  ايزد ي اظهار كرد : د ر 4سال 
گذشته برنامه جامعي براي ۵44 شهر كه از حاشيه نشيني، 
بافت ه��اي فرس��ود ه و ناكارآم��د  رن��ج مي برند  ك��ه حد ود  
2700محله را تشكيل مي د هد  تد وين شد  كه د ر د و بخش 

د رمان و بخش پيش نگري اقد امات را به پيش برد يم. 
اي��زد ي اف��زود : روند  جابه جايي جمعيت و فقر ش��هري 
موجب مي ش��ود  كه اگر ساخت و سازي خارج از اين فرآيند  
ش��كل بگيرد  بايد  براي آن تد ابيري اند يش��يد ه شود  كه از 

گسترش نقاط ناكارآمد  پيشگيري كامل انجام شود . 
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به اقد اماتي كه د ر 
حوزه پيش��گيري انجام شد ه است، گفت: تد وين برنامه هاي 
كاد اس��تر، احد اث برنامه هاي كمربند  س��بز، ت��الش براي 
جلوگيري از مهاجرت، آموزش و اشتغال ازجمله برنامه هاي 
شركت عمران و بهسازي شهري د ر بحث پيش نگري است. 
وي تاكيد  كرد : يكي از مسائلي كه شهرها از آن رنج مي برند ، 
عد م ايمني و تاب آور نبود ن شهرها و بحران هويت است به 
طور مثال مراكز تاريخي ارزش��مند  هستند  و د ر عين حال 
بخش عمد ه آن د ر بافت هاي فرس��ود ه قرار د ارد  بنابراين د ر 

گام نخست الزم است كه همه د ستگاه ها را همراستا كنيم.

2هزارواحدمسكنمهر
پرديسآمادهافتتاحاست

مد يرعامل شركت عمران شهر جد يد  پرد يس با اشاره به 
مشكالت تكميل واحد هاي مسكن مهر د ر فازهاي مختلف 
شهر جد يد  پرد يس گفت: د رحال حاضر حد ود  2هزار واحد  
مسكن مهر د يگر د ر فاز 8 شهر جد يد  پرد يس آماد ه است كه 

اميد واريم تا 10روز آيند ه افتتاح شود . 
به گزارش ايرنا، س��عيد  غفوري افزود : وزارت راه و شهرسازي 
براي تامين منابع مالي و تكميل واحد هاي مسكن مهر شهر جد يد  
پرد يس اهتمام زياد ي د ارد . به گفته غفوري، واحد هاي باقي  ماند ه 
فاز 8 تا خرد اد  ماه سال ۹7 تكميل و به متقاضيان تحويل مي شود  
و قيمت واحد هايي كه تحويل آنها به سال آيند ه موكول مي شود ، 
افزايش نمي يابد  و از اين پس س��رعت اجراي عمليات س��اخت 
اين واحد ها با س��رعت بيشتري د نبال مي ش��ود . وي از پرد اخت 
130ميليارد  تومان اوراق خزانه اسالمي از ابتد اي سال ۹6 تاكنون 
به ش��ركت عمران ش��هر جد يد  پرد يس خبر د اد  و گفت: تمامي 
اين منابع به جاي د يون قبلي شركت عمران د ر حوزه زيرساخت 
فازهاي مختلف هزينه شد ه تا محوطه سازي ها و زيرساخت هاي 
مورد  نياز با س��رعت بيشتري اجرا ش��ود . غفوري اظهار كرد : د ر 
س��ال جاري 30ميليارد  تومان منابع د يگر از س��وي وزارت راه و 
شهرس��ازي د ر 4مرحله براي شركت شهر جد يد  پرد يس تامين 
شد ه تا براي پرد اخت د يون پيمانكاران فازهاي مختلف تهاتر شود . 

اخبار

نظام ارزيابي صالحيت حرفه ي��ي رانند  گان عمومي مبتني بر 
س��نجش و مهارت د  ر هشتاد   و هفتمين جلسه كميسيون ايمني 
راه ها تصويب شد   و بر همين اساس قرار شد    از اين پس رانند  گان 
گواهينامه شرايط جسمي، روان شناختي، سنجش سالمت جسمي 
و روحي-رواني، گواهي سالمت جسمي، فراگيري د  انش رانند  گي، 

مهارت رانند  گي و گواهينامه رانند  ه حرفه يي را د  ريافت كنند  . 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي جواد   هد  ايتي، 
مد  ي��ركل د  فتر ايمني و ترافيك س��ازمان راه��د  اري و حمل ونقل 
جاد  ه يي د  ر اين باره اظهاركرد  : علل تصاد  فات د  ر شبكه جاد  ه يي اعم 
از ش��هري و برون شهري از سال ۹0 تا ۹4 به استناد   پليس راهور 
تقس��يم بند  ي  ش��د  ه و عد  م توجه به جلو و عد  م رعايت حق تقد  م، 
عبور از محل ممنوع و عد  م توانايي د  ر كنترل وسيله نقليه بيشترين 

فراواني را د  ارند   كه سرانجام به عامل انساني باز مي گرد  د  . 
وي اف��زود  : د  ر گزارش ارزيابي تصاد  فات با بيش از 10 كش��ته 
طي س��ه سال اخير، علت هاي شناسايي شد  ه شامل عد  م توجه به 
جلو و عد  م توانايي د  ر كنترل و تخطي از سرعت مطمئنه بيشترين 

فراواني را د  ارند  . 
مد  يركل د  فتر ايمني و ترافيك س��ازمان راه��د  اري بيان كرد  : 
ش��رايط د  رياف��ت گواهينامه پايه ي��ك رانند  گي د  ر اي��ران بيانگر 
اين اس��ت كه فيلترين��گ كارآمد  ي تا مرحله ص��د  ور گواهينامه 
پايه يك وجود   ند  ارد  ، د  رحالي كه د  ر كميس��يون ايمني بر بازنگري 
فرآيند  هاي حمل ونقل عمومي با رويكرد   ايمني تاكيد   شد  ه است. 

هد  ايتي با اشاره به اختيارات قانوني د  ر اين زمينه بيان كرد  : ماد  ه 
د  وم فصل د  وم قانون مد  يريت ايمني حمل ونقل، مباحث سالمت و 
كنترل د  وره سالمت رانند  گان را بعد   از د  ريافت گواهينامه تسريع 
كرد  ه است. همچنين بند   )ب( آيين نامه اجرايي تبصره ماد  ه 31 و 
32 اس��ت و بند   )پ( ماد  ه 4 آيين نامه اجرايي به نوعي به شرايط و 

ضوابط اشاره د  ارد  . 
به گفته هد  ايت��ي، بعد   از جمع بند  ي، وزارت بهد  اش��ت، مركز 

س��المت طب كار و د  انشگاه شهيد   بهش��تي با همكاري سازمان 
راه��د  اري و حمل ونق��ل جاد  ه يي اقد  ام به تهيه م��د  ل بومي نظام 
ارزيابي صالحيت حرفه يي رانند  گان كرد  ند   كه د  ر يك افق ايد  ه آل 
بر اس��اس مطالعات تطبيقي د  ر كش��ورهاي مختلف قرار اس��ت 
گواهينامه شرايط جسمي، روان شناختي، سنجش سالمت جسمي 
و روحي-رواني، گواهي سالمت جسمي، فراگيري د  انش رانند  گي، 
مه��ارت رانند  گي و گواهينامه رانند  ه حرفه يي از س��وي متقاضي 
د  ريافت ش��ود  . مد  يركل د  فتر ايمني و ترافيك سازمان راهد  اري و 
حمل ونقل جاد  ه يي با بيان اينكه براي پياد  ه س��ازي سنجش هاي 
روان ش��ناختي يك زمان بند  ي ۵س��اله د  ر نظر گرفته  شد  ه است، 
گفت: د  ر اين خصوص با اس��تفاد  ه از ابزارهاي روز )اپراتوري( انواع 
آزمون هاي روان شناختي بومي س��ازي شد  ه با عناوين آزمون هاي 
تحمل تنش و واكنش، زمان پاس��خ د  هي و عكس العمل، د  يد   كلي 
ترافيكي و اد  راك محيطي به مد  ت 70 د  قيقه و آزمون احساس��ات 
ش��د  يد  ، پايد  اري ذهني، خطر و ريسك پذيري به مد  ت 27 د  قيقه 
برگزار مي ش��ود  . وي با اشاره به نتايج جلس��ات مشترك با مركز 
سالمت محيط كار وزارت بهد  اش��ت گفت: طبق جمع بند  ي قرار 
ش��د   از حد  ود   140مركز طب كار موجود   د  ر كش��ور، نظام ارزيابي 
صالحيت حرفه يي رانند  گان عمومي مبتني بر سنجش و مهارت 
د  ر نظام ارزيابي س��المت و كارت سالمت وزارت بهد  اشت متمركز 
شود   تا سيستم و ساختار جد  يد  ي طراحي نشود  . هد  ايتي از اعالم 
آماد  گ��ي وزارت بهد  اش��ت براي تجهي��ز 100 مركز تخصصي به 
تجهيزات مورد   نياز ظرف 3 ماه خبر د  اد   و گفت: بايد   جامعه هد  في 
را تعريف كنيم تا تمام رانند  گان جد  يد   د  ر بخش بار و مسافر از اين 
فيلتر عبور كنند  . مد  يركل د  فتر ايمني و ترافيك سازمان راهد  اري 
و حمل ونقل جاد  ه يي ياد  آور ش��د  : د  انشگاه شهيد   بهشتي مسوول 
آموزش و ارزيابي سنجشگران اس��ت. از اين  رو، اقد  امات مي تواند   
د  ر عرض س��ه تا چهار ماه پياد  ه سازي شود   به شرط اينكه اعضاي 

د  انشگاه شهيد   بهشتي فرآيند  ها را مشخص كنند  . 

فرماند ه يگان حفاظت س��ازمان بناد ر و د ريانورد ي با اشاره 
به گذشت 6ماه از تشكيل يگان حفاظت سازمان بناد ر با هد ف 
توس��عه امنيت د ر بناد ر گفت: د رياخواري و سواحل خواري د ر 
سواحل جنوبي و شمالي كش��ور گسترش يافته است تا جايي 
كه اكنون بالغ بر 22۹ پروند ه ساحل خواري د ر سواحل شمالي 

كشور د اريم. 
س��رهنگ جعفر اطماني  گفت: س��ازمان بناد ر و د ريانورد ي 
يكي از زيرمجموعه هاي وزارت راه و شهرس��ازي است و اعمال 
حاكمي��ت د ر س��واحل و بناد ر براي گس��ترش ام��ور د ريايي 
و ارتباطات س��احلي از وظايف اصلي اين س��ازمان محس��وب 

مي شود . 
وي د ر گفت وگ��و ب��ا پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي 
با بي��ان اينكه بناد ر كش��ور نقش مهم��ي د ر چرخه اقتصاد ي 
د ارد ، تاكي��د   كرد : چرخه اقتصاد ي كش��ور و به تبع آن توليد  و 

اشتغال زايي از مقوله امنيت ناشي مي شود . 
اطماني گفت: يگان حفاظت س��ازمان بن��اد ر و د ريانورد ي 
ضمن برخ��ورد اري از جايگاه قانوني آنچ��ه قانونگذار د ر حوزه 
پيش��گيري و كش��ف جرايم بر عهد ه نيروي انتظامي گذاش��ته 
اس��ت به عنوان ضابط خ��اص قوه قضاييه د ر 7 اس��تان و 31 

بند ر انجام مي د هد . 
وي اد امه  د اد : يكي از وظايف بسيار مهم اين يگان به استناد  
بند  7 قانون تسريع د ر امر تخليه و بارگيري كشتي ها جلوگيري 
از عمليات ساخت و ساز و بهره برد اري از تاسيسات بد ون مجوز 
يا خارج از مجوز د ر سواحل رود خانه و د رياهاست. بر اين اساس 
ي��گان وظيفه د ارد  كه ه��ر تخلفي د ر اين زمين��ه را به عنوان 

شاكي به مراجع قضايي اعالم و نسبت به قلع بنا اقد ام كند . 
اطمان��ي د رباره عملكرد  اين ي��گان د ر حوزه مقابله با د ريا و 
س��احل خواري گفت: هم د ر د ريا با گشت هاي د ريايي و هم د ر 
سواحل از ساخت و سازهاي غيرقانوني جلوگيري مي كنيم، نه 

اينكه اجازه د هيم س��ازه يي ساخته شود  و سپس آن را تخريب 
كني��م. وي اد ام��ه د اد : همچنين يك ش��ماره تلف��ن 4 رقمي 
پيش بيني ش��د ه اس��ت تا مرد م س��اخت هر نوع سازه يي را د ر 
س��واحل و د رياه��ا گزارش د هند  و ب��ه زود ي اين مركز تماس 

راه اند ازي مي شود . 
فرماند ه يگان حفاظت د رب��اره چرايي افزايش د رياخواري و 
س��احل خواري و عد م مقابله با آن گفت: ت��ا پيش از اين براي 
انجام اي��ن ماموريت مهم متولي مش��خصي وجود  ند اش��ت و 
اكن��ون متولي به اس��تناد  قانون، يگان حفاطت س��ازمان بناد ر 
و د ريانورد ي اس��ت، تا پيش از اين اد اره كل س��واحل كه يك 
اد اره س��تاد ي اس��ت اين كار را انجام مي د اد  اما اكنون چند ين 
جلسه برگزار ش��د ه است، شرح وظايف نوشته شد ه و نيروهاي 
يگان د ر حال آموزش نهايي آيين د اد رسي كيفري براي مقابله 

با تخلفات هستند . 
وي توضي��ح د اد : از ۵ ه��زار و 800 كيلومت��ر س��احل د ر 
كش��ور بخش قاب��ل توجهي د ر اختي��ار ارگان ه��اي نظامي و 
سازمان هاس��ت و س��ازمان بن��اد ر گام اول را د ر اين خصوص 

برد اشت و ساختماني را د ر كالرد شت تخريب كرد . 
اطمان��ي همچنين د ر توضيح بخ��ش د يگري از وظايف اين 
س��ازمان گفت: اين يگان نوپاس��ت و اهد اف زياد ي د ارد ، يكي 
از اهد اف تامين حفاظت و برق��راري نظم د ر كليه اماكن مورد  
حفاظت س��ازمان با اولويت بهره گيري از سامانه هاي الكتريكي 

هوشمند  است. 
فرماند ه يگان حفاظت س��ازمان بن��اد ر و د ريانورد ي با بيان 
اينك��ه تامين امني��ت بناد ر بر عهد ه  اين يگان اس��ت، گفت: با 
طرح هاي آموزش��ي و تخصصي د رصد د  آموزش نيروهاي خود  
هس��تيم و به د نبال توانمند ي سازي و ارتقاي كاركنان و بهبود  
روش ها هس��تيم و معتقد يم بايد  براي رس��يد ن به اهد اف خود  

ساختار و شرح وظيفه مشخص د اشته باشيم. 

مديركلدفترايمنيوترافيكسازمانراهداري:

نظامارزيابيصالحيتحرفهايرانندگانعموميتصويبشد
فرماندهيگانحفاظتسازمانبنادرودريانورديمطرحكرد

وجودبيشاز22۹پروندهساحلخواريدرسواحلشمالي

د ر شهر
مخالفتخانوادهنابغهرياضيبانامگذاريمعبريبهنام

»ميرزاخاني«
مجتبي شاكري رييس كميسيون نامگذاري شوراي شهر تهران گفت: 
خان��واد ه مرحوم مريم ميرزاخاني با نامگذاري معبري به نام وي مخالفت 

كرد ند  و معتقد  بود ند ، به جاي اسطوره سازي بايد  الگوسازي شود . 
ب��ه گزارش مهر، مجتبي ش��اكري د ر خصوص س��رانجام د و فوريت 
معب��ري به نام نابغ��ه رياضي مريم ميرزاخاني گف��ت: مطابق نظري كه 
منتخبان شوراي پنجم د ر خصوص نامگذاري معبر به نام مريم ميرزاخاني 
نابغ��ه رياضي د اش��تند ، موضوع را پيگيري كرد يم و متوجه ش��د يم پد ر 
وي مهند س ميرزاخاني مس��وول خيريه يي به نام رعد  هستند  كه سابقه 
30ساله د ر حوزه آموزش و كارآفريني معلوالن و جانبازان د ارد  و خيريه يي 

فعال و تاثيرگذار است. 
وي اد امه د اد : جمع آوري امضا د ر شوراي چهارم براي نامگذاري معبري 
به نام مريم ميرزاخاني قرار شد  معبري د ر نزد يكي مد رسه تيزهوشاني كه 
وي د ر آن تحصي��ل كرد ه به نام وي نامگذاري ش��ود  تا د انش آموزان اين 
مد رسه بد انند  د ر سال هاي د ور يكي از 10نخبه برتر د نيا د ر اين مد رسه 
تحصيل كرد ه اس��ت، بنابراين خيابان طوس براي اين نامگذاري د ر نظر 
گرفته شد . اما مس��ووالن مد رسه كه از اين موضوع استقبال كرد ه اعالم 

كرد ند  خانواد ه وي به اين موضوع رضايت ند ارند . 
رييس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران با ا شاره به رايزني هايي كه 
با پد ر مريم ميرزاخاني انجام شد ، گفت: احمد  ميرزاخاني اعالم كرد  به سه 
د ليل نياز به اين نامگذاري نيست، نخست اينكه بايد  به جاي اسطوره سازي 
الگوس��ازي ش��ود  و نبايد  از د ختر وي اسطوره د ست نيافتني ساخت كه 
قابل تكرار نباشد . د وم آنكه موفقيت مرد م د ر آرامش خانواد ه است و سوم 

اينكه هرگز پول و د رآمد  تاثير د ر اين موفقيت ند اشته و اين خانواد ه مرفه 
نبود ه و اين روال را صحيح نمي د اند . وي با اشاره به سخنان پد ر ميرزاخاني 
گفت: مگر نامگذاري خياباني به نام اميركبير كمكي د ر شناخت اميركبير 
د اش��ته اس��ت كه نامگذاري معبري به نام فرزند  وي چنين كاربرد ي را 
د اشته باشد . شاكري اضافه كرد : ما به پد ر وي گفتيم با وجود  مخالفت هاي 
ش��ما اگر ش��ورا اين نامگذاري را انجام د هد ، مخالفتي د اريد  يا خير كه 
مهند س ميرزاخاني با كمال متانت پاس��خ د اد ند  ش��ما د ر جايگاه قد رت 
هس��تيد  و مي توانيد  اين كار را بكنيد . اما ما راضي به اين كار نيس��تيم. 
حت��ي د ر زماني كه مرحوم مريم ميرزاخاني د ر اي��ران بود  و د ولتمرد ان 
آن زمان قصد  د اش��تند  مكان يا معبري را به ن��ام وي كنند ، راضي نبود  
و آن را د رس��ت نمي د انس��ت. حتي بسياري از جايگاه هاي علمي خود  را 
پنهان مي كرد  زيرا هميشه از حس خود بزرگ بيني پرهيز د اشت. به گفته 
شاكري اين نوع نگاه، نگاه جد يد ي به نامگذاري معابر بود  كه بسيار ارزند ه 

و قابل تقد ير است. 

كاهشمگسسفيددرتهران
گلمكاني رييس مركز محيط زيست شهرد اري تهران گفت: با اقد امات 
صورت گرفته امسال ميزان عسلك هاي پنبه )مگس سفيد ( كم شد ه است. 
به گزارش فارس، وي با بيان اينكه اقد امات مطالعاتي با جهاد  كشاورزي د ر 
اين خصوص انجام ش��د ه است، گفت: با توجه به اينكه عسلك هاي پنبه 

پد يد ه جد يد ي بود ند  بايد  مطالعاتي روي آنها انجام مي شد . 
رييس مركز محيط زيست شهرد اري تهران گفت: راهكاري كه آنها به 
ما پيشنهاد  د اد ند ، اين بود  كه د ر زمستان برگ هاي د رختان را بكنيم يا د ر 

بيش از 2 متر خاك كنيم تا ميزان عسلك هاي پنبه كم شود . 

وي با بيان اينكه اين كار را د ر س��ال گذش��ته انج��ام د اد ه ايم، گفت: 
امسال ميزان عسلك هاي پنبه د ر تهران كم شد ه است. البته به بعضي از 
د رختان د سترسي ند اشتيم و نتوانستيم اين كار را به صورت فراگير انجام 
د هيم. گلمكاني با بيان اينكه عسلك هاي پنبه از چرخه به طور كامل خارج 
نشد ه اند ، گفت: د ر كشورهاي خارجي كه با اين مشكل روبه رو بود ند  حد ود  

۵ تا 6 سال طول كشيد  تا اين مشكل ريشه كن شود . 

شناسايي۹۹٣نقطهناايمندربازارتهران
عابد  ملكي ش��هرد ار منطقه 12 تهران از شناسايي ۹۹3 نقطه ناايمن 

د ر بازار تهران خبر د اد . 
به گزارش ايسنا، عابد  ملكي با اشاره به اينكه كميته تخصصي ايمني 
براي بازار تهران تشكيل شد ه است، گفت: د ر اين كميته تخصصي معاون 
د اد س��تان تهران، شهرد ار و قائم مقام منطقه 12، نمايند گان سازمان هاي 
آتش نش��اني و مد يريت بح��ران، اوقاف، ميراث فرهنگ��ي، اتاق اصناف و 

مد يران شركت هاي خد مت رسان شامل آب و برق و... حضور د ارند . 
وي با بيان اينكه اين كميته براي د س��تيابي ب��ه راهكارهاي افزايش 
ايمني د ر بازار بزرگ تهران تش��كيل ش��د ه اس��ت، تصريح كرد : سازمان 
آتش نش��اني د ر بازد يد ه��اي مختلف، موارد  متعد د  ع��د م ايمني د ر بازار 
همچون وجود  كابل هاي غيرمجاز برق، انشعابات غيرمجاز آب و ضرورت 
تكميل ش��بكه فاضالب د ر بازار را احصا كرد  و همچنين د ر بررس��ي ها 
ضرورت هايي همچون جمع آوري و رفع س��د  معبر د ر ورود ي س��راها و 

د االن ها با توجه به بحث ميراثي بازار مورد  تاكيد  قرار گرفت. 
ش��هرد ار منطقه 12 با بيان اينكه طي جلس��ات مختلف ۹۹3 نقطه 
ناايمن د ر بازار تهران شناسايي شد ، گفت: د ر بازار تهران تعد اد  40 پالك، 

سرا و د االن د ر اولويت شماره يك خطر قرار گرفته اند  كه عالوه بر آموزش 
به مالكان و كس��به آن، كليه اقد امات الزم د ر خصوص تش��كيل پروند ه 
قضاي��ي آنها هم ص��ورت گرفت تا د ر صورت عد م رعاي��ت موارد  ايمني 
نسبت به پلمب اقد ام شود . وي با بيان اينكه معاون د اد ستان تهران از روند  
ايمن س��ازي و اقد امات صورت گرفته د ر 10 سرا بازد يد  كرد  و د ر جريان 
روند  اقد امات د ر د ست اجرا از سوي منطقه قرار گرفت، اد امه د اد : معاون 
د اد ستان تهران همچنين از پاساژ طال و جواهر »حكيم هاشمي« كه حكم 
پلمب آن توسط شهرد اري صاد ر شد ه بازد يد  كرد ند  و قرار شد  ظرف هفته 

جاري اقد ام قضايي آن صورت گيرد . 

اعتراضكتابفروشانبهتاسيسكتابفروشيدرباغكتاب
بي��ش از 3۵0 كتابفروش تهراني د ر نامه يي خطاب به رييس اتحاد يه 
ناشران و كتابفروشان تهران نسبت به راه اند ازي كتابفروشي د ر باغ كتاب 
اعتراض كرد ند . به گزارش ايس��نا، 12 تيرماه امس��ال باغ كتاب تهران با 
وسعت 6۵ هزار مترمربع د ر تپه هاي عباس آباد  افتتاح شد . اين افتتاح از 
همان روزهاي نخست بين بنگاه هاي پخش كتاب نگراني هايي را به د نبال 
د اش��ت. همچنين انتقاد هايي نس��بت به چگونگي اختصاص اين محل 
به نهاد هاي زيرمجموعه ش��هرد اري به وج��ود  آمد  تا اينكه بيش از 3۵0 
كتابفروش د ر نامه يي به رييس اتحاد يه ناشران و كتابفروشان تهران نسبت 
به راه اند ازي كتابفروشي د ر باغ كتاب اعتراض كرد ه و خواستار جلوگيري 
از آسيب هايي شد ه اند  كه راه اند ازي باغ كتاب ممكن است به كتابفروشان 
بزند . آنها نوشته اند : د ر مقابل آسيب هايي كه باغ كتاب شهرد اري مي تواند  
متوجه كتابفروشان تهران كند  ما امضاكنند گان زير تقاضاي اقد ام الزم د ر 

جهت استيفاي حقوق خود  را د اريم. 
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صنعت، معدن و جتارت14
 افزايش دوبرابري صادرات 

فوالد هند 
مهر| صادرات فوالد هند در س��ال گذشته مالي اين 
كشور به دليل اجراي سياست هاي دولت براي حمايت از 
صنعت فوالد اين كشور به 8.2ميليون تن افزايش يافت. 
روزنامه »تاميز آو اينديا« هند نوشت، صادرات فوالد هند 
در س��ال مالي گذش��ته اين كشور كه بخش��ي از آن در 
سال 2۰۱۶ و 2۰۱۷ ميالدي قرار داشت با رسيدن به 8 
ميليون و 2۰۰ هزار تن به دوبرابر افزايش پيدا كرد؛ ضمن 
اينكه واردات فوالد هندي ها در اين بازه زماني در حدود 
يك سوم كاهش نشان مي دهد. كاهش واردات فوالد هند 
به دليل حماي��ت از بخش داخلي اين صنعت در مقابل 
واردات فوالد ارزان قيم��ت چيني به هند صورت گرفته 
اس��ت. در همين حال انتظار مي رود ب��ه دنبال افزايش 
ظرفيت توليد فوالد توس��ط كارخانجات هندي، ميزان 
صادرات فوالد هند روند صعودي داش��ته باشد. از سويي 
ديگر واردات آلياژ به هند در سال 2۰۱۷-2۰۱۶ ميالدي 
با 3۶.۶درصد كاهش به ۷.4ميليون تن رسيد؛ در حالي 
كه اين رقم براي س��ال مالي قب��ل از آن ۱۱.۷ ميليون 
تن گزارش شده است. صادرات فوالد هند در سال مالي 
گذشته 8.2 ميليون تن ثبت شده كه اين رقم براي مدت 
مش��ابه سال قبل 4.۱ميليون تن است. به گفته مقامات 
هن��دي، افزايش روند صادرات فوالد هند با توجه به نرخ 

عرض باثبات »روپيه« حايز اهميت و جالب است. 

 علل ثابت ماندن قيمت فرش 
ايرنا| رييس اتحاديه فرش ماش��يني و موكت گفت: 
قيمت فرش در س��ه سال گذشته افزايش نداشته است؛ 
چراك��ه ب��ازار، بازاري نب��وده كه افزايش قيمت داش��ته 
باشيم و اين يكي از دغدغه هاي واحدهاي توليدي است. 
محمدهادي كماليان گفت: قيمت گذاري فرش بر مبناي 
عرضه و تقاضاست و مشمول قيمت گذاري دولتي نيست 
و كارخانه قيمت را تعيين مي كند. به گفته او، جديدترين 
نوع فرش ماشيني فرش هاي ۱2۰۰شانه است كه قيمت 
هر مترمربع آن از ۱8۰ هزار تومان و تا 2۶۰ هزار تومان 
نيز مي رسد. رييس اتحاديه فرش ماشيني و موكت گفت: 
در حال حاضر ۶۰۰ كارخانه كوچك و بزرگ توليد فرش 
ماشيني در كشور فعال هستند و ساالنه ۱۷۰هزار مترمربع 
فرش ماشيني در كشور توليد مي شود كه 8۰ تا 9۰ هزار 
مترمربع نياز داخلي است. وي با تاكيد بر اينكه توليدات 
داخلي فرش ماش��يني در كش��ور با آخرين تكنولوژي و 
تركيب رنگ در بافت برخوردار هستند، افزود: ما مديريت 
خوبي در بخش صادرات نداريم و هر كارخانه يا ش��ركت 
با حضور در نمايشگاه دموتكس توانسته تعدادي مشتري 
جذب كند؛ حضور توليدكنندگان در نمايشگاه هايي مانند 
دموتك��س مي تواند كمك بزرگي را به ش��ناخت صنعت 
فرش ايران كند و از دولت انتظار داريم در بحث نقدينگي 
ك��ه در حال حاضر توليدكنندگان با آن مواجه هس��تند 
كمك هاي الزم را داش��ته باش��د. كمالي��ان در خصوص 
واردات فرش ماش��يني گفت: در حال حاضر وارداتي در 
صنعت فرش ماش��يني نداريم و در گذش��ته فرش هاي 
فانتزي زير ۶مترمربعي وارد مي   شد كه با همت واحدهاي 
توليدي و خريد دستگاه هاي مربوطه اين فرش ها نيز در 
داخل توليد مي شود. به گزارش سازمان توسعه و تجارت 
ايران ميزان صادرات غيرنفتي بدون ميعانات گازي ايران 
در س��ال ۱395، معادل 3۶ميليارد و ۶۱۰ ميليون دالر 
بود كه س��هم صادرات فرش و صنايع دستي ايران 3۷4 
ميلي��ون دالر بود كه نس��بت به س��ال ۱394 از لحاظ 
ارزشي ۱2.5 درصد افزايش و از لحاظ وزني ۱8.3درصد 
كاهش داش��ته اس��ت. همچنين مطابق آمارها، فرش و 
صنايع دس��تي در سال ۱395 از لحاظ وزني ۱۰ هزارتن 
بود و در س��ال ۱394 كه ۱2هزارتن بود نشان از كاهش 
وزني صادرات در سال 95 دارد، اما از لحاظ ارزشي ميزان 
صادرات در س��ال ۱394، معادل 333 ميليون دالر بود 
كه در س��ال ۱395 با افزاي��ش ۱2.5 درصدي به 3۷4 

ميليون دالر رسيد. 

 براي تمديد مهلت توليد 
پرايد البي نمي كنيم

ايسنا| معاون بازاريابي و فروش سايپا گفت: تصميم 
ما جمع آوري خط توليد پرايد قبل از مهلت مقرر اس��ت 
بنابراي��ن براي تمديد مهلت توليد اين خودرو مذاكره يي 
نخواهيم كرد. رضا تقي زاده اظهار كرد: براس��اس مصوبه 
شوراي سياس��ت گذاري خودرو از ابتداي دي ماه ۱39۷ 
اس��تانداردهاي اجب��اري تولي��د خ��ودرو از 55 ب��ه 83 
اس��تاندارد ارتقا مي يابد. وي با بيان اينكه استانداردهاي 
جديد ش��امل مواردي همچون سيستم ترمز اضطراري، 
هش��دار تغيير مس��ير خودرو، حفاظت از عاب��ر پياده در 
تصادفات، محدودكننده س��رعت و تجهيزات ضد سرقت 
است، توضيح داد: بر اس��اس اظهارات مسووالن سازمان 
استاندارد چند مدل خودرو از جمله پرايد و پژو 4۰5 براي 

پاس كردن اين استانداردها نياز به تغيير پلتفرم دارند.

اخبار

مسعود كرباسيان و محمد شريعتمداري روز گذشته ميهمان پارلمان بخش  خصوصي بودند 

راي اعتماد فعاالن اقتصادي به 2 وزير پيشنهادي 
تعادل| 

وزراي پيش�نهادي وزارت امور اقتصادي 
و داراي�ي و وزارت صنع�ت، معدن و تجارت 
كه ش�انس حض�ور در ليس�ت كابينه دولت 
روحان�ي را به دس�ت آوردند، روز گذش�ته 
ميهم�ان بخش خصوصي در محل اتاق ايران 
در خياب�ان طالقان�ي بودن�د تا در نشس�ت 
هم انديش�ي ب�ا فع�االن اقتص�ادي، برنام�ه  
كاري خ�ود را اكران كنند. به نظر مي رس�د 
اي�ن هم ا نديش�ي بهانه يي بود ب�راي گرفتن 
راي اعتم�اد از تج�ار و فع�االن اقتص�ادي. 
وزراي پيش�نهادي در عي�ن ح�ال ت�اش 
كردند ضم�ن ارائه اولويت هاي كاري ش�ان، 
را  دغدغه ه�اي فع�االن بخ�ش خصوص�ي 
بش�نوند و به خواسته آنها پاس�خ دهند. از 
آن س�و، تج�ار و صنعتگ�ران و ديگر فعاالن 
اقتص�ادي با اب�راز خرس�ندي از انتخاب دو 
وزي�ر پيش�نهادي، مطالبات خ�ود را به طور 
ش�فاف بيان كردند. بر همين اساس، رييس 
پارلمان بخش خصوصي، ب�ه بيان مهم ترين 
مطالبات بخش خصوصي پرداخت و از وزراي 
پيشنهادي اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درخواس�ت كرد كه آنها را در برنامه 
كاري ش�ان لحاظ كنند. »يكسان سازي نرخ 
ارز، مبارزه با فس�اد و ريش�ه كردن فساد و 
انحص�ار، واگذاري امور ب�ه بخش خصوصي، 
ض�رورت مقررات زداي�ي در گم�رك، بهبود 
معافيت ه�اي  ح�ذف  كس�ب وكار،  فض�اي 
ماليات�ي، تح�ول در نظام برنام�ه و بودجه و 
رهاي�ي از اقتص�اد نفت�ي، اج�راي اصل 44 
قانون، برگ�زاري منظم ش�وراي گفت وگوي 
و بخ�ش خصوص�ي و...« ازجمله موضوعاتي 
بود كه مورد تاكيد غامحس�ين شافعي قرار 
گرف�ت. وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه 
هس�ته مش�اوره بخش خصوصي در وزارت 
اقتص�اد ش�كل بگيرد ت�ا از نظ�رات بخش 

خصوصي مطلع و بهره مند شود.
   

 برنامه كاري وزير پيشنهادي اقتصاد
ريي��س دول��ت دوازدهم، روز سه ش��نبه هفته 
گذش��ته، مسعود كرباس��يان را در لحظات پاياني 
به عنوان وزير پيش��نهادي وزارت ام��ور اقتصادي 
و دارايي و محمد ش��ريعتمداري را به عنوان وزير 
پيش��نهادي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به مجلس ش��وراي اس��المي معرفي كرد. اكنون، 
دو وزير پيش��نهادي كابينه دوازدهم روز گذشته 
ب��ه اتاق اي��ران آمدند تا برنامه ه��اي خود را براي 
بخش خصوصي تش��ريح كنند. از آن س��و، فعاالن 
اقتصادي ني��ز در اين ديدار به بي��ان دغدغه هاي 

خود پرداختند. 
در بخش نخس��ت اين هم انديش��ي، مس��عود 
كرباسيان، وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي 
برنامه هاي خ��ود را اعالم كرد. فع��االن اقتصادي 
ني��ز فرصت يافتند تا دغدغه ه��اي خود را با وزير 
پيش��نهادي اقتص��اد در مي��ان بگذارند. مس��عود 
كرباسيان در اين ديدار با بيان اينكه تا دقيقه 9۰ 
هم قرار نبود من گزينه پيشنهادي باشم و تصورم 
بر اين بود كه راي كلي بر حضور و ماندگاري علي 
طيب نيا در س��مت وزير اقتص��اد دولت دوازدهم 
باش��د، گفت: قانون برنامه شش��م توسعه براساس 
سند چشم انداز 2۰ ساله نوشته شده و اگر من هم 
راي بياورم، باز هم بايد براساس قانون عمل كنم. 
وي اقتص��اد مقاومتي را از جمله برنامه هاي جدي 
اقتصاد كشور دانست و تصريح كرد: رشد اقتصادي 
به ۱2.5درصد و تورم تك رقمي ش��ده، ولي تحول 
و استمرار آن ضروري است. وي ادامه داد: متولي 
كارت بازرگاني، بايد اتاق بازرگاني باش��د كه همه 
مراح��ل را انج��ام دهد، اي��ن درحالي اس��ت كه 
گمرك نيز براس��اس وضعيت كنوني صدور كارت 
بازرگاني، بايد 4درصد علي الحس��اب بگيرد كه او 
خوش حساب اس��ت يا در رسته بدحس��ابان قرار 

مي گيرد. 
وي گف��ت: روز اول حضور در گمرك، خدمت 
 وزير صنعت رفتم و وي هم كد شبنم را حذف كرد و

 4 سال هم دعوا تحمل كرد. مشكالت بانكي هم از 
طريق ارتباط دوستانه با آقاي سيف حل مي شود. 

كرباس��يان همچني��ن با بي��ان اينكه مس��ووليت 
ش��وراي گفت وگوي دولت و بخ��ش خصوصي با 
وزارت اقتصاد است، گفت: توقع داريم با همراهي 
بخ��ش خصوصي، كار را پيش ببريم. البته مجلس 
نيز در اين ش��ورا حض��ور دارد و بايد با تفاهم كار 
را پيش ب��رد. وي درخصوص تك نرخي كردن ارز 
گفت: اصل پذيرفته كاهش نرخ سود بانكي، تغيير 
نرخ ارز، يكسان س��ازي نرخ، حمايت از صادرات از 
س��وي دولت دوازدهم وجود دارد، اما بايد شرايط 
مهيا ش��ود، چراكه زماني بح��ث تك نرخي كردن 
ارز مط��رح بود، ام��ا بعد از تك نرخ��ي كردن، باز 
هم قيمت چند نرخي ش��د. م��ا نمي خواهيم اين 

يكسان سازي بازگشت پذير باشد. 
وزير پيش��نهادي وزارت اقتصاد معتقد بود كه 
نرخ رشد با تكيه بر نفت، استمرار نخواهد داشت، 

بلكه بازار س��رمايه نيز بايد به عنوان يكي از اركان 
اقتصاد ايران، وارد عمل ش��ده و در استمرار رشد 
اقتصادي نقش آفرين باش��د. كرباس��يان، در حوزه 
بهبود محيط كس��ب وكار و تقوي��ت رقابت پذيري 
ني��ز معتقد اس��ت ك��ه باتوجه به تنگن��اي منابع 
مال��ي دول��ت در س��رمايه گذاري، باي��د بخ��ش 
مهم��ي از بهبود س��رمايه گذاري از طريق افزايش 
س��رمايه گذاري توس��ط بخش خصوصي يا جذب 
س��رمايه گذاري خارج��ي صورت گيرد. مس��ائلي 
مانند »منطقي س��ازي نرخ س��ود بانكي، بهسازي 
روند خصوصي س��ازي، مديريت بدهي هاي دولت 
و...« نيز در برنامه هاي كرباس��يان وجود دارد كه 
اج��را يا عدم اجراي آنه��ا مي تواند عمال به تحقق 
يا ع��دم تحقق مطالبات بخش خصوصي در حوزه 
اقتص��اد ختم ش��ود. در عين حال، كرباس��يان از 
فعاالن اقتصادي تقاضا كرد كه با مرور برنامه هاي 
پيش��نهادي اش، انتقادها و پيش��نهادهاي خود را 

ارائه دهند. 

 مطالبات شافعي از وزير پيشنهادي اقتصاد 
پس از پايان س��خنان كرباسيان رييس پارلمان 
بخ��ش خصوص��ي، برنامه ه��اي وزير پيش��نهادي 
اقتص��اد را اميدبخ��ش توصي��ف ك��رد و گف��ت: 
اولوي��ت  و انتظار بخ��ش خصوص��ي، تدوين يك 
برنامه جامع اقتصادي براي كش��ور اس��ت. خأليي 
كه س��ال هاي متم��ادي وجود داش��ته و تقاضاي 
آن ني��ز مرتب تكرار ش��ده اس��ت، اما هن��وز نيز 
 ب��ه ي��ك اس��تراتژي منس��جم توس��عه اقتصادي

نرسيده ايم. 
غالمحس��ين ش��افعي اب��راز امي��دواري كرد تا 
با حض��ور كرباس��يان در كس��وت وزي��ر اقتصاد، 
به عنوان يك يادگار پايه گذار آينده اقتصاد كش��ور 
در دوران تص��دي پرداخته ش��ود. وي با تاكيد بر 
ضرورت مقررات زدايي و بهبود فضاي كس��ب وكار 
اف��زود: گمرك اي��ران در صدر س��ازمان هايي قرار 
داش��ت كه به اين مقوله به خوبي پرداخته اس��ت 
و به نظر مي رسد كه ش��اهد تحركات جديدي در 
مقررات زدايي و بهبود فضاي كس��ب وكار باش��يم؛ 
چراكه مبن��اي حركت هاي آينده س��رمايه گذاري 
نيز همين بهبود فضاي كسب وكار و مقررات زدايي 
اس��ت. وي، قدرت نظارت بر سيستم بانكي را نيز 
مهم دانست و گفت: كارشناسان خبره نظام بانكي 
اعالم مي كنند كه حجم اقتصاد ايران نيازمند اين 
همه تعدد بانك ها و موسس��ات اعتباري نيس��ت و 
اميد م��ي رود كه در طرح تحول نظ��ام بانكي اين 

موضوع موردتوجه ق��رار گيرد و در صورت تثبيت 
اي��ن نظر در رابط��ه با ادغام بانك ها و موسس��ات 

اعتباري نيز كار در وزارت اقتصاد آغاز شود. 
يكسان س��ازي نرخ ارز محور ديگر صحبت هاي 
ش��افعي ب��ود ك��ه در اي��ن ب��اره گف��ت: بيش از 
يك س��ال كه اعالم مي ش��ود يكسان سازي نرخ ارز 
انجام مي ش��ود. سال گذش��ته نيز قرار بود اين كار 
صورت مي گيرد، اما تاكنون اقدامي نش��ده اس��ت. 
در مورد ماليات نيز بايد تمهيداتي انديشيده شود 
ت��ا فرارهاي مالياتي كاهش يافته و عدالت مالياتي 
برق��رار ش��ود. به گفته ش��افعي، تقاض��اي فعاالن 
اقتصادي، ح��ذف معافيت هاي مالياتي اس��ت؛ به 
نح��وي كه همه نهادهاي مع��اف از ماليات در يك 
رقابت نابرابر با فعاالن اقتصادي به شمار مي روند و 

حذف اين معافيت ها نيز مورد تاكيد است. 
ديگ��ر خواس��ته هاي فعاالن اقتص��ادي از نگاه 
ش��افعي رهايي از اقتص��اد نفتي ب��ود. وي گفت: 
موض��وع اج��راي اص��ل 44 ني��ز بايد ب��ه موازات 
كاهش وابس��تگي به نفت م��ورد توجه قرار گيرد، 
بر اي��ن اس��اس در ي��ك ارزيابي به عم��ل آمده، 
خصوصي س��ازي هنوز به جايگاه واقعي نرس��يده 
و توفيق را ش��اهد نيس��تيم، بنابراين اميد مي رود 
كه تغييرات بنيادي حاصل ش��ود. وي همچنين با 
بيان اينكه فساد نيازمند پادزهر قوي است، گفت: 
بايد فس��اد سيستمي را از بين برد و تالش كرد تا 
رقابت بر همه اركان اقتصادي حاكم ش��ود؛ اين در 
حالي اس��ت كه شوراي گفت وگوي دولت و بخش 

خصوصي نيز بايد دچار تحول شود. 
كرباس��يان در جمع بندي پاياني نشس��ت خود 
گفت: من از ش��وراي مش��ورتي در گمرك بسيار 
به��ره ب��ردم؛ البته م��ا آمادگ��ي داري��م و بايد به 
ص��ورت اجراي��ي راجع به موارد م��ورد نظر بخش 
خصوص��ي صحبت كنيم. وي اف��زود: ما در دولت 
مسوول زيرساخت ها هستيم، نه اينكه رقيب بخش 
خصوصي باشيم. او تصريح كرد كه تفاوت نظرهاي 
ج��دي در رابطه با ماليات ب��ر ارزش افزوده وجود 
دارد، بنابراين بايد در نحوه بازپرداخت و شيوه هاي 

اجراي صحيح آن به جمع بندي برسيم. 

 برنامه كاري وزير پيشنهادي صنعت 
وزي��ر  نشس��ت هم انديش��ي  پاي��ان  از  پ��س 
پيش��نهادي اقتصاد ب��ا فعاالن بخ��ش خصوصي، 
محم��د ش��ريعتمداري، وزير پيش��نهادي صنعت، 
مع��دن و تجارت فرصت يافت ت��ا در جمع تجار و 
صنعتگران برنامه كاري خود را براي 4 سال آينده 

در صورت گرفتن راي اعتماد از پاستورنشينان ارائه 
كند. محمد شريعتمداري در جمع فعاالن با اشاره 
به اينكه س��هم بخش خصوصي در نش��اط آفريني 
در اقتص��اد اين روزها بيش از دولت اس��ت، گفت: 
بخش خصوصي بايد به خوبي وارد ميدان ش��وند، 
پ��س بهترين برنامه براي ارائه به بخش خصوصي، 
پيش��ينه كاري ام با اتاق بازرگاني ايران است. او با 
تاكي��د بر واگذاري امور به بخش خصوصي تصريح 
كرد: برخي وزرا در اين راه كم كاري كرده اند، پس 
نمي توان نمره قابل قبولي براي واگذاري تصدي ها 

از دولت به بخش خصوص بدهيم. 
وي با اش��اره به حض��ور خصولتي ها در اقتصاد 
ايران گف��ت: مهم ترين هدف م��ن در حضور اتاق 
ايران، بيعت مجدد با مجموعه تش��كل هاي بخش 
غيردولتي ايران بود و در آن جهت گام برمي دارم، 
هر قدر همراهي بيش��تر باش��د، موفق تر است اگر 
بخ��ش خصوصي كمت��ر كمك كن��د، كارنامه من 
ضعيف ت��ر خواهد ب��ود، پس به تمن��اي كمك از 
بخش خصوصي به اتاق ايران آمده ام تا مش��كالت 
را بردارم. شريعتمداري ادامه داد: بضاعت فكري و 
توانمندي دولت از نفت و معادن در مالكيتش، تاب 
برداشتن اين س��نگ بزرگ را ندارد و بايد در اين 

زمينه به همديگر كمك كرد. 
شريعتمداري با بيان اينكه محمدرضا نعمت زاده 
پير صنعت اس��ت و در اين حوزه اس��تخوان خرد 
كرده است، گفت: ايشان مسائل صنعت پتروشيمي 
را ب��ه خوبي منعكس مي كرد و به نفع ايش��ان بود 
كه براي محصوالت مختلف پتروش��يمي كه اكثرا 
انحصاري بود، حواله بكش��ند؛ اما تالش داشت كه 
س��هميه بندي را بردارند و حواله از ميان برداشته 
ش��ده و آزاد به دست مردم برس��د. وي ادامه داد: 
اس��تراتژي توس��عه صنعتي ايران در گذش��ته به 
عنوان يك پيش نياز براي رس��يدن به هدف، ابراز 
ش��ده و در زم��ان وزارت اس��حاق جهانگيري در 
دولت اصالحات، اس��تراتژي توسعه صنعتي ايران 
يك بار نوش��ته شده و در دوره اخير وزارت صنعت 
نيز اين اس��تراتژي نوشته شده؛ بنابراين اميدواريم 
كه بتوانيم برنامه عمل را تقديم وزير بعدي كنيم. 
ش��ريعتمداري با بيان اينكه اس��ناد باالدستي 
فراوان��ي داري��م؛ به نحوي ك��ه از مق��ررات خفه 
ش��ده ايم، گف��ت: در حال��ي ك��ه هن��وز جوه��ر 
امض��اي ريي��س مجل��س نگذش��ته، اصالحيه در 
كميس��يون هاي مجلس در حال طرح است؛ نمونه 
آن ه��م قان��ون ماليات هاي مس��تقيم تا اصالحيه 

قانون مالياتي است. 
به گفته ش��ريعتمداري، در زمينه مش��وق ها و 
حمايت ه��ا، اگر از يك طرف ن��رخ ارز را ثابت نگه 
داريم و مشوق ها را نيز تعطيل كنيم، نمي توان كار 
را پيش برد؛ همان سال ها كه وزير بازرگاني بودم، 
ي��ك هزار ميليارد تومان مش��وق صادراتي در نظر 
گرفته ش��د؛ ضمن اينكه 4 درص��د مابه التفاوت به 
صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ارائه داديم 
و آنه��ا رفتن��د و در بازارهاي هدف موفق ش��دند. 
شريعتمداري با اشاره به تجربه دنيا در مورد نرخ ارز 
نيز گف��ت: مابه التفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي 
در نظر گرفته مي شود، البته حفظ ارزش پول ملي 
نيز مورد تاكيد است، پس كنترل نرخ ارز، فقط فنر 
را متراكم مي كند و اگر هم پريد، حل مشكل آن از 
دست ما خارج مي شود. او افزود: آزادسازي نرخ ارز 
مدنظر ما نيست؛ هيچ جاي دنيا نيز اين اتفاق رخ 
نمي دهد؛ بنابراي��ن صادركننده نبايد از صادراتش 
ضرر كند. وزير پيشنهادي صنعت اظهار كرد: االن 
هم اگر مسووليت به عهده بگيرم در شوراي پول و 
اعتبار در زمينه رقابتي شدن نرخ ارز فرياد خواهم 
زد، البت��ه بايد بخش خصوصي ني��ز حمايت كند. 
»بهبود محيط سرمايه گذاري و فضاي كسب و كار، 
توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي، رفع موانع، 
تثبيت و ارتقاي رونق توليد و توانمندسازي بخش 
خصوصي، توسعه صادرات غيرنفتي، ارتقاي سهم و 
نقش فعاليت هاي معدني در توليد ناخالص داخلي، 
بهسازي و ساماندهي نظام بازرگاني داخلي، بهبود 
و توسعه روابط تجاري بين المللي، ارتقاي بهره وري 
عوامل توليد، پيگيري مجدانه در مبارزه با قاچاق« 
جزو مهم ترين اولويت هاي كاري وزير پيش��نهادي 

وزارت صنعت به شمار مي رود. 

 خواسته شافعي از شريعتمداري 
در مقاب��ل ريي��س پارلم��ان بخ��ش خصوصي 
خطاب ب��ه وزير پيش��نهادي دول��ت دوازدهم در 
ام��ور صنعت اظهار كرد: در ايران يكي از معضالت 
بخش تولي��د كاهش تقاضاي داخلي و نبود قدرت 
خريد مردم است كه كارشناسان اين ميزان تقاضا 
را حتي از ۱۰س��ال گذش��ته نيز كمت��ر مي دانند. 
شافعي گفت: با حركت هاي جديدي كه در تعامل 
با اقتصاد جهاني مطرح اس��ت، باي��د كنار دفاع از 

افزايش داخلي صادرات را رونق دهيم. 
به گفت��ه او، آمارها نش��ان مي ده��د كه وضع 
مناس��بي از لحاظ تجارت فرام��رزي نداريم و تنها 
24صدم درصد از تجارت جهاني را در اختيار داريم، 
اما قابليت هاي ما بسيار بيشتر است. شافعي خطاب 
به شريعتمداري اظهار كرد: همان طور كه خودتان 
نيز مي دانيد حال و روز توليد كشور مناسب نيست 
و اميدواريم با توجه به برنامه هايي كه ش��ما اعالم 
كرديد و تغيير رويه يي كه ايجاد مي كنيد، مشكل 
توليد و صنعت را به طور ريش��ه يي مورد توجه قرار 
دهي��د. وي با بي��ان اينكه در تعيي��ن اولويت هاي 
صنعتي مش��كالت اساس��ي وجود دارد، افزود: در 
مكان يابي براي توس��عه صنعتي مش��كالت جدي 
وج��ود دارد كه اميدواري��م در دوره جديد به آنها 
توجه شود. وي همچنين اجراي خصوصي سازي و 
مبارزه با فس��اد را جزو اولويت هاي دولت دوازدهم 
عنوان كرد. از آن س��و فعاالن اقتصادي هم از وزير 
پيشنهادي صنعت، خواستار ضرورت توجه هرچه 
بيشتر به حل مشكالت پيش روي توليد و صنعت، 
يكسان س��ازي نرخ ارز، احياي يارانه صنعت، توجه 

به صنايع كوچك و تشكل گرايي شدند. 

خواسته فعاالن اقتصادي از كرباسياناسامي فعاالن بخش خصوصي 

هماهنگي با زيرمجموعه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد در دستور كار وزير پيشنهادي اصغر جمعه اي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
اقتصاد قرار گيرد. همچنين فشار بايد از روي بنگاه هاي توليدي برداشته شده و ماليات بر ارزش 

افزوده نيز طبق قانون پياده سازي شود. 

وزارت اقتصاد يكي از بزرگ ترين بخش هاي اقتصاد ايران است و سازمان هاي تاثيرگذار را هم در محمود تواليي، رييس اتاق كاشان 
اختيار خود دارد بنابراين توقع اين است كه فراتر از قانون بخشي به نام تحرك در اقتصاد در برنامه 

ديده شود. 

بخش خصوصي را بعد از راي اعتماد فراموش نكنيد، نگراني كه در اواخر دولت قبل ديده مي شد. احمد پورفاح، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و ايتاليا 
فعاالن اقتصادي مبارزه جدي با فساد اداري و مالي، اعام برنامه چابك سازي دولت اجراي طرح 

جامع مالياتي را خواستار هستند. 

طي سال هاي گذشته شعارهاي زيبا در مورد توانمندسازي بخش خصوصي و سپردن اقتصاد به دست جبار كياني پور، رييس اتاق ياسوج 
بخش غيردولتي شنيده ايم اين درحالي است كه بخش خصوصي نيز نحيف تر و آسيب پذير تر شده است. 

وزير اقتصاد دولت يازدهم به  شدت مدافع بخش خصوصي بود كه اميدواريم اين رويكرد ادامه يابد. ماشااهلل عظيمي، دبيركل اتاق تعاون 

متولي امر صادرات وزارت اقتصاد نيست ولي در 20سال اخير شما همه جا مدافع صادرات بوديد، صادرات اسداهلل عسگراوالدي، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين 
در شرايط فعلي يك نوع مظلوميت به خاطر برخي ايستگاه هاي بازدارنده دارد. 

ماليات ها اكنون يكسان است و در نقاط محروم نيز ماليات هايي پرداخت مي شود كه در نقاط مستعد عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق سيستان و بلوچستان 
و حاصلخيز ايران پرداخت مي شود؛ البته بايد ماليات واقعي را بپردازيم. 

بايد نشان دهيم كه راي اتاق مهم است و بايد راي فعاالن اقتصادي را نشان دهيم؛ چراكه آقاي محمدرضا انصاري، نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 
كرباسيان از مجلس راي خواهد آورد ولي بايد تاش كنيم كه راي باال بياورد. 

خواسته فعاالن اقتصادي از شريعتمداري فعاالن بخش خصوصي

به دليل مشكات ركود در بازار، وزير بازارگرا  نياز داريم كه توجه به امر صادرات داشته باشد و شبكه هاي ابوالفضل روغني، رييس كميسيون صنايع و معادن اتاق ايران 
زنجيره ارزش را حل كند. يكي از مسائل بسيار مهم در موضوع توليد كشور ركود است كه اميد مي رود برنامه 

جامع و عملياتي براي آن ارائه دهيد تا صنعت را به نوعي از ركودي كه كمر صنعت را شكسته است، خارج كند. 

وزير پيشنهادي شخصيتي تشكل گراست و شوراي اصناف كشور در زمان وزارت ايشان در گذشته عبدالوهاب سهل آبادي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 
تشكيل شد؛ بنابراين بايد نمايندگان مجلس را توجيه كرد كه فعاالن اقتصادي وزير پيشنهادي صنعت را 

انتخاب كرده اند. 

با تركيب وزراي اقتصاد، آينده روشن است و پنجره واحد قابليت اجرايي شدن دارد تا بتوانيم با همكاري بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران 
اين وزارتخانه ها، اشتغال و توليد را محقق كنيم. 

بخش دولتي بايد محدود شود يعني تقويت خاصيت حاكميتي دولت و خروج از تصدي گري است به اين ماشااهلل عظيمي، دبيركل اتاق تعاون 
معنا كه مردم نبايد نقش ۱۵درصدي داشته باشد و دولت و حاكميت تقويت شود. 

عدم هماهنگي در تيم اقتصادي دولت يازدهم يكي از مشكات جدي بود؛ همه مي دانند كه در دولت سيدرضي حاجي آقاميري، رييس كميسيون صادرات اتاق ايران 
يازدهم، هماهنگي در برخي موارد از جمله نرخ ارز وجود نداشت؛ اگر قرار باشد اين عدم هماهنگي وجود 

داشته باشد، مشكات ادامه مي يابد. 

تجارت جاده دو طرفه و توليد و صادرات در كنار واردات دو روي سكه هستند نمي توان انتظار داشت كه صرفا فرهاد احتشام زاد، رييس فدراسيون واردات ايران 
تمركز روي توليد و صادرات باشد و به واردات كم توجه بود؛ هر بايي كه نعمت زاده مي خواست سر ما آورد. 

اين سازمان در نظر دارد با رعايت قانون برگزاري مناقصات انجام موضوع ذيل را از طريق مناقصه عمومي با ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:
الف( موضوع پروژه: احداث و نگهداري فضاي سبز شرق خيابان وحدت و غرب و شمال خيابان ۶-2 و بخشي از رفوژهاي خيابان بهمن 

ب( مبلغ برآورد پروژه: در حدود ۱2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ريال )دوازده ميليارد ريال(
ج( مدت انجام كار: ۶ ماه

د( محل اجراي كار: استان خوزستان، بندر امام خميني)ره(، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
ه�( مبلغ خريد اسناد ارزيابي و مناقصه: پانصد هزار ريال )به حساب شماره 9۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰2۱۷4۶۶22۱3۰۰۶ بانك ملي به نام سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي با شناسه پرداخت 39۱۰۰۰۰3۷ (

و( مبلغ تضمين: ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال )تضامين مورد قبول يكي از تضامين معتبر در آيين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد(
ز( معيارهاي ارزيابي كيفي:

۱- داشتن تجربه        
2- حسن سابقه در انجام خدمات مشابه 

3- داشتن توانائي مالي                             
ح( حداقل شرايط پيمانكاران:

۱- داشتن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي
2- داراي بودن همزمان حداقل رتبه 5 آبنيه و ّآب و يا همزمان حداقل رتبه 5 آبنيه و تاسيسات و تجهيزات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

ط( محل فروش و تحويل اسناد: متقاضيان مي بايست با در دست داشتن اصل مدارك رديف 3بند »ح« جهت دريافت اسناد به آدرس بندر امام خميني)ره(، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت يك، ميدان 
آزادي، ساختمان نخل زرين، دفاتر مديريت مهندسي، امور پيمانها )تلفن: 52۱۱۰۱83-۰۶۱( مراجعه فرمايند.

ي( محل فروش اسناد ارزيابي و مناقصه: در ساعت هاي اداري از تاريخ 9۶/5/24 لغايت 9۶/5/3۰ مي باشد.
ك( زمان تحويل مدارك ارزيابي و مناقصه: ازساعت 8صبح لغايت ۱۶ روز دوشنبه مورخ 9۶/۶/۱3

ل( مهلت انصراف پيشنهادات: از ساعت 8صبح لغايت ۱۶ روز سه شنبه مورخ 9۶/۶/۱4 مي باشد.
م( مدت اعتبار پيشنهادات: شش ماه از تاريخ تحويل پاكات مي باشد.

الزم به توضيح اس��ت كه اين س��ازمان پس از ارزيابي كيفي، پاكات پيش��نهاد قيمت مناقصه گراني را كه صالحيت آنها مورد تاييد كميته فني بازرگاني قرار گرفته اس��ت. در ساعت ۱4:3۰ عصر روز سه شنبه مورخ 
9۶/۶/2۱ گشايش مي نمايد.

اطالعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وب سايت »پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور« 
به آدرس ir.mporg.iets//:http و ir.petzone.www//:http قابل دسترسي مي باشد.

   شركت ملي صنايع پتروشيمي               
سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

نوبت اولفراخوان ارزيابي و مناقصه 
كد: ۱396.2۱۵7

روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي 
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15 نفت و انرژي
غيرقابل جايگزين بودن 

تنگه هرمز 
گروه انرژي  آيا بازگش��ايي احتمالي خط لوله نفت 
خام عراق-عربس��تان س��عودي كه در اخبار به عنوان 
جايگزين تنگه هرمز مطرح شده بود، مي تواند جاي اين 
تنگه را بگيرد؟ پاس��خ اين پرسش منفي است. گزارش 

»تعادل« در اين مورد را در ادامه مي خوانيد. 
وزير نفت سابق و عضو پارلمان عراق چند روز پيش 
اظهار كرد: بغداد به دسترسي دوباره به خط لوله يي نياز 
دارد كه در گذشته براي صادرات نفت خام اين كشور از 
طريق عربستان مورد استفاده قرار مي گرفت. رويترز به 
نقل از ابراهيم بحرالعلوم نوشت: اين مساله پيش از اين 

با مقامات سعودي مورد بحث قرار گرفته است. 
به گزارش اويل پرايس، اين مس��ير انتقال نفتي كه 
 )IPSA( »موس��وم به »خط لوله عراقي در عربس��تان
اس��ت، از زمان حمله عراق به كويت در س��ال 1990 
تاكنون خالي از نفت عراق بوده اس��ت. خط لوله عراقي 
در دهه 1980ميالدي و پس از آن در خاك عربس��تان 
كار گذاش��ته شد كه در جنگ ايران و عراق، تانكرهاي 
نفتي ه��ر دوط��رف در خليج فارس م��ورد حمله قرار 
گرفتند. با اين حال در سال 2001، عربستان اين خط 

لوله را بابت بدهي هاي عراق مصادره كرد. 
بر اس��اس گزارش روزنامه سعودي »الحيات«، وزير 
نفت س��ابق عراق اميدوار اس��ت كه عربستان واكنش 
مثبتي در خصوص بازگش��ايي اين خط لوله در جهت 
بهبود روابط سياس��ي ميان توليدكننده ش��ماره يك و 

توليدكننده شماره دو اوپك نشان دهد. 
جبار العيبي، وزير نفت كنوني عراق در هفته گذشته 
براي گفت وگو درباره روابط نفتي كشورش با عربستان 
به اين كش��ور س��فر كرد و در ديدار ب��ا مقامات نفتي 
سعودي به بررسي وضعيت بازارهاي نفت پرداخت. خالد 
الفالح، وزير نفت عربستان در مورد ديدار خود با همتاي 
عراقي گفت كه اين مذاكرات پيرامون ضرورت مضاعف 
كردن تالش براي فراخواندن همه مشاركت كنندگان در 
توافق كاهش توليد براي تقويت پايبندي به اين توافق و 
حفظ توازن بازارهاي انرژي جهاني متمركز بوده است. 

 احتمال گشايش خط لوله عراقي چقدر است؟ 
سخنان وزير نفت عربستان نشان مي دهد كه بين او 
و جبار العيبي صحبتي جدي مبني بر گشايش دوباره 
خط لوله عراقي نشده اس��ت. حتي در صورتي هم كه 
چنين اتفاقي افتاده باش��د، اظهارات وي به طور ضمني 
حاكي از آن اس��ت كه عراق بايد حسن نيت خود را در 
قبال اوپك نش��ان دهد تا راه هاي همكاري بيشتر بين 
آنها هموار شود. عراق كه دومين توليدكننده بزرگ عضو 
اوپك است، درميان اعضاي اين سازمان بدترين سطح 
پايبندي به تواف��ق كاهش توليد را از زمان آغاز اجراي 
آن در ژانويه داشته است. اگرچه توليد عراق در جوالي 
۳۳ هزار و 100 بشكه در روز كاهش يافت و به 4.468 
ميليون بشكه در روز رسيد اما اين كشور همچنان نفت 
بيشتري از سقف توافق شده توليد مي كند. سقف توليد 
تعيين ش��ده براي عراق، 4.۳51ميليون بشكه در روز 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در آمارهاي ارائه ش��ده 
ش��ركت توزيع نفت ملي عراق به آم��ار توليدات نفتي 
منطقه كردستان اشاره نشده است. توليدات نفتي اين 
منطقه با استفاده از خط لوله يي به سيحان تركيه صادر 
مي ش��ود. در برخي منابع، توليد نفت اين منطقه تا 22 

هزار بشكه در روز برآورد شده است. 
با اين ح��ال، اگر خط لوله عراقي واقع در عربس��تان 
بازگش��ايي شود، عراق مي تواند از ظرفيت 1.65 بشكه يي 
آن استفاده كرده و تقريبا نيمي از صادرات نفت خود را به 
سمت درياي س��رخ و سواحل اروپا به جريان بيندازد. در 
چنين حالتي وابس��تگي اين كشور به تنگه هرمز كاهش 
مي ياب��د.  با اين حال حتي براي اس��تفاده دوباره عراق از 
اي��ن خط لول��ه، محدوديت هاي فراواني پي��ش روي آنها 
قرار دارد. نخست آنكه به دليل بي توجهي عراق به سقف 
توليدات نفتي اوپك و احتمال ادامه يافتن اين بدعهدي ها، 
عربس��تان براي همكاري با آنها تماي��ل چنداني نخواهد 
داشت. از طرف ديگر بنا به گزارش سازمان اطالعات انرژي 
امريكا، سال 2001 و زماني كه عربستان خط لوله مذكور 
را مص��ادره كرد، آن را تغيير كاربري داد و در حال حاضر 
از آن براي انتقال گاز طبيعي به نيروگاه هاي خود استفاده 
مي كند. به نظر مي رسد با اين شرايط، عراق بايد دست كم 
براي اس��تفاده از خط لوله سابق خود، هزينه هاي انتقال 
مالكيت و تغيير كاربري دوباره را به عربس��تان س��عودي 
پرداخت كند. در نهايت رس��يدن عراقي ها به هدفش��ان 
نيازمند ثبات روابط آنها با عربس��تان است؛ روابطي كه از 
سال 1990 تاكنون نوسانات بسياري را ديده و تنها چند 

ماه است كه به سمت عادي شدن حركت مي كند. 

 آسيا وابسته به هرمز باقي مي ماند
در س��ال 2016 ميالدي، روزانه 59 ميليون بشكه 
نفت و ميعانات از گذرگاه هاي دريايي سراسر دنيا عبور 
كرده اس��ت. اين مقدار برابر 61 درصد نفت توليد شده 
دنياست. اما تنگه هرمز با ترانزيت روزانه 18.5 ميليون 
بشكه نفت خام و مايعات نفتي در سال 2016 هم مانند 
5 سال پيش از آن مهم ترين گذرگاه عبور نفتكش هاي 
غول پيكر در دنيا بوده اس��ت. به گزارش اداره اطالعات 
انرژي امريكا، ۳0درصد كل نفت منتقل ش��ده توسط 
نفتكش هاي دنيا از طريق اين تنگه اس��تراتژيك روانه 
بازاره��اي هدف مي ش��ود. در س��ال گذش��ته بيش از 
۳0درصد ال ان جي دنيا ني��ز از اين گذرگاه عبور كرده 
اس��ت. همچنين حدود 80 درص��د از نفت توليدي در 
كشورهاي غني از منابع نفت از جمله عربستان سعودي، 
عراق، كويت و امارات متحده عربي از اين تنگه گذشته و 
به بازار آسيا عرضه مي شود. اكثر واردات نفتي كشورهاي 
شرق آسيا مانند چين، ژاپن، كره جنوبي، هندوستان و 
س��نگاپور هم از هرمز عبور مي كند تا هم كش��ورهاي 
شرق آسيا و هم كش��ورهاي غرب آن وابستگي زيادي 
به آن داشته باشند. اما چيزي كه بر اهميت تنگه هرمز 
مي افزايد، آن اس��ت كه برخالف بس��ياري از تنگه هاي 
نفتي ديگر، هرمز غيرقابل جايگزيني اس��ت و تضمين 
جريان م��داوم نف��ت و ال ان جي آن، ضامن س��المت 

بازارهاي جهاني و اقتصاد كل دنياست. 
به طور كلي تنها دو كش��ور امارات متحده عربي و 
عربستان س��عودي داراي خط لوله هايي براي دور زدن 
خليج فارس و تنگه هرمز هستند. مجموع ظرفيت اين 
خط لوله ها در ابتداي سال 2017 ميالدي 6.6 ميليون 
بشكه در روز بوده كه البته بخشي از آن، هم اكنون هم 
در حال استفاده است. ظرفيت استفاده نشده از اين خط 
لوله ها تنها حدود ۳.9ميليون بشكه است كه در مقابل 
18.5ميليون بش��كه عبوري از تنگه هرمز بسيار ناچيز 
است. با اين تفاسير بايد گفت حتي اگر خط لوله عراقي 
هم عملياتي شود، باز هم از اهميت تنگه هرمز و قدرت 

ايران در بازارهاي نفتي كاسته نخواهد شد.

بينالملل

گزارش »تعادل« از فهرست  جديد شركت هاي صاحب صالحيت نفتي

6 شركت ديگر به شركت هاي ايراني  اكتشاف و توليد افزوده شدند
عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران به »تعادل« خبر داد: 2 شركت خصوصي ديگر نيز در فهرست انتظار هستند

گروه انرژي  حميد مظفر 
دي ماه س��ال گذش��ته بود ك��ه »تع��ادل« براي 
نخس��تين بار ليست كامل 49شركت داخلي متقاضي 
حضور در فهرس��ت ش��ركت هاي صاح��ب صالحيت 
براي فعاليت در قالب ش��ركت هاي اكتش��اف و توليد 
را منتش��ر كرد. از آن ليس��ت 49رديف��ي در مرحله 
نخس��ت و در تابستان 95 تعداد 11شركت توانستند 
تايي��د وزارت نفت را به دس��ت آورند. ش��ركت هايي 
كه در اي��ن مرحل��ه تاييديه درياف��ت كردند عمدتا 
وابس��ته به نهادهاي عمومي بودند. اين 11ش��ركت 
ش��امل س��رمايه گذاري غدير )وابس��ته به س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي نيروهاي مس��لح(، توس��عه نفت و 
گاز پرش��يا )وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام)ره((، 
سازمان گس��ترش و نوس��ازي صنايع )ايدرو(، مپنا، 
گسترش انرژي پاسارگاد )وابسته به بانك پاسارگاد(، 
پتروپارس، قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا، توسعه پترو 
ايران )زيرمجموعه شركت نيكو(، پتروگوهر فراساحل 
كي��ش، ش��ركت ملي مهندس��ي و س��اختمان نفت 
ايران )OIEC( و ش��ركت دانا انرژي مي ش��د. ديروز 
اين فهرس��ت بار ديگر با افزايش تعداد روبه رو ش��د. 
به گزارش »تعادل« در فهرس��ت اولي��ه وزارت نفت 
جاي خالي شركت هاي خصوصي واقعي داخلي كامال 
محس��وس بود. ش��ركت هايي كه از نظر توانايي فني 
مورد تاييد وزارت نفت بوده اما به علت عدم كس��ب 
امتي��ازات الزم در آيتم هاي مربوط ب��ه توان مالي و 
قدرت س��رمايه گذاري، در مرحله نخس��ت نتوانسته 
بودن��د حدنص��اب حضور در فهرس��ت ش��ركت هاي 

صاحب صالحيت را كسب كنند. 
از همين رو 24آذرماه س��ال گذش��ته، كميسيون  
انرژي ات��اق بازرگان��ي، صنايع و مع��ادن ايران طي 
نامه يي ب��ه معاونت مهندس��ي، پژوه��ش و فناوري 
وزارت نف��ت خواس��تار مطالباتي پيرام��ون بعضي از 
شركت هاي موجود در اين فهرست شد. نامه يي كه به 
امضاي علي شمس اردكاني رييس كميسيون  انرژي، 
صناي��ع، پااليش و پتروش��يمي اتاق ايران رس��يده و 
خط��اب به محمدرضا مقدم كه ت��ا پيش از روي كار 
آمدن حبيب اهلل بيطرف مس��ووليت اي��ن معاونت را 

برعهده داشت، نگاشته شده  بود. 
خواس��ته اصلي مطرح ش��ده در اين نام��ه، در نظر 
گرفت��ن ضري��ب ترجيح��ي مع��ادل 1.2 در رابطه با 
آيتم هاي مربوط به توان مالي و توان سرمايه گذاري براي 
شركت هاي خصوصي اي بود كه داراي توان مديريتي و 
فني مناسبي نسبت به شركت هاي وابسته به نهادهاي 

عمومي و دولتي هستند. 
رضا پديدار عضو كميس��يون ان��رژي اتاق بازرگاني 
تهران دي ماه س��ال گذش��ته در گفت وگو با »تعادل« 
توضيحات بيشتري را در مورد اين خواسته اتاق بازرگاني 
مط��رح ك��رده و گفت: »اين ش��ركت ها در زمينه توان 
مديريتي و تخصصي نمرات كافي را در ارزيابي كس��ب 
كرده بودند اما چون در قياس با شركت هاي وابسته به 
نهادهاي عمومي و دولتي محدوديت داشتند، از ارزيابي 
كنار گذاش��ته شدند. اتاق بازرگاني به عنوان نهادي كه 
پيگير حقوق بخش خصوصي اس��ت، خواستار اين شد 
كه ساز و كاري براي نقش پذيري اين شركت ها در نظر 
گرفته شود كه آنها بتوانند با شركت هايي كه وابسته به 

نهادهاي دولتي و عمومي هستند، رقابت كنند.« 
وي افزود: »در واقع ما از جناب آقاي زنگنه خواستار 
ش��ديم كه در كنار ارزيابي انجام ش��ده، روش متفاوتي 
را براي ش��ركت هاي فعال بخش خصوصي داراي توان 
مديريتي و فني باال، كه استراتژي توسعه فضاي كسب 
و كار در قالب اكتش��اف و تولي��د دارند، در نظر گرفته 

ش��ود. روش��ي كه از طريق آن اين شركت ها بتوانند به 
ش��ركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي كه از 

منظر توان فني ارجحيتي ندارند، برسند.« 
به عبارت ديگر، پارلمان بخش خصوصي خواس��تار 
اعمال مس��امحه در غربالگري توان مالي اين دس��ته از 
شركت هاس��ت. ريش��ه اين توقع بخش خصوصي نيز 
به مس��امحه وزارت نفت در رابطه ب��ا توانايي هاي فني 

شركت هاي مربوط به نهادهاي دولتي برمي گردد. 
در همين رابطه »تعادل« دي ماه س��ال گذش��ته 
و يك هفته پ��س از بازنشس��تگي محمدرضا مقدم، 
س��راغ وي رفت تا از سرنوشت نامه بخش خصوصي 
در رابطه با ش��ركت هاي متقاض��ي حضور در بخش 
باالدس��تي اطالع پي��دا كند. مق��دم در آن زمان در 
پاس��خ به »تعادل« گفت كه نامه مذكور را به اطالع 
بيژن زنگنه رس��انده  و در انتظار تصميم گيري وي در 
رابطه با اعمال چنين ضريبي است.  وي بيان داشت: 
»موضوع اين نامه دادن امتياز به برخي شركت هاست 
و چنين سياست گذاري بايد به تاييد وزير نفت برسد. 
درخواست لحاظ كردن ضريب ترجيحي اساسا منشا 

قانوني مشخصي ندارد.«
مقدم مالحظه اصلي خود در زمان دريافت اين نامه 
را ايجاد تمايز بين ش��ركت هايي كه از ريشه خصوصي 
بودند و ش��ركت هاي دولتي كه بعدها خصوصي شدند 
دانسته و اظهار كرد: »ما قبول داشتيم كه مي شد به اين 
ش��ركت ها كمك كرد. اما بايد تفاوتي بين شركت هايي 
مانند پتروپارس كه به صورت دولتي تاس��يس و بعدها 
خصوصي ش��دند و ش��ركت هايي كه از بدو تاس��يس 
خصوصي بوده اند، ايجاد كرد. شاخص اصلي ارزيابي بنده 

در رابطه با نامه فوق، اين مساله بود.«
اكنون و در مردادماه سال 96 به نظر مي رسد كه اين 
نامه نگاري ها به س��رانجام رسيده و نام 6شركت جديد 
به فهرست شركت هاي صاحب صالحيت براي حضور در 

بخش باالدستي صنعت نفت ايران اضافه شد. 
ب��ه گزارش »تعادل« و به نقل از ش��انا، حبيب اهلل 
بيطرف، معاون مهندس��ي، پژوهش و فناوري وزارت 

نف��ت از افزايش تع��داد ش��ركت هاي ايراني صاحب 
 صالحي��ت براي فعالي��ت در قالب اكتش��اف و توليد 
)P&E( خب��ر داد و اعالم كرد: »براي ش��ركت هاي 
مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، كيسون، 
توسعه صنعت ايران افق، شركت مهندسي و خدمات 
پارس پتروزاگ��رس، گلوبال پتروتك كيش و حفاري 
شمال )هلدينگ انرژي گس��تر سينا(، مجوز فعاليت 
به عنوان ش��ركت ايراني اكتشاف و توليد )P&E( در 
ساختار قراردادهاي نفتي صادر شده و به اين ترتيب، 

تعداد شركت هاي ايراني داراي مجوز فعاليت در اين 
حوزه به 17 شركت رسيده است.«

وي افزود: »نام اين 6 ش��ركت پ��س از ارزيابي ها و 
بررسي اسناد و مدارك واصله توسط كارگروه تخصصي، 
بر اس��اس مدل سه مرحله يي تشخيص صالحيت كه با 
استفاده از استانداردها و بهترين تجارب جهاني تدوين 

شده، اعالم شده است.«
با اعالم اين خبر از سوي بيطرف كه اين  روزها خود 
را آماده ترك وزارت نفت و حضور مجدد در وزارت نيرو 

مي كند، شمار ش��ركت هاي تاييد شده براي حضور در 
 P&E فعاليت هاي باالدستي و مشاركت با شركت هاي

خارجي به 17 رسيد. 

 جلب رضايت زنگنه پاي سفره افطار
با اعالم اين خبر بار ديگر س��راغ پديدار مي رويم 
تا ارتب��اط معرفي اين 6 ش��ركت ب��ا پيگيري هاي 
پيش��ين اتاق بازرگان��ي را جويا ش��ويم. پديدار در 
گفت وگ��و با »تعادل« اعالم ك��رد كه قرارگيري نام 
4 ش��ركت مهندس��ي و ساخت تاسيس��ات دريايي 
ايران، توس��عه صنعت ايران افق، شركت مهندسي 
و خدم��ات پ��ارس پتروزاگرس و گلوب��ال پتروتك 
كيش بر اثر نامه نگاري هاي پيش��ين كميسيون هاي 
ان��رژي اتاق بازرگاني ايران و تهران با وزارت نفت و 
ش��خص بيژن زنگنه براي اعم��ال ضريب ترجيحي 
بوده اس��ت. اما دو شركت كيسون و حفاري شمال 
كه عضو فدراسيون صنعت نفت ايران نيستند، خود 
توانس��ته اند مستقال وزارت نفت را براي قرار گرفتن 

در اين فهرست مجاب كنند. 
پدي��دار در توضيح فرآيند انتخاب ش��ركت هاي 
ايران��ي E&P اين گون��ه توضي��ح داد: »مجم��وع 
امتي��ازات ارزيابي كلي اين ش��ركت ها 1000امتياز 
اس��ت كه شركت هاي متقاضي در مرحله غربالگري 
حداقل بايد 650امتياز را كسب مي كردند. تعدادي 
از ش��ركت هاي خصوصي، به خاطر ضعف بنيه مالي 
نمي توانس��تند اي��ن 650 امتياز را كس��ب كنند و 
اين باعث ش��ده  بود با وجود احراز ساير شاخص ها 
نتوانن��د در فهرس��ت نهايي قرار بگيرن��د. 2آيتم از 
آيتم ه��اي ده گان��ه ارزيابي وزارت نف��ت مربوط به 
توان مالي شركت هاس��ت و ما خواس��تار اين بوديم 
كه يك ضريب ترجيحي 20درصد براي شركت هاي 
خصوصي كه داراي توان فني هستند در نظر گرفته 
ش��ود. خواس��ته و پارامتر ديگر م��ا از وزارت نفت 
تجديدنظ��ر در رابطه با ش��ركت هايي بود كه پيش 
از اين س��ابقه همكاري با شركت هاي بين المللي را 
داش��ته اند و داراي اين تجربه هستند تا براي آنها از 
شركت ها نيز يك ضريب مس��اعدت در نظر گرفته 

شود. 
عض��و هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني در ادامه 
به »تعادل« مي گوي��د: »آخرين گفت وگو و مذاكره 
ما ب��ا آقاي زنگن��ه در اي��ن زمينه مرب��وط به ماه 
رمضان و مراس��م افطاري بود كه با ايشان داشتيم 
كه نظر مس��اعد ايش��ان را جلب كرديم و ايشان به 
آقاي بيطرف دس��تور دادند تا اين مساله را پيگيري 
كنند. پس از آن جلساتي با حضور كارشناسان دفتر 
تجاري سازي فناوري و س��اخت وزارت نفت برگزار 
شد و شركت هايي كه امتياز آنها كمتر از 650 بود، 
توانستند موفق شوند امتيازات خود را افزايش داده 

و از اين حد نصاب عبور كنند.«

 2 شركت ديگر اضافه خواهند شد
عضو كميس��يون انرژي ات��اق بازرگاني تهران از 
2ش��ركت ديگري ن��ام برد كه به احتم��ال زياد در 
آين��ده بتوانند امتيازات خ��ود را افزايش داده و به 
اين فهرس��ت اضافه شوند. پديدار در اين باره گفت: 
»درخواس��ت ما در رابطه با 6شركتي بود كه مورد 
نظر فدراس��يون صنعت نفت ايران هستند و از نظر 
بنيه مالي ضعيف هس��تند. 2ش��ركت پدم پارسيان 
و مهندس��ي و خدم��ات مهران، 2ش��ركت ديگري 
هستند كه ما انتظار داريم با اعمال ضريب ترجيحي 

مالي بتوانند به اين فهرست اضافه بشوند.«

گروه انرژي  
در يك��ي از ش��ب هاي فعاليت دولت دهم بين س��ال 1۳88تا 
1۳92 قرارداد خريد ۳0دكل به صورت ترك تش��ريفات با فردي 
كه طبق آخرين اظهارنظرها از ايران ممنوع الخروج ش��ده اس��ت، 
منعقد مي شود. فردي كه مركز ثقل ۳ ضلعي تخلفات نفتي دولت 
ده��م كه حاال بيژن زنگنه معتقد اس��ت با امضاي دفتر ش��خص 

محمود احمدي نژاد، رييس دولت دهم انجام شده اند است.
18مهر ماه سال گذشته محمود اسالميان، مديرعامل صندوق 
بازنشستگي كشوري در گفت وگويي مدعي شد، فردي كه مبلغي 
را از منابع اين صندوق براي خريد دكل نفتي دريافت كرده و آن 
را بازپس نداده است اكنون در ايران بوده و به واسطه بيماري در 
دوران آزادي مش��روط به س��ر مي برد. او قبل از آن عنوان كرده 
بود اين ف��رد يوناني تبار 28ميلي��ون دالر از دارايي هايي صندوق 

بازنشستگي كشوري را به باد داده است.
اكن��ون بيژن زنگنه، وزير نفت گفته اس��ت كه اين فرد؛ عامل 
اجرايي 2 تخلف ديگر نفتي نيز به حس��اب مي آيد. در واقع عالوه 
بر دكل گمش��ده، انعقاد ق��رارداد خري��د ۳0دكل در قالب ترك 
تش��ريفات همچنين واردات خط لوله به اي��ران ۳ضلعي تخلفات 

اي��ن فرد كه همگي در دولت دهم و طبق اظهارات بيژن زنگنه با 
»سفارش« محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري وقت ايران انجام 

شده اند را تشكيل مي دهد.
زنگن��ه، وزي��ر نفت پيش��نهادي دولت دوازدهم ك��ه ديروز به 
همين منظور در فراكس��يون اميد مجلس شوراي اسالمي حاضر 
شده بود به خبرگزاري اين ارگان گفته است:»دفتر احمدي نژاد به 
صورت مكتوب دستور داده كه اين اقدامات توسط اين فرد انجام 
ش��ود«. البته مشخص نيست كه در چنين وضعيتي تخلف به فرد 
يوناني تبار مورد ادعاي مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كشوري 
منصوب مي ش��ود يا در واقع اين اقدامات از س��وي دولت خالف 
مقررات به حس��اب مي آمدند. گزارش»تع��ادل« در اين باره را در 

ادامه مي خوانيد. 
حاال درس��ت 4س��ال و 8 روز از آخرين ب��اري كه نام محمود 
احمدي ن��ژاد ب��ه عنوان ريي��س دولت دهم در مراس��م تنفيذ در 
12م��رداد 1۳92 به گوش رس��يد، مي گذرد اما اث��رات و عواقب 
اين نام همچنان درحال خودنمايي بوده و باالخره پس از گذشت 
س��ال هاي طوالني مس��ووالن لب به س��خن درباره اين مس��ائل 

گشوده اند.

در تازه ترين افشاگري ها در اين زمينه ديروز بيژن زنگنه، وزير 
نفت دولت يازدهم و وزير پيش��نهادي ب��راي دولت دوازدهم كه 
در فراكس��يون اميد مجلس شوراي اس��المي حاضر شده بود در 
گفت وگوي��ي با خانه ملت، مس��ائلي را پيرامون ۳تخلف نفتي رخ 
داده در دول��ت دهم مطرح كرده كه تمام اين موارد با س��فارش 

محمود احمدي نژاد، رييس جمهور وقت صورت گرفته اند. 
محمود اس��الميان، مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كشوري 
18مهر ماه س��ال گذش��ته با اش��اره به اينكه دكل گمشده نفتي 
28ميليون دالر به منابع اين صندوق خس��ارت وارد كرده اس��ت، 
گفته بود:»چند سال قبل سازمان بازرسي كشور به پرونده شركت 
نفتك��ش و دكل هاي گم  ش��ده ورود كرد؛ گ��زارش كاملي از اين 
پرونده تهيه شد؛ سپس سازمان، هيات مديره شركت را ملزم كرد 
كه سرنوش��ت اين پرونده را پيگيري كند تا حكم جلب فردي كه 
مبل��غ دريافتي براي خري��د دكل ها را بازپس نداده، صادر ش��ود 
ت��ا اينك��ه اين فرد بعد از ورود به ايران بازداش��ت مي ش��ود. ولي 
اين يوناني تبار به  دليل دو عمل جراحي و بيماري س��رطان، وضع 
جس��ماني مناسبي ندارد و بعد چند هفته به  صورت مشروط آزاد 
مي ش��ود اما ممنوع الخروج است و پاس��پورتش ضبط شده است. 
اميدواريم كه دس��تگاه قضايي و نظارتي ورود كاملي داشته باشند 

و ابعاد و سرنوشت اين پرونده را مشخص كنند.«
اكن��ون و در تازه ترين اظهارنظر پيرام��ون دكل هاي نفتي كه 
البت��ه ش��امل 2پرون��ده دكل گمش��ده و ۳0دكل در قالب ترك 
تشريفات مي ش��ود، بيژن زنگنه مي گويد:»پرونده مفصلي درباره 
اين دكل ها تش��كيل ش��ده تا خس��ارت و ميزان ضرر و زيان اين 

پرونده مشخص شود.« 
عض��و كابينه دولت يازدهم در ادامه با بيان اينكه دكل گش��مده 
ي��ك پرونده جداگانه دارد، افزود: انعقاد ق��رارداد تمامي اين دكل ها 
توس��ط يك فرد انجام شده است كه اين فرد ۳ كار انجام داده است، 
نخس��ت اينكه يك ميليارد دالر قرارداد خريد لوله با خارج از كشور 
منعقد كرده، دوم اينكه ۳0دكل نفتي خريداري كرده و سوم پرونده 
دكل نفتي گمشده را منعقد كرده است كه در هر۳ اقدام تخلف رخ 

داده است. 
وزير نفت دولت يازدهم و پيشنهادي كابينه دوازدهم در پايان 
گفت وگ��وي خود با بي��ان اينكه اين فرد با س��فارش احمدي نژاد 
برخي اقدامات را انجام داده كه س��وابق آن موجود است، تصريح 
كرده اس��ت: دفتر احمدي نژاد به صورت مكتوب دس��تور داده كه 

اين اقدامات توسط اين فرد انجام شود. 
 علي علي لو، عضو كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس پيش 
از اين به تس��نيم گفته بود: پرون��ده مربوط به خريد دكل از يك 
ش��ركت يوناني با واس��طه داللي به  نام طباطباي��ي به  قيمت 87 

ميليون دالر است. اين دكل حفاري توليد سال 1982 است. 

تس��نيم، خبرگزاري نزديك ب��ه اقتدارگرايان در ايران پيش از 
اين با تهيه خبري كه طي آن ادعا شده بود، محمد مهاجراني پسر 
عطااهلل مهاجراني در پرونده دكل گمش��ده نقش داشته است، نام 
واسطه تهيه اين دكل را »رضا طباطبايي« عنوان كرده بود. حدود 
يك س��ال پس از اين خبر بود كه مديرعامل صندوق بازنشستگي 
كش��وري از دس��تگيري فرد يوناني تبار كه به نظر مي رس��د رضا 

طباطبايي باشد، خبر داد. 
رستم قاس��مي، وزير وقت دولت دهم آبان 1۳94 در واكنش 
به ماجراي گم ش��دن دكل به تس��نيم گفته ب��ود: »دكل حفاري 
خودكار نيس��ت كه گم ش��ود. اين موضوع ارتباطي با وزارت نفت 
ن��دارد و اگر كس��ي در جريان خريد اين دكل ي��ا موارد ديگر در 
شركت تاسيسات دريايي تخلف كرده است، دستگاه قضا قاطعانه 

و با سرعت رسيدگي كند.«
او در ادامه مدعي ش��ده بود:»عملكرد شركت هاي پيمانكاري 
كه خود داراي شخصيت حقوقي مستقل، مديرعامل، هيات مديره 
و مجمع عمومي هس��تند ب��ه وزارت نفت ارتباطي ندارد. در عين 
حال در آن زمان هيچ گزارشي درباره مشكالت اين دكل يا وقوع 
تخلف در اين پرونده به وزارت نفت ارسال نشده است تا ما نسبت 

به آن عكس العمل نشان دهيم.« 
هر چند اكنون نيز نمي توان با قطعيت پرونده دكل گمش��ده، 
پرونده خريد ۳0دكل در قالب ترك تش��ريفات همچنين واردات 
ي��ك ميلي��ارد دالري خطوط لول��ه از خارج كش��ور را به وزارت 
نف��ت دولت دهم مرتبط دانس��ت ام��ا با افش��اگري جديد بيژن 
زنگنه قطعي ش��ده اس��ت كه اين اقدامات با اطالع و بيشتر از آن 
»س��فارش« رييس دولت دهم انجام گرفته و در چنين وضعيتي 
باور اين مساله كه قراردادهايي در اين حجم با آگاهي دولت دهم 
در زمان وزارت رس��تم قاس��مي انجام گرفته و او از آن بي اطالع 

بوده باشد سخت به نظر مي رسد. 
 زنگن��ه دي��روز در خب��ري ك��ه خبرگ��زاري خان��ه مل��ت از 
تيتر»دس��تور مكتوب احمدي نژاد پاي پرونده« براي آن استفاده 
كرده، گفت:»قرارداد ۳0دكل ش��امل 20دكل خشكي و 10دكل 
دريايي در يك ش��ب با ترك تش��ريفات مناقصه منعقد ش��د كه 
پرونده مفصلي درباره اين دكل ها تشكيل شده تا خسارت و ميزان 

ضرر و زيان زيان اين پرونده مشخص شود.« 
چندي پيش فياض ش��جاعي، داستان ديوان محاسبات كشور 
در گفت وگوي��ي ب��ا روزنامه اعتم��اد گفته بود ك��ه عليه محمود 
احمدي نژاد 7حكم صادر ش��ده و همه ه��م قطعي و درحال اجرا 
هس��تند. اكن��ون و درحالي كه طب��ق اظهارات زنگن��ه ۳ تخلف 
ك��ه پرونده تمام آنها درحال پيگيري اس��ت با دس��تور ش��خص 
محمود احمدي نژاد انجام ش��ده اند، احتم��ال دارد كه تعدادي از 
محكوميت هاي محمود احمدي نژاد به اين پرونده ها مربوط باشند. 

فهرست شركت هاي ايراني صاحب صالحيت براي فعاليت در قالب  اكتشاف و توليد

سرمايه گذاري غدير )وابسته به سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح(1

گسترش انرژي پاسارگاد )وابسته به بانك پاسارگاد(2

پتروپارس3

توسعه نفت و گاز پرشيا )وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام(4

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )ايدرو(5

توسعه پتروايران )زير مجموعه شركت نيكو(6

پترو گوهر فراساحل كيش7

مپنا8

شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران 9

دانا انرژي10

قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا11

مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران12

توسعه صنعت ايران افق13

مهندسي و خدمات پارس پتروزاگرس14

گلوبال پتروتك كيش15

كيسون16

حفاري شمال17

وزير نفت 3 ضلعي تخلفات نفتي دولت دهم را افشا كرد

ترك تشريفات خريد دكل در تاريكي
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عكسروز

عكس:سعيدگليمهر خساراتسيلدرخراسانرضوی

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

متونقديمي،كارگاهاصلينويسندگياست
مردم نسبت به داستان ايراني بدبین شده اند و اغلب آن  را نمي خوانند. در كتاب هايي كه منتشر مي شود چیزي نیست؛ مردم چه 
چیزي را مطالعه كنند؟  به گزارش ايسنا، احمد آرام با بیان اين جمله اعالم كرد كه اغلب نويسنده هاي ما رغبتي به خواندن تاريخ 
كشور و دانستن ادبیات كهن ايران ندارند. نويسندگان جوان فكر مي كنند خواندن چند كتاب خارجي و دوره ديدن در كارگاه هايي 
كه سطح نازلي دارند، كافي است تا نويسنده شوند. در حالي كه كارگاه اصلي ما همان متون قديمي است. اغلب اين جوانان تاريخ 
بیهقي، طوطي نامه، ش��اهنامه و... را نخوانده اند و نمي دانند در ادبیات كهن ما چه ادبیات مدرني وجود دارد؛ از آن غافل مانده اند. او 
افزود: نويسندگان جوان متون ادبي كهن اروپا را هم نخوانده اند درحالي كه بايد بخوانند، زيرا حرف هايي كه آنها زده اند همیشه مدرن 
است. در كشور ما يك مجموعه داستان بعد از مدتي با وجود هیاهوي بسیار كه دوستان نويسنده به راه مي اندازند، فراموش مي شود، 
اما از قرن ۱۷ »اُتِللو« يا »هملت« فراموش نشده اند. اينها چیزهايي است كه ادبیات ما ندارد. نويسندگان به دلیل اينكه مطالعه ندارند، 

موضوعات سطحي انتخاب مي كنند يا نمي توانند موضوعات را پرورش دهند. 

چهرهروز

نگاهيبهكشورهاييكهبيشترينروابطديپلماتيكرادارند

صدرنشينهايعصرديپلماسي
گروهگوناگ�ونسیاس��ت خارجي از 
مهم تري��ن مباح��ث كش��ورها در حوزه 
رواب��ط بین الملل اس��ت ك��ه در فرآيند 
ش��كل گیري آن حوادث متعددي تاثیرگذار هستند. 
طبق تازه ترين ارزيابي هاي ارائه شده، امريكا در صدر 
كش��ورهايي اس��ت كه بیش��ترين روابط ديپلماتیك 
را دارن��د. اين كش��ور با بی��ش از 2۷۱س��فارتخانه، 
در  نمايندگ��ي  دفت��ر  و  عال��ي  كمیس��یون هاي 
سراس��ر جه��ان، بیش��ترين رواب��ط بین المل��ل را با 
كش��ورها به ثبت رس��انده اس��ت. هرچند كه دونالد 
ترام��پ، وعده هاي بس��یاري براي تبدي��ل امريكا به 
قدرتمندترين كش��ور جهان داده بود، اما آمار نشان 
مي دهد ك��ه پیش از اين نی��ز در تاريخ معاصر، اين 
كش��ور ب��ه ص��ورت غیررس��مي، در بس��یاري امور 
نقش��ي تعیین كننده در جهان داشته است. به گفته 
تحلیلگران معموال كش��ورهايي باع��ث جهت گیري 
سیاس��ت هاي بین المللي مي ش��وند كه داراي قدرت 
به معناي كنترل تفكر و امور ديگر كش��ورها باش��د. 
همچنین بسیاري از تحقیق ها نشان مي دهد كه پس 
از حادثه تروريستي ۱۱سپتامبر 200۱، ساختار نظام 
بین المللي بیش از گذشته تثبیت و ماهیت و شرايط 
حاكم بر اين نظام كه تاثیر تعیین كننده يي در شكل 
دادن به سیاست هاي امريكا دارد، استحكام تئوريك 
يافته است. فرانسه دومین كشوري است كه توانسته 
با 26۷س��فارتخانه و نمايندگي در جهان بزرگ ترين 
رقیب امريكا در روابط ديپلماتیك با ديگر كش��ورها 
باشد. طبق اظهارات امانوئل ماكرون، روابط فرانسه با 
كشورهاي ديگر در سال هاي پیش رو شرايط بهتري 
را تجرب��ه خواه��د ك��رد. ريیس جمه��وري منتخب 
فرانسه، پیش از اين اعالم كرده بود كه با دولت هاي 
اتحاديه اروپا و ناتو هماهنگي هاي بیش��تري خواهد 
داشت و خواستار مذاكره دوباره با اتحاديه اروپا براي 
ايجاد پیوندهاي بیش��تر با اين كشورهاس��ت. چین 
س��ومین كشوري اس��ت كه پس از امريكا و فرانسه، 
بیش��ترين ارتباط هاي ديپلماتیك را دارد. سیاس��ت 
خارجي اين كش��ور از س��ال ۱949 تاكنون تحوالت 
بسیاري داشته است. وجود گرايش هاي ايدئولوژيك 

در آغاز انقالب چین و اتخاذ سیاست هاي انزواگرايي، 
امروزه به اس��تمرار سیاس��ت  خارجي بدون تنش و 
مس��المت آمیز تبديل شده است. اين كشور در حال 
حاضر حدود 258سفارتخانه، كمیسیون عالي و دفتر 
نمايندگي در سراس��ر جهان دارد. طبق آمار روسیه 
با 243سفارتخانه، كمیسیون و دفتر نمايندگي رتبه 
چه��ارم در روابط ديپلماتیك را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت. به نظر مي رس��د با برنامه ه��اي پوتین، 
رواب��ط خارجي اين كش��ور بیش از گذش��ته تقويت 
ش��ود. والديمی��ر پوتین در نخس��تین ق��دم پس از 
رياست جمهوري با ارائه مجموعه يي از استراتژي هاي 
جديد مانند هماهنگي بیشتر با دنیاي غرب و تالش 
براي ايج��اد ائتالف هاي منطقه ي��ي و بین المللي به 
دنبال احیاي امپراتوري روس��یه اس��ت. او خط مشي 
سیاست خارجي روسیه را بر اساس توسعه كشور در 

مسائل بین المللي مشخص كرده است. 
هرچند كه بسیاري از كارشناس��ان هشدار داده اند 
كه با خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا، اين كش��ور منزوي 
خواهد ش��د، اما آماري كه از تعداد سفارتخانه هاي اين 
كشور به دست آمده، نشان مي دهد كه بريتانیا همچنان 
روابط ديپلماتیك خود را حفظ كرده است. بايد منتظر 

بود تا مش��خص شود پس از برگزيت، 236 سفارتخانه 
بريتانیا در س��اير كش��ورها تا چه تع��دادي كاهش يا 

افزايش مي يابد. 
تركیه نیز تا س��ال 20۱۱، موفقیت هاي بس��یاري 
در كاه��ش تن��ش و مش��كالت ب��ا همس��ايگان خود 
داش��ت و اين به معني موفقیت راهبردي در سیاست 
 خارجي تركیه بود. با ظهور بحران هاي شمال آفريقا و 
خاورمیانه به خصوص كشورهاي سوريه و عراق، تركیه 
بر سر دوراهي كاهش تنش ها و سهم خواهي در بحران 
س��وريه و عراق ق��رار گرفت. با اين  حال اين كش��ور با 
225سفارتخانه در سراسر جهان در میان كشورهاي با 

بیشترين روابط ديپلماتیك قرار دارد. 
آن ط��ور كه در اين گزارش آمده، برزيل و آلمان نیز 
به ترتیب با 222 و 2۱8س��فارتخانه در سراسر جهان 
در میان كش��ورهايي قرار گرفتند كه بیشترين روابط 

ديپلماتیك را دارند. 
چنانك��ه گزارش ها نش��ان مي دهند، ام��روزه روابط 
ديپلماتی��ك بین كش��ورها بر موضوعات��ي مانند روابط 
تجاري، مناسبات فرهنگي و علمي تمركز دارد؛ موضوعي 
ك��ه در گذش��ته تنها ب��ه روابط ش��خصي و خانوادگي 

پادشاهان با يكديگر يا جنگ و صلح مربوط مي شد. 

آمارنامه

پاسخبهتهديدهايترامپ
والاستريتژورنال

اقتصادي  روزنام��ه 
وال اس��تريت ژورن��ال 
گزارش اصلي خود را به 
پاسخ تهديدهاي ترامپ 
اختصاص داده و نوشته 
كه »ترامپ هشدار يك 
مصیبت بزرگ، بزرگ« 
داده اس��ت. همچنین 
اي��ن  دوم  گ��زارش 

روزنامه به ش��ركت اوبر كه مديرعامل س��ابق آن 
متهم به فساد شده بود، مرتبط است و نوشته كه 
سهامداران اوبر علیه مديرعامل سابق اقامه دعوي 
كرده اند. اوبر نخس��تین خ��ودرو كرايه يي مجازي 
اس��ت كه كار خود را از اياالت متحده شروع كرده 

و شعب زيادي در كشورهاي ديگر دارد. 

نيويوركتايمز
امريكايي  روزنامه 
تايم��ز  نیوي��ورك 
خ��ود  اول  گ��زارش 
جالب  عن��وان  ب��ا  را 
و  »جن��گ،  بی��رون 
كرده  ش��روع  درون« 
است. اين گزارش در 
واقع به جنگ داخلي 
سوريه اختصاص دارد 

كه به خاطر آن كودكان به دلیل عدم دسترسي به 
داروها جان خود را از دست مي دهند. 

مهم تري��ن جان س��پاري ك��ودكان در اي��ن 
گ��زارش پس از تلفات جنگي ب��ه بیماري هايي 
كه درمان نمي شوند ازجمله سرطان برمي گردد. 
بنا بر گزارش نهادهاي بین المللي جنگ داخلي 
سوريه كه از هفت سال پیش آغاز شده تا پايان 
س��ال 20۱3 – آخرين آماري كه در دس��ترس 
اس��ت– بیش از 5000 كودك كش��ته شده اند. 
اين آمار مرگ و میر كودكان ناش��ي از جنگ را 

دربر نمي گیرد. 

گاردين
بريتانیايي  روزنامه 
گاردي��ن ه��م گزارش 
اول خ��ود را ب��ه ي��ك 
جنايت��ي ك��ه ب��ه كار 
كش��ور  در  اجب��اري 
پادشاهي متحد مربوط 
مي شود اختصاص داده 
است. بنا بر گزارش اين 
روزنامه، ي��ك خانواده 

در آن كشور ۱8نفر را براي مدت 26 سال به بردگي 
گرفته بودند. اين خانواده افراد بي خانمان يا ناتوان را 
به زور به كار بردگي واداشته بودند. گاردين در همین 
حال اين اتفاق را بهانه يي كرد براي داستان »بردگي 
مدرن« كه در اقصا نقاط جهان رخ مي دهد. بنا بر اين 
گزارش در س��ال 20۱6 حدود 3600 قرباني بردگي 
مدرن پیدا ش��دند. اينكه در اي��ن زمانه مدرن چطور 
برخي ها حاضر مي شوند كه اين بردگي را قبول كنند، 
موضوعي است كه رسانه ها به دنبال يافتن جواب براي 

آن هستند. 

واشنگتنپست
روزنام��ه  ام��ا 
آخرين  واشنگتن پست 
ب��ه  را  خ��ود  ش��ماره 
كره شمالي  تهديدهاي 
علی��ه امريكا اختصاص 
نوش��ته  و  اس��ت  داده 
نف��س  »جه��ان  ك��ه 
خود را حب��س كرد.« 
كره ش��مالي در آخرين 

تهديد خود اع��الم كرده كه طراحي پرتاب موش��ك 
علیه نزديكي جزيره گوام را به پايان رس��انده و منتظر 
دستور كیم جون اون است. در همین حال رسانه هاي 
امريكاي��ي هم دس��تورالعمل هاي حفاظت��ي در برابر 

حمالت احتمالي موشكي را منتشر كرده اند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

درگذشتاسطوره»منطقفازي«
بنیانگ��ذار منط��ق ف��ازي و دانش آموخته 
دانشگاه تهران و استاد دانشگاه بركلي ديروز  دار 
فاني را وداع گفت. به گزارش ايس��نا، پروفسور 
لطف��ي زاده، دانش آموخت��ه دانش��گاه تهران با 
درجه اس��تاد تمام��ي در دانش��گاه كالیفرنیا، 
بركلي، بازنشسته شد. وي تحصیالت عالي خود 
را از دانش��كده فني دانشگاه تهران آغاز كرد و 

در س��ال ۱32۱ دانش آموخته اين دانش��گاه ش��د. س��پس به امريكا مهاجرت كرد و در 
دانشگاه هاي اين كشور فوق لیسانس و دكتراي خود را كسب كرد و به تدريس پرداخت.  
دانشگاه تهران در اسفند سال ۱394 به پاس خدمات علمي پروفسور لطفي زاده، به اين 
دانش آموخته پیش��ین خود دكت��راي افتخاري اعطا و از س��رديس وي رونمايي كرد. از 
دانشگاه هاي مختلف جهان ده ها دكتراي افتخاري به پروفسور لطفي زاده اعطا شده است.   
پروفس��ور لطفي زاده در سال ۱335 كار تمام وقت خود را با سمت استادي در دانشكده 
مهندسي برق دانش��گاه »بركلي« آغاز كرد و در فاصله سال هاي ۱346-۱34۱ رياست 
اين دانش��كده را برعهده داشت.  تحقیقات پروفس��ور لطفي زاده در زمینه منطق فازي 
در بخش هاي گوناگون طراحي نرم افزار و س��خت افزار و محاسبات كامپیوتري برمبناي 
كلمات، تئوري شعور كامپیوتر، در درك زبان طبیعي و صنايع سبك و سنگین متمركز 
ش��ده بود.  پروفسور لطفي زاده به عنوان كاشف و مبتكر »منطق فازي« شهرت جهاني 
دارد. وي ك��ه در جه��ان علم به »پروفس��ور زاده« معروف اس��ت، طي يك مقاله علمي 
كالسیك كه در سال ۱343 به چاپ رسید، مفهوم مجموعه فازي را كه مبتني بر تئوري 
تجزيه و تحلیل سیستم هاي پیچیده است، براساس زبان طبیعي معرفي كرد.  او موفق به 
دريافت 9 مدال علمي شد كه 5 مدال به مناسبت هاي گوناگون توسط انستیتوي مهندسي 
برق و الكترونیك امريكا و 4 مدال ديگر توسط انستیتو مهندسي مكانیك امريكا، انجمن 
علوم مهندس��ي امريكا، آكادمي علوم جمهوري چك و انجمن بین المللي سیس��تم هاي 
هوشمند به وي اهدا شده است.  لطفي زاده موفق به دريافت ۱4 جايزه علمي شد كه از آن 

جمله مي توان به جايزه اهدايي بنیاد معروف هونداي ژاپن اشاره كرد. 

گيوههايبيخريدار
بیش��تر مس��افران ما از قش��ر متوس��ط 
هس��تند. به همین دلیل، آنقدر با خودش��ان 
پ��ول نمي آورند ك��ه بتوانند صنايع دس��تي 
بخرند. بنابراين همه عوامل دس��ت به دست 
ه��م مي دهند ت��ا نه تنها ف��روش محصوالت 
صنايع دس��تي پايین بیايد، بلكه اين موضوع 
به قسمت هاي ديگر هم تعمیم پیدا كند. اين 

سخناني است كه مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان در 
گفت وگو با ايسنا بیان كرده است. سیدمحسن علوي، درباره آينده گیوه مريوان گفت: 
در حال حاضر روي طرح هاي جديد كار مي كنیم. تصمیم داريم براي تولید بخش��ي 
از گیوه با طرح هاي جديد كه در دست بررسي است، از مواد مصنوعي استفاده كنیم. 
پیش از اين براي محكم نگه داش��تن كفه گیوه، از پوست گاو استفاده مي كردند؛ اما 
بعد از آنكه رطوبت به آن مي خورد، گیوه از حالت اولیه خارج مي شود. به همین دلیل، 
سعي كرديم به جاي پوست گاو از ماده ديگري استفاده كنیم.  او ادامه داد: از طرفي 
معموال كالش »گیوه« را با رنگ سفید مي دوزند، اما ما مي خواهیم طرح و رنگ آن را 
تغییر دهیم تا زنان هم بتوانند از اين پاپوش اس��تفاده كنند. يكي از مشكالت كالش 
اين اس��ت كه معموال پاشنه ندارد؛ اما در طرح هاي جديد براي آن پاشنه هم در نظر 
گرفته ايم. بسته بندي، يكي ديگر از دغدغه هاي ماست. ثبت جهاني به برند شدن گیوه 
مريوان كمك مي كند. بزرگ ترين مشكل صنعتگران ما تكرار در تولید يك هنر است 
و خالقیت ندارند. كارش��ان بیشتر فن است تا هنر. ويژگي يك هنرمند اين است كه 
هیچ كدام از آثارش ش��بیه به هم نباشد، اما يك صنعتگر كارهايش مشابه آن چیزي 
است كه قبال تولید كرده است.  مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
كردستان با بیان اينكه در نوآوري و خالقیت توجه بیشتري نشان داده ايم، گفت: براي 
خالقیت در ش��كل  گیوه ، از طراح كمك گرفته ايم. ش��خصي كه مي خواست طراحي 
جديد را عملي كند، مي گفت: هیچ كس در سنندج حاضر نبود كه اين سنت شكني را 

انجام دهد و از نخي با رنگ ديگر براي دوخت گیوه استفاده كند. 

تاريخنگاري

ديواري كه آلمان را دوپاره كرد
ديوار برلین ارثیه شرايط ژئوپلیتیك پايان جنگ 
دوم جهاني و دوقطبي ش��دن جهان بود. دولت هاي 
متفق »اتحاد جماهیر سوسیالیستي شوروي، اياالت 
متح��ده امريكا، فرانس��ه و انگلس��تان« در جريان 
كنفرانس »يالتا« كه به كنفرانس »تقس��یم جهان« 
به ويژه آلمان مش��هور شد، تصمیم گرفتند كه پس 
از شكس��ت آلمان، ضمن تقس��یم اين كشور به دو 
بخش شرقي و غربي، ش��هر برلین پايتخت »رايش 
سوم« را نیز به دو بخش تقسیم كنند، به طوري كه 
در بخ��ش غربي برلین نیروه��اي امريكا، انگلیس و 
فرانس��ه و در بخش شرقي برلین كه ضمنا پايتخت 
آلمان شرقي مي شد، قواي كمونیستي آلمان شرقي 

و اتحاد شوروي به طور مشترك مستقر شوند. 
از آن پ��س كش��ور آلم��ان و نیز برلی��ن به دو 
بخش ش��رقي و غربي تقس��یم ش��د. م��ردم آلمان 
ش��رقي كه از زندگي در تحت س��لطه كمونیس��م 
ناراض��ي بودند و خالف میل باطن��ي خود ناچار به 
اقامت در بخش ش��رقي و همزيس��تي با كمونیسم 
ش��ده بودند، مي كوش��یدند به هر وسیله و بهانه يي 
كه ش��ده از بخش شرقي برلین به بخش غربي فرار 
كنند. س��یل اي��ن مهاجرت هاي پنهان��ي و قاچاقي 
به برلی��ن غربي، آنقدر افزايش يافت كه س��رانجام 
»نیكالي خروش��چف«، دبیر اول حزب كمونیست 
و نخس��ت وزير اتحاد جماهیر ش��وروي ب��ه »والتر 

اولبريخ��ت«، دبی��ركل ح��زب كمونیس��ت آلمان 
شرقي و ريیس جمهوري آن كشور دستور داد براي 
جلوگیري از س��یل مهاجرت ها در دو طرف دروازه 
»براندنب��ورك« يك ديوار بلند بتون��ي محصور در 

سیم هاي خاردار ايجاد كند. 
در ۱3 آگوست ۱96۱ اين دستور صادر شد و كار 
س��اخت ديوار بتوني برلین آغاز شد. ۱4هزار نظامي 
و 6هزار س��گ تربیت شده محافظت از اين ديوار را 
به عهده گرفتند. اين موانع براي آن ايجاد ش��ده بود 

كه مردم آلمان ش��رقي قادر ب��ه فرار به آلمان غربي 
نباشند. آمارهاي ارائه شده حاكي است بین سال هاي 
۱949تا ۱96۱میالدي ح��دود 3میلیون نفر آلمان 
ش��رقي را ت��رك كردند كه داليل عم��ده آن »نبود 

آزادي« و »سختي معیشت« در آلمان شرقي بود. 
 پ��س از احداث ديوار بس��یاري از كس��اني كه 
تالش داش��تند از اين ديوار عب��ور كنند جان خود 
را از دس��ت دادند و بسیاري نیز به جرم تالش براي 

ترك آلمان شرقي دستگیر و زنداني شدند.

بازارفرهنگي

حضورايراندرنمايشگاهبينالملليكتابپكن

دومينفراخوان»جايزهويستا«

تئاتريبانقشآفرينيبيمارانهموفيلي

مدي��ر بخش نمايش��گاه هاي خارجي 
موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران در 
نشست خبري نمايشگاه كتاب پكن گفت: 
هیاتي 80نفره ازكشورمان در اين رويداد 
فرهنگي حضور خواهد داشت.  به گزارش 
ايسنا، نشس��ت خبري بیست وچهارمین 
دوره نمايش��گاه كت��اب پكن ب��ا حضور 
محمدرس��ول الماس��یه، رايزن فرهنگي 
ايران در چین، غالمرضا نوعي، مدير بخش 

نمايشگاه هاي خارجي موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي 
ايران و جائو خايون از مديران برگزاركننده نمايش��گاه 
بین المللي كتاب پكن روز جمعه )20 مرداد( در پكن 
برگزار شد.  غالمرضا نوعي، مدير بخش نمايشگاه هاي 
خارجي به تشريح برنامه هاي حضور ايران در نمايشگاه 
كتاب پكن پرداخت و گفت: 9 نويسنده شناخته  شده 

از ايران در غرفه حضور دارند. 
همچنین س��ه گروه موس��یقي در مدت برگزاري 
نمايش��گاه در غرفه ايران به اجراي برنامه مي پردازند.  
او در ادامه معرفي برنامه هاي ايران گفت: نمايش بیش 
 از 950 عن��وان كت��اب در زمینه هاي مختلف، حضور

۱3 ناشر، 3 آژانس ادبي، برگزاري هفته فیلم ايران در 
موزه ملي چین و حضور 3 تصويرگر از جمله برنامه هاي 
ديگر غرفه ايران در نمايش��گاه اس��ت.  نوع��ي افزود: 
نمايش ۷0 اثر تصويرگري از تصويرگران ايران، معرفي 
پیشكس��وتان معاصر اهل قلم اي��ران، معرفي صنعت 
نش��ر ايران و معرفي نمايشگاه بین المللي كتاب تهران 

از برنامه ه��اي ديگري اس��ت كه در غرفه 
ايران اجرا مي ش��ود.  او به ش��عار حضور 
ايران در اين دوره از نمايش��گاه نیز اشاره 
كرد و گفت: جمهوري اس��المي ايران با 
شعار »ايران، روياي رنگین جاده ابريشم« 
به عن��وان مهمان وي��ژه در اي��ن دوره از 
نمايشگاه كتاب پكن حضور پیدا مي كند.

محمدرسول الماسیه، رايزن فرهنگي 
اي��ران در چی��ن نی��ز در اين نشس��ت 
گف��ت: ايران و چین مفتخر هس��تند كه بزرگ ترين 
نمايش��گاه هاي بین الملل��ي كت��اب را در قاره آس��یا 
برگزار مي كنند. دو كش��ور داراي س��ابقه تاريخي و 
صاحب تمدن هس��تند. ايران در غرب آس��یا و چین 
در ش��رق آس��یا، در عصر احیاي جاده ابريشم تالش 
شايس��ته يي خواهند كرد تا رشته اتصال كشورها در 
جهان مدرن را با الگوي سازنده و پوياي جاده ابريشم 
تاريخي ايجاد و مستحكم كنند. رايزن فرهنگي ايران 
در پك��ن در پايان س��خنان خود گف��ت: ما فرصت 
نمايش��گاه كتاب را مغتنم دانستیم تا جلوه هايي از 
فرهنگ ايران در زمینه هاي مختلف فیلم، موسیقي، 
هنرهاي تجس��مي، نويس��ندگي و تصويرگري را در 
غرف��ه ايران به نمايش بگذاريم. در مدت نمايش��گاه 
ش��خصیت هاي فرهنگي و هنري بزرگي از ايران در 
اين رويداد مه��م فرهنگي حضور خواهند داش��ت.  
بیس��ت و چهارمین دوره نمايش��گاه كت��اب پكن از 

تاريخ اول تا 5 شهريورماه برگزار مي شود. 

گ����الري »ويس��تا« در دومین سال 
پیاپي فراخوان »ج��ايزه ويستا« را اعالم 
كرد تا بر اين اساس بار ديگر به ارزشیابي 
و فك�ر ايده هاي معاصر هنري و معرفي و 

اج�راي ط��رح ب�رتر بپردازد. 
ب��ه گزارش مهر، ريس��ا پهلوان، مدير 
گالري »ويس��تا« درباره »جايزه ويستا« 
كه ط��ي آن 30 میلیون توم��ان به ايده 
و طرح برت��ر تعلق مي گیرد، گفت: ما در 

گالري »ويس��تا« به رويكرد و نگاه متفاوتي در عرصه 
گال��ري داري معتقد هس��تیم و دنبال اين هس��تم تا 
بس��تري براي هنرمندان جوان فراهم شود و خودمان 
نیز در عرص��ه هنر معاصر با ويژگي ها و كاركردي كه 
دارد، حركتي موثر انج��ام دهیم. در هنر معاصر ايده 
هنرمند بخش��ي از اثر است و س��عي ما اين است كه 
در اين بخش، فضايي جديد را باز كنیم. اين احساس 
را بس��یاري از هنرمن��دان نیز دارند و ب��ا ما در میان 

گذاشتند. 
وي ادامه داد: ش��خصا عالقه مند هس��تم س��همي 
هر چن��د كوچك در آينده هنر اي��ران و حركت هاي 
نوآورانه و خالقانه داش��ته باش��م. هر چند تداوم يك 

مس��یر قطع��ا براي ي��ك گال��ري اعتبار 
مي آورد ام��ا ما مي توانس��تیم در همین 
راس��تا يك جشنواره س��اده برگزار كنیم 
و قطع��ا در اين ص��ورت كارمان راحت تر 
ب��ود. در دوره قب��ل بالغ بر 50 س��اعت 
كار كارشناس��ي روي ۱60 اث��ر رس��یده 
انجام ش��د كه بسیار وقت گیر بود اما اين 
فرآيند در عین حال بس��یار هیجان انگیز 
بود. ضمن اينكه برخي از اين هنرمندان 
مي توانند تبديل به سرمايه گالري شوند و بستر كاري 
براي ش��ان فراهم ش��ود.  اين گالري دار با بیان اينكه 
»جايزه ويس��تا« بیش از آنكه يك جايزه مالي باش��د 
يك حركت فرهنگي،  هنري و انس��اني اس��ت، بیان 
ك��رد: م��ا در دوره دوم »جايزه ويس��تا« در ش��وراي 
سیاس��ت گذاري تغییرات زيادي نداشتیم و همان طور 
كه در دوره اول قرار بود، همچنان به ايده هنرمند بها 
مي دهیم. همچنان محدوديت سني نداريم ولي كسي 
كه پروپوزال خود را مي فرستد و در چند نوبت بررسي 
مي ش��ود، بايد يك رزومه حداقلي داشته باشد. اين را 
هم اضافه كنم كه ممكن است در ادامه يك يا دو نفر 

به جمع داوران اضافه شود.

نماي��ش »آژير بي ص��دا« با حضور چند 
بیم��ار مبتال ب��ه بیم��اري هموفیلي پس 
از م��اه مح��رم و صف��ر با هم��كاري كانون 
بیم��اران هموفیلي به ص��ورت ويژه به نفع 
بیماران خاص به صحنه مي رود.  محمدرضا 
جم��ال، كارگ��ردان تئات��ر در گفت وگو با 
ايس��نا بیان كرد: نمايش »آژير بي صدا« با 
چهار شخصیت داستان يك آتش سوزي را 
رواي��ت مي كند كه در پي آن ناامیدي هايي 

در يك��ي از اين ش��خصیت ها به وجود آورده و س��عي به 
مقابل��ه با ديگ��ران دارد. او با بیان اينك��ه »آژير بي صدا« 
يك نمايش��نامه امريكايي است، گفت: اين نمايش اثري 
از ج��ورج كافمن از تجربه هاي كوتاه س��ال ۱380 چاپ 
و ترجمه شده اس��ت.  او در ادامه گفت: تمام عوامل اين 
نمايش غیر از دو نفر كه وظیفه  همكاري و هماهنگي هاي 
اي��ن نمايش را برعهده دارند از بیماران هموفیلي انتخاب 
ش��ده است تا كساني كه به اين بیماري مبتال هستند به 
زندگي روزمره در اين جامعه تشويق شوند.  جمال با اشاره 
به عوارض اين بیماري كه مشكالت جسمي و عدم تعادل 
را در پ��ي دارد، گفت: به دلیل زودرنج بودن اين بیماران 

كار كمي سخت خواهد بود. اين كارگردان 
تئاتر با اش��اره به اينكه بخش��ي از فرهنگ 
جامعه، تئاتر و نمايش است، گفت: از كساني 
ك��ه در اين حوزه فعالی��ت دارند، خواهش 
مي كنم تا ب��ه كانون هاي هموفیلي و ديگر 
كانون هاي بیماران خاص بیش��تر رسیدگي 
كنن��د، چراكه در تئاتر مي توان با مخاطبان 
عام و خاص خود ارتباط برقرار كرد.  جمال 
با بیان اينكه در اين نمايش س��عي كرده تا 
جنبه آموزش��ي و انرژي مثبت هم وجود داش��ته باشد، 
اظهار ك��رد: اگر بتوانیم در اين نمايش دس��ت كم روي 
يك نفر هم تاثیرگذار باش��یم و امیدي به او بدهیم، برايم 
بسیار ارزشمند اس��ت. اين كارگردان تئاتر درباره  هزينه 
اين نمايش گفت: هزينه اولیه اين نمايش از تبلیغات در 
يك س��ايت است و بخش��ي را هم توسط كانون بیماران 
هموفیلي حمايت مي كند و در نهايت هزينه  نمايش هم 
ب��ه نفع بیماران هموفیلي اختص��اص مي يابد.  او با بیان 
اينكه متاسفانه میانگین بیماران اين بیماري درجامعه ما 
زياد است، گفت: اين نمايش كمي تم طنز دارد كه به امید 

خدا بعد از محرم و صفر آن را روي صحنه خواهیم برد.
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