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  ميزان توليد بنزين در كشور اعالم شد
مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ضمن اعالم آخرين ميزان 
توليد بنزين در كش��ور،  داليل افزايش مصرف اين فرآورده در س��ال جاري را 
اعالم كرد.  منصور رياحي در گفت وگو با ايس��نا ب��ا بيان اينكه ميانگين توليد 
بنزين در كشور ۶۵ تا ۶۶ ميليون ليتر است، در مورد ميزان مصرف اظهار كرد: 
ميانگين مصرف بنزين در كشور ۷۹ميليون ليتر است به عبارتي ديگر اختالف 
بين توليد و مصرف بنزين ۱۴ ميليون ليتر بوده كه براي جبران آن ۱۲ميليون 
ليتر بنزين وارد كشور و ۱.۵ميليون ليتر نيز از ذخاير موجود تامين مي شود. 

وي با اشاره به افزايش مصرف بنزين در كشور از ابتداي سال جاري تصريح 
كرد: ميزان مصرف بنزين در كش��ور از ابتداي س��ال ۹۶ روند افزايشي داشته 
اس��ت به طوري كه ميزان مصرف بنزين در تيرماه سال جاري نسبت به تيرماه 

سال گذشته ۹ تا ۱۰ميليون ليتر افزايش داشته است. 
مديرعامل ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با بيان اينكه ميانگين كل 
مصرف بنزين از ابتداي سال تاكنون ۷۹ميليون ليتر است، افزود: ميانگين كل 

مصرف بنزين از ابتداي سال تاكنون 8.۵درصد رشد داشته است. 
رياحي در ادامه در مورد داليل افزايش ميزان مصرف بنزين در كشور توضيح 
داد: مهم ترين دليل افزايش مصرف بنزين در كش��ور افزايش توليد خودروست. 
در سال ۹۴، ۹۶۶هزار خودرو توليد شد كه اين ميزان در سال ۹۵ به يك ميليون 
و ۳۴۰هزار خودرو رس��يد به عبارت ديگر توليد خودرو در كش��ور در سال ۹۵ 
نسبت به سال ۹۴، ۳8درصد رشد داشته است. همزمان با افزايش توليد خودرو 
در كش��ور، توليد موتورسيكلت نيز در س��ال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۶۳ درصد 
رشد داشته است. در سال ۹۴، ۷۴۰هزار موتورسيكلت توليد شد كه اين ميزان 
در س��ال ۹۵ به ۴۵۳ هزار موتورس��يكلت رس��يد.  وي از افزايش ۲۱درصدي 
واردات خودرو به كش��ور خبر داد و گفت: از سوي ديگر خودروهاي با عمر ۲۰ 
تا ۲۵ س��ال در كشور جمع آوري نمي ش��وند همچنين در سال جاري به دليل 
تقويم زماني مناس��ب شاهد افزايش تردد و مسافرت بوديم.  مديرعامل شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي ادامه داد: افزايش ۶درصدي رشد اقتصادي كشور 
و عدم تغيير قيمت بنزين در دو سال اخير از ديگر داليل افزايش مصرف بنزين 
در كش��ور محسوب مي شود. البته اين موضوعات خللي در فرآيند بنزين رساني 
به كش��ور ايجاد نمي كن��د.  رياحي با تاكيد بر اينكه عرضه بنزين س��وپر نيز با 
ميزان ۳.۵ميليون ليتر به روال سابق انجام مي شود در مورد ظرفيت سي ان جي 
در كشور گفت: حدود ۴۰ ميليون مترمكعب سي ان جي در كشور ظرفيت سازي 
ش��ده اس��ت كه تنها ۲۱ تا ۲۲ميليون مترمكعب آن مصرف مي شود به عبارت 
ديگر در حال حاضر با مازاد ۱۹ميليون متر مكعبي سي ان جي در كشور مواجه 
هس��تيم.  وي در پايان اظهار كرد: در حال حاضر ۲هزار و ۳۰۰ جايگاه سوخت 
س��ي ان جي عرضه مي شود و براي اينكه تقاضا براي مصرف سي ان جي به جاي 

بنزين افزايش يابد بايد زيرساخت هاي آن فراهم شود. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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اعتب��اري  موسس��ه  مديرعام��ل   
كاس��پين ك��ه چن��دي پيش ب��ه اين 
س��مت منص��وب ش��ده ب��ود، بركنار 
ش��د.  ب��ه گ��زارش ايس��نا، در جريان 
مس��ائل پي��ش آم��ده براي موسس��ه 
اعتباري كاس��پين و مش��كالتي كه در 
نتيجه قصور هيات مديره اين موسس��ه 
ايجاد ش��د، در ارديبهش��ت ماه بود كه 
تغييراتي در تركي��ب هيات مديره اين 
موسس��ه ايجاد و »متحم��ل« به عنوان 
مديرعامل كاس��پين بركنار ش��د.  در 
حالي هيات مدي��ره تصميم به انتصاب 
محمدجعفر افتخار به عنوان جايگزين 
متحمل گرفت كه طولي نكش��يد اين 
انتخ��اب نيز پاي��دار نمان��د و بار ديگر 

مديرعامل بركنار شد. 
روز چهارش��نبه در جلس��ه يي ك��ه 
كاسپين  اعتباري  موسسه  هيات مديره 
برگ��زار ك��رده، تصمي��م ب��ه بركناري 
افتخ��ار گرفت��ه و عل��ي نعيمي رييس 
به عن��وان سرپرس��ت  را  هيات مدي��ره 
موسس��ه انتخاب كرده اس��ت.  گرچه 
دالي��ل اين بركناري هنوز توضيح داده 
نش��ده اما به هر حال در روزهاي اخير 
زيرمجموعه  تعاوني هاي  سپرده گذاران 
كاس��پين به ش��دت نس��بت به مواضع 
افتخ��ار در جري��ان تعيي��ن تكلي��ف 
سپرده گذاران معترض شدند.  موسسه 
اعتباري كاسپين از گردآوري 8 تعاوني 
غيرمجاز منحل ش��ده ايجاد و در پايان 

س��ال ۱۳۹۴ مج��وز فعالي��ت از بانك 
مرك��زي را دريافت كرد.  همچنين در 
خبري ديگ��ر روابط عمومي موسس��ه 
اعتباري كاس��پين اعالم ك��رد: فرآيند 
تعاوني  س��پرده گذاران  تعيين تكلي��ف 
منحل��ه الزهرا )س( از تاريخ دوم مرداد 
ماه آغاز مي ش��ود.  اين روابط عمومي 
روز پنج ش��نبه، افزود: س��پرده گذاران 
تعاون��ي منحله الزه��را مي توانند با در 
دس��ت داش��تن مدارك و مس��تندات 
جهت افتتاح حس��اب و تعيين تكليف 
سپرده به 8۰ ش��عبه منتخب موسسه 
اعتباري كاسپين مراجعه كنند.  روابط 
عمومي موسس��ه اعتباري كاسپين در 
پاسخ به برخي اظهارنظرها درخصوص 

ع��دم پرداخت خ��ط اعتب��اري اعالم 
كرد: رون��د تعيين تكليف س��پرده هاي 
تعاون��ي منحل��ه فرش��تگان براس��اس 
دستورالعمل هاي ابالغي از سوي بانك 
مركزي و براس��اس برنام��ه زمان بندي 
تعيين شده همچنان در حال اجراست 
و تاكن��ون بيش از ۶ هزار ميليارد ريال 
خ��ط اعتب��اري جهت تعيي��ن تكليف 
س��پرده گذاران از س��وي بانك مركزي 
اختصاص داده ش��ده و اي��ن مبلغ در 
حال افزايش اس��ت.  بنابر اعالم روابط 
عمومي از مجموع ۴ مرحله اجرا ش��ده 
براي تعيين تكليف س��پرده ها، تاكنون 
مبلغ 8۵۶۹ميليارد ريال پرداخت شده 

است.

مهم تري��ن  از  يك��ي  كاال  قاچ��اق 
معضالت اقتصاد اس��ت ك��ه آثار منفي 
بس��ياري دارد. در دولت يازدهم ميزان 
قاچاق در س��ال ۱۳۹۵ نسبت به سال 
۱۳۹۲ حدود ۵۰ درصد كاهش داشت 
و از ۲۵ ميلي��ارد دالر در س��ال ۱۳۹۲ 
به ح��دود ۱۳ميلي��ارد دالر در س��ال 
۱۳۹۵ كاه��ش پيدا كرد. ب��ه گزارش 
گروه پژوه��ش و تحليل خب��ري ايرنا، 
قاچاق كاال از جمله آس��يب هاي بخش 
بازرگاني داخلي و خارجي كش��ور است 
كه عوارض نامس��اعدي در حوزه كسب 
و كار، توليد، اش��تغال داخل و تجارت 
قانون��ي بر جاي مي گذارد. مقابله با اين 
پديده ش��وم و س��خت جان در اقتصاد 
ايران، همواره يكي از موضوع هاي مورد 

تاكيد مسووالن است. 
مقابل��ه با پديده قاچ��اق در ابالغيه 
مدنظر  مقاومتي  اقتصاد  سياس��ت هاي 
قرار گرفته اس��ت. در سياست هاي كلي 
اقتص��اد مقاومتي بر توجه به ظرفيت ها 
و توليد ملي تاكيد ش��ده است چرا كه 
واردات غيررسمي كاال سبب بي رونقي 

توليد داخل مي شود. 
دالي��ل كاهش تخمين حجم قاچاق 
را مي توان در مواردي از جمله اقدامات 
انجام ش��ده در راستاي مبارزه با قاچاق 
توسط قواي س��ه گانه و ستاد مبارزه با 
قاچاق، كاهش قيمت سوخت در سطح 
بين الملل��ي و كاهش تقاض��اي واردات 

جست وجو كرد. 

قاچاق در روندي كاهشي
بر اس��اس تخمين هاي ارائه شده از 
س��وي س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، آم��ار ب��رآورد قاچ��اق كاال 

در س��ال ۱۳۹۲ ح��دود ۲۵ميلي��ارد 
دالر ب��ود كه در س��ال ۱۳۹۳ به حدود 
۱۹.8ميليارد دالر و در س��ال ۱۳۹۴ به 
۱۵.۵ميليارد دالر كاهش يافته اس��ت. 
روند كاهش حجم قاچاق در س��ال ۹۵ 
ني��ز ادامه يافت و كش��فيات قاچاق در 
اين سال با رش��دي حدود ۲۰۰درصد 
نسبت به س��ال ۹۴ همراه بود.  »قاسم 
خورشيدي« س��خنگوي ستاد مبارزه با 
قاچ��اق كاال و ارز دوهفته پيش گفت: 
تا پيش از س��ال ۹۲ با ۲۵ميليارد دالر 
حجم قاچاق س��االنه در كش��ور مواجه 
بوديم كه ب��ا مجموعه اقدام��ات انجام 
شده و برنامه ريزي و هدف گذاري براي 
كاه��ش ۷۵درص��دي قاچاق در س��ال 
۱۳۹۵ به كاهش ۵۰ درصدي رسيديم. 
همچنين حجم كش��فيات قاچاق از 
۹۰۰ميليارد تومان در س��ال ۱۳۹۲ به 
عددي بالغ ب��ر ۱۴هزار و ۶۰۰ ميليارد 

تومان در سال گذشته رسيده است. 

 كاهش واردات ميوه خارجي
ب��ا افزايش ورود ميوه هاي داخلي به 
بازار، فروش نمونه هاي وارداتي آنها كه 
به صورت قاچاق وارد كش��ور مي شوند 

به شدت كاهش يافته است. 
چندي پي��ش »حس��ين مهاجران« 
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار 
در خص��وص قيمت ميوه تابس��تاني در 
بازار اظهار كرده بود: از آنجايي كه تقريبا 
همه جاهاي كشور محصوالتشان به بازار 
رس��يده، قيمت ها متعادل شده و دو نوع 
ميوه ي��ي كه قيمت باالتري دارد به دليل 
هزينه برداش��ت اين محصوالت اس��ت.  
رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره بار 
در خص��وص ميوه هاي قاچ��اق در بازار 

تصريح كرده بود: چهار نوع ميوه وارداتي 
قاچاق در كش��ور وجود دارد كه با شروع 
فصل تابستان و توليد مكفي داخلي مردم 
كمتر س��راغ آنها مي روند. انگور ش��يلي 
كه كيلويي ۳۵هزار توم��ان بود در حال 
حاض��ر با ۱۵هزار تومان هم ديگر خريده 
نمي ش��ود و دليل آن توزيع انگور ياقوتي 
به بازار اس��ت كه محصول داخلي فروش 

انگور وارداتي را به صفر رساند. 

كاهش قاچاق سوخت
بر اس��اس آمار مي��زان قاچاق بنزين 
در ح��ال حاضر صفر اس��ت. طبق آمار 
مربوط به فرآورده هاي مكشوفه تحويلي 
به انبارهاي ش��ركت ملي پخش قاچاق 
سوخت از س��ال ۱۳۹۲ تاكنون كاهش 
پيدا كرده اس��ت.  در سال ۱۳۹۲ حدود 
۴۵ميلي��ون ليت��ر نفت گاز مكش��وفه از 
دس��تگاه هاي كاش��ف تحويل ش��ركت 
پخش ش��ده اس��ت كه اين مي��زان در 
س��ال ۱۳۹۳ ب��ه ۳۹ ميلي��ون ليتر در 
س��ال ۱۳۹۴ به ۲۲ميلي��ون ليتر و در 
س��ال ۱۳۹۵ به ۱۳ميليون ليتر رسيده 
اس��ت. به عبارت ديگر از سال ۱۳۹۲ تا 
سال ۱۳۹۳ به ميزان ۱۲ درصد از سال 
۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴، ۴۲درصد و از سال ۹۴ 

تا ۹۵، ۴۳درصد كاهش داشته است. 

 از مدرن س�ازي گم�رك ت�ا رش�د 
كشفيات قاچاق

يك��ي از مس��ائل رون��ق صنع��ت و 
و  ساده س��ازي  شفاف س��ازي،  تجارت، 
كارآمدي اس��ت. اين مساله را مي توان 
در مدرن سازي گمرك كشور و تسهيل 
تج��ارت و صنعت مش��اهده كرد. يكي 
از بزرگ تري��ن دس��تاوردهاي گم��رك 

در دول��ت يازدهم، راه ان��دازي گمرك 
الكترونيك در اي��ران بود، به نحوي كه 
دولت با استفاده از دانش پژوهان داخلي 
موفق ش��د با راه اندازي و اجراي سامانه 
جامع گمركي ۳۴عملي��ات گمركي را 

الكترونيكي كند. 
بر اين اس��اس راه اندازي بزرگ ترين 
بانك اطالعات تجارت خارجي كش��ور، 
پنجره واحد تجاري مجازي، كيف پول 
الكترونيكي، پروانه الكترونيكي، سامانه 
واردات،  دوراظه��اري  ارزش،  آنالي��ن 
دوراظه��اري  ص��ادرات،  دوراظه��اري 
ترانزي��ت، ط��رح كارشناس��ي مجازي، 
صن��دوق  الكترونيك��ي،  مانيفس��ت 
الكترونيكي، كنترل الكترونيك بدهي ها، 
سامانه جامع بازبيني، توزين هوشمند، 
بايگان��ي ديجيتال، اعمال بخش��نامه ها 
الكترونيكي، س��امانه ثبت  به ص��ورت 
و دريافت ش��ماره س��ريال گوشي هاي 
تلفن همراه و س��امانه هوشمند بيمه از 
جمله مهم ترين دس��تاوردهاي گمرك 
الكتروني��ك در دولت يازده��م بود.  از 
اين رو در اين زمينه مي توان به رش��د 
چشمگير كش��فيات قاچاق كاال نسبت 
به گذشته اش��اره كرد. گمرك ايران از 
س��وي اداره روابط منطقه يي س��ازمان 
جهاني گمرك )رايلو( به عنوان سومين 
كش��ور مبارزه با قاچاق، توفيق بزرگي 
اس��ت كه نويدبخش دس��تيابي به يك 

گمرك كارآمد است. 
كش��فيات قاچ��اق در س��ال ۹۵ با 
رش��دي ح��دود ۲۰۰ درص��د نس��بت 
به س��ال ۹۴ هم��راه ب��ود. ارزش مالي 
كشفيات در سال مورد اشاره از ۵ هزار 
ميليارد تومان به ۱۴هزار و۶۰۰ ميليارد 

تومان رسيده است. 

خبر سرمقاله

  الزامات رييس جمهور 24 ميليوني

  بح��ث تعيين كابينه اين روزها داغ اس��ت و ه��ر روز خبرهاي گوناگوني از 
چينش كابينه به گوش مي رسد. بعضي از اين اخبار نگران كننده است و دلسوزان 
كشور را نس��بت به وضعيت نگران مي كند. بيشترين نگراني ها درخصوص تيم 
اقتصادي به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي است. چند سال قبل در ميانه عمر 
دولت يازدهم اين پيشنهاد را مطرح كردم كه دولت در روز دولت از دستاوردهاي 
خ��ود دفاع كند و در مقابل ضعف هاي خ��ود را بپذيرد و ترميم كابينه را از تيم 
اقتصادي شروع كند. حال در آغاز به كار دولت دوازدهم نيز يكي از حساس ترين 

انتخاب ها، تعيين تيم اقتصادي است. 
رييس جمهور در جلسه اخير هيات دولت بحث مهمي را مطرح كردند. به 
گفته روحاني، ايشان رييس جمهوري با ۲۴ ميليون راي هستند و اين حرف 
به اين معناس��ت ك��ه دولت بايد فراجناحي باش��د. در ميان اين ۲۴ ميليون 
راي دهنده گروه ها و تفكرات زيادي وجود داشت كه همه انتظار دارند صداي 
آنها در دولت ش��نيده شود. اما مساله اين اس��ت كه در جريان هاي مختلف 
افراد گوناگوني حضور دارند كه همه آنها يكسان نيستند به همين دليل حتي 
اگر دولت خود را موظف مي داند كه صداي همه طيف ها شنيده شود در عين 
ح��ال مي ت��وان افرادي را انتخاب كرد كه در عي��ن مطرح كردن جرياني كه 
آن را نمايندگي مي كنند با اهداف و برنامه هاي دولت و نظام همسو باشند. 
در حقيقت مس��اله اين اس��ت كه پيش از هر چيز بايد معيارهاي مشخص 
براي هر پس��ت تبيين ش��ود. دولت بايد به صورت دقيق بداند كه چه وزيري با 
چه ويژگي هايي قرار اس��ت اهداف موردنظر دول��ت را اجرايي كند. اگر معيارها 
مش��خص باش��د طبيعتا تعيين افراد حتي اگر براس��اس گروه ها و ديدگاه هايي 
باش��د كه نمايندگي مي كنند چندان سخت نيس��ت. در تعيين معيارها هم دو 
موضوع اساس��ي وجود دارد؛ مساله اول برنامه هاي بلندمدت است. ما در اقتصاد 
اس��ناد باالدستي مهمي داريم. برنامه ششم توسعه، نقشه راه دولت دوازدهم در 
بخش اقتصاد را به صورت كامل مشخص كرده است. مهم تر از اسناد باالدستي 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي را داريم كه طبيعتا وزيري كه انتخاب 
مي ش��ود بايد با اين سياس��ت ها،  چه صدر و چه ذيل آن و چه تفس��ير قانوني 
آن،  همس��و باش��د. موضوع دومي كه معيارهاي افراد كابينه را تعيين مي كند، 
 مس��ائل روز اس��ت. ۴سال قبل معضل مهم كش��ور جدا از تحريم ها، تورم بود و 
بر همين اساس دولت بايد به انتخاب فردي مي پرداخت كه اولويت اول او كاهش 

نرخ تورم مي بود. 
ام��ا امروز بح��ث روز اقتصاد خروج از ركود و تقويت صنايع اس��ت و اين 
موض��وع بدون ايجاد تقاض��اي موثر صادراتي ممكن نيس��ت. همچنين حل 
بح��ران نظ��ام بانكي در اين ۴ س��ال ي��ك اولويت اجتناب ناپذير محس��وب 
مي ش��ود. در حقيق��ت اگر ۴ س��ال پيش وزارت امور اقتص��اد و دارايي با در 
دس��ت داشتن سياس��ت هاي مالي و هماهنگي با سياس��ت گذار پولي كشور 
موف��ق به مهار تورم ش��د، امروز بخش هاي گس��ترده تري از دولت بايد براي 
حل مش��كالت اقتصادي دست به كار شوند. كار سخت روحاني اين است كه 
باي��د وزارتخانه هاي امور اقتص��ادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و نفت 
و نهاد بانك مركزي با هم همس��و باشند. لذا انتخاب افرادي كه همسونگري 
را اولويت اول خود بدانند و در ضمن س��هم گروه هاي حامي هم تامين شود 

مهم ترين كار رييس جمهوري است. 
تجربه ۳8 س��اله تش��كيل كابينه پ��س از انقالب اس��المي در اين ميان 
مي تواند راهگش��ا باش��د. ما در دوره هايي براي تعيين تيم اقتصادي س��راغ 
تئوريسين هاي صرف كه در دانشگاه هاي خارجي درس خوانده بودند، رفتيم 
در حال��ي كه تجربه چنين افرادي در برهه هايي باعث سياس��ت هايي ش��د 
كه خود آنها به اش��تباه بودنش پس از يك ده��ه اعتراف كردند. نگاه صرف 
تئوري و ش��عارهاي زيبا امروز نمي تواند پاس��خگوي مسائل پيچيده اقتصاد 
باش��د. براي تيم اقتصادي يك كاپيتان كاركش��ته كه در كنار مسائل علمي 
اقتصاد به موضوعات اجرايي مس��لط باش��د، نياز اس��ت؛ اف��رادي كه به دور 
از هرگونه حاش��يه يي، واقعيت هاي اقتصاد كش��ور را درك ك��رده و بتوانند 

به صورت كاربردي اقتصاد را راهبري كنند. 
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بورس و فرابورس

بورس محوري؛ محكم ترين 
استراتژي اقتصاد مقاومتي
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بركناري مديرعامل كاسپين

آغاز پرداخت به سپرده گذاران تعاوني منحله الزهرا

كاهش 50درصدي قاچاق كاال در دولت يازدهم

 الياس حضرتي   
مدير مسوول 

بح��ث تعيين كابين��ه اين روزها داغ اس��ت و 
ه��ر روز خبرهاي گوناگوني از چين��ش كابينه به 
گوش مي رس��د. بعضي از اين اخب��ار نگران كننده 
اس��ت و دلس��وزان كش��ور را نس��بت به وضعيت 
نگ��ران مي كند. بيش��ترين نگراني ه��ا درخصوص 
تي��م اقتص��ادي به وي��ژه وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي است. چند س��ال قبل در ميانه عمر دولت 
يازدهم اين پيش��نهاد را مطرح كردم كه دولت در 
روز دولت از دس��تاوردهاي خود دف��اع كند و در 
مقابل ضعف هاي خود را بپذيرد و ترميم كابينه را 
از تيم اقتصادي ش��روع كن��د. حال در آغاز به كار 
دولت دوازدهم نيز يكي از حساس ترين انتخاب ها، 

تعيين تيم اقتصادي است. 

»هامون ه��اي پهن گس��تر و كم عم��ق در ديار 
رس��تم/ دگر ندارد نش��اني ز خرمي، در اين فضاي 
ستم« اين يك بيت از حسين يونسي شاعر معاصر، 
تصويرگر وضعي��ت كنوني رود هيرمن��د )هلمند( 
و تاالب هامون اس��ت. رودخانه يي مش��ترك ميان 
ايران و افغانس��تان كه روزگاري محل تاريخ سازي 
و فرهي بوده و در گرشاس��ب نامه اس��دي طوسي 
ش��اعر قرن پنجم، اين چنين از آن ياد مي شد: »دو 
منزل زمين تا لب هيرمند/ بُد آب خوش و بيش��ه 
و كش��تمند.« اكنون اما نفس هامون به شمارگان 
افتاده و در صورتي كه دو كش��ور همس��ايه بر سر 
رودخان��ه هيرمند كه حيات هام��ون به آن متصل 
است به تفاهم نرس��ند، مخاطرات فراواني ازجمله 
كان��ون عظيم ريزگرد در سيستان وبلوچس��تان در 

انتظار منطقه است...

 الزامات رييس جمهور 
24 ميليوني

 ساز ناكوك افغانستان 
در حقابه هيرمند

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 15  

ایران

2

بهرام قاسمي: چنين انتظاري 
از دولت كويت نداشتيم

وزارت خارج��ه كوي��ت، روز پنج ش��نبه عليرضا 
عنايتي س��فير ايران را فراخوان��د تا موضوع كاهش 
تعداد ديپلمات هاي ايراني در اين كشور را به صورت 
رس��مي اع��الم كن��د. در هم��ان زمان خب��ري بر 
س��ايت هاي كش��ورهاي عربي مبني بر مهلت ترك 
ديپلمات هاي ايراني ظ��رف ۴۵ روز از خاك كويت 
اعالم ش��د. اين خبر به س��رعت در فضاي مجازي 
و خبرگزاري هاي رس��مي كش��ورمان نيز درج شد. 
گمانه زني ها تا حدي باال گرفت كه بعضي س��ايت ها 
از اخ��راج س��فير و ديپلمات هاي اي��ران و برخي از 
 تكذي��ب هم��ان خبرها ب��ه فاصله خيل��ي كم خبر 
مي دادند. در همين راس��تا و اتفاقات پيش آمده از 
سوي كش��ور كويت، س��خنگوي وزارت خارجه در 
گفت وگ��و با »تعادل« گفت: قض��اوت در اين مورد 
فعال زود اس��ت. بايد كمي صبر كنيم. اقدام صورت 
گرفته توسط دولت كويت اقدامي سنجيده، منطقي 
و قابل درك نيست. بهرام قاسمي ادامه داد: باتوجه 
ب��ه نوع روابط ايران و كويت در گذش��ته، هم اكنون 

چنين انتظاري از دولت كويت متصور نبود ...

 الياس حضرتي   

گزارش رويترز از بركناري محمد بن نايف

پشت پرده وليعهدي محمد بن سلمان



 فراكس�يون نمايندگان والي�ي مجلس با روحاني 
دي�دار مي كنند؛ مهر| حميدرض��ا حاجي بابايي رييس 
فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس ش��وراي اس��امي 
گفت كه اعضاي كميته تعامل اين فراكسيون هفته آينده 
ب��ا رييس جمهور ديدار مي كنن��د. وي اظهار كرد: اعضاي 
كميته ۱۵ نفره فراكسيون نمايندگان واليي براي گفت وگو 
با دولت درباره كابينه دوازدهم، يك ش��نبه يكم مرداد در 
محل نهاد رياست جمهوري با آقاي روحاني ديدار خواهند 

كرد. 
 اتهام بي اس�اس كويت به تهران ب�ه دور از رفتار 
حكيمانه است؛ ايسنا| حسين اميرعبداللهيان دستيار 
ويژه رييس مجلس در امور بين الملل تاكيد كرد كه تهران 
و كويت در دوس��تي و برادري خواهند ماند. وي در توييتر 
نوش��ت: اتهام بي اس��اس كويت به ته��ران و كاهش عدد 
ديپلمات ه��اي ايراني، به دور از رفتار حكيمانه امير كويت 

است. تهران و كويت در دوستي و برادري خواهند ماند. 
 به فردي كه تحت فش�ار در ليست كابينه بيايد، 
راي نخواهيم داد؛ ايلنا| غامعلي جعفرزاده ايمن آبادي 
نايب رييس فراكس��يون مس��تقلين اعام كرد كه به افراد 
تحميلي در ليست كابينه راي نخواهند داد. وي در آستانه 
معرفي وزراي پيش��نهادي كابينه دوازدهم به مجلس در 
توييتر خود نوشت: هر فردي كه اسمش تحميلي و تحت 
فشار در ليست كابينه بيايد در مجلس به او راي نخواهيم 

داد! به چه زباني بگوييم: روحاني تنها نيست! 
 درگي�ري نيروه�اي س�پاه ب�ا تروريس�ت ها در 
شمال غرب كشور؛ فارس| قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( 
نيروي زميني سپاه با صدور اطاعيه يي از انهدام يك تيم 
تروريستي در شمال غرب كشور توسط اين قرارگاه خبر داد. 
روابط عمومي قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( نيروي زميني 
س��پاه در اطاعيه يي اعام كرد: پنج شنبه شب تعدادي از 
تروريس��ت هاي وابسته به استكبار جهاني از سرويس هاي 
جاسوس��ي بيگانه كه در منطقه صفر مرزي ش��مال غرب 
كشور قصد انجام اقدامات تروريستي داشتند با هوشياري 
و قاطعيت رزمندگان قرارگاه حمزه سيدالشهدا )ع( نيروي 
زميني سپاه مواجه شدند و در يك درگيري سنگين ناكام 
ماندند. اين اطاعيه مي افزايد:  در اين درگيري س��ه نفر از 
تروريست ها به هاكت رسيدند، چهار نفر زخمي و يك نفر 
از تروريس��ت ها نيز دستگير شد و مابقي آنها به آن سوي 

مرز فرار كردند. 
 اعالم نگراني جهانگيري از اس�تعفاي امام جمعه 
كرمان ؛ تعادل| معاون اول رييس جمهوري در حس��اب 
توييتري خود نوشت: آيت اهلل جعفري نماد روحانيت روشن 
ضمير و معتدل اس��ت كه استعفايش نگرانم كرد. اسحاق 
جهانگيري در ادامه با انتش��ار عكس��ي از آيت اهلل جعفري 
نوش��ت: آيت اهلل جعف��ري يار ديرين ام��ام)ره( و انقاب و 
امام جمعه باس��ابقه كرمان، نماد روحانيت روشن ضمير، 
آگاه، خوش��نام و معتدل است كه خبر استعفايش نگرانم 
كرد. به تازگي خبر كناره گيري امام جمعه كرمان در برخي 

رسانه ها منتشر شده است. 
 دس�تگيري 72 متجاوز مرزي توس�ط مرزداران 
هنگ تايباد ؛ تس�نيم| فرمانده مرزباني استان خراسان 
رضوي از دس��تگيري ۷۲ متجاوز مرزي توس��ط مرزداران 
هنگ تايباد در يك هفته خبر داد. سردار ماشاء اهلل جان نثار 
اظهار داش��ت: در يك هفته گذشته مرزداران هنگ تايباد 
 با هوشياري شان توانستند با انجام ماموريت هاي كمين و

ضد كمين مانع از ورود اتباع بيگانه كه قصد ورود غيرقانوني 
به داخل كش��ور را داشتند، ش��وند. او تصريح كرد: در اين 
 عمليات ها ك��ه به ص��ورت جداگانه ص��ورت گرفته بود،
۷۲ متجاوز مرزي دس��تگير و جهت س��ير مراحل قانوني 

تحويل مراجع قضايي شدند. 
 پاس�خ ايران به هرگونه تعرض سرب داغ خواهد 
بود؛ ايس�نا| فرمان��ده هوانيروز ارتش با اش��اره به اينكه 
هوانيروز آمادگي كامل ب��راي مقابله با گروه هاي معاند را 
دارد، خطاب به دش��منان كش��ور گفت: چنانچه به خاك 
ايران متعرض ش��ويد، پاسخ رزمندگان اسام همان سرب 
داغي خواهد بود كه در دهان شما ريخته خواهد شد. امير 
س��رتيپ يوسفعلي قرباني در پيش خطبه نماز جمعه اين 
هفته تهران كه به مناس��بت عمليات مرصاد س��خنراني 
مي كرد، افزود: هوانيروز براي مقابله با غائله  ضد انقاب در 
غرب كش��ور، بيش از 60 هزار ساعت پرواز عملياتي انجام 
داد و 44 شهيد تقديم انقاب كرد. هوانيروز همچنين در 
جنگ تحميلي بيش از 300 هزار س��اعت پرواز عملياتي 

داشت و ۲۵6 شهيد تقديم كشور كرد. 
 قرارداد هايي مانند توتال يك چالش ديپلماتيك 
براي امريكاس�ت؛ ايرنا| »مايك پمپئو« رييس سازمان 
 )ASPEN( سيا در نشست امنيتي ساالنه موسسه اسپن
با اش��اره به قرارداد نفتي كه به تازگي ميان ايران، فرانسه 
و چين به امضا رسيد، اين گونه مراودات تجاري را چالشي 
ديپلماتيك در مس��ير اجراي سياست هاي امريكا توصيف 
كرد. او با اش��اره به تحوالت س��وريه مدعي ش��د ايران در 
حال گسترش نفوذ خود در اين كشور است. وي در ادامه 
صحبت هاي خود با انتقاد از توافق هسته يي گفت: برجام 
منافع مح��دودي مانند افزايش نظ��ارت و توقف تعدادي 
سانتريفيوژ را به همراه داشت؛ اما چالش اصلي اينجاست 
كه اين توافق در كوتاه مدت، اين قابليت را در اختيار ما قرار 
نمي دهد كه تمام فعاليت هاي احتمالي ايران را رصد كنيم. 

روي موج خبر

سخنگوي وزارت خارجه در گفت وگو با »تعادل«: 

چنين انتظاري از دولت كويت نداشتيم
 نوك پيكان عربستان اين بار به سمت كويت             مقام كويتي از اختالفات به وجود آمده ابراز تاسف كرد

هشتمين جلسه كميسيون مشترك برجام در وين آغاز به كار كرد

بررسي بدعهدي هاي امريكا روي ميز 6كشور
گروه ايران|

در روزهايي كه ظريف در مقر س��ازمان ملل و 
دل خاك امريكا تور ديپلماس��ي و رس��انه يي خود 
را با موض��وع برجام دنبال مي كند و از هر فرصتي 
براي انتق��اد از طرف امريكايي اس��تفاده مي كند، 
س��يد عب��اس عراقچي معاون وزي��ر خارجه و تيم 
همراهش راهي وين ش��ده اند تا در هتل كوبورگ 
محل��ي كه براي نخس��تين بار از س��ند بين المللي 
اف��كار عموم��ي  برج��ام پي��ش روي رس��انه ها و 
بين المللي، رون��د بدعهدي هاي طرف امريكايي را 

با نمايندگان 6 كشور بررسي كنند. 
بر اين اس��اس هش��تمين جلس��ه كميس��يون 
مش��ترك برجام س��اعت ۱۱:30دقيق��ه صبح روز 
گذش��ته )جمعه( به وقت محلي در هتل كوبوبرگ 
وين پايتخت اتريش آغاز شد تا روند اجراي توافق 
هسته يي و بدعهدي امريكا در اين زمينه با حضور 
تم��ام طرف هاي مس��وول در اجراي اي��ن قرارداد 
بررس��ي شود. جلسه يي كه به رياست »سيدعباس 
عراقچي« معاون وزير ام��ور خارجه ايران و »هلگا 

اشميد« معاون مس��وول سياست خارجي اتحاديه 
اروپا و با ش��ركت نمايندگاني از كش��ورهاي ۵+۱ 
برگزار ش��د و پس از پايان آن ديدارهاي دوجانبه 
ميان ايران و ديگر كش��ورهاي ش��ركت كننده در 
كميس��يون مش��ترك برجام در دس��تور كار قرار 

گرفت. 

 تالش براي رفع سوءتفاهم ها
عراقچي قبل از ش��ركت در اين نشست پس از 
دي��دار و گفت وگو با يوكيا آمان��و مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، در پاس��خ به سوالي درباره 
جلسه كميسيون مش��ترك گفت: بررسي آخرين 
وضعي��ت اج��راي برج��ام و گايه هايي ك��ه ايران 
از امري��كا دارد در جلس��ه روز جمعه كميس��يون 

مشترك برجام مطرح است. 
مش��ترك  كميس��يون  ك��رد:  خاطرنش��ان  او 
برجام محيط مناس��بي فراهم مي كند براي اينكه 
ديدگاه هاي كش��ورهاي مختل��ف در آنجا مطرح و 
س��وءتفاهم ها رفع و اعتراض و اش��كال ها در آنجا 

بحث و بررسي مي ش��ود. معاون وزير امور خارجه 
اف��زود: در طول يك س��ال و نيمي ك��ه از اجراي 
برجام گذشته است ايران به گواهي آژانس همواره 
ب��ه تعهدات خ��ود پايبند ب��وده اما ط��رف مقابل 
به خصوص دولت امريكا در عملكرد خود بدعهدي، 
پيمان شكني ها، تاخيرها و تعلل هاي زيادي داشته 
و ما همواره اينها را در كميس��يون مشترك بحث 

كرديم كه برخي از آنها جبران شده است. 
ب��ه  اي��ران  پاس��خ  خص��وص  در  عراقچ��ي 
بدعهدي ه��اي امريكا گفت: البته ايران خودش در 
خصوص اينكه بدعه��دي امريكا و در نهايت نقض 
برجام توس��ط امريكا با چ��ه عكس العملي مواجه 
شود، تصميم مي گيرد و برجام چنين اختياري به 

ايران داده است.
اگ��ر از مكانيس��م هاي حل اخت��اف در برجام 
نتيج��ه نگيريم، گزينه هاي��ي در مقابل خود داريم 
كه درباره ابعاد آنها بررس��ي هاي الزم را كرده ايم و 
با توجه به شرايط تصميم مي گيريم. نقض برجام و 
عدم پايبندي امريكا به برخي تعهدات خودش در 

برجام روشن است درمورد اينكه اين عدم پايبندي 
ب��ا چه عكس العملي بايد مواجه ش��ود و اينكه اوال 
نقض ص��ورت گرفته يا نه و چه درجه يي داش��ته 
و آيا نقض فاحش بوده اس��ت يا نه، مواردي است 
كه هيات نظارت بر برجام درباره آن تصميم گيري 

مي كند. 

هشتمين جلس��ه كميسيون مش��ترك برجام 
كه براي دومين بار در زم��ان دولت دونالد ترامپ 
است، در حالي آغاز شده كه امريكا به مواضع ضد 
و نقي��ض و بازي رس��انه يي خود، براي س��رپوش 
گذاش��تن بر نقض برجام ادامه مي دهد و اين مهم 

توجه ويژه كميسيون مشترك را مي طلبد. 

گروه ايران| هدي احمدي|
وزارت خارجه كويت، روز پنج ش��نبه عليرضا 
عنايتي سفير ايران را فراخواند تا موضوع كاهش 
تع��داد ديپلمات ه��اي ايران��ي در اين كش��ور را 

به صورت رسمي اعام كند. 
در همان زمان خبري بر سايت هاي كشورهاي 
عربي مبني بر مهلت ت��رك ديپلمات هاي ايراني 
ظرف 4۵ روز از خاك كويت اعام شد. اين خبر 
به س��رعت در فضاي مج��ازي و خبرگزاري هاي 
رس��مي كش��ورمان نيز درج ش��د. گمانه زني ها 
ت��ا حدي ب��اال گرف��ت كه بعض��ي س��ايت ها از 
اخ��راج س��فير و ديپلمات هاي اي��ران و برخي از 
 تكذي��ب همان خبرها به فاصل��ه خيلي كم خبر 
مي دادند. در همين راس��تا و اتفاقات پيش آمده 
از سوي كشور كويت، س��خنگوي وزارت خارجه 
در گفت وگ��و با »تعادل« گف��ت: قضاوت در اين 
م��ورد فع��ا زود اس��ت. بايد كمي صب��ر كنيم. 
اقدام صورت گرفته توس��ط دولت كويت اقدامي 
س��نجيده، منطق��ي و قابل درك نيس��ت. بهرام 
قاس��مي ادامه داد: باتوجه به ن��وع روابط ايران و 
كويت در گذش��ته، هم اكن��ون چنين انتظاري از 

دولت كويت متصور نبود. 
اي��ران همان گون��ه ك��ه باره��ا اع��ام كرده 
نگاه��ي س��ازنده و مثبت به روابط خ��ود با تمام 
همسايگانش داش��ته و خواهد داشت. وي افزود: 
جمهوري اسامي ايران همان گونه كه عاقه مند 
ب��ه دخالت ديگران در امور داخلي خود نيس��ت، 
هرگ��ز به ديگران ني��ز چنين اجازه ي��ي نخواهد 
داد. برهمين اس��اس بدون شك در رابطه با ساير 
كشورها و همسايگان خود نيز از اين روش و امر 
مس��لم پيروي كرده و در مسائل داخلي كشورها 

هرگز دخالت نكرده و نمي كند. 
به گفته قاس��مي، انتش��ار برخي اخبار غلط و 
نابجا در تعدادي از رسانه هاي منطقه و كويت در 
مورد ارتباط دادن يك گروه مش��خص كويتي به 
ايران امري مذموم و مردود تلقي شده و جمهوري 

اسامي ايران شديدا آن را تكذيب مي كند. 
وي با بي��ان اينكه در ديدار ب��ا كاردار كويت 
تاكيد ش��د كه ايران حق اق��دام متقابل را براي 
كش��ورمان در قبال كاه��ش كادر ديپلماتيك دو 
كش��ور محفوظ مي دان��د، گفت: به دنب��ال ايراد 
اتهام هاي بي اس��اس از س��وي مقام مس��وول در 
وزارت خارجه كويت به جمهوري اس��امي ايران 
درخصوص پرونده موس��وم ب��ه العبدلي، »فاح 
الحج��رف« كاردار كويت در تهران به وزارت امور 
خارجه احضار و مراتب اعتراض شديد كشورمان 

در اي��ن خصوص ب��ه وي اباغ ش��د. وي افزود: 
جاي تاس��ف اس��ت كه مس��ووالن كويت در اين 
شرايط حس��اس منطقه به جاي تاش در جهت 
كاهش تنش هاي بي حاصل و خويش��تنداري در 
قبال فش��ارها و تحريكات طرف هاي ماجراجوي 
منطقه ي��ي ب��ه اي��ن تحريك ه��ا پاس��خ داده و 
جمهوري اس��امي ايران را هدف اتهامات واهي 

قرار مي دهند.
 وي ادام��ه داد: ب��ار ديگ��ر ب��ه كاردار كويت 
تاكيد ش��د كه جمهوري اسامي ايران هيچ گونه 
ارتباطي با اين پرونده نداش��ته و اين امر در آغاز 
رس��يدگي به اين پرونده به مقام هاي كويتي نيز 

اباغ شد.
در اين ديدار همچنين ب��ا يادآوري اين نكته 
ك��ه اي��ران همواره رفت��اري مس��ووالنه در قبال 
كش��ورهاي منطقه و از جمله كويت در ش��رايط 
سخت اين كشور داشته است حق اقدام متقابل را 
براي كشورمان در قبال كاهش كادر ديپلماتيك 

دو كشور محفوظ دانست.
 قاسمي يادآور شد: كاردار كويت نيز با اظهار 

تاس��ف از تحوالت اخير به وجود آمده، افزود كه 
مطالب و موضوعات مطرح ش��ده را در نخستين 
فرصت به مقام هاي اين كشور منتقل خواهد كرد. 

 كويت بر سر يك دوراهي
حدود دوس��ال پيش بود ك��ه دولت كويت در 
اقدامي هماهنگ با تعداد ديگري از كش��ورهاي 
ش��وراي همكاري خليج فارس، بعد از اعدام شيخ 

نمر و حمله عده يي خودس��ر به سفارت عربستان 
در ته��ران، تعداد ديپلمات ه��اي خود را در ايران 
كاهش داد و س��فير خ��ود را براي مش��ورت به 
كويت فراخواند و از آن موقع تاكنون سفارت اين 
كش��ور در تهران در سطح كاردار و با دو پرسنل 
در تهران مشغول به فعاليت بوده در همين راستا 
است كه بسياري از صاحب نظران، نظري متفاوت 

دارند.
 آنه��ا عمل كويت در اي��ن زمينه را موضوعي 
چندروزه قلم��داد نمي كنن��د. تحليلگران اعتقاد 
دارند كه ادعاهاي مطرح ش��ده از س��وي دولت 
كويت نه تنها مربوط به گروه تروريستي العبدلي 
نيس��ت بلكه چنين اقدامي ارتباطي مس��تقيم با 

تحوالت منطقه و عربستان پيدا مي كند.
 باتوجه به شكستي كه عربستان در قبال قطر 
خورد بنابراين اين كشور نوك پيكان حماتش را 
به سمت كويت براي كاهش سطح روابط با ايران 
گرفت. برهمين اساس بايد تاكيد كرد كه مقامات 
كويتي تحت فشار سياس��ت هاي مداخله جويانه 
عربس��تان تصميم به كاهش ديپلمات هاي ايراني 

در اين كشور گرفته اند. موضوعي كه هرگز آن را 
نمي خواس��تند و در حال حاضر نيز گويا از كرده 

خود پشيمانند. 
يك��ي از خبرگزاري ه��اي عرب��ي دليل چنين 
حركتي ازس��وي كش��ور كويت را پرونده موسوم 
به گروه تروريس��تي العبدلي و ارتباطش با ايران 
عن��وان كردن��د و از بيانيه ي��ي رس��مي در اي��ن 

خصوص سخن گفتند.
 مس��اله يي كه هرگ��ز ثابت نش��ده و ردپايي 
هم از چنين نامه يي پيدا نش��د. به نظر مي رس��د 
فضاسازي برخي رس��انه هاي كويتي براي ارتباط 
دادن اي��ن پرون��ده ب��ه اي��ران و ادعاهاي��ي كه 
اخي��را در اين مورد مطرح كرده اند، در راس��تاي 
فش��ارهاي امريكا و عربس��تان به كويت اس��ت و 
اين موضوع را نمي توان به گزارش س��ال ۲0۱6 
وزارت ام��ور خارج��ه امريكا پيرام��ون وضعيت 
تروريس��م در جهان و مته��م كردن ايران در اين 
 گزارش به عنوان دولتي حامي تروريسم بي ارتباط

دانست.
 ادعاي��ي ك��ه با واكن��ش ش��ديد وزارت امور 
خارجه ايران مواجه شد و ضمن بي اعتبار دانستن 
اي��ن گ��زارش، آن را تاش��ي بي حاصل توس��ط 
امريكا براي انحراف اف��كار عمومي بين المللي از 
حمايت ها و نقش اين كشور در ايجاد، گسترش و 
حمايت از گروه هاي تروريستي در جهان، به ويژه 

در خاورميانه، عنوان كرد. 
پ��س از تم��ام خبره��اي ضدونقيض��ي ك��ه 
از سراس��ر جه��ان به گ��وش مي رس��يد، »فاح 
الحج��رف« كاردار كويت در تهران به وزارت امور 
خارج��ه احض��ار و مراتب اعتراض ش��ديد ايران 
درخص��وص پرونده موس��وم ب��ه العبدلي به وي 
اباغ ش��د. سرانجام روز گذش��ته با اينكه برخي 
منابع مدعي ش��ده بودند كويت براي سفير ايران 
ضرب االجل تعيين كرده است، اما وزارت خارجه 

كويت اين خبر را تكذيب كرد.
 يك مس��وول وزارت خارجه كويت نيز اعام 
كرد كه پس از صدور حكم دادگاه رس��يدگي در 
رابط��ه با بان��د العبدلي و متهم ش��دن ايران در 
ارتباط داش��تن با اين بان��د وزارت خارجه كويت 
اقدامات الزم را اتخاد كرد و به س��فير ايران اباغ 
ش��د كه تعداد ديپلمات هاي ايراني بايد كاهش، 
دفاتر فني وابسته به سفارت تعطيل و كميته هاي 
مش��ترك از اين پس هيچ فعاليت��ي با هم انجام 
نمي دهن��د. اي��ن مس��وول كويت��ي همچنين از 
جريانات پيش آم��ده و اختافات به وجود آمده 

در روابط ميان دو كشور ابراز تاسف كرد. 
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رييس س��ازمان سيا تاكيد 
كرد كه پ��س از پايان بازنگري 
سياست امريكا در قبال ايران، در 
رفتار اين كش��ور با ايران يك تغيير 
جدي اعمال خواهد شد. به گزارش ايسنا، مايك پمپئو در 
نشست موسسه »اسپن« ادعا كرد: زماني كه بحث پايبندي 
ايران به توافق هسته يي مطرح مي شود، مي توان گفت ايران 
يك اجاره نش��ين بد است. پمپئو در اظهاراتي قابل توجه و 
عجيب پايبندي ايران به برجام را به يك اجاره نشين تشبيه 
ك��رد كه تا زماني كه صاحب ملك از او درخواس��ت نكند، 
اجاره خ��ود را نمي دهد و براي پرداخت اين اجاره از چك 
بي محل استفاده مي كند. وي افزود: رييس جمهور ترامپ با 
كش��ورهاي عربي حاشيه خليج فارس و اسراييل در تاش 
بوده است تا يك راه حل مشترك را براي مقابله با  آنچه او 
اقدامات خصمانه ايران در منطقه ناميد ايجاد كند. پمپئو در 
ادامه گزافه گويي خود گفت: وقتي بازنگري سياست امريكا 
در قبال ايران به اتمام برسد، من مطمئنم شما شاهد تغيير 
جدي در سياس��ت ما نسبت به اين كشور خواهيد بود. او 
افزود: اجبار ايران به پايبندي به توافق هسته يي بي نتيجه 
خواهد بود. همچنين بر اساس گزارش خبرگزاري بلومبرگ 
رييس س��ازمان سيا روز پنج شنبه تاكيد كرد كه ايران در 
س��وريه حضور نظامي قابل توجهي دارد و به دنبال ايجاد 
يك كريدور از طريق سوريه و عراق است تا خود را به بازيگر 

شماره يك منطقه تبديل كند. 

تغيير سياست هاي 
امريكا نسبت به ايران

مرك��زي  ش��وراي  عض��و 
فراكسيون اميد مجلس با تاكيد 
بر حمايت اصاح طلبان از روحاني 
بر لزوم تش��كيل كابينه در راس��تاي 
تحقق خواست ملت تاكيد كرد و گفت: تصميمي كه گرفته 
شده اين است كه در هر وزارتخانه حداقل يكي از معاونت ها 
به زنان سپرده شود و در سطح وزير نيز اقداماتي در حال انجام 
است كه به حضور زنان در كابينه دوازدهم بينجامد. غامرضا 
حيدري در گفت وگو با ايلنا با اشاره به انتشار برخي شايعات 
درباره عدم تحقق مطالبات گفتماني مردم در تشكيل كابينه 
دوازدهم و منتفي ش��دن مس��ائلي همچون حضور زنان در 
كابينه اعام كرد: البته آنچه در اين راستا مطرح شده، صرفا 
در حد شنيده هاست و هنوز نمي توانيم با قاطعيت صحت يا 
كذب اين موارد را تاييد يا تكذيب كنيم. او گفت: بنا بر تجربه 
سال ها و ادوار قبل تا زماني كه رييس جمهوري رسما اعضاي 
كابينه را به مجلس معرفي نكند، نمي توان با قطعيت درباره 
هيچ موضوعي اظهارنظر كرد. عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس دهم خاطرنشان كرد: البته فراموش نكنيم همزمان 
با اين حضور چش��مگير جريان اصاحات كه در حمايت از 
روحاني به ميدان آمد، بخشي از اصولگرايان معتدل نيز حضور 
داشتند و اكنون نيز انصاف، عقل و تدبير ايجاب مي كند كه 
آقاي روحاني در عين ح��ال كه رييس جمهوري همه ملت 
ايران است، به هر حال بايد به حاميان اصلي خود كه موجب 

پيروزي اش در انتخابات شدند، توجه ويژه داشته باشد.

برنامه ريزي براي حضور 
زنان در كابينه

وزي��ر خارجه اي��ران گفت: 
حتي تص��ور مذاك��رات دوباره 
هس��ته يي با امري��كا، خطرناك 
است و در صورت شكست اين توافق، 
دستيابي به توافقي ديگر غيرممكن خواهد بود. به گزارش 
»تع��ادل« و به نقل از ايرنا، محمدجواد ظريف در گفت وگو 
با نشريه نيويوركر امريكا افزود: اين تصور كه ايران حاضر به 
مذاكره دوباره با امريكاست، انديشه يي باطل است. او با اشاره 
ب��ه اينكه حتي تصور اين امر كه باب مذاكرات جديدي در 
اين زمينه باز شود، بسيار خطرناك است، دليل آن را افزايش 
توقعات دوطرف اعام كرد. وزير خارجه كش��ورمان گفت: 
دس��تيابي به توافق فعلي هم به قدر كافي پيچيده است و 
رسيدن به يك توافق ديگر غيرممكن خواهد بود. ظريف در 
عين حال گفت وگو با همتاي امريكايي خود در صورتي كه 
در جهت اجراي مفاد اين توافقنامه موثر و مفيد واقع شود را 
رد نكرد و گفت: اگر در رابطه با اجراي اين توافقنامه ضرورت 
داشته باشد، مخالفتي با ديدار و گفت وگو با ركس تيلرسون 
ن��دارم. او همچني��ن در گفت وگو با جمع��ي از خبرنگاران 
امريكايي به احتمال چنين گفت وگويي در صورت ضرورت 
براي تحكيم مراحل اجرايي برجام اش��اره كرد و افزود: اگر 
ايران شاهد حسن نيت امريكا در روند اجراي اين توافقنامه 
باشد، اين توافقنامه نهايت كار نخواهد بود و مي تواند پايه و 
زيربنايي براي تعامل هاي آينده ميان دو كشور باشد كه البته 

ما تاكنون شاهد چنين حسن نيتي نبوده ايم. 

مخالفتي با ديدار ركس 
تيلرسون ندارم

به دنبال ايراد اتهام هاي بي اساس از 
سوي مقام مسوول در وزارت خارجه 

كويت به جمهوري اسالمي ايران 
درخصوص پرونده موسوم به العبدلي، 

»فالح الحجرف« كاردار كويت در 
تهران به وزارت امور خارجه احضار و 

مراتب اعتراض شديد كشورمان در اين 
خصوص به وي ابالغ شد

                                                                                                      

چهرهها

موضوع فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي:
نوبت دوم

1- مناقصه ش��ماره 200961063000007 با موضوع راهبردي، نگهداري و آماده به كار نمودن كل ش��بكه هاي تاسيس��ات ش��امل 
حرارتي، برودتي، آب رس��اني و ش��بكه گاز در ساختمان هاي اداري و غيراداري، س��الن ها، انبارها، استخرها و تمامي محوطه و كانال هاي 

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

انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 96/4/27 مي باشد.
تضمين شركت در مناقصه: 1- مناقصه شماره 200961063000007:  430.000.000 ريال

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

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18:00 روز دوشنبه تاريخ 96/05/2
آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: ساعت 18:00 روز شنبه تاريخ 96/05/14

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 09:00 روز يكشنبه تاريخ 96/5/15
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد تاسيسات:

الف: آدرس: نمايش��گاه بين المللي- س��اختمان فني و مهندسي- مديريت ساختمان و تاسيس��ات- تلفن: 21912815-21912676-
21912590

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
دبيرخانه كميسيون معامالتمركز تماس 27313131 دفتر ثبت نام: 85193768 و 88969737.
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3 كالن
يارانههاحذفنميشود

وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي نس��بت به موضوع 
ح��ذف يارانه ه��اي نقدي در دول��ت دوازدهم واكنش 
نش��ان داد. علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي 
در گفت وگو با تس��نيم در پاس��خ به اين س��وال كه با 
توج��ه ب��ه پي��روزي گفتم��ان روحان��ي در انتخابات 
رياس��ت جمهوري آي��ا دول��ت برنامه يي ب��راي حذف 
يارانه ها در دوره دوازدهم خود خواهد داش��ت يا خير، 
گف��ت: يارانه ها حذف نخواهد ش��د. وي در عين حال 

تاكيد كرد كه پرداخت يارانه ها هدفمند مي شود.
 

تسهيلوامباضمانت
يارانهسرپرستخانوار

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با 
تاكيد بر لزوم تسهيل شرايط ارائه وام هاي خرد گفت: 
ع��دم پذيرش ضامن در بانك به دليل باال بودن س��ن 
ضامن غيرقانوني است. محمد حسن نژاد در گفت وگو 
با خانه ملت گفت: به ط��ور طبيعي براي پرداخت وام 
بايد تضمين هايي از دريافت كنندگان تس��هيالت اخذ 
شود. وي با تاكيد بر لزوم تسهيل شرايط ارائه وام هاي 
خ��رد ادامه داد: با توجه به اينك��ه يك خانوار 4 نفره، 
ماهان��ه حدود200ه��زار تومان ياران��ه نقدي دريافت 
مي كند در مجموع دو س��ال، بيش از 4 ميليون تومان 
يك خان��وار، يارانه نقدي درياف��ت مي كند كه به طور 
مثال اگر اميد به زندگي نيز دو س��ال باشد، وام خرد 
قابل تس��ويه است، به دليل اينكه حتي وام گيرنده نيز 
از دني��ا برود، مي ت��وان از يارانه نقدي س��اير اعضاي 

خانواده وام تسويه شود. 

آخرينفرصتمالياتي
صاحبانامالكاجاري

س��ازمان امور ماليات��ي طي بخش��نامه يي آخرين 
فرصت تس��ليم اظهارنامه مالياتي عملكرد س��ال ۹۵ 
امالك اجاره يي را پايان آخرين روز تيرماه اعالم كرد. 
به گ��زارش ايبن��ا، س��ازمان امور مالياتي كش��ور 
همچنين اعالم كرد كه جريمه عدم تسليم اظهارنامه 
امالك اج��اري ۳0 درصد ماليات و غيرقابل بخش��ش 
اس��ت. ضمن اينكه چنانچه اظهارنامه مالياتي به شرح 
فوق تس��ليم نش��ود، به اين جريمه، جريمه ديركرد از 
تاريخ سررسيد يعني از اول مرداد تا زمان صدور برگ 

تشخيص و پرداخت ماليات هم اضافه خواهد شد. 

دسترسيعموميبهبانك
دادههاياقتصادي

معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
همزم��ان با نمايش��گاه الكامپ 1۳۹6، بان��ك داده هاي 
اقتصادي و مالي را دس��ترس عموم قرار داد.  به گزارش 
ايس��نا، وزارت امور اقتصادي و دارايي با هدف ارائه آمار 
و اطالعات بهنگام همچنين افزايش شفافيت اقتصادي 
ب��راي تصميم گي��ران، فعاالن و كارشناس��ان اقتصادي، 
طراح��ي بانك داده هاي اقتص��ادي و مالي را با تاكيد بر 
حوزه عملكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين 
طراحي درگاه پايش داده هاي اقتصادي در قالب داشبورد 
مديريت اطالعات اقتصادي را در دستور كار خود قرار داد 
كه اين دو طرح در پايان فروردين ماه سال جاري توسط 
وزير امور اقتصادي و دارايي به بهره برداري رسيد. اكنون 
با پايان دوره آزمايشي، اين سامانه در دسترس عموم قرار 
گرفته است و عالقه مندان مي توانند با مراجعه به آدرس 
س��امانه  اي��ن  از   https://databank.mefa.ir

استفاده كنند. 

6درصدجمعيت
بيشاز65سالدارند

نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1۳۹۵ نشان 
مي دهد كه 6.1 درصد از مردم ايران 6۵ س��ال يا بيش��تر 
س��ن دارند. به گزارش مركز آمار ايران، نتايج سرشماري 
عمومي نفوس و مس��كن 1۳۹۵ نشان مي دهد، جمعيت 
كش��ور 7۹ميليون و ۹26هزار و 270 نفر است. بر اساس 
نتايج سرشماري، 24ميليون و 1۹6هزار و ۳۵ خانوار در 
كشور وجود دارد و اندازه متوسط خانوار در ايران ۳.۳نفر 
است. نتايج سرشماري نش��ان مي دهد، جمعيت مردان 
40ميلي��ون و 4۹8ه��زار و 442 نفر و جمعيت زنان نيز 
۳۹ميليون و 427هزار و 828 نفر اس��ت و اين در حالي 
است كه نسبت جنسي در كشور 10۳ است؛ به عبارتي به 
ازاي هر 100 زن، 10۳ نفر مرد در ايران زندگي مي كنند.

۱۲خدمتاينترنتيگمرك
ايران

گمرك اي��ران فهرس��ت 12 خدمتي ك��ه دريافت 
اينترنت��ي آن امكان پذير اس��ت را اعالم ك��رد؛ اكنون 
خدمت گيرن��دگان مي توانند به ص��ورت اينترنتي اين 
خدمات را از گمرك دريافت كنند.  يكي از اين خدمات 
واردات الكترونيكي است. در حال حاضر وارد كنندگان 
مي توانن��د از مح��ل دفت��ر كار خود كاالي خ��ود را به 
گم��رك اظهار كنند. هم اكنون لينك ورود به س��امانه 
الكترونيكي گمرك در س��ايت گمرك ايران قرار دارد و 
با ورود به اين س��امانه امكان اظهار از هر جا و به تمام 
گمركات از طريق اينترنت فراهم ش��ده است. صادرات 
الكترونيكي ديگر خدمت اينترني است كه با راه اندازي 
س��امانه جام��ع الكترونيك��ي گمرك ه��ر صادر كننده 
مي تواند در هر زمان از ش��بانه روز و از دفتر كارش فرم 
اظهارنام��ه صادراتي را پر كن��د. صادر كننده نيازي به 
حض��ور در محل گمرك ندارد و تش��ريفات گمركي از 
طريق سيستم الكترونيكي اين سازمان انجام مي شود.

يارانه

ماليات

آمار

گمرك

مركزپژوهشهايمجلسگزارشمحيطكسبوكاردرزمستان95رامنتشركرد

زنگ خطر مفاسد اقتصادي در فضاي كسب و كار

چالششفافيتدرفضايكسبوكار
به گزارش»تعادل« مولفه هاي محيط كس��ب 
وكار، عواملي هستند كه به طور مشترك بر اداره 
و عملك��رد همه بنگاه ه��ا در جامعه مورد مطالعه 
اثر مي گذارند ام��ا تقريبا خارج از كنترل مديران 

بنگاه ها هستند. 
مركز پژوهش هاي مجلس بيس��ت وشش��مين 
گزارش از سلسله گزارش هاي فصلي بهبود محيط 
كس��ب وكار ك��ه با ابزار پرسش��نامه و براس��اس 
ادراك س��نجي تش��كل هاي اقتصادي در سراسر 
كش��ور از وضعيت 2۳مولفه محيط كس��ب  وكار 
ايران در دوره ۳ماهه زمستان 1۳۹۵ تهيه شده را 
منتشر كرد. براساس قانون اين مهم به عهده اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران سپرده 
شد و پس از تهيه و انتشار نخستين گزارش اتاق 
ايران درباره سنجش مولفه هاي ملي محيط كسب 
وكار در به��ار 1۳۹6 مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
ادامه مطالعات ميداني و انتشار گزارش هاي حاضر 

را متوقف خواهد كرد. 
در پرسش��نامه هاي اي��ن سلس��له مطالعه ه��ا 
معموال يك س��وال گزينه دار درباره مس��ائل روز 
محيط كس��ب وكار نيز از تش��كل هاي اقتصادي 
پرسيده مي شود. در پرسش��نامه زمستان 1۳۹۵ 
ميزان اجراي محورهاي اصلي سياس��ت هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي پرس��ش شده بود كه در مجموع 
ميزان اجراي سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
در همه محورهاي اصلي به استثناي محور ايجاد 
ثب��ات اقتصادي كمتر از ۵ اس��ت. در مورد محور 
شفاف سازي و حذف رانت نيز كمترين ميزان اجرا 

را شاهد هستيم. 

تبعيضدرارائهتسهيالت
گزارش مذكور نش��ان مي دهد، مش��كل دريافت 
تس��هيالت از بانك ها و بعد از آن ضعف بازار سرمايه 
در تامين مالي بنگاه ها همچنان اصلي ترين مش��كل 
فعاالن اقتصادي اس��ت. نمره صاحبان كسب وكار به 
مولفه دريافت تس��هيالت از بانك ها طي يك سال)از 
زمستان ۹4 تا زمس��تان ۹۵( از عدد 7.۵8 پايين تر 
نيامده است. اين عدد كه بهترين رقم طي زمان مورد 
بررسي محسوب مي شد مربوط به تابستان سال ۹۵ 
مي شد كه در گرماگرم طرح 16هزارميلياردي اعطاي 
وام به بنگاه هاي كوچك و متوس��ط بود. با اين وجود 
باز هم اين مولفه در مقايس��ه با ش��اخص هاي ديگر 
پايش محيط كسب وكار نامساعدترين شناخته شد. 
در پايي��ز ۹۵ اين مولفه به وضعيت بدتري در ادراك 
فعاالن اقتصادي رسيد به طوري كه ميانگين ارزيابي 
آنها از آن به عدد 7.66 رس��يد. در زمس��تان س��ال 
گذش��ته هم اين عدد 7.62 گزارش شده كه اندكي 
نسبت به فصل قبلي و فصل مشابه سال گذشته آن 
بهتر ش��ده است. در فصل زمستان سال ۹4 اين رقم 
7.7۵ بوده است. بدترين نمره اين شاخص طي يك 
سال مورد بررس��ي مربوط به بهار ۹۵ است كه رقم 

7.۹0 را به ثبت رسانيد. 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در تفس��ير اين 
ش��اخص ۳نكته را قابل ذكر مي داند: نخست تصوري 
مبن��ي بر اينكه ب��راي بنگاه هاي اقتص��ادي همچون 
دوره هاي گذش��ته، رانت بسيار زيادي در تسهيالت و 
اعتب��ارات بانكي وجود دارد كه با كاهش ش��ديد نرخ 
ت��ورم از ميان رفته اس��ت)يعني درحالي كه قبال نرخ 
بهره واقعي منفي بود، اين��ك نرخ بهره واقعي مثبت 
شده است( و اساسا اتكا به وام بانكي اينك به تنهايي 

نمي تواند راهگشاي مشكالت بنگاه ها باشد و وضعيت 
دش��وار آنها را بهبود بخش��د. نكته دوم هم به شرايط 
عمومي نظام بانكي در زمان حال مربوط است به طوري 
كه هر روز كه مي گذرد، وضعيت بانك ها وخيم تر شده 
و توان وام دهي شان كاهش مي يابد. جدا از اينها نكته 
س��وم و مشكل هميشگي بنگاه هاي اقتصادي با نظام 
بانكي است كه آن تبعيض و برخوردهاي سليقه يي با 
متقاضيان دريافت تسهيالت همچنين اعطاي وام هاي 
بسيار سنگين به بنگاه هاي رابطه دار و افراد خاص است.  
در كنار مشكل دسترس��ي به بانك ها، موانع تامين 
مالي از بازار سرمايه نيز در سال هاي اخير به عنوان 
مانع دوم ذكر مي شود. ركود فعاليت هاي توليدي و 
تحقق نيافتن پيش بيني هاي خوشبينانه بنگاه هاي 
اقتصادي براي فروش بيشتر و افزايش هزينه ها تنها 
راه دوام و بقا و جلوگيري از ورشكستگي را دريافت 
منابع مالي بيش��تر كرده اس��ت تا يك روز ديگر را 

پشت سر بگذارند كه شايد اوضاع بهتر شود. 

زنگخطرمفاسداقتصادي
همچني��ن مولفه وجود مفاس��د اقتص��ادي در 
دستگاه هاي حكومتي از رقم 6.4۳ در زمستان سال 
۹2 به رقم 7.۳1)رتبه۳( در زمستان 1۳۹۵ رسيده 
ك��ه نش��ان مي دهد طي س��ال هاي مورد بررس��ي 
شرايط اين مولفه از نظر تشكل هاي مشاركت كننده 
به مرور نامس��اعدتر شده اس��ت. كارشناسان مركز 
پژوهش هاي مجلس جاي گرفتن فساد اقتصادي در 
رتبه سوم از سال گذشته را به منزله هشدار و زنگ 
خطري جدي مي دانند و اظه��ار مي كنند:»هر چه 
زمان مي گذرد، وجود و گسترش فساد اقتصادي در 
دس��تگاه هاي حكومتي تاثير منفي و چهره مخوف 

خود را بيش��تر به نمايش مي گ��ذارد.« اين گزارش 
مي گويد:»كرم هاي فساد با بي توجهي مسووالن رده 
ب��اال در تاروپود نظام هر چه بيش��تر رخنه كرده و 
پايه هاي اقتصاد سالم و مولد را تخريب مي كنند.«

مولفه»برگشت چك هاي مشتريان و همكاران« 
نيز از رقم ۵.۳8 )رتبه 1۵( در زمستان سال 1۳۹2 
به رقم 6.68 )رتبه ۵( در زمستان 1۳۹۵ رسيده كه 
نشان مي دهد طي س��ال هاي مورد بررسي شرايط 
اي��ن مولفه از نظر تش��كل هاي مش��اركت كننده به 

مرور به نسبت نامساعدتر شده است. 
براس��اس اين گزارش ۳مولفه »اعمال تحريم هاي 
بين المللي عليه كش��ور«، »بي ثبات��ي در قيمت مواد 
اولي��ه« و قيمت گ��ذاري غيرمنطق��ي محص��والت 
توس��ط دولت و نهادهاي حكومتي« طي س��ال هاي 
مورد بررس��ي ش��رايط اين مولفه از نظر تشكل هاي 

مشاركت كننده به مرور نسبتا مساعدتر شده اند. 
مولف��ه اعمال تحريم ها از رق��م ۵.۳8)رتبه ۵( در 
زمستان سال ۹2 به رقم ۵.۵۹ )رتبه 1۵( در زمستان 
1۳۹۵و مولفه»بي ثبات��ي در قيم��ت م��واد اوليه« از 
رقم 6.6۵ )رتبه ۳( در زمس��تان س��ال 1۳۹2 به رقم 
۵.۵4 )رتبه16( در زمس��تان 1۳۹۵ رس��يده اس��ت. 
قيمت گ��ذاري دولتي نيز از رتب��ه 10)رقم ۵.۹۳( در 
زمس��تان س��ال 1۳۹2 به رتبه 1۳)رق��م ۵.7۵( در 

زمستان 1۳۹۵ رسيده است. 
»نرخ ب��االي بيمه اجباري نيروي انس��اني« يكي 
ديگر از مولفه هاي اصلي اين پايش است كه در ميان 
2۳مانع كسب وكار در جايگاه ششم قرار گرفته است. 
كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس رشد كم جان 
اقتصادي و فساد در حوزه تامين اجتماعي را دو عامل 
اين اتفاق ذكر كرده اند.  ضعف دادس��راها در رسيدگي 

موثر به ش��كايت ها و اجبار طرف هاي ق��رارداد به انجام 
تعهدات، عرضه كاالهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي، 
بي ثباتي قوانين و مقررات مربوط به توليد و سرمايه گذاري، 
توليد كاالهاي غيراستاندارد، تقلبي و عرضه نسبتا بدون 
محدوديت آن به ب��ازار، محدوديت قانون كار در تعديل 
و جابه جاي��ي نيروي كار از ديگر مولفه هاي اين پژوهش 
هس��تند كه به ترتيب در رتبه هاي بعدي جدول پايش 

محيط كسب وكار قرار گرفته اند. 

كهگيلويهوخراسانشمالي
نامساعدترينمحيطكسبوكار

در زمستان 1۳۹۵ به ترتيب استان هاي كهگيلويه 
 و بويراحمد، خراسان شمالي، زنجان، ايالم و خوزستان 
به عن��وان اس��تان هاي داراي نامس��اعدترين محيط 
كسب وكار ارزيابي شده اند. اما استان هاي چهارمحال 
و بختياري، كرمانش��اه، مركزي، سمنان، هرمزگان و 
سيستان وبلوچستان به ترتيب به نسبت مساعدترين 
محيط ارزيابي شده اند.  شايان ذكر است كه ميانگين 
ارزيابي مولفه هاي محيط كس��ب  وكار تش��كل هاي 
سراسري ۵.77 اس��ت كه از ميانگين ساده ارزيابي 
اكثر اس��تان ها كمتر است. اين امر مي تواند نشانگر 
آن باش��د كه ش��رايط محي��ط كس��ب  وكار براي 

بنگاه هاي بزرگ بهتر از بنگاه هاي كوچك است. 
همچنين ارزيابي تشكل هاي اقتصادي از 21مولفه 
محيط كس��ب  وكار در طول دوره ه��اي بهار 1۳۹2تا 
زمس��تان 1۳۹۵)ميانگين كل دوره( نش��ان مي دهد 
كه وضعيت استان هاي بوشهر، كهگيلويه  و بويراحمد، 
البرز و خراسان ش��مالي در مقايسه با ديگر استان ها 
نامناسب تر و وضعيت استان هاي گيالن، اردبيل، يزد و 

مركزي مناسب تر ارزيابي شده است. 

بررسيروندسرمايهگذاريدرسالهاي83تا95نشانميدهد

GDPسهمنزوليسرمايهگذاريدر
گروهاقتصادكالن

دولت در س��ند توسعه شش��م كه اجراي آن به  
تازگي آغاز ش��ده، مقرر كرده 21.4درصد از منابع 
مورد نياز براي دستيابي به رشد اقتصادي 8درصد 
از محل س��رمايه گذاري تامين شود اما در ماه هاي 
اولي��ه اجراي اين س��ند، تحقق برخ��ي از اهداف 
كم��ي آن مورد ش��ك و ترديد قرار گرفته اس��ت. 
محمدباقر نوبخت، رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
گفته اس��ت »احساس مي كنيم رش��د 8درصدي 
تحقق پي��دا نمي كند.« اتاق بازرگان��ي تهران نيز 
در گزارش��ي با بررسي روند سرمايه گذاري از سال 
8۳ تا پايان سال ۹۵ آورده است:»در برنامه ششم 
توس��عه قرار است به طور متوس��ط ساالنه حدود 
1۹۵هزارميلي��ارد تومان س��رمايه خارجي جذب 
ش��ود. عددي كه حتي 10درصد آن نيز در اقتصاد 
ايران تجربه نشده است.« حتي برجام نيز نتوانسته 
اي��ن معادله را بر ه��م زند؛ به طوري كه نس��بت 
س��رمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي در س��ال 
۹۵ به حدود 21درصد رس��يده كه كمترين مقدار 

در 12سال اخير است. 

آغازروندنزوليسرمايهگذاريازسال90
ب��ه گزارش»تع��ادل« س��رمايه گذاري يك��ي از 
اجزاي مه��م تابع توليد و از ضروريات اساس��ي در 
پيشرفت هاي س��رمايه ثابت ناخالص ايران در سال 
1۳۹۵ ب��ه رقم 117هزارميليارد تومان رس��يده كه 
نسبت به س��ال ۹4 حدود ۳.7درصد كاهش يافته 
و با وجود اهميت س��رمايه گذاري در توليد ناخالص 
داخلي روند اين متغير از سال 1۳۹0 به بعد نزولي 

بوده است. 
بررس��ي روند س��رمايه گذاري در ايران نش��ان 
مي دهد، همبستگي شديدي ميان درآمدهاي نفتي 
و سرمايه گذاري وجود دارد. به طوري  كه با افزايش 
قيم��ت نفت، درآمدهاي ناش��ي از ف��روش نفت به 
اقتصاد تزريق ش��ده و به طور معمول بالفاصله يا با 
چند دوره تاخير تبديل به س��رمايه گذاري مي شود. 
اين وابس��تگي باعث ش��ده كه اين متغير در ايران 
نوس��انات زيادي داش��ته باش��د. از اين رو مي توان 
گف��ت، تحري��م خريد نف��ت از س��ال ۹1و كاهش 

قيمت نفت در سال ۹4 يكي از داليل اصلي كاهش 
روند س��رمايه گذاري بوده اس��ت. از آنجا كه حجم 
اقتصادها ب��ا يكديگر متفاوت اس��ت، ميزان مطلق 
س��رمايه گذاري در كش��ورهاي مختلف را نمي توان 
با يكديگر مقايس��ه كرد اما نس��بت سرمايه گذاري 
به تولي��د ناخالص داخلي امكان مقايس��ه را فراهم 
مي آورد. اين نس��بت در كشور براي سال ۹۵ حدود 
21درصد بوده كه كمترين مقدار در 12س��ال اخير 
اس��ت. معموال اين نسبت براي كشورهايي كه رشد 
اقتصادي بااليي را تجربه  كرده اند، باال بوده است. به 
عنوان مثال در كش��ور چين كه طي سال هاي اخير 
رش��د فزاينده يي را تجربه كرده حدود 47درصد از 
توليد ناخالص داخلي به س��رمايه گذاري اختصاص 

يافته است. 
متوس��ط نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص 
داخل��ي ايران بين س��ال هاي 201۵-2010 حدود 
26.4درصد بوده كه اين مقدار سرمايه گذاري بيش 
از ميانگين جهاني و كش��ورهاي س��ازمان همكاري 
اقتصادي و توس��عه است. اين ميزان سرمايه گذاري 
نسبت به ساير كش��ورها نرخ رشد اقتصادي اندكي 
را براي كشور به ارمغان آورده كه نشان دهنده عدم 
بهره وري و كارايي پايين س��رمايه گذاري در كشور 

است. 

فزونيسرمايهگذاريدربخشخصوصي
در همي��ن زمنيه نتايج يك مطالعه از س��وي 
ات��اق بازرگان��ي تهران نش��ان مي دهد در س��ال 
۹۵ ميزان تش��كيل س��رمايه ثابت ناخالص بخش 
س��اختمان به قيم��ت ثابت س��ال 1۳۹0 حدود 
81هزارميليارد تومان و در بخش ماش��ين آالت و 
لوازم كسب وكار حدود ۳6هزارميليارد تومان بوده 
است. بنابراين نسبت سرمايه گذاري ساختمان به 
ماش��ين آالت در اين س��ال 2.2ب��وده درحالي كه 
اين نسبت در س��ال 1۳8۳ حدود 1.4بوده است. 
بنابراين طي س��ال هاي بين 1۳۹۵-1۳8۳ حدود 
12هزارميليارد تومان به س��رمايه گذاري در بخش 
ساختمان افزوده شده ولي 14هزارميليارد تومان 
از س��رمايه گذاري در بخش ماش��ين آالت و لوازم 

كسب وكار كاسته شده است. 

س��رمايه گذاري را همچني��ن مي ت��وان به دو 
بخش خصوصي و دولتي تقس��يم كرد. در س��ال 
1۳۹۵ حدود 7۹هزارميليارد تومان سرمايه گذاري 
در بخ��ش خصوص��ي و ۳7هزارميلي��ارد توم��ان 
س��رمايه گذاري در بخش دولتي ايجاد شده است. 
ط��ي دوره 1۳۹۵-1۳8۳ به طور متوس��ط حدود 
7۳درصد از س��رمايه گذاري ها در بخش خصوصي 
و 27درصد در بخش دولتي صورت گرفته است. 

س��رمايه گذاري هاي دولت��ي بيش��تر در بخش 
س��اختمان صورت مي گي��رد و در قال��ب اجراي 
طرح ه��اي عمراني اس��ت. به طور مثال در س��ال 
1۳۹۵ بي��ش از 88درصد از س��رمايه گذاري هاي 
دولتي در بخش س��اختمان صورت گرفته و عمده 
س��رمايه گذاري هاي بخ��ش ماش��ين آالت و لوازم 

كسب وكار در بخش خصوصي بوده است. 

بيشترينسرمايهگذاريدربخشخدمات
در ادام��ه گ��زارش ات��اق تهران آمده اس��ت: 
متوس��ط س��هم س��رمايه گذاري در بخش هاي 
مختلف اقتصادي بين س��ال هاي ۹4-8۳ نشان 
مي دهد در بخش س��اختمان حدود 87.2درصد 
از س��رمايه گذاري ها در بخ��ش خدمات صورت 
ل��وازم  و  ماش��ين آالت  قس��مت  در  و  گرفت��ه 
كسب وكار عمده س��رمايه گذاري ها در دو بخش 
خدمات و صنايع و معادن به ترتيب با سهم هاي 
۵۳.4 درصد و ۳8.6درصد صورت گرفته اس��ت. 
سرمايه گذاري در ساختمان از محل منابع داخل 
كشور انجام مي شود اما بخشي از سرمايه گذاري 
در ماش��ين آالت و ل��وازم كس��ب وكار از مح��ل 

واردات تامين مي شود. 
در س��ال 8۳ حدود 1۵.7هزارميليارد تومان 
از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آالت 
و لوازم كس��ب وكار در بخش صنايع و معادن از 
محل واردات و 7.8هزارميلي��ارد تومان از محل 
توليد داخل تهيه شده است. اين ميزان از محل 
توليدات داخلي در س��ال ۹4 تغيير محسوس��ي 
نداشته اما از س��رمايه گذاري هاي انجام شده به 
وس��يله واردات 10.2هزارميليارد تومان كاسته 

شده است. 

كارشناس معاونت اقتصادي اتاق تهران معتقد 
اس��ت، كاهش بي س��ابقه واردات ماش��ين آالت 
و ل��وازم كس��ب وكار يكي از دالي��ل اصلي ركود 
حاكم بر بخش صنعت طي سال هاي اخير است. 
در صورت اس��تمرار اين روند ب��ا كاهش واردات 
ماش��ين آالت صنعت��ي، ام��كان ورود تكنولوژي 
جدي��د به بخ��ش صنعت محدود خواهد ش��د و 
فرآيند صنعتي شدن را به تعويق خواهد انداخت. 
در اي��ن دوره )۹۵-8۳( در بخش كش��اورزي به 
ط��ور متوس��ط ح��دود 64 درص��د از تش��كيل 
س��رمايه ثابت ناخالص در ماش��ين آالت و لوازم 
كس��ب وكار از محل توليدات داخلي و ۳6درصد 
از محل واردات، در بخش صنايع و معادن حدود 
46درص��د از محل تولي��دات داخلي و ۵4درصد 
از مح��ل واردات و در بخ��ش خدم��ات ح��دود 
72درص��د از محل تولي��دات داخلي و 28درصد 

از محل واردات تامين شده است. 
مي��زان  توس��عه،  شش��م  برنام��ه  مطاب��ق 
س��رمايه گذاري الزم براي تحقق رشد 8درصدي 
به طور متوس��ط س��االنه 21.4درصد است. اين 

درحالي اس��ت كه طي 4دهه گذش��ته، باالترين 
رشد سرمايه گذاري حاصل  شده در اقتصاد ايران 
در س��ال هاي برنامه س��وم اتفاق افتاده كه براي 
دوره ۵ ساله به حدود 10درصد رسيده است. به 
همين دليل هم در گزارش اتاق تهران پيش بني 
ش��ده با توجه به اينكه رش��د س��رمايه گذاري با 
گذش��ت زمان، دش��وارتر مي ش��ود، تحقق اين 
ميزان س��رمايه گذاري نياز به ع��زم جدي براي 

تغيير وضعيت موجود دارد.
مي��زان  اي��ن  تحق��ق  ب��راي  همچني��ن 
سرمايه گذاري در برنامه ششم توسعه قرار است 
به طور متوسط س��االنه حدود 1۹۵هزارميليارد 
تومان س��رمايه خارجي جذب ش��ود، عددي كه 
حت��ي 10درصد آن نيز در اقتص��اد ايران تجربه 
نشده است. بنابراين براي تحقق رشد 8درصدي، 
اقتصاد ايران نيازمند يك تحول اساسي در زمينه 
س��رمايه گذاري است. به ويژه اينكه تحوالت بازار 
جهاني نفت نيز حاكي از آن است كه منابع نفتي 
نيز كمك چنداني براي دستيابي به اهداف مورد 

نظر نمي كند. 

گروهاقتصادكالن
فعاالناقتصاديكشورمحيطكسبو
كارزمس�تانس�ال95رانسبتبهپاييز
95درحالافولارزيابيكردهانددرحالي
كهنسبتبهمدتمشابهسالقبليعني
زمس�تان94ب�دونتغيي�ربودهاس�ت.
مرك�زپژوهشه�ايمجل�سدرگزارش
اخيرخوداعالمكردكهميانگينارزيابي
۲3۲تش�كلاقتصاديسراس�ركشوراز
۲3مولفهمليمحيطكسبوكارايراندر
زمس�تان95نمره6.04از۱0ش�دهاست
ك�هاندك�ينامناس�بترازارزيابيپاييز
۱395باميانگين5.83اس�ت.براس�اس
اينش�اخصبنديهرچهعددبزرگتريا
به۱0نزديكترباشد،نشاندهندهارزيابي
بدترونامساعدترفعاالناقتصادياست.
ازنظرتشكلهايمشاركتكنندهدر
اينمطالعه،محيطكس�بوكارايراندر
زمستان۱395درمقايسهبافصلمشابه
س�القبل)زمس�تان۱394ب�اميانگين

6از۱0(تغييرچندانينداشتهاست.
»مش�كلدريافتتسهيالتازبانكها
وضع�فب�ازارس�رمايهدرتامي�نمالي

تولي�دونرخبااليتامينس�رمايهازبازار
غيررسمي«۲مولفهييهستندكهازنظر
مش�اركتكنندههامهمترينموانعكسب
وكاردراي�نفص�لبودهاند.اينش�اخص
دررتبهبنديهايبانكجهانيبرايسال
۲0۱7نيزمشهودبود.براساسگزارشاين
نهادبينالملليدرس�ال۲0۱7رتبهايران
ازنظرس�هولتدرياف�توامومطلوبيت
قواني�نومقرراتمربوطب�هآندرميان
كشورها۱0۱شدهكهنشانازنزول4پلهيي
نس�بتبهرتبهسالگذشتهوبدترشدن
وضعي�تدارد.مانعاولبيشازهرچيزي
معلولرانتيابهطورغيرمس�تقيمفساد
اقتصادياس�تكهنويس�ندگانگزارش
همآنراباگزاره»اعطايوامهايبس�يار
س�نگينبهبنگاهه�ايرابط�هداروافراد
خاص«تاييدكردهاند.اينموضوعازجايي
ازنظركارشناس�انگزارشهش�دارآميز
ميش�ودكهس�ومينمانعاصليكس�ب
وكاريعني»فس�اداقتصاديدستگاههاي
حكومت�ي«بهعنوانعامليمس�تقيمدر
طوليكس�الگذشتههموارهدرجايگاه

سومتثبيتشدهاست.



bankbimeh@taadolnewspaper.ir  66420769 
بانك و بيمه4  Sat. July 22. 2017  874   شنبه     31  تير 1396  27  شوال 1438  شماره 

 تعديل عطش ريسك پذيري 
بانك ها با كفايت سرمايه

مهدي كياني    كارشناس اقتصادي 
نسبت كفايت سرمايه مي تواند عاملي در جهت جلوگيري 
از ريس��ك پذيري بي��ش  از اندازه بانك ها باش��د؛ زيرا در اين 
حال��ت صاحبان س��رمايه بان��ك نمي توانند صرف��ا با هزينه 
ديگري)س��پرده گذاران( وارد فعاليت هاي ريس��كي ش��وند. 
سرمايه يكي از عوامل  بنيادين در ارزيابي سالمت و ثبات هر 
نظام بانكي به  ش��مار مي رود و وجود س�رمايه كافي به  منزله 
پوششي مطمئن در برابر مخاطراتي  است  كه هر ب�انك ب�ا آن 
مواجه است. از طرف ديگر سرمايه به  عنوان ابزار رفع  نيازهاي  
احتمالي  محس��وب مي شود و از اين  رو مبنايي ب�راي ح�فظ 
اعتماد و اطمينان مشتريان به بانك را در اختيار قرار مي دهد. 
عالوه بر اين سرمايه يكي از عوامل مو ثر در فرآيند اعتباردهي  

بانك  محسوب مي شود. 
تمامي اين موارد گوياي لزوم حفظ س��المت سرمايه در 
نظام بانكداري بوده و نقش اس��تانداردهاي كفايت س��رمايه 
را روش��ن مي كند. مش��كالتي ك��ه در ماه ه��اي اخير براي 
سپرده گذاران برخي از موسسات مالي و اعتباري پيش  آمده 
و به  نوعي نظام بانكي كش��ور را درگير كرده، شاهدي بر اين 
قضيه اس��ت. ه�دف و نقش محوري اس��تانداردهاي كفايت  
س��رمايه در هر بان��ك، برقراري  ثب��ات و افزايش توان جذب 
زيان هاي احتمالي اس��ت  تا از اي�ن ط�ريق سازوكارهاي الزم  
براي  حمايت  از س��پرده گذاران  و س�اير ذي نفعان در شرايط 

ورش�كستگي ب�انك مهيا شود. 
از آنجا كه معموال بحران هاي بانكي به  دليل سلب اعتماد 
سپرده گذاران از يك بانك يا سيستم)دركنار عواملي ديگر نظير 
كيفيت پايين دارايي ها( ايجاد مي شود، رعايت استانداردهاي 
كفايت س��رمايه مي تواند در حفظ اعتماد س��پرده گذاران به 
سيس��تم مو ثر بوده و موجب پيش��گيري از ورشكس��تگي، 
هج��وم بانك��ي و بحران مالي ش��ود. از ط��رف ديگر تنظيم 
نسبت كفايت سرمايه مي تواند عاملي در جهت جلوگيري از 
ريسك پذيري بيش  از اندازه بانك ها باشد؛ زيرا در اين حالت 
صاحبان سرمايه بانك صرفا با هزينه ديگري )سپرده گذاران( 
وارد فعاليت هاي ريس��كي نمي شوند. اين ويژگي خود سبب 
حركت به سمت ثبات مالي مي ش��ود. احساس امنيت براي 
سپرده گذاري و افزايش عالقه براي همكاري با بانك هاي سالم 
از ديگر اثرات توجه به اس��تانداردهاي كفايت س��رمايه است. 
مطلوب بودن س��المت و كيفيت دارايي هاي بانكي، افزايش 
رغبت سپرده گذاران براي سپرده گذاري بيشتر را در پي دارد. 
به خصوص زماني كه بحث جذب انبوه سپرده هاي خرد مطرح 
اس��ت، سالمت يك بانك براي س��پرده گذاران خرد مي تواند 
اهميت پيدا كند. سرمايه گذاران نيز با داشتن احساس امنيت 
از ع��دم ورشكس��تگي بانك ها به بانك ها و موسس��ات مالي 
بيشتر اعتماد كرده و س��طح سرمايه گذاري و همكاري خود 
با بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري را افزايش مي دهند. با 
وجود آنچه مطرح شد در راستاي دستيابي به سطح مطلوبي 
از نسبت كفايت سرمايه الزم است، اقداماتي از سوي نهادهاي 
مختل��ف مورد توجه قرار گيرد ك��ه دو مورد از مهم ترين آنها 
در ادام��ه مورد بحث قرار مي گيرد: در كنار توجه به نس��بت 
كفايت سرمايه بايد به نحوه  مالكيت بانك ها توجه كرد. به  ويژه 
وضعيت آن دسته از م�الكان و سهامداراني ك�ه قادرند به طور 
م�ستقيم ب�ر راهبردها، سياست ها و خط مشي هاي مديريت 
ريس��ك اثرگذار باش��ند درخور توجه  است. ساختار مالكيت 
هر ب�انك ب�ايد به گونه يي باشد كه ضامن  حفظ ي�كپارچگي 
س���رمايه و دس�تيابي ب�ه سرمايه بيشتر در ش�رايط ن�ياز به 
آن باشد. به  بيان  ديگر ساختار مالكيت  بانك  هيچگاه نبايد بر 
وضعيت سرمايه آن اثر نامطلوب ب�گذارد ي�ا آن را در م�عرض 

خطرات جدي قرار دهد. 
در اين رابطه دخالت س��هامداران عمده در مديريت بانك 
يك چالش قابل مالحظه محسوب مي شود. نظارت بر عملكرد 
بانك ها توسط بانك مركزي از مهم ترين الزامات حفظ نسبت 
مطلوب كفايت س��رمايه اس��ت. اين موضوع در دستورالعمل 
ابالغي بانك مركزي به بانك ها تحت عنوان »دس��تورالعمل 
محاسبه سرمايه نظارتي و كفايت سرمايه موسسات اعتباري« 
مدنظر قرار داده  ش��ده است. در اين دستورالعمل عنوان  شده 
كه در ص��ورت احراز تخلفات بانك ها و موسس��ات اعتباري 
در اي��ن زمينه، اقدامات انضباطي الزم توس��ط بانك مركزي 
اعمال خواهد شد. طبق اين دستورالعمل طي يك بازه زماني 
مش��خص، بانك ها ملزم به تطبيق س��طح سرمايه خود براي 
رس��يدن به حدود مقرر هس��تند. عالوه بر همكاري بانك ها 
همچنين اقدامات نظارتي بانك مركزي در جهت حفظ نسبت 
مطلوب كفايت سرمايه و همكاري سپرده گذاران براي مطالبه 
از بانك ها جهت دس��تيابي به اس��تانداردهاي عنوان  ش��ده، 
مي تواند نقش مهمي در س��المت ش��بكه بانكي و جلوگيري 
از بحران ها ايفا كند. اين مس��اله نيازمند اقدامات فرهنگي در 

راستاي افزايش سواد مالي و بانكي است.

 شروط سه گانه بانك مركزي 
براي مجامع بانك ها 

گ�روه بانك و بيمه    بانك مركزي در بخش��نامه يي به 
شبكه بانكي با تاكيد بر رعايت ارائه صورت هاي مالي بانك ها 
در قالب نمونه ابالغ��ي بانك مركزي، الزامات صدور مجوز 
برگزاري مجامع عموم��ي را ابالغ كرد كه مهم ترين موارد 
آن، ارس��ال پيش نويس ها به بانك مركزي يك ماه قبل از 
برگزاري مجمع، تنظيم صورت مالي طبق نمونه موردنظر 
بانك مركزي و خودداري حسابرس��ان از بندهاي شرط و 
توضيحي ناقص و تنظيم يادداش��ت ها طبق نمونه ابالغي 
موردنظر بانك مركزي است.  به گزارش »تعادل«، اين بانك 
پيرو تاكيدات مكرر قبلي درخصوص لزوم ارائه صورت هاي 
مالي بانك ها و موسس��ات اعتباري و يادداشت هاي همراه 
آنه��ا مطابق با نمونه ابالغي از ط��رف بانك مركزي موارد 
س��ه گانه يي را اعالم كرده اس��ت. صورت هاي مالي نمونه 
مذكور كه آخرين ويرايش آن طي بخشنامه 26 اسفند 95 
ابالغ ش��ده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳6 قانون پولي و 
بانكي كشور، الزامات تكليفي به بانك مركزي مندرج در بند 
ال��ف و نيز جزو يك از بند دال ماده 9۷ قانون برنامه پنجم 
توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2۱ قانون 
احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور و ماده ۸6 تصويبنامه 
۴ بهم��ن 9۳ هيات وزيران تدوين و ابالغ ش��ده و بانك ها 
 و موسس��ات اعتباري موظفند ضمن اهتمام كامل نسبت 
به رعايت بخشنامه ها و ابالغيه هاي اين بانك، صورت هاي 
مالي و يادداشت هاي توضيحي همراه آن براي سال ۱۳95 
و دوره ه��اي آتي خود را فقط مطاب��ق نمونه ابالغي بانك 
مرك��زي تنظيم كرده و در قالب مذكور به مجامع عمومي، 
حسابرس مستقل و بازرس قانوني، نهادها و مراجع ذي ربط 
و همچنين عموم ذي نفعان ارائه كنند و به طور جدي از ارائه 
و انتش��ار اشكال مختلف صورت هاي مالي و يادداشت هاي 

توضيحي همراه براي يك مقطع مالي پرهيز شود. 

يادداشت

خبر

»تعادل« از پوشش بيمه خشونت سياسي و حوادث تروريستي گزارش مي دهد

10 برابر شدن خسارت  حوادث تروريستي در جهان

كارآيي، ساختارشكني و تحول در كنار انتقال فناوري  نوين بانكي به بخش خصوصي

 ۵۴ تعهد بانك مركزي در فناوري هاي نوين بانكي
گروه بانك و بيمه  

برنامه بانك مركزي اين اس��ت كه به تدريج آن 
بخ��ش از فعاليت هاي حوزه فناوري هاي نوين بانكي 
ك��ه بخش خصوص��ي در آن از انگي��زه و توان الزم 
برخوردار اس��ت را متناس��ب با فضا و شرايط روز به 
ب��ازار و بخش خصوص��ي منتقل كند ت��ا در چنين 
ش��رايطي، بانك ها از مزاياي فضاي رقابتي بهره مند 
ش��وند و بتوانند با شرايط مناسب خدمات مورد نياز 

خود را از بازار تهيه كنند. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ولي اهلل سيف 
در مراسم توديع معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 
گفت: در بسياري از مدل هاي اقتصادي و تجاري دنيا 
فناوري اطالعات از اهميت بس��ياري برخوردار است. 
بخش فناوري هاي نوين در بانك هاي مركزي نيز از اين 
قاعده مستثنا نيست. به ويژه از فعاليت هاي اين بخش 

مي توان در فعاليت هاي نظارتي بانك ها بهره گرفت. 
رييس ش��وراي پول و اعتبار برنامه ها و طرح هاي 
پيش روي معاونت فناوري هاي نوين بانك مركزي را 
از اصلي ترين تعهدات اين بانك خواند و عنوان كرد: 
بايد با پيگيري و ممارس��ت هرچه بيشتر، 5۴ پروژه 
مرتبط با بانك مركزي را به عنوان تعهدات اين بانك 
در بخش فناوري هاي نوين به سرانجام رساند. در اين 
ب��اره به دور از تعصب و با نظارت كافي بانك مركزي 
مي ت��وان بخش��ي از پروژه ها را ب��ه بخش خصوصي 
واگذار كرد كه البته در برخي موارد به دليل شرايط 
خاص بانك مركزي و سياست ها و استراتژي ها، نياز 
است پروژه توسط خود بانك راهبري شود. رييس كل 

بان��ك مركزي در خصوص داليل ورود بانك مركزي 
به حوزه ارائه خدمات فناوري اطالعات تصريح كرد: 
در ش��رايط فعلي، خدمات به ويژه در حوزه فناوري 
اطالعات نمي تواند ب��ه صورت رقابتي و با فرهنگ و 
اس��تانداردهاي مورد نياز بين المللي ارائه شود از اين 
رو نياز اس��ت نمونه هايي براي الگو قرار گرفتن ساير 
بخش ها و ش��ركت ها، توس��ط بانك مركزي به بازار 
عرضه ش��ود. البته ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه 
بانك مركزي به دنبال هدايت اين فعاليت ها به بازار 
و بخش خصوصي است. هنگامي كه بازار از تكامل و 
آمادگي كافي در اين زمينه برخوردار ش��ود، بانك ها 
ب��راي دريافت خدم��ات از فضاي رقابت��ي بهره مند 
خواهند شد و مي توانند با شرايطي مناسب، خدمات 

خود را از بازار تهيه كنند. 
سيف با اشاره به فضاي كسب و كارهاي بين المللي 
گفت: در بس��ياري از كش��ورهاي دنيا، نيازي به ورود 
بانك ها به عنوان بنگاه اقتصادي جهت سرمايه گذاري 
براي تامين خدمات جانبي نيست و هر بانكي مي تواند 
خدماتي كه نياز دارد به هر ميزان در س��طوح مختلف 

از بازار دريافت كند. 
وي اف��زود: در ح��ال حاضر بازار م��ا از اين فضاي 
رقابتي محروم است و مشكالتي در اين باره وجود دارد. 
براي مثال در شرايط فعلي برخي در بازار با رفتارهاي 
س��ودجويانه مواردي همچون محرمانگي اطالعات را 
رعايت نمي كنند. در هر حال هم اكنون، جاي خالي اين 
خدمات در فضاي رايج كسب و كار كشورمان احساس 
مي شود و از سوي ديگر در بخش فرهنگ ارائه خدمات 

نيز با ديگر كشورها فاصله داريم. رييس شوراي پول و 
اعتبار با بي��ان اينكه مجموعه فناوري هاي نوين بانك 
مركزي در كنار ساير بخش هاي اين بانك نقش مهمي 
را ايفا مي كنند، اظهار ك��رد: بخش فناوري هاي نوين 
بان��ك مركزي، از اهميت ويژه يي براي بانك مركزي و 

شبكه بانكي برخوردار است. 
وي با تاكيد بر اينكه بايد به ش��كل گيري فضاي 
رقابت��ي در بازار كمك كرد، گف��ت: بايد تالش كرد 
در فضاي بازار و كس��ب وكار، به باال بردن بهره وري، 
كاه��ش هزينه ه��ا و كيفيت بهت��ر در ارائه خدمات 
كمك ش��ود تا فض��اي رقابت��ي و مزيت هاي خاص 
مرتب��ط با آن در بازار ايجاد ش��ود. البته  اين امر به 
رونق فعالي��ت در بخش خصوص��ي كمك مي كند. 
تاكنون اين سياس��ت در دس��تور كار بانك مركزي 
بوده اس��ت كه اميدوارم در دوره جديد فناوري هاي 

نوين بانك مركزي نيز تداوم يابد. 
سيف بانك مركزي را الگوي شبكه بانكي دانست و 
گفت: بانك مركزي بايد در زمينه نظم و انسجام الگوي 
نظام بانكي كشور باشد. در اين بين بخش فناوري هاي 
نوين بانك مركزي بايد نظم را س��رلوحه كار خود قرار 
دهد چراكه اين بخش خود، الگويي براي ساير ادارات 
و بخش هاي بانك مركزي است. همچنين اين نظم و 
هماهنگي در ارتباط با س��اير بخش هاي بانك مركزي 
ني��ز معنا مي يابد و قطعا امور بدون همكاري با س��اير 
س��ازمان ها و وزارتخانه ها به س��رانجام نخواهد رسيد. 
براي نمونه انتشار تقويم زماني توسط معاونت اقتصادي 
بانك مركزي نش��انه يي از تعهد و نظم در كارهاي اين 

بانك است. 
وي خاطرنش��ان كرد: نظم در ح��وزه فناوري هاي 
نوين به واس��طه طراحي و پياده سازي سامانه ها قابل 
مشاهده است. براي نمونه سامانه هايي همچون نسيم 
موجب افزايش نظم در فعاليت هاي خزانه است. سامانه 
چ��كاوك نيز در تس��ويه چك ها و ني��ز كنترل اضافه 

برداشت بانك ها از بانك مركزي موثر است.

 دغدغه بانك مركزي
ناصر حكيمي، سرپرس��ت معاون��ت فناوري هاي 
نوين بانك مركزي ب��ا قدرداني از فعاليت هاي علي 
كرمانش��اه در اين مدت گفت: معاونت فناوري هاي 
نوي��ن بانك مرك��زي مجموعه يي نس��بتا جديد در 
بان��ك مركزي محس��وب مي ش��ود. اي��ن معاونت 
در س��ال ۸۷ و با ه��دف تحول در س��ازوكار بانك 
مرك��زي و نظام بانكي با اس��تفاده از امكانات بانك 
مركزي ش��كل گرفت. البته در حال حاضر دغدغه 
نظام بانكي و بانك مركزي از جنس اس��تانداردها و 

خدمات ارائه شده روز دنياست. 
سرپرس��ت معاون��ت فناوري ه��اي نوي��ن بانك 
مركزي با اش��اره به ش��كل گيري زيرس��اخت هاي 
طراحي ش��ده در طول اين س��ال ها توس��ط بانك 
مركزي گف��ت: بانك مركزي به درس��تي در اوايل 
ده��ه ۸۰ زيرس��اخت هايي را ايجاد ك��رده و آنها را 
در اختيار نظام بانكي كش��ور قرار داده كه بسياري 
از اين ابزارهاي پرداخت براي اعمال سياس��ت هاي 
بان��ك مركزي اس��تفاده ش��ده اس��ت. در كنار اين 
موضوع بانك ها توانس��تند بدون صرف هزينه براي 
توسعه زيرساخت، از زيرس��اخت هاي موجود بانك 

مركزي براي ارائه خدمات خود استفاده كنند. 
وي با اش��اره ب��ه چالش هاي پي��ش روي بخش 
فناوري ه��اي نوي��ن اظهار ك��رد: در ح��ال حاضر 
بس��ياري از سيس��تم هاي پرداخت ما به بلوغ كافي 

رس��يده اند اما از سوي ديگر اين سيستم ها مشمول 
مرور زمان ش��ده است و نياز به نوسازي دارد. براي 
نمونه در اين باره پرداخت ه��اي همراه و بانكداري 
ب��از باتوجه به تقاضاي بازار و ني��ز حضور بازيگران 
جدي��د در آن از جمله تحوالت م��ورد نياز در اين 

زمينه است. 
 

 كارآيي سامانه هاي بانك مركزي 
علي كرمانش��اه، معاون پيشين بانك مركزي نيز 
در جلس��ه توديع خود در خص��وص فعاليتش طي 
عه��ده داري اين مس��ووليت در بانك مركزي گفت: 
طي دوران مس��ووليت تالش كردم كه فعاليت هاي 
اي��ن مجموعه همراس��تا با اهداف و سياس��ت هاي 
بانك مركزي باش��د. مجموعه بانك مركزي به ويژه 
در بخ��ش فناوري هاي نوين از س��وي دانش��گاه ها، 
اس��تارت آپ ها و مجموعه ه��اي كوچ��ك و بزرگ، 
دچار ساختارشكني ها و آثار ناشي از آن شده است 
كه اين امر در بس��ياري از س��ازمان ها نيز به چشم 

مي خورد. 
در اين م��دت بخش فناوري هاي نوين دو هدف 
اصل��ي را دنب��ال ك��رد. در عين توجه ب��ه كارآيي 
س��امانه هايي كه در طول س��اليان گذش��ته شكل 
گرفت��ه، به ساختارش��كني و تح��ول در اين حوزه 
ني��ز توجه ش��ود. در ح��ال حاضر س��امانه هاي ما 
از عملك��رد خوبي برخوردار اس��ت ام��ا بايد تالش 
كرد ب��ا فناوري هاي جديدتر، خ��ود را به جريان و 
تكنولوژي هاي روز پيوند دهيم چراكه سازمان هاي 
م��درن دنيا مدل پيچيده يي را ب��راي فعاليت خود 
انتخاب مي كنند و با مديريت همزمان، فعاليت هاي 
متفاوتي را پيش مي برند. خوش��بختانه اين رويه در 
دو س��ال اخير در معاون��ت فناوري هاي نوين بانك 
مركزي حاكم بوده است كه اميدوارم اين فرآيند در 

آينده نيز ادامه يابد. 

گروه بانك وبيمه    احسان شمشيري 
ب��ا افزايش حم��الت تروريس��تي و ناآرامي هاي 
در  بيش��تري  ش��هروندان  جه��ان،  در  سياس��ي 
كش��ورهاي جهان براي خريد بيمه خش��ونت هاي 
سياس��ي و ت��رور اق��دام كرده ان��د. در س��ال هاي 
اخير بي ثباتي سياس��ي و ترور و ح��وادث غير قابل 
پيش بيني حاصل از خش��ونت باعث شده كه تقاضا 
و هزينه بيمه خشونت هاي سياسي توأمان افزايش 
ياب��د، چراكه در اغل��ب موارد م��ردم در زمان هاي 
خطر، به خريد اين بيمه نامه روي مي آورند و از آنجا 
كه در سال هاي اخير، اين گونه موارد در كشورهاي 
مختلف افزايش يافت��ه، در نتيجه افراد مختلفي در 
س��بد بيمه يي خود، پوش��ش بيمه ت��رور و ناآرامي 

سياسي را تقاضا كرده اند. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، بررس��ي اخب��ار، آمار و 
حوادث در س��ال هاي اخير نش��ان مي دهد حمالت 
تروريس��تي در ح��ال افزايش اس��ت، به طوري كه 
مرگ و مير حاصل از آن ۳5درصد بين س��ال هاي 
2۰۱۳ و 2۰۱۴ افزايش داش��ته و گس��تره حمالت 
در بيش از ۷۰ كش��ور گزارش ش��ده و در حقيقت 
ش��اهد يك جابه جايي در نوع حمالت تروريس��تي 
هس��تيم. قبال به يك گروه سياس��ي ي��ا مذهبي يا 
برخ��ي سياس��تمداران حمله مي كردن��د اما اكنون 
به طيف گس��ترده يي از جمعيت كه ممكن اس��ت 
س��ابقه فعاليت مذهبي و سياس��ي نداشته باشند، 
حمله مي ش��ود و اين حمالت كور و با هدف تعداد 
بيشتر كشته ها، عمال ريسك و خطر را براي درصد 

بيشتري از جمعيت مطرح كرده است. 
در ح��ال حاض��ر، ظرفيت ب��ازار جهان��ي براي 
پوشش ريسك خشونت سياسي حدود 2.5ميليارد 
دالر امري��كا ب��رآورد مي ش��ود ك��ه از اي��ن مبلغ 
حدود ۱.5ميلي��ارد دالر در دوبي، آس��يا، برمودا و 

امريكاي شمالي است. 
م��رگ و مي��ر ناش��ي از اي��ن حم��الت رش��د 
9۰۰درصدي را نس��بت به س��ال 2۰۰۱ داش��ته و 
۱۰برابر ش��ده است. در عين حال ضرر و زيان مالي 
ناش��ي از آن در 2۰۱۴، ۱۰ برابر سال 2۰۰۰ است 
اين رقم ش��امل تنها تعداد محدودي از هزينه هاي 
مس��تقيم اي��ن حم��الت ب��وده و اگ��ر هزينه هاي 
غيرمس��تقيم، مانند س��فرهاي ناخواسته و تعطيلي 
كس��ب وكار به صورت موقت و هزاران تصميم متاثر 
از حمالت تروريس��تي را درنظر بگيريم، قطعا ارقام 
بسيار بزرگي از ميزان خس��ارت حاصل از حمالت 
تروريس��تي را بايد ب��ا حالت قبل از س��ال 2۰۰۰ 

درنظر بگيريم. 
تاثي��ر حم��الت تروريس��تي ب��ر ي��ك اقتصاد 
بس��يار بيش از اين اس��ت، از بي��ن رفتن صنعت 
توريس��م تركي��ه و مص��ر و كاه��ش 9۷درصدي 
تولي��د نف��ت در يك��ي از كش��ورهاي نفت خي��ز، 
اقتص��اد  ب��ر  تروريس��م  تاثي��ر  از   مثال هاي��ي 

ب��ه  صورت گس��ترده اس��ت. صنايعي كه بيش��تر 
درمعرض اقدامات تروريس��تي ق��رار دارند صنعت 
خرده فروشي، حمل ونقل، نفت، برق و ساخت وساز 
هس��تند كه به ترتيب بيش��ترين تع��داد حمالت 
هكره��ا  و  تروريس��ت ها  و  كرده ان��د  تجرب��ه  را 
ت��الش مي كنند به س��اختار ان��رژي، حمل ونقل، 
كسب وكارهاي خرد و محل اجتماع مردم، نيروگاه 
ب��رق، بيمارس��تان ها و... حمل��ه كنن��د تا هراس 

بيشتري در مردم ايجاد كنند. 
اثرات تروريس��م بر كسب وكارها و امنيت زندگي، 
نگران��ي فزاينده يي براي افراد و صاحبان س��رمايه و 
كسب وكار رقم زده و در اين راستا صنعت بيمه ايران 
نيز مانند بس��ياري از كشورها، نيازمند ارائه راه حلي 
براي پوشش بيمه خشونت سياسي است كه هم بازار 
داخلي را پوش��ش دهد و هم سرمايه گذاري خارجي 
را حماي��ت كند ت��ا از اين طريق، پوش��ش اين گونه 

ريس��ك ها و خط��رات، باعث تش��ويق س��رمايه هاي 
خارجي در كشور شود و به رونق كسب وكار و توليد 
و اش��تغال زايي كمك كن��د.  اگرچه در س��ال هاي 
اخي��ر، ايران يكي از امن ترين كش��ورهاي جهان از 
نظر كس��ب وكار محسوب مي شده، اما با اوج گرفتن 
درگيري هاي منطقه يي و برخي ماجراجويي ها، الزم 
اس��ت براي رفع نگراني سرمايه گذاران براي حضور 
در بازار اي��ران، اين گونه ريس��ك هاي احتمالي نيز 
پوشش داده شود تا همچنان نام ايران به عنوان يك 
كش��ور حامي س��رمايه گذاري و جذاب براي امنيت 

سرمايه گذاري مطرح باشد. 
برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه در 
طوالني مدت بازار بيم��ه اتكايي بين المللي انعطاف 
الزم را ب��راي مخاطرات پيچي��ده و فراملي، فراهم 
خواهد آورد، ام��ا در كوتاه مدت صنعت بيمه ايران، 
مي تواند راه حل هاي مكفي را براي بازار داخلي خود 

ارائه و اين گونه خطرات و ريسك ها را پوشش دهد. 

 سهم ۵2 درصدي بمب گذاري 
حمله ب��ه بخ��ش خرده فروش��ي و حمل ونقل، 
بيش��ترين رعب و وحش��ت را در آحاد مردم ايجاد 
مي كند و حمل��ه به بخش نفت معموال بيش��ترين 
خس��ارت هاي مالي را رق��م زده و درآمدهاي نفتي 

دولت ها را متاثر مي كند. 
در ح��ال حاضر اگرچه ش��اهد افزايش حمالت 
مسلحانه -بيش از ۳۰درصدي اقدامات تروريستي- 
هستيم، اما بمب گذاري همچنان 52درصد اقدامات 

تروريستي را شامل مي شود. 

 بيشترين حمالت  به صنايع
 ايران در س��ال هاي اخير در رديف كش��ورهاي 
كم ريسك ارزيابي مي ش��د. اما پس از حادثه حمله 

گروه داعش به مجلس ريس��ك تروريس��تي ما نيز 
افزايش يافته اس��ت هرچند ك��ه نيروهاي امنيتي 
ايران در خنثي كردن عمليات داعش بس��يار موفق 
عم��ل كرده اند، اما بايد توجه داش��ت كه همچنان 

خطرات تروريستي وجود دارد.

 توزيع جغرافيايي در ايران و همسايگان
بيمه گ��ران ب��راي تعيين حق بيمه، دسترس��ي 
بس��يار مناس��بي به رتبه بن��دي ريس��ك دارند كه 
برمبناي هر خطر صورت گرفته و روندها براي يك 

دوره يك ساله موجود است. 
موقعيت هاي مكاني در نقش��ه با توضيح اتفاقات 
مرتبط قابل مالحظه اس��ت و اطالعات قابل توجهي 
درخصوص ريسك كلي كش��ور، نزديكي به اهداف 
پرريس��ك و توال��ي تاريخ��ي اقدامات تروريس��تي 

موجود است. 

 ظرفيت بازار و تشكيل صندوق 
ظرفي��ت ب��ازار جهاني براي پوش��ش ريس��ك 
خش��ونت سياس��ي حدود 2.5ميلي��ارد دالر امريكا 
برآورد مي ش��ود كه از اين مبلغ حدود ۱.5ميليارد 
دالر در دوبي، آسيا، برمودا و امريكاي شمالي است. 
 در برخ��ي كش��ورها دولت خ��ود صندوق هايي نظير
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را به اين منظور تدارك ديده است. 
در ش��رايط كنون��ي ي��ك صندوق تروريس��م 
به دلي��ل وجود ب��ازار پيچيده ش��ركت هاي محلي 
مي تواند ريس��ك كش��ورهاي منطقه را قبول كند. 
ضري��ب خس��ارت پايين مي تواند اين رش��ته را به 
يكي از رشته هاي سودده تبديل كند و بسياري از 

شركت ها از آن استقبال خواهند كرد. 
قيمت هاي بيمه گ��ران بين المللي يكي ديگر از 
مش��كالت و در عين حال عوام��ل تعيين نرخ اين 
رش��ته بيمه يي است. بر اين اساس، يك نهاد ناظر 
قدرتمن��د در ايران و منطق��ه، توانايي راه اندازي و 
مديري��ت اين صندوق را دارد، ممكن اس��ت براي 
اي��ران اين صندوق مفيد باش��د زي��را ايران امن تر 
از تركيه و عراق و پاكس��تان و كش��ورهاي حاشيه 
خليج فارس اس��ت و يك صندوق بيمه يي مقابله با 
تروريسم مي تواند در ايران كل منطقه و كشورهاي 
ديگر را تحت پوشش قرار دهد. تروريسم موضوعي 
اس��ت كه نگراني فزاينده يي براي كس��ب وكارها و 

افراد رقم زده است. 
صنعت بيمه ايران نيازمند ارائه راه حلي براي 
پوشش بيمه خشونت سياسي است كه هم بازار 
داخلي را پوش��ش مي دهد و هم سرمايه گذاري 
خارجي را حمايت مي كند و اين موضوع مي تواند 
از طريق ايجاد صندوق بيمه يي مقابله با تروريسم 
در منطقه، در ايران، به رش��د س��رمايه گذاري و 

رفع نگراني مردم منطقه كمك كند. 

گروه بانك و بيمه   
مديري��ت كل نظارت بر بانك ها و موسس��ات اعتباري بانك 
مركزي با انتش��ار بخش��نامه يي به بانك ها و موسسات اعتباري 
كش��ور اعالم كرد، س��وابق موجود در خصوص اش��خاص داراي 
بي��ش از 2۰ فقره چك برگش��تي ب�ا نظ�ارت واح�د بازرس��ي 
بانك ها و موسسات اعتباري و به طور مستمر در دو مقطع پايان 
شهريورماه و پايان اسفندماه هر سال را براي اتخاذ تدابير نظارتي 
مقتضي به مديريت كل نظارت بر بانك ها و موسس��ات اعتباري 
بان��ك مركزي ارس��ال كنند. همچنين ضروري اس��ت مديريت 
بازرس��ي بانك ها و موسس��ات اعتباري، نسخه يي از گزارش ها و 
نتايج بازرس��ي هاي صورت گرفته در اي��ن خصوص را به همراه 
مستندات مربوطه، به طور ماهانه به بانك مركزي ارسال كنند. به 
گزارش »تعادل« در اين بخشنامه آمده است: در ساليان اخير تعداد 
چك هاي برگشتي در شبكه ب�انكي كش�ور افزايش قابل مالحظه يي 

پيدا كرده و در برخي موارد نيز سوءاس��تفاده و كالهب�رداري از آن 
آس�يب ج�دي ب�ه اعتماد مردم به چك به عنوان ابزار پرداخت در 
مبادالت تج�اري وارد كرده اس���ت. از اي�ن رو، بان�ك مرك�زي در 
تالش اس��ت با همكاري بانك ها و موسسات اعتباري مانع ت�داوم 

اي�ن رون�د در ش�بكه بانكي كشورشود. 

 شرايط صدور دسته چك
نتاي��ج حاصل از بازرس��ي هاي اخير مديري��ت كل نظارت بر 
بانك ها و موسس��ات اعتباري بانك مركزي نشان مي دهد؛ تعدد 
چك هاي برگشتي به طور عم�ده ناشي از عدم رعايت مفاد ۱۴ و 
۱6 از دس��تورالعمل حساب جاري توسط بانك ها و موسسه هاي 
اعتب�اري مربوط�ه اس���ت.  شايان ذكر است، مطابق با ماده ۱۴ 
از دستورالعمل حس��اب ج�اري، تحويل دسته چك به مشتري 
داراي س��ابقه چ�ك برگش��تي، بدهي غيرجاري يا مش��مولين 

موضوع م��اده۷ قانون صدور چ�ك ممن�وع اس���ت. همچن�ين 
م�اده ۱6 از دس��تورالعمل مزبور تصريح كرده اس��ت: »تحويل 
دس��ته چك جدي��د منوط به بازگش��ت حداق��ل ۸۰ درصد از 
برگ�ه هاي آخرين دس��ته چك مش��تري، اعم از صادر ش��ده يا 

ابطال شده به بانك خواهد بود.« 
ضمن آنكه عدم رعايت ماده ۱۰ از دستورالعمل حساب جاري 
باعث افزايش سوءاس��تفاده از چك در جامعه ش��ده اس��ت. ب�ه 
موج�ب م�اده مزبور، »نحوه شناس��ايي متقاضي افتتاح حساب 
ج��اري مطابق با مف��اد قان��ون، آيين نامه و دس��تورالعمل هاي 

مب�ارزه ب�ا پولشويي است.«
ب��راي كاهش تع��داد چك هاي برگش��تي در جامع��ه و نيز 
جلوگيري از بروز هرگونه سوءاس��تفاده و كالهبرداري احتمالي 
از طريق چك، مجددا بر رعايت م�واد م�ورد اش���اره و مقررات 
مرتب��ط به خصوص مف��اد دس��تورالعمل چگونگي شناس��ايي 

مش���تريان ايران�ي موسس�ات اعتب�اري موضوع بخشنامه مورخ 
26 ارديبهشت 9۰ مبني بر شناسايي كامل ش�خص حقيق�ي و 

حقوقي براي افتتاح حساب جاري تاكيد مي شود. 
مطاب��ق ب��ا بند ج م��اده ۳5 قان��ون پولي و بانكي كش���ور، 
ه��ر بانك در مقابل خس��اراتي ك��ه بر اثر عملي��ات آن متوجه 
مش��تريان مي ش��ود، مس��وول و متعهد جبران خواه��د بود. از 
سوي ديگ�ر براس���اس م�اده ۳۰ از دستورالعمل حساب جاري 
ني�ز مس��ووليت عدم رعايت يا تخطي از مقررات دس��تورالعمل 
حس��اب جاري با هيات مديره هر بانك است و در صورت تخلف، 
مش��مول مجازات هاي انتظامي موضوع م�اده ۴۴ ق�انون پ�ولي 
و ب�انكي كش���ور مي ش��ود. همچنين رفتار مديران ارش��د آن 
بان��ك يا موسس��ه اعتباري در اين زمينه در س��وابق آن�ان درج 
و در فرآين�د تاييد صالحيت براي تصدي س��مت هاي مديريتي 

ملحوظ نظر خواهد بود. 

هر 6 ماه يك بار توسط بازرسي بانك ها و موسسات اعتباري انجام مي شود

ارسال سوابق صادركنندگان 20 چك برگشتي به بانك مركزي

با 10 برابر شدن ميزان مرگ و مير و خسارت هاي حاصل از اقدامات تروريستي در كشورهاي مختلف جهان و از جمله در عراق 
و تركيه و كشورهاي حاشيه خليج فارس، ظرفيت بازار جهاني براي پوشش ريسك خشونت سياسي حدود 2.5 ميليارد دالر امريكا 

برآورد مي شود كه از اين مبلغ حدود 1.5ميليارد دالر مربوطه به دوبي، آسيا و امريكاي شمالي است. در حال حاضر منطقه غرب آسيا 
و خاورميانه شامل ايران، تركيه، عراق، مصر و... نيازمند تشكيل صندوق بيمه يي خسارت هاي حاصل از اقدامات تروريستي است
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5 بورس و فرابورس
 پويايي بورس با شارژ 

فوالدي ها و عرضه اوليه جديد 
گروه بورس| هفته گذش��ته، اغلب نماگرهاي بورسي 
روند پايداري داشته و تغييرات محسوسي نسبت به هفته 
قبل از آن را تجربه نكردند. بر اين اس��اس نماگرهاي مانند 
حجم، ارزش و تعداد معامالت هر يك در محدوده هاي هفته 
گذشته باقي  ماندند. در مقابل شاخص كل با افزايش 653 
واحدي روبه رو ش��ده و با اين افزايش بع��د از 45 روز افت 

مجددا به كانال 80 هزار واحدي ورود كرد. 
به گزارش »تعادل« طي معامالت آخرين هفته تيرماه، 
حجم معامالت با 2 درصد كاهش نسبت به هفته قبل از آن 
به رقم 4ميليارد و 193ميليون سهم رسيد. در مقابل ارزش 
معامالت با 2 درصد افزايش به رقم يك هزار و 966ميليارد 
تومان رسيد. بيشترين رشد در اين بخش به تعداد معامالت 
با رشد 30 درصدي اختصاص يافته كه نهايتا اين نماگر را به 

رقم 284 نوبت در هفته رساند. 
بر اساس اين گزارش، هفته گذشته با افزايش تقاضا روي 
سهام گروه فلزي و بخصوص فوالدي، بورس تهران با وجود 
متوقف بودن تعداد زيادي از نمادها شاهد پويايي خاصي در 
بورس بوديم تا جايي كه اغلب نمادها در آخر هفته با صف 
خريد به تعطيالت رفتند. همچنين هفته گذشته عالوه بر 
فلزات، نخستين عرضه اوليه بورس تهران نيز سبب شد تا 

مقداري رونق بگيرد. 
اميرحسين تهراني رخ در خصوص معامالت هفته گذشته 
به »تعادل« گفت: رشد قيمت در بازارهاي جهاني و داخلي 
سبب شد تا بازار سرمايه واكنش مثبتي به اين گروه نشان 
داده و شاخص ها مثبت شدند. رياست هيات مديره شركت 
پارس كاوان نماد در ادامه گفت: هفته پيش رو نيز پيش بيني 
مي ش��ود كه بازار بهتر از گذش��ته دنبال ش��ود زيرا انتظار 
مي رود كه با برگزاري مجامع شركت هاي بزرگ و بازگشايي 
نمادهاي آنها طي هفته جاري بازار پوياتر و پرهيجان شود. 

در اين مدت ش��اخص كل بازده نقدي و قيمتي به تراز 
80هزار و 162واحدي رس��يد. در چهارش��نبه 21 تيرماه 
گذشته ش��اخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس و اوراق 
بهادار ته��ران در تراز ۷9هزار و 509 واحدي قرار داش��ت، 
اما با گذش��ت پنج روز كاري از معامالت تاالر شيش��ه يي 
اين ش��اخص در تراز 80 هزار و 162 واحدي ايس��تاد و با 
اين حس��اب در اين مدت 653 واحد رش��د كرد. شاخص 
آزاد شناور نيز كه در تاريخ مذكور در ابتداي كانال 8۷هزار 
واحدي قرار داش��ت در پنج روز كاري گذشته 11۷۷واحد 

رشد كرد و به رقم 88 هزار و 210 واحدي رسيد. 
ش��اخص بازار اول و دوم ني��ز هر يك به ترتيب 628 و 
4۷۷ واحد رش��د كردند. عالوه بر اينها شاخص صنعت در 
پنج روز كاري گذشته توانست از تراز 68هزار و 512 واحدي 
تا تراز 69 هزار و 22 واحدي باال بيايد و در مجموع به 510 

واحد رشد كند. 
در هفته گذشته پنج درصد از سهام شركت به پرداخت 
ملت براي نخستين بار در بورس و اوراق بهادار تهران عرضه 
شد. قيمت كفي كه براي اين سهم در نظر گرفته شده بود 
166۷تومان و قيمت سقف 1۷50 تومان بود و در نهايت در 
فرآيند عرضه و تقاضا اين سهم 1۷50تومان كشف قيمت 

شد. 
در ماه هاي گذشته س��ازمان بورس به علت جو حاكم 
بر بازار س��رمايه و ركود موجود عرضه هاي اوليه را متوقف 
كرده ب��ود. اين عرضه اوليه كه پ��س از مدت ها در بورس 
تهران صورت گرفت، باعث شد بورس تهران تا حدودي از 
 ركود ماه هاي گذشته خارج شود و به صورت مقطعي رونق

 بگيرد. 
بر اساس گزارش معاونت بازار شركت بورس تهران كل 
خريداران 6۷هزار و 849 شخص بودند كه 66 هزار و 895 
ش��خص حقيقي خريدها را انج��ام دادند و مابقي خريدها 
توسط 954 شخص حقوقي انجام شده است. در جريان اين 
معامالت حقيقي ها توانستند تعداد ميليون و 803 هزار و 
554 سهم پرداخت را به خود اختصاص دهند و تعداد 694 

هزار و 25۷ سهم نيز به حقوقي ها اختصاص يافت. 

 در آخرين روز كاري هفته گذشته چه گذشت
در پايان معامالت تاالر هاي بورس و اوراق بهادار تهران 
آخرين روز هفته گذش��ته )چهارش��نبه مورخ 28 تيرماه( 
ش��اخص كل با 42۷واحد افزايش به رق��م 80162 واحد 
رس��يد. در اي��ن روز در 38 هزار دفعه، تعداد يك ميليارد و 
۷14 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش بيش از 284ميليارد 
تومان معامله شد و ارزش بازار رقم معادل 323هزار ميليارد 

تومان را ثبت كرد. 
ش��اخص بازار اول با 294واحد افزايش به رقم 55580 
واحد بالغ ش��د و ش��اخص بازار دوم ب��ا 959واحد افزايش 
رقم 1۷۷959واحد را تجربه كرد. بيشترين تاثير مثبت بر 
شاخص كل را گسترش نفت و گاز پارسيان، سرمايه گذاري 
غدير، فوالد خوزس��تان، صنايع پتروش��يمي خليج فارس، 
پتروشيمي مبين، سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي 
تامين، سرمايه گذاري گروه توسعه ملي و به پرداخت ملت به 
نام خود ثبت كردند. از سويي ديگر بيشترين حجم معامالت 
را مخابرات ايران )اخابر2(، گروه پتروش��يمي س. ايرانيان، 
س��رمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين )تاپيكو2(، 
پلي اكريل، گس��ترش نفت و گاز پارسيان، سرمايه گذاري 
آتيه دماوند، سرمايه گذاري خوارزمي، باما، نورد آلومينيوم و 

سيمان درود به نام خود ثبت كردند. 

 گروه دارويي ها در صدر صنايع فرابورسي ايستاد
معامالت فرابورس ايران در هفته منتهي به 30 تيرماه 
با دادوستد 992ميليون ورقه بهادار به ارزش 633 ميليارد 
تومان دنبال شد. هفته گذشته با رشد 1.2درصدي شاخص 
كل بازده��ي آيفكس نيز به 5.1 درصد رس��يد. ش��اخص 
فرابورس چهارشنبه 28 تيرماه تا ارتفاع 920 واحدي صعود 
كرد كه در پي آن ضمن افزايش بازدهي اين نماگر تا حدود 
2 درصد از ابتداي تيرماه، بازدهي آيفكس از ابتداي سال نيز 

به 5.1 درصد رسيد. 
در همي��ن ح��ال ارزش بازار نيز ب��ا افزايش نزديك به 
0.5درصدي روبه رو شد كه در نتيجه آن از ابتداي معامالت 
سال جاري، ارزش اين بازار 3.5 درصد رشد كرد. بررسي روند 
معامالت بازار فرابورس در روزهاي كاري هفته گذشته نشان 
مي دهد، بيشترين حجم معامالت روزانه در روز يك شنبه 
25 تيرماه با معامله 264ميليون ورقه بهادار و باالترين ارزش 
معامالت به ميزان 165ميليارد تومان در روز چهارشنبه 28 

تيرماه رقم خورده است. 
نگاهي به دادوستدهاي انجام شده در بازارهاي فرابورس 
نيز حاكي از آن است، بهترين عملكرد هفتگي را در افزايش 
حجم و ارزش معامالت، به ترتيب بازار ابزارهاي نوين مالي و 
پايه تجربه كرده اند. در بازار ابزارهاي نوين مالي سرمايه گذاران 
3۷ ميليون ورقه بهادار را ب��ه ارزش 35۷.6ميليارد تومان 
دادوستد كردند كه نسبت به هفته پيش از آن رشد بيش از 
50 درصدي حجم معامالت را نشان مي داد. بازار پايه نيز با 
نقل و انتقال 303ميليون ورقه بهادار به ارزش 113ميليارد 

تومان با افزايش 6۷درصدي ارزش معامالت روبه رو شد. 

گزارش هفتگي بورس

»تعادل« از تامين مالي در بازارهاي پولي و مالي ايران گزارش مي دهد

بورس محوري؛ محكم ترين استراتژي اقتصاد مقاومتي
گروه بورس | علي اصغر حيدري |

مبناي اصلي و مهم ي��ك اقتصاد مقاومتي؛ مولد 
بودن، انعطاف پذيري، فرصت سازي، پيشرو، درون زايي 
در عين برون گرايي و روحيه جهادي و حماسي است. 
بديهي اس��ت كه يكي از مهم تري��ن اركان اقتصادي 
جامع��ه و بنگاه ها بحث تامين مالي اس��ت كه پايه و 
اساس شكل گيري همه بنگاه ها و شركت ها در محيط 
اقتصادي يك جامعه اس��ت. تامين مالي شركت ها از 
طريق بازار سرمايه از جهات مختلفي با نظام اقتصاد 
مقاومتي همخواني كامل داشته و مي تواند به عنوان 
بهترين بازوي پياده سازي اقتصاد مقاومتي در كشور 
باشد كه اين امر مس��تلزم توجه مسووالن اقتصادي 
دولت به نقش بازار سرمايه در تامين مالي غيرتورمي 

و انعطاف پذير است. 

 سهم بازار سرمايه در تامين مالي 
به گزارش »تعادل« در بازارهاي پولي و مالي عرف 
بر اين اس��ت كه براي تامين مالي كوتاه مدت س��راغ 
بانك ها و براي بلندمدت سراغ بازار سرمايه مي روند. 
با احتساب انواع تامين مالي اعم از اعطاي تسهيالت، 
انتش��ار اوراق در بورس )براي س��ال 95 تاكنون آمار 
دقيق اوراق مش��اركت منتشره از س��وي بانك ها در 
خارج از بورس منتشر نشده است( و ديگر روش ها در 
س��ال 95 حدود 6۷6هزار ميليارد تومان تامين مالي 
در اقتص��اد ايران صورت گرفته ك��ه طبق آمار بانك 
مرك��زي، طي 12ماهه س��ال 1395 مبلغ 548هزار 
ميلي��ارد توم��ان از درگاه بانك��ي و از طريق دريافت 
تس��هيالت تامين مالي صورت گرفته كه در مقايسه 
با دوره مش��ابه س��ال 1394 مبلغ 131هزار ميليارد 
ريال )معادل 31.4 درصد( افزايش داش��ته است. اما 
براساس گزارش هاي آماري مديريت تحقيق و توسعه 
س��ازمان بورس، ميزان تامين مالي از بازار س��رمايه 
طي س��ال هاي گذشته از متوس��ط رشد 34درصدي 
برخوردار بوده اس��ت به طوري كه ارزش تامين مالي 
انجام ش��ده طي س��ال 95 در كل بازار س��رمايه به 
128هزار ميليارد تومان رس��يده اس��ت. در جدول 1 
ميزان تامين مالي با استفاده از ابزارهاي مختلف بازار 
سرمايه در طول سال 95 به تفكيك نشان داده شده 

است. 
اين آمارها نش��ان از آن دارد كه همچنان اقتصاد 
اي��ران بانك محور بوده و س��هم بازار س��رمايه از كل 
تامين مالي ايران تنها يك شش��م بوده كه نسبت به 
اس��تانداردهاي جهاني بس��يار ناچيز اس��ت و بر اين 
اساس بورس براي مقاوم سازي اقتصاد ايران مي تواند 

ناكارآمد باشد. 

 انواع تامين مالي در بازار سرمايه 
به ط��ور كلي تامين مالي از بازار س��رمايه از س��ه 
طريق افزايش س��رمايه، عرضه اوليه و انتش��ار انواع 
ابزارهاي تامين مالي صورت مي گيرد. براس��اس آمار 
منتش��ر شده انواع اوراق تامين مالي، افزايش سرمايه 
و عرض��ه اوليه به ترتيب باالتري��ن ارقام تامين مالي 
در بازار س��رمايه را در سال 1395 به خود اختصاص 

داده اند. 
البته برخي كارشناسان معتقدند؛ با توجه به اينكه 
منابع صندوق هاي س��رمايه گذاري و س��اير نهادهاي 
مالي مجددا ص��رف س��رمايه گذاري در اوراق تامين 
مالي و سهام مي ش��ود، نمي توان تامين مالي اين دو 
بخ��ش را جزو تامين مالي بازار س��رمايه براي بخش 
توليدي اقتصاد دانست. اگر اين نظرات را مدنظر قرار 
دهيم بايد بگوييم تامين مالي بازار سرمايه در اقتصاد 

در حدود 600 هزار ميليارد ريال بوده است. 
عالوه ب��ر افزايش قابل توجه حجم تامين مالي از 
بازار س��رمايه، سهم بازار س��رمايه از تامين مالي كل 
كشور نيز دوره رشد محسوسي داشته است. به طوري 
كه س��هم بازار س��رمايه در تشكيل سرمايه ثابت كل 
كش��ور )س��رمايه گذاري كل اقتصادي( از 6درصد در 
س��ال 1386 با رش��د بيش از 3برابري به 20درصد 
در س��ال 1394 افزايش ياف��ت. اما ذكر اين نكته نيز 
مهم است كه مقايسه تامين مالي 1283هزارميليارد 
ريالي بازار س��رمايه در بازه زماني سال 95 در مقابل 
تامين مالي 5480 هزار ميليارد ريالي سيستم بانكي 
از طريق انواع تس��هيالت در سال 95 نشان مي دهد، 
همچنان سيستم اقتصادي كش��ور بانك محور است 
چرا كه بي��ش از 80 درصد تامي��ن منابع از بانك ها 
انجام مي ش��ود. يكي از داليل سهم عظيم بانك ها در 
جذب سپرده و به تبع آن تامين مالي در كشور ما در 
سال هاي اخير رقابت منفي بانك ها و موسسات مالي 
و اعتباري براي جذب سپرده بوده است كه منجر به 
پرداخت نرخ س��ودهاي غيرمنطقي توسط بانك ها و 
موسسات و حركت آنها به سمت زياندهي شده است. 
اين رفتار اشتباه بانك ها عالوه بر اينكه سيستم بانكي 
را با مشكالت عديده يي روبه رو كرده است )كه برخي 
آثار آن را در ماه هاي اخير ديده ايم...( سبب ركود در 

بازار سرمايه نيز شده است. 
اما رشد سريع ميزان تامين مالي در بازار سرمايه 
در س��ال هاي اخي��ر در درجه اول ب��ه دليل افزايش 

انتش��ار اوراق بدهي )اعم از اسناد خزانه دولتي، اوراق 
اجاره، مرابحه و اوراق مش��اركت( بوده اس��ت كه باال 
بودن نرخ س��ود در سيس��تم بانكي سبب شده است 
تا نرخ س��ود موثر اين اوراق ني��ز در بازار فرابوس باال 
باشد. همين موضوع سبب حركت بخشي از نقدينگي 
بورس به س��مت ابزار با درآمد ثاب��ت و اوراق بدهي 
ش��ده اس��ت كه نتيجه آن ركود و عدم رشد مناسب 
قيمت س��هام شركت ها در بازار س��هام بوده است. با 
وجود اجراي برجام و بهبود اوضاع سياس��ي و برخي 
گش��ايش هاي مالي بين المللي و كاهش شديد تورم 
و تك رقمي ش��دن آن، همچنان پرداخت نرخ سود 
باالي بانكي در سيستم بانكي يكي از داليل ركود در 
اكثر بازارها و بخش هاي اقتصادي شده است، چرا كه 
هزينه تامين مالي بنگاه ها همچنان در س��طح بااليي 

قرار دارد. 
اما رش��د تامين مالي بازار سرمايه در درجه بعدي 
به دليل افزايش تامين مالي از طريق افزايش سرمايه 
بنگاه هاي بورس��ي و فرابورس��ي بوده است. سياست 
درس��ت حفظ س��ودهاي محقق شده ش��ركت ها در 
درون ش��ركت و انجام افزايش س��رمايه از اين منابع 
منجر به توسعه ش��ركت و تامين مالي درون زا و كم 
هزينه خواهد شد. در راستاي تقويت اين روش تامين 
مالي سياست گذاران اقتصادي و مالي بايد زمينه ورود 
و عرضه اوليه شركت ها به بازار سرمايه را تقويت كنند 
تا اين ش��ركت ها بتوانند از روش افزايش س��رمايه و 
با مشاركت حداكثري سهامداران به تامين مالي كم 
هزينه تر بپردازند. اما اي��ن كار نياز به ارتقاي فرهنگ 
س��هامداري در كش��ور و ايج��اد زمينه ب��راي جذب 

نقدينگي سيستم بانكي به سمت بازار سرمايه دارد. 

 انعطاف پذيري بازار سرمايه در تامين مالي
برخالف سيس��تم بانكي كه تنه��ا از ابزار وام هاي 
كوت��اه و بلندمدت به تامين مالي ش��ركت ها كمك 
مي كن��د، در بازار س��رمايه ابزارهاي متن��وع زيادي 
براي ش��رايط مختلف و با نرخ تامين مالي متنوع به 
شركت ها ارائه مي شود. در زير به روش هاي مختلف و 
رايج تامين مالي شركت ها و بنگاه ها در بازار سرمايه 

اشاره شده است: 
افزايش س�رمايه: افزايش سرمايه كه خود انواع 
مختلف��ي دارد، اگرچه از نظر زمان الزم براي تكميل 
پروس��ه تامين مالي كمي وقت گير است اما از لحاظ 
هزينه يي براي ش��ركت ها بسيار جذاب است، چرا كه 
ش��ركت ها هيچ الزامي به پرداخت سود تعيين شده 
به س��هامداران خود )كه تامين كنندگان منابع براي 
شركت به حساب مي آيند( ندارند و ممكن است يك 
شركت در سال هاي ابتدايي افزايش سرمايه و اجراي 
پروژه نتواند هيچ س��ودي شناس��ايي كند و از لحاظ 
قانوني نيز هيچ گونه فش��اري از طرف مراجع مختلف 
به آن وارد نمي ش��ود و هيچ گونه جرايم و ديركردي 
)جرايم و ديركردهايي كه در سيس��تم بانكي و براي 
وام حاكم است( نيز براي شركت به بار نخواهد آورد. 
در طرف مقابل اما چنانچه ش��ركت بتواند به حاشيه 
س��ود باال و س��ود خالص فراوان دست يابد، بايد اين 

سود را به حساب سهامداران ثبت كند. 
از آنجايي كه در افزايش س��رمايه همه سهامداران 
حقيقي و حقوقي ش��ركت مش��اركت و به توسعه و 
افزايش توليد در ش��ركت كم��ك مي كنند، مي توان 
مول��د بودن و درون زايي و ايجاد فرصت را از مصاديق 
اقتصاد مقاومتي در تامين مالي برشمرد كه به توسعه 
اقتصادي بنگاه توليدي و اقتصاد كشور كمك مي كند. 
آمارها نش��ان مي دهد، رقم تامين مالي شركت ها 
از طري��ق افزايش س��رمايه در بازار س��رمايه، از رقم 
113950 ميليارد ريال در طول س��ال 91 با رشدي 
155 درصدي به رقم 289183 ميليارد ريال در سال 

95 افزايش يافته است. 
عرضه اوليه: در عرضه اوليه يك شركت سهامي 
عام ك��ه داراي فعاليت عملياتي اس��ت - در صورت 
داش��تن برخي شرايط - بخشي از سهام خود را براي 
نخستين بار در بازار بورس يا فرابورس عرضه مي كند. 
با عرضه اوليه يك ش��ركت در بازار سرمايه عالوه بر 
اينكه ارزش سهام آن و كل شركت به صورت واقعي و 
رقابتي كشف مي شود، روش تامين مالي و استفاده از 
ابزارهاي متنوع نيز براي آن بنگاه ساده تر خواهد شد. 
عرضه اوليه س��هام در بازار سرمايه طي 4 ساله اخير 

روند پرنوساني داشته است.
به طوري ك��ه عرض��ه اولي��ه س��هام از 3.5هزار 
ميليارد ريال در س��ال 91 با رشد بيش از 6 برابري 
به 21.9هزار ميليارد ريال در س��ال 1392 افزايش 
يافت، اما در س��ال هاي بعد ارزش عرضه هاي اوليه 
به تدريج كاهش يافت. تامين مالي از اين روش در 
س��ال 1395 نيز دوباره كاهش شديدي داشته و به 
حدود 3.6هزار ميليارد ريال كاهش يافت. سهم اين 
روش در تامين مالي كل بازار س��رمايه در سال هاي 
1391 و 1392 ب��ه ترتي��ب حدود 3 و 8درصد بود 
ام��ا در س��ال هاي 1393 و 1394 به 1 و 2 درصد 
كاهش يافت. همچنين س��هم عرضه اوليه در سال 

1395 كمتر از يك درصد بود. 

 انواع اوراق تامين مالي و اوراق با درآمد ثابت
ابزاره��اي نوين تامين مال��ي اوراق با درآمد ثابت 
هستند كه در سال هاي اخير و بر پايه قوانين اقتصاد 
اس��المي در بازار س��رمايه ايران شكل گرفته اند و در 
بازارهاي سرمايه اسالمي به صكوك مشهور هستند. 
ابداع ابزارهاي تامين مالي اسالمي از كشور مالزي كه 
داراي بورس توسعه يافته است، شروع شده و امروزه 
در بسياري از كشورهاي اس��المي و بازارهاي بورس 

بين المللي طرفداران زيادي دارد. 
اين ابزار در ايران تاكنون در قالب اوراق مشاركت، 
اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سپرده، اسناد خزانه 
اوراق رهني و تس��هيالت مسكن انتشار يافته اند. اين 
اوراق عالوه بر اينكه در مرحله پذيره نويس��ي در بازار 
فرابورس منتشر مي شوند، معامالت ثانويه آنها نيز در 
فرابورس انجام مي شود. از آنجا  كه اين اوراق تا زمان 
سررسيد، در تابلوي بورس و براساس مكانيسم رقابتي 
معامله مي شوند س��ود اين اوراق براي دارندگان آنها 
ش��ناور خواهد بود و براساس مدت نگهداري از سود 
دوره نگه��داري برخوردار خواهند ش��د. ضمن اينكه 
معامالت ثانويه آنها در بورس س��بب نقدش��وندگي 
ب��االي اين اوراق ش��ده و جذابيت اي��ن اوراق را نزد 
س��رمايه گذاران ريس��ك گري��ز افزايش داده اس��ت. 
براساس گزارش منتشر شده توسط مديريت تحقيق 
و توسعه، سهم انتش��ار انواع اوراق تامين مالي از كل 
تامين مالي بازار س��رمايه از 13درصد در سال 1391 
به 56درصد در س��ال 1395 افزايش يافته كه مقدار 
آن همان ط��ور كه در جدول يك نش��ان داده ش��ده، 
ح��دود 292هزار ميلي��ارد ريال بوده اس��ت. از آنجا 
كه در ادبيات بازارهاي مالي، انتش��ار ابزارهاي تامين 
مالي مبتني بر بدهي تحت عنوان »بازار بدهي« تلقي 
مي ش��ود، مي توان به اين نتيجه دست يافت كه بازار 
بدهي در س��ال 1395 بي��ش از نيمي از تامين مالي 
بازار س��رمايه را به خود اختصاص داده است )جدول 
يك(. از طرفي باتوجه به پيش بيني انتشار 295هزار 
ميليارد ريال انواع اوراق مالي اسالمي قابل عرضه در 
بازار س��رمايه در قانون بودجه 1396، انتظار مي رود 
ميزان تامين مالي حاصل از انتش��ار انواع ابزار تامين 
مالي در س��ال 1396 نيز افزايش يابد. در س��ال 95 
به دليل رش��د شديد انتشار اسناد خزانه توسط دولت 
با نرخ هاي س��ود ج��ذاب و در چندين مرحله، ميزان 
جذابيت اوراق مش��اركت تا حدودي كاسته شده و به 
جذابيت اسناد خزانه هر روز افزوده مي شود. اين ادعا 
را مي ت��وان به وضوح از مق��دار ارزش معامالت اوراق 

تامين مالي در سال 95 دريافت.  
 همان ط��ور كه از جدول 2 برمي آيد در س��ال 95 

ارزش معامالت اسناد خزانه با رشد 2۷5درصد مواجه 
ش��ده است. درمورد اسناد خزانه بايد گفت از آنجا كه 
يكي از بهترين ابزارهاي مالي دولت ها جهت پوش��ش 
بدهي و تنظيم بازار پولي و مالي است، نرخ سود آنها 
را در ديگر كش��ورها به عنوان نرخ سود بدون ريسك 
تلقي مي كنن��د، چراكه بازپرداخت مبلغ آن توس��ط 
دولت تضمين مي ش��ود. بنابراين ممكن است دولت 
بخواهد در آينده انتش��ار گسترده آن را جهت تنظيم 
بازار پولي و مالي برنامه ريزي كند، درحالي كه انتشار 
گسترده اين اوراق بدون توجه به ظرفيت بازار سرمايه 
ع��الوه بر اينكه قيمت اوراق س��هام و حجم معامالت 
سهام را تحت تاثير خواهد گذاشت، مي تواند با افزايش 
عرضه اين اوراق و كاهش قيمت اس��ناد خزانه سبب 
افزايش س��ود اين اوراق و به تبع آن افزايش نرخ سود 
بدون ريسك در اقتصاد شود، چراكه اين اوراق به كسر 
ارزش اس��مي آن در بازار به فروش مي رسد و قيمت 
ثانويه آن با مكانيس��م عرضه و تقاضا تعيين مي شود 
و در سررس��يد دولت مبلغ اس��مي اوراق را به دارنده 
آن مي پردازد. بنابراين انتشار بي ضابطه آن اثرات سوء 
بدتري مي تواند در بازار پولي و مالي ايجاد كند. اما در 
مقابل انتشار با برنامه و با درنظر گرفتن نقدينگي بازار 
يا انتشار آن در سيس��تم بانكي و جذب منابع بانكي 
مي توان��د از اين ابزار به عنوان يكي از بهترين ابزارهاي 
مقاوم سازي اقتصاد در مقابل تكانه هاي پولي بسازد و 
ق��درت دولت در سياس��ت گذاري و كنترل بازار پولي 
و مالي را افزايش دهد. اوراق تس��هيالت مس��كن نيز 
يكي ديگر از ابزارهاي پيشرفته براي تامين مالي بانك 
مس��كن و تسهيل س��ازي تامين مالي بخش مسكن 
است. اما عدم كنترل و عرضه نامناسب اين اوراق نيز 
در برهه يي از زمان سبب افزايش نرخ سود تسهيالت 
مسكن شده بود كه لزوم كنترل اين بخش براي عرضه 
به موقع و جلوگيري از سفته بازي سوداگرانه را آشكار 
ك��رد. بنابراين مي توان گفت همه اي��ن ابزارها زماني 
مي توانند نقش تامين مالي و مقاوم سازي اقتصاد را ايفا 
كنند كه ناظر بازار نظارت بسيار دقيق و هميشگي بر 

بازار اين اوراق داشته باشد. 

 مقاوم سازي اقتصادي با اركان بورس
بازار س��رمايه ايران با داش��تن چهار ركن بورسي 
اع��م از بورس تهران، فرابورس، ب��ورس كاال و بورس 
ان��رژي اي��ن قابلي��ت را دارد ك��ه ب��راي بخش هاي 
اقتصاد كش��ور وظيفه تامين مالي را به دوش بكشد. 
ام��روزه بورس كاال و ان��رژي براي اي��ران كه از نظر 
تولي��د كااله��ا و فرآورده هاي نفتي و پتروش��يمي و 
 معدن��ي يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان منطقه يي

 

به حساب مي آيد و از سيستم اقتصادي دولتي و رانتي 
نيز رنج مي برد، يك ض��رورت انكارناپذير براي ايجاد 
شفافيت اطالعاتي و معامالتي و تاثيرگذاري در تعيين 
قيمت فرآورده ها در منطقه به حساب مي آيد. بنابراين 
تقويت همه جانبه از بورس كاال و تالش براي كاهش 
هزينه ه��اي معامالتي براي عرض��ه و تقاضا كنندگان 
اين بازار مي تواند به افزايش بهره وري و مقاوم س��ازي 
اقتصاد ايران در برابر تغيي��رات قيمت هاي جهاني و 
تغييرات ارزي كمك ش��اياني كند. همچنين ايجاد و 
تقويت ابزار »گواهي س��پرده كااليي« در كنار ايجاد 
زيرس��اخت هاي الزم، مي تواند به عنوان بهترين ابزار 
تامين مالي كش��اورزان و صنعتگران داخلي شناخته 
ش��ود و يك بستر جديد و بسيار كارا براي حمايت از 
توليدكننده داخلي ايجاد كند. عالوه بر وجود ابزارهاي 
متن��وع در بورس ها، مهم تري��ن مزيت تامين مالي از 
بازار سرمايه نس��بت به سيستم بانكي در اقتصاد ما، 
ش��فافيت باال در همه فرآيندهاي بازار سرمايه است. 
درحالي كه امروزه پرونده  فسادهاي بانكي به يكي از 
معضالت اقتصاد ايران تبديل شده است و ارقام برخي 
از اي��ن پرونده ها به هزاران ميليارد هم مي رس��د، در 
بازار سرمايه با وجود ناظر بازار به عنوان مهم ترين ركن 
عملياتي بورس ها، رقم پرونده بزرگ ترين فسادي كه 
در اين س��ال ها رخ داده )آكنت��ور( كمتر از 6ميليارد 
تومان اس��ت. اما باز هم تاكيد اين نكته هميشه الزم 
است كه هم راستا با توسعه و بزرگ شدن بازار، تقويت 
ناظر بازار و به روز رساني ابزارهاي نظارت نه تنها يك 
ضرورت بلكه تنها راه حفظ و تقويت شفاف سازي اين 
بازار اس��ت. باتوجه به ش��فافيت باالي بازار سرمايه و 
برخورداري از ابزارهاي متنوع، تبديل اقتصاد ايران از 
يك سيستم بانك محور به سيستم بازارمحور مي تواند 
ي��ك حركت بزرگ و اساس��ي ب��راي موفقيت طرح 
اقتصاد مقاومتي باش��د. اما در اين راستا بايد از يكي 
از ويژگي هاي اساسي اقتصاد مقاومتي، يعني روحيه 
جهادي اس��تفاده كرد. به عبارت��ي ايجاد اين حركت 
بزرگ مستلزم تقويت روحيه جهادي در مديران بازار 
س��رمايه و اقتصاد ايران اس��ت. در عي��ن حال دولت 
نباي��د از توجه به ظرفيت نقدينگي بازار س��رمايه در 
انتش��ار اوراق تامين مالي غافل ش��ود و سعي كند با 
سياست گذاري هاي جديد ابتدا بخشي از نقدينگي را 
از سيستم بانكي به سمت بازار سرمايه هدايت كند. 

همچنين اتصال قوي بين سيستم كارگزاري بازار 
سرمايه با بانك ها مي تواند در جذب نقدينگي و فروش 
اوراق ب��ا درآمد ثابت و صندوق هاي س��رمايه گذاري 
بس��يار موثر باش��د و يكي از بهترين راه هاي هدايت 

نقدينگي از بانك به سمت بازار سرمايه خواهد بود. 

راه اندازي كلينيك پذيرش در بورس تهران
كلينيك پذيرش ب��ورس اوراق بهادار تهران براي 
ارائه خدمات كارشناسي و همراهي فني با شركت ها، 
ايجاد فضاي مس��اعد براي حضور شركت ها در بورس 
تهران و گسترش تامين مالي از طريق فروش سهام يا 

ابزارهاي تامين مالي افتتاح شد. 
به گزارش»تعادل« حسن قاليباف اصل در نشست 
مش��ترك بورس تهران با س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان تهران و خانه صنعت، معدن و تجارت 
جوانان استان تهران و افتتاح كلينيك پذيرش بورس 
اوراق بهادار تهران گفت: بازار س��رمايه و بورس تهران 
در جايگاه��ي قرار دارند ك��ه وظيفه اصلي آن، تامين 
مال��ي حوزه صنعت تعريف ش��ده و قطعا نخس��تين 
اتصالي كه بين بازار س��رمايه و صنعت ايجاد مي شود، 

بحث تامين مالي است. مديرعامل بورس تهران ادامه 
داد: براي ما جاي بس��ي خوش��حالي است كه فعاالن 
حوزه صنع��ت و حوزه مالي دور هم جمع ش��ده اند و 
اميدوارم اين همفكري و اش��تراك مساعي بتواند يك 
گام بلند در جهت توس��عه فعاليت ه��اي اقتصادي و 
نهايتا توسعه و رش��د اقتصادي كشور عزيزمان باشد. 
وي افزود: در سال هاي گذشته سعي كرديم در حوزه 
تامين مالي كارهاي زيادي انجام دهيم. آمار هم نشان 
مي دهد، عملكرد بازار سرمايه در اين حوزه با گذشته 
قابل قياس نيست. در عملكرد سال 89 ميزان افزايش 
سرمايه بالغ بر 1000ميليارد تومان بود در صورتي كه 
سال گذش��ته فقط تامين مالي شركت هاي بزرگ از 
ب��ورس اوراق بهادار از طريق افزايش س��رمايه حدود 

1۷000ميليارد تومان بوده كه رشد زيادي نسبت به 
گذشته نشان مي دهد. 

قاليباف اصل يادآور شد: در گذشته شركت ها فقط 
از طريق انتشار سهام جديد از بازار سرمايه تامين مالي 
انجام مي دادند ولي هم اكنون تنوع خوبي در حوزه ابزار 
تامين مالي را ش��اهديم و انواع اوراق صكوك و بدهي 
اين امكان را فراهم كرده تا شركت ها هم بتوانند از اين 

ابزار براي تامين مالي استفاده كنند. 
مديرعامل ب��ورس تهران اظهار كرد: در گذش��ته 
هنگامي كه ح��رف از تامين مالي ب��ه ميان مي آمد، 
بانك ها به ذهن متبادر مي شدند زيرا كانال تامين مالي 
در كش��ور ما بانك بود. اما هم اكنون مسووالن كشور 
به اين جمع بندي رس��يده اند ك��ه بانك ها به تنهايي 

نمي توانند بار تامين مالي اقتصاد كش��ور را به تنهايي 
به عهده بگيرند. 

وي گفت: بازار س��رمايه و بانك ب��ه عنوان دو بال 
تامي��ن مالي در كش��ور بايد كمك كنن��د تا صنعت، 
معدن، تجارت و خدمات و كل فعاليت هاي اقتصادي 

بتوانند نيازهاي مالي خود را فراهم كنند. 
س��خنگوي بورس تهران بستر تامين مالي از بازار 
س��رمايه را فراهم دانس��ت و گفت: اگر طي 3-4سال 
گذشته از بازار بدهي سوال مي شد 2 تا 3 فقره اوراق به 
ارزش حدود500 ميليارد تومان داشتيم. ولي االن بازار 
بدهي بورس ته��ران نزديك به 10هزارميليارد تومان 
است و يك بخش بزرگ بازار بدهي در بازار فرابورس 
متمركز است. مديرعامل بورس تهران به ويژگي بازار 
بدهي در بورس تهران اشاره كرد و گفت: يك ويژگي 
اين بازار تنوع آن است. هنگامي كه براي تامين مالي 
به بانك مراجعه مي ش��ود فقط بحث استقراض است. 
خوش��بختانه االن در بازار س��رمايه با توجه به اينكه 

كميت��ه فقهي هم حضور دارد و اب��زار موجود در بازار 
س��رمايه مجوز كميته فقهي را دريافت مي كند، تنوع 
مناسبي از ابزار ايجاد شده است. به عنوان مثال تامين 
مالي به پشتوانه دارايي يا محصولي كه شركت توليد 

مي كند حتي تامين مالي به پشتوانه سهام. 
وي افزود: چند س��ال گذش��ته اب��زار جديدي در 
بورس تهران معرفي ش��د به ن��ام اوراق اختيار فروش 
تبعي. اين ابزار براي اين بود كه س��هامداران عمده در 
مواقعي كه سهام نوسان مي كند و ريسك بازار باال رفته 
و سهامداراني كه در بازار سهام معامله مي كنند و نگران 
هس��تند، اين اختيار فروش را به خريداران سهامش 
دهد تا آنها مطمئن شوند اگر زماني نخواستند سهم را 
نگهدارند با يك قيمت باالتر از اين اختيار خود استفاه 

كنند و متعهد اختيار سهامدار عمده است. 
وي ادامه داد: هم اكنون از اين ابزار براي تامين مالي 
استفاده مي كنند و يك ابزار خيلي سريع براي تامين 

مالي محسوب مي شود. 

جدول 1- تامين مالي بازار سرمايه در سال 95

روش يا ابزار تامين مالی
 ارزش تامين مالی

 در سال 95
)ميليارد تومان(

تاسيس شركت سهامی عام 
550)بازار اوليه(

28918افزايش سرمايه

29238اوراق تامين مالی

3592عرضه اوليه

68271صندوق های سرمايه گذاری

109ساير نهادهای مالی
جمع كل تامين مالی بازار 

128300سرمايه

جدول 2: ارزش و حجم معامالت اوراق تامين مالي در سال 95

ارزش معامالت نوع ابزار
)ميليارد ريال(

حجم معامالت 
)ميليون ورقه(

درصد رشد ارزش معامالت 
نسبت به سال 94

اسناد خزانه 
8428894275اسالمی

18 -7867379اوراق اجاره
37 -4930349اوراق مشاركت
2740127325اوراق مرابحه
-1106611گواهی سپرده
اوراق گواهی 

102881214تسهيالت مسکن

-54535اوراق رهنی
26647127827جمع
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 نفس حبس شده معادن
به دليل حقوق مالكانه

حسن حس��ينقلي در رابطه با تصميم هاي دولت 
براي بخ��ش معادن اظه��ار كرد: كمب��ود نقدينگي 
ش��ديدي در حوزه معادن به عل��ت حقوق مالكانه يا 

ماليات بر ارزش افزوده حس مي شود. 
وي ادام��ه داد: مجل��س ش��وراي اس��امي و قوه 
قضاييه به تش��كل هاي بخ��ش خصوصي توجه كافي 
را ندارن��د و بازگويي ديدگاه ها تنها در حد مش��ورت 

باقي مي ماند. 
نايب رييس كميس��يون مع��ادن و صنايع معدني 
ات��اق بازرگاني ايران اف��زود: احيا ش��دن معادن در 
گروي همكاري دولت اس��ت و قواي سه گانه بايد در 
اين زمينه تصميم جدي بگيرند و با بخش خصوصي 
همكاري و مشاركت كنند تا تحولي در بخش معادن 
به وجود بيايد. وي اضافه كرد: مصوبه هاي واپس��ين 
مجلس ش��وراي اس��امي موجب تش��كيل ش��وراي 
معادن در استان هاي كشور مي شود كه سازمان نظام 
مهندس��ي و معدنكاران در آن حضور ندارند و انتظار 

نمي رود تصميم عادالنه يي گرفته شود. 
مع��ادن مهم ترين بخش اقتصاد ايران پس از نفت 
به حس��اب مي آيند. منظور از حق��وق مالكانه حقوق 
ناش��ي از مالكيت بر مال و دارايي يا حقوق اكتسابي 
ناش��ي از قرارداد اس��ت كه در قانون سرمايه گذاري 

خارجي به رسميت شناخت�ه ش�ده است. 

 كسب وكارهاي نوين
همان صنوفند در قالب جديد

عض��و هيات رييس��ه ات��اق اصناف اي��ران گفت: 
ايجاد كس��ب وكارهاي نوين ديگر ني��ازي به موافق 
ي��ا مخالف ن��دارد؛ ام��ري اس��ت اجتناب ناپذير كه 
در دني��اي مجازي به بار نشس��ته و ب��ه واقع همان 
قال��ب جدي��د و  ش��يوه  در   فعاليت ه��اي صنف��ي 

هستند.
محمدعل��ي صديقي با بيان اينكه دنيا در مس��ير 
تكنولوژي و كس��ب وكارهاي نوين قرار گرفته است، 
افزود: تمام كش��ورهاي جهان به اين س��مت حركت 
كرده ان��د و ب��ه واق��ع اصناف ني��ز بايد زودت��ر آغاز 
مي كردند. در حال حاضر مسير تكنولوژي در حركت 
اس��ت و هر روز با شيوه هاي جديدتري همراه خواهد 
 ش��د لذا براي پيوس��تن ب��ه اين مس��ير بايد حركت

كرد. 
وي با بيان اينكه اتاق اصناف ايران به دنبال مجوز 
و تحت پوش��ش دادن كس��ب وكارهاي نوين است، 
اظهار كرد: اينكه عده يي معتقد هستند بايد اين نوع 
فعاليت ها به صورت مجزا بررس��ي شود، كار صحيح 
و كارشناس��ي شده نيس��ت و ظلم مضاعفي در حق 
اصناف خواه��د بود؛ چرا كه اين ن��وع فعاليت ها نيز 
هم��ان كار صن��وف را انجام مي دهن��د و تنها فضاي 

كارشان باهم متفاوت است. 
عض��و هيات رييس��ه ات��اق اصناف اي��ران افزود: 
باي��د باور كني��م كه در آينده نه چندان دور كس��ب 
و كارهاي سنتي حذف خواهند شد و به محض اينكه 
 WTO اي��ران بتواند ب��ه بازارهاي تج��ارت جهاني
بپيوندد، بخ��ودي خود نگرش سيس��تمي جايگزين 
روش سنتي خواهد شد و اصناف سنتي ما بايد خواه 
يا ناخواه براي بقا و ماندن در عرضه تجارت و كس��ب 
وكار خود با تكنولوژي هاي روز همگام و همراه شوند. 
صديق��ي تاكيد كرد: در دنياي اقتصادي امروز در 
مقطعي قرار گرفته ايم كه عصر س��رعت و تكنولوژي 
اس��ت و برد با كسي است كه بتواند با سرعت بيشتر 
در قال��ب تكنولوژي هاي جديد خدم��ات ارائه كند و 
براي س��هولت كار مصرف كنن��ده و كاهش هزينه و 
زمان بتواند روش ه��اي نوين ارائه خدمات را اجرايي 

كند. 
وي افزود: در حال حاضر ش��اهد هستيم كه دايره 
ارائه اين گونه خدمات در ايران نيز رو به افزايش است 
و ش��ايد قبا تنه��ا منوط به ف��روش برخي كاالهاي 
تخصص��ي مانند ل��وازم آرايش يا كتاب مي ش��د اما 
امروز ش��اهد هس��تيم كه حتي خشكشويي ها نيز به 
اين س��مت حرك��ت كرده اند و لب��اس را در منزل از 
مش��تري تحويل مي گيرند و قطع��ا در آينده نزديك 
دامنه گس��تره اين خدمات افزايش و به صنوف ديگر 

نيز منتقل مي شود. 
صديقي تصريح كرد: اتاق اصناف ايران در مرحله 
اول بح��ث صدور مجوز وكارشناس��ي اين واحدها را 
دردس��تور كار قرار داده كه با همكاري دستگاه هاي 
ذي رب��ط آيين نامه هاي نظام صنفي آن بحث ش��ده 
تا اين مش��اغل از ش��مول آيين نامه هاي نظام صنفي 
خارج نشوند و منافع مصرف كننده را نيز لحاظ كنند. 
مس��اله بعدي بحث آموزش صنوف است كه در حال 
پيگيري آن هس��تيم تا با توجه به موقعيت و شرايط 
اتاق ه��ا آموزش هاي الزم به واحدهاي صنفي صورت 

پيذيرد. 

تعاون، نيازمند مركز آموزش
هفتمين جلس��ه كميس��يون آموزش، توس��عه و 
ترويج فرهن��گ تعاون با حضور اعضاي كميس��يون 
و مدي��ركل دفتر ترويج، آم��وزش و تحقيقات وزارت 

تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��اني اتاق تعاون ايران، 
هفتمين كميسيون آموزش، توسعه و ترويج فرهنگ 
تع��اون با ه��دف بررس��ي سياس��ت ها و راهبردهاي 
آموزش و تحقيق��ات وزارت تعاون و ارائه راهكارهاي 
اجرايي جهت بسترس��ازي و توسعه آموزش در اتاق 
تعاون ايران، برگزار ش��د و اعضا نظرات كارشناس��ي 

ارائه دادند. 
محمدحسن توس��لي رييس كميسيون آموزش با 
اش��اره به جايگاه و اهميت آموزش ابراز داش��ت: در 
اين نشس��ت در خصوص ايج��اد يك مركز آموزش و 
مش��اوره در اتاق تعاون همچنين در خصوص جايزه 
تعالي آموزش براي اينكه بتوانيم، ش��تاب فزاينده يي 
 را در مس��ير آم��وزش ايجاد كنيم بح��ث و گفت وگو

شد. 
وي ادام��ه داد: در اين جلس��ه ميزب��ان حمداهلل 
رس��تمي مديركل دفتر ترويج، آم��وزش و تحقيقات 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوديم كه بررس��ي 
سياست ها و و راهبردهاي آموزش و تحقيقات وزارت 
تعاون و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت بسترسازي و 
توس��عه آموزش در اتاق تعاون ايران محور گفت وگو 
قرار گرفت و ايش��ان قول هم��كاري و حمايت مالي 

براي برگزاري 20 سمينار آموزشي دادند. 

اخبار

نگاهي به مشكالت بخش تشكل ها

معاونت تشكل ها نيازمند اختيارات

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران مطرح كرد

صيانت از نيروي كار در اولويت قرار دارد

چرا كارت بازرگاني برچيده نمي شود؟

حمالت مجدد به كارت بازرگاني

س��يد محمدرضا مرتض��وي در رابط��ه اختاف هايي كه در 
ن��رخ حقوق مالكان��ه و ديگر خواس��ته هاي بي��ن معدنكاران و 
دولت وجود دارد، گفت: ضمن اينكه در حمل و نقل مش��كات 
عديده يي وجود دارد، حجم برداش��ت سنگ آهن زياد نيست و 

افزايش هزينه هاي توليد واستخراج رقابت را دشوار مي كند. 
مرتضوي عنوان كرد: حمل و نقل مواد اوليه يي همانند سنگ 
آهن در مصارف داخلي و خارجي ايران هزينه بيش��تري نسبت 
به ديگر كش��ورها دارد و س��اير هزينه ها همچون حقوق مالكانه 

مي تواند معدن را غير اقتصادي كند. 
وي اف��زود:  )NGO( هاي مربوطه بايد نشس��ت مش��تركي 
براي به دس��ت آوردن درصد منطقي با توجه به ميزان برداشت 
و حقوق دولتي پيدا كنند تا به تعادلي برسد كه هم توليد كننده 

ضرر نكند و دارايي هاي بيت المال هم ضايع نشود. 
مرتضوي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه وضع قوانين اخير 
چ��ه تاثيري بر اقتصاد مقاومتي دارد، گفت: اقتصاد مقاومتي در 
اين وادي دچار س��وءتفاهم شده است و صادرات ايران با ايجاد 
هرچه بيشتر دس��ت اندازها كاهش مي يابد كه اين عمل خاف 

رويه مقاومتي كردن اقتصاد است. 
وي گفت: معادن س��عي مي كنند، بيش��ترين بهره برداري را 
داش��ته باش��ند و گاهي برداش��ت منابع از حد نياز داخلي نيز 

بيش��تر اس��ت و س��نگ آهن از جمله موادي اس��ت كه پس از 
اس��تخراج بايد مصرف ش��ود و ب��ا ايجاد موان��ع در توليد عما 
صادرات متوقف مي شود، اگر به دنبال اقتصاد مقاومتي هستيم 
باي��د ظرفيت هاي داخل��ي را افزايش دهيم ت��ا مصرف داخلي 
وصناي��ع تبديلي اي��ران به حداكثر برس��د س��پس اعمال هاي 
اينچنيني براي س��نگ آهن در نظ��ر بگيريم، اما در حال حاضر 
راه ح��ل ديگري براي اضافات توليد س��نگ آهن نداريم. رييس 
خان��ه صنعت، معدن و تجارت تهران اظهار كرد: صدور س��نگ 
آه��ن براي عوامل داخلي اش��تغال آفرين اس��ت و عاوه بر اين 
موضوع جلوگيري از صادرات مش��تري هاي خارجي را به ميدان 
رقب��اي ايراني مي راند. وي بيان ك��رد: حفظ بازار خارجي يكي 
از س��خت ترين مراحل توليدكننده هاس��ت زيرا با وجود رقبايي 
ك��ه داراي منابع كافي، امكان حمل و نق��ل قوي و هزينه هاي 
صادراتي حداقلي هستند شرايط را بيش از پيش براي ايراني ها 
بغرنج كرده اس��ت. مرتضوي در خص��وص وظايف دولت افزود: 
دولت بايد زير ساخت ها را توسعه دهد و شرايطي را فراهم آورد 

كه حمل و نقل با نازل ترين قيمت اجرا شود. 
وي ادام��ه داد: ابزار ه��اي مدرني در معادن اي��ران نداريم و 
پيش��نهاد مي ش��ود ايران همانند كشور اس��تراليا در اين بخش 
ورود پيدا كند و با قست هاي طويل مدت و بدون بهره ابزار هاي 

ايمن ت��ري را در اختي��ار صاحب��ان معدن قرار بدهد، نوس��ازي 
ابزاره��اي مع��ادن موجب امنيت بيش��تر ش��اغان و بهره وري 

مطلوب تر مي شود. 
مرتض��وي عنوان ك��رد: تعاوني هايي براي توس��عه صادرات 
در تم��ام نقاط جهان به وجود آمده و ايران هم براي پيش��رفت 
فرآيند اقتصاد خود نيازمند چنين س��ازو كاري در همه مباحث 
تجاري اس��ت، البته در گذشته تعاوني صادرات پسته رفسنجان 

وجود داشت اما به داليل نا معلوم فعاليت آنها متوقف شد. 
به گفته اين مقام مس��وول، ايجاد مجموعه يي منحصر به فرد 
يك��ي از ملزومات اق��دام دولت در صادرات اين حوزه اس��ت و 
توليد كننده هاي خرد و متوس��ط نبايد به صدور كاال ورود كنند 
زيرا تخصص كافي ندارند و آشفتگي را در بازار به بار مي آورند. 
مرتضوي تصريح ك��رد: صيانت از نيروي كار در اولويت امور 
قرار دارد و بايد ش��رايط به گونه يي فراهم شود كه كارگر معدن 
درگير فكري جز مشغله كاري نش��ود اما متاسفانه حداقل هاي 

نياز هاي روزمره براي آنها فراهم نيست. 
وي ادام��ه داد: تامين ني��از درماني و خدمات بهداش��تي از 
دس��ته دغدغه هاي هميش��گي در هر فضايي است و در معادن 
كه كارگران اين حوزه كار طاقت فرس��ايي انجام مي دهند و در 
نقاط ك��ور و دور افتاده يي حضور دارند خدمات مذكور بس��يار 

ضعيف است. 
به گزارش اگزيم نيوز مرتضوي خاطرنشان كرد: خانواده هاي 
كارگران معدن در ش��رايط س��ختي به س��ر مي برند و آموزش 
فرزندان يك��ي از چالش هاي پيش روي آنهاس��ت و دولت بايد 

مدارس رايگاني را در مناطق ويژه معادن در نظر بگيرد. 
وي اف��زود: آموزش كاف��ي براي معدنكاران وج��ود ندارد به 

همين دليل اتفاق هاي ناگوار در اين پيش��ه مفرط است، اتفاق 
يك بار پيش مي آيد و خسارات روحي، جسمي، اجتماعي و مالي 
واف��ري را به جاي مي گذارد پس بهتر اس��ت پيش از رخداد با 
آموزش ه��اي الزم و ايجاد تخصص در اي��ن زمينه از اتفاق هاي 
دلخراش جلوگيري شود. مرتضوي در پايان سخنان خود گفت: 
همه اقدام هاي ياد شده بستر مشاركت بخش خصوصي را براي 
سرمايه گذاري و تحويل مس��ووليت هاي بي شمار دولت است و 
ب��ا حمايت و هدايت دولت ش��اهد تح��ول در صنعت و معادن 

خواهيم بود.

اعت��راض به عملك��رد كارت بازرگاني و اينكه از 
طري��ق كارت بازرگاني ايرادات زي��ادي در اقتصاد 
صورت گرفته چندين س��ال است كه مطرح است. 
مس��اله كارت هاي��ي كه ب��ه كارت بازرگاني يك بار 
مصرف معروف شد در بين مسووالن دولتي مشهور 
اس��ت و به همي��ن دليل اتاق بازرگان��ي بارها آماج 
حمات گوناگون قرار گرفته است. هر چند ماه يك 
ب��ار هم مس��اله كارت بازرگاني يك بار ديگر مطرح 
مي ش��ود. در حقيقت چند مساله در كنار همديگر 
مطرح مي شود. موضوع اول اين است كه اصوال چرا 
بايد كارت بازرگاني وجود داش��ته باش��د و اهميت 
داش��تن كارت بازرگان��ي در چيس��ت؟ اگ��ر كارت 
بازرگاني جمع ش��ود آيا نمي ت��وان اقتصاد را بهتر 
اداره كرد؟ موضوع دوم اين اس��ت كه دو نهاد اتاق 
بازرگاني و سازمان صنعت، معدن و تجارت همزمان 
درخصوص كارت بازرگاني مسووليت دارند. از سوي 
ديگر اين كارت از س��وي اتاق هاي تعاون نيز صادر 
مي ش��ود. به همين دليل پيدا كردن ريش��ه مشكل 
بسيار س��خت اس��ت. اين موضوع عما به دعوايي 
بي حاص��ل ميان بخش خصوصي تاجر و دولت بدل 

شده است. 

 بدهي  8 هزار ميلياردي كارت هاي بازرگاني
در همين راستا اخيرا يكي از نمايندگان مجلس 
انتق��ادات تندي از كارت بازرگان��ي را مطرح كرده 
است. رحيم زارع، عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اس��امي با اش��اره به اينكه در خرداد سال 
۹۵ بدهي كارت هاي بازرگاني 8هزار و ۱00ميليارد 
توم��ان و برابر ۱2درصد مجموع ماليات مس��تقيم 

كاال و خدم��ات وص��ول ش��ده در كش��ور اس��ت، 
مش��كل كارت هاي بازرگان��ي را دوگانگي در صدور 
آنه��ا و متمركز نبودن بان��ك اطاعات اين كارت ها 
در ي��ك جا دانس��ت. وي گف��ت: ات��اق بازرگاني و 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت باي��د ي��ك نفر 
را متص��دي كارت ه��اي بازرگاني ق��رار دهد. زارع 
افزود: سوءاس��تفاده از كارت هاي بازرگاني اجاره يي 
در س��ال هاي اخير موجب ضررهاي بس��ياري براي 
بخ��ش اقتصاد ازجمله نپرداخت��ن ماليات و حقوق 
گمركي و ش��فاف نبودن بخش تجاري شده است. 
عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس اف��زود: برخي 
روس��اي اتاق هاي بازرگاني كش��ور تس��هياتي كه 
گرفته ان��د ۱0برابر آن چيزي اس��ت ك��ه در كارت 

اصلي سرمايه گذاري كرده اند. 
زارع گف��ت: زماني ك��ه در اتاق ه��اي بازرگاني 
چنين افرادي روي كار باشند، نظارتي بر كارت هاي 
يك بار مصرف نخواهد شد. وي اضافه كرد: در سال 
۱3۹0 در مقايس��ه با سال ۱380 تعداد كارت هاي 
بازرگاني تمديد نشده 4برابر و كارت هاي صادر شده 
نيز دو برابر شده اس��ت. زارع گفت: با توجه به اين 
موضوع، كارت هاي يك بار مصرف در اين ۱0س��ال 
4برابر افزايش يافته اس��ت. وي اف��زود: با توجه به 
ميزان واردات كاال از طري��ق كارت هاي اجاره يي و 
احتس��اب ۵0 درصد قاچاق به اين كارت ها س��الي 
بيش از 2۱هزارميليارد تومان به توليد كشور آسيب 

وارد مي شود. 

 اتاق، اطالعات خود را به دولت نمي دهد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مجلس 

در بع��د قانون گذاري خوب عمل كرده اما در بخش 
نظارتي ضعيف بوده اس��ت. زارع يكي از راهكارهاي 
پيش��گيري از سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني را 

متناسب شدن مجازات با جرم خواند.
 وي گفت: حف��ظ كارت بازرگاني براي صاحب 
آن به مدت 3س��ال، تعيين ميزان س��قف تجارت 
خارجي و ثبت اجاره نامه ها در سامانه الكترونيكي 
ازجمل��ه راهكاره��اي مقابله ب��ا سوءاس��تفاده از 

كارت هاي بازرگاني است. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس ابتدا با اشاره 
ب��ه اينكه در ص��دور كارت هاي بازرگاني مش��كل 
وج��ود دارد، ادامه داد: عملي��ات صدور كارت هاي 
بازرگاني در اتاق بازرگاني و از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت تاييد مي ش��ود، ات��اق بازرگاني 
بان��ك اطاعاتي خوبي دارد ول��ي در اختيار دولت 

نمي گذارد. 
وي با اش��اره به اينكه سوءاستفاده از كارت هاي 
بازرگاني در سال هاي اخير از دوران تحريم شروع 
ش��ده و باعث ضرر هاي فراوان��ي به مردم، دولت و 
بخش خصوصي ش��ده اس��ت، اظهار كرد: بايد در 
دول��ت و بخ��ش خصوصي ي��ك نف��ر متولي اين 
كار باش��د، كارت هاي به اصط��اح يك  بار مصرف 
بازرگاني نش��ان مي دهد به طور متوس��ط ۹0برابر 
كارت هاي��ي ك��ه تمديد مي ش��ود، واردات صورت 
مي گي��رد و نظارت بر كارت هاي ي��ك بار مصرف 
بازرگان��ي صورت نمي گيرد، بايد ديد كس��اني كه 
در راس بخش خصوصي هس��تند چه تس��هياتي 
گرفته اند، اين كارت ها فقط براي واردات اس��تفاده 

نمي شود. 

 دفاع اتاق بازرگاني از عملكرد
در مقابل مس��ووالن اتاق بازرگان��ي نيز به دفاع 
از عملكرد خود برآمده ان��د. مظفر عليخاني، معاون 
خدمات فن��ي و بازرگاني اتاق اي��ران مي گويد: هر 
انحراف و سوءاستفاده يي در اقتصاد به دليل فضاي 
كسب و كار ناسالم، زيرزميني و بدون شفافيت است. 
وي ب��ا بيان اينكه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
مس��وول تاييد كارت هاي صادر شده به وسيله اتاق 
بازرگاني ايران اس��ت، افزود: اتاق بازرگاني براساس 
قانون اقدام به ص��دور كارت هاي بازرگاني مي كند. 
عليخان��ي گفت: رتبه ايران در كس��ب وكار تجارت 
جهاني ۱20 اس��ت و يكي از دالي��ل آن وجود 48 
قانون، ۱۵كنوانس��يون بين المللي و ۱2رويه تجاري 

در تجارت فرامرزي كشور است. 
وي اضافه كرد: اكنون 34ه��زار كارت بازرگاني 
معتبر در كشور وجود دارد كه حدود ۱0هزار كارت 

از اين تعداد براي اشخاص حقيقي است. 
مع��اون خدم��ات فن��ي و بازرگاني ات��اق ايران 
گفت: 8۵درصد واردات كش��ور مواد اوليه، كاالهاي 
و  تولي��دي  خط��وط  ماش��ين آالت  و  واس��طه يي 
۱0درصد واردات كاالهاي اساس��ي است. عليخاني 
افزود: كارت ه��اي بازرگاني يك بار مصرف كمتر از 
يك درصد كارت هاي بازرگاني صادر ش��ده اس��ت. 
وي گف��ت: وزارت صنعت، مع��دن و تجارت بايد بر 
كارت هاي بازرگاني نظارت داش��ته باشد. عليخاني 
افزود: س��امانه مديريت يكپارچه، فرآيندهاي صدور 
و تمدي��د كارت هاي بازرگاني را با هماهنگي وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت در دول��ت دهم راه اندازي 
و به دس��تگاه هاي ديگر متص��ل كردند درحالي كه 
دس��تگاه ها ب��راي اتصال ب��ه اين س��امانه مقاومت 
مي كردند. وي گفت: براي كاهش دخالت انساني در 
صدور كارت هاي بازرگاني نيز كارت هاي هوش��مند 
را طراحي كرديم. مع��اون خدمات فني و بازرگاني 
ات��اق ايران افزود: ۱2هزار واح��د صنعتي و تجاري 
در كش��ور رتبه بن��دي ش��ده اند. عليخاني گفت: در 

دو س��ال اخير دو ه��زار كارت بازرگان��ي اجاره يي 
به وس��يله اتاق بازرگان��ي، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و گمرك شناس��ايي و باطل شده است. وي 
اف��زود: آنها كه پش��ت كارت هاي ي��ك  بار مصرف 
هس��تند بيش��تر ش��ركت هاي دولتي، خصولتي و 

وابسته به نهادها هستند.  
 

 چرا كارت بازرگاني جمع نمي شود
نكته يي كه در اين ميان كمتر به آن توجه شده 
اين اس��ت كه اصوال چرا بايد كارت بازرگاني وجود 
داشته باش��د؟ كارت بازرگاني در شرايط خاصي به 
عنوان مجوز تجارت خارجي ش��كل گرفت اما امروز 
در اكثر كشورهاي جهان چنين كارتي وجود ندارد. 
چ��را بايد سيس��تمي به ن��ام كارت بازرگاني وجود 
داشته باش��د به جاي آنكه به شركت ها اجازه داده 
ش��ود بنا به نوع مج��وز و فعاليت خ��ود به تجارت 

خارجي بپردازند. 
از س��وي ديگر نمي توان تمام فس��اد را به كارت 
بازرگاني نسبت داد. نحوه فعاليت گمرك به گونه يي 
اس��ت كه به صرف داشتن كارت بازرگاني نمي توان 
كاالها را ترخيص كرد و نياز به اسناد بسياري وجود 
دارد. پس اين ميزان از واردات به چه شكل صورت 

گرفته است. 
اما مس��اله سومي كه هنوز كس��ي به آن پاسخ 
نداده است اين است كه اصوال چرا بايد بحث كارت 
بازرگاني مربوط به عضويت در اتاق بازرگاني باشد؟ 
درح��ال حاضر 2 ن��وع عضويت در ات��اق بازرگاني 
وج��ود دارد. گروه اول كس��اني هس��تند كه صرفا 
عضو اتاق بازرگاني هس��تند و گروه دوم افراد داراي 
كارت بازرگاني هس��تند كه در كنار اين موضوع به 
عضويت ات��اق بازرگاني نيز درمي آيند. اگر مس��اله 
كارت بازرگان��ي از عضويت در ات��اق بازرگاني جدا 
ش��ود، طبيعتا بس��ياري از مش��كات و اتهامات به 
اتاق بازرگاني هم از اين نهاد مهم تش��كلي برداشته 

مي شود. 

گروه تشكل ها| فراز جبلي|
 معاونت تش�كل هاي اتاق بازرگان�ي ايران با 
بقيه معاونت ها تفاوت عمده يي دارد. گذشته از 
حجم ب�االي كار و طيف گس�ترده افرادي كه با 
اي�ن معاونت در تماس هس�تند، وظايف قانوني 
اين معاونت به قدري مهم و س�نگين اس�ت كه 
مي توانس�ت نه�ادي ب�ه بزرگي ات�اق بازرگاني 
ب�راي آن تعريف ش�ود. در حقيقت بخش�ي از 
مهم ترين وظايفي كه قانونگذار به اتاق بازرگاني 
داده اس�ت در همي�ن معاونت تعريف مي ش�ود 
ام�ا عمال اين معاون�ت با امكان�ات و اختياراتي 
در ح�د معاونت ه�اي ديگر و حتي كمت�ر اداره 
مي شود. چنين موضوعي طبيعتا باعث مي شود 
كه هيچگاه انتظ�ارات با عملك�رد اين معاونت 
همخواني نداشته باشد و طبيعتا نياز به تغييرات 
س�اختاري براي ارتقاي نقش تش�كلي يكي از 

خواسته هاي اصلي بخش خصوصي باشد. 

 مهم ترين وظيفه اتاق بازرگاني در يك معاونت
در زم��ان محمد نهاوندي��ان، اختيارات زيادي 
براي اتاق بازرگاني كسب شد. امتيازاتي كه تا آن 
روز كمت��ر براي يك نهاد تش��كلي در نظر گرفته 
مي ش��د در زمان نهاونديان به اتاق بازرگاني اعطا 
شد. نهادي مانند شوراي گفت وگو با حضور تمامي 
وزراي اقتصادي تش��كيل و مسووليت كامل آن به 
اتاق بازرگاني اعطا ش��د به جاي اتاق كش��اورزي 
اختيارات آن به اتاق بازرگاني داده شد و بسياري 

از امتيازات ديگر. 
ام��ا يكي از مهم ترين امتيازاتي كه به واس��طه 
رابطه حس��نه مي��ان نهاوندي��ان و رييس مجلس 
ب��ه اتاق داده ش��د، اختيار تمامي تش��كل ها بود. 
براساس قانون مسووليت س��اماندهي تشكل هاي 
اقتص��ادي بر عه��ده اتاق بازرگاني ق��رار گرفت تا 
هدف از شعار صداي واحد كه بارها در صحبت هاي 
نهاونديان مطرح شده بود، روشن شود. اين امتياز 
مي توانس��ت به هر نهادي فرات��ر از اتاق بازرگاني 
داده ش��ود اما قانونگذار اي��ن اجازه را داد كه اتاق 
بازرگاني به عنوان مهم ترين تشكل اقتصادي خود 
داراي اين اختيار باش��د كه بقيه تش��كل ها را نيز 

ساماندهي كند. 
هر چند براي اين س��اماندهي طرح هاي زيادي 
نوش��ته ش��د و موضوعات زيادي در دس��تور كار 

قرار گرفت اما يك مش��كل باقي ماند. س��اختاري 
كه براي س��اماندهي در نظر گرفته شد صرفا يك 
معاونت ب��ود و اختي��ارات آن در همان حد باقي 

ماند.
 

 وضعيت امروز معاونت تشكل ها
معاونت تش��كل ها به هيچ وجه امتيازاتي بيشتر 
از ساير معاونت ها به دست نياورد و انگار مسووالن 
اتاق اهميت قانون تصويب شده را متوجه نبودند. 
تعداد محدودي كارمن��د در يك معاونت زير نظر 

معاون تشكل ها به فعاليت مي پردازند. 
اين افراد مجبور هستند به بيش از 300تشكل 
كه هر س��ال نيازمند برگزار مجمع و بس��ياري از 
كارهاي ديگر هس��تند، خدم��ات ارائه دهند. اين 
تش��كل ها هر ك��دام در صنف خ��ود از مهم ترين 
افراد صنفي محس��وب مي ش��وند به همين دليل 
هر تشكل حساس��يت خاص خود را دارد. طبيعتا 
اكثريت ان��رژي اين معاونت صرفا به ارائه خدمات 

اوليه مورد نياز تشكل ها تخصيص پيدا مي كند. 
در كن��ار اين موض��وع اهدافي مانن��د ارتقاي 
تش��كل ها، برنامه ريزي براي س��اختار تش��كلي و 
بس��ياري از موارد ديگر مطرح اس��ت. در چند ماه 
گذش��ته نيز براساس برنامه معاون تشكل ها شاهد 
برگزاري چندين دوره آموزش��ي بوده ايم درحالي 
كه امكانات آنها براي پاسخگويي به نياز تشكل ها 

كافي نيست. 
از سوي ديگر گروه بندي هاي مختلف در اتاق و 
فشاري كه از سوي مسووالن اتاق بازرگاني بر اين 
معاونت گذاش��ته مي ش��ود عما روند فعاليت اين 
نهاد را مختل كرده اس��ت. در حقيقت در شرايط 
عادي هم امكان��ات اين معاونت براي رس��يدگي 
ب��ه اين حجم از وظايف ناچيز ب��ود و در كنار آن 
توقع��ات و انتظارات مختلف اف��راد در زمينه هاي 
مختل��ف را بايد در نظر گرف��ت. دعواهاي گروه ها 
در اتاق عما خود را در مسائل اين معاونت نشان 
مي ده��د و اي��ن موض��وع روند كاره��اي معاونت 

تش��كل ها را بس��يار كندتر مي كند. ه��ر گروهي 
تاش مي كند، چهره يي نزديك به خود مسووليت 
تش��كل ها را عهده دار شود و از دادن اختيارات به 

اين معاونت نگران هستند. 

 ساختاري بهينه
ساختار درس��ت در زمينه تشكل ها به اينگونه 
بود ك��ه نهادي متش��كل از همه تش��كل ها براي 
ساماندهي تش��كل ها شكل گيرد. اما ساختار اتاق 
بازرگان��ي اين موضوع را به ش��كل ي��ك معاونت 
تعريف ك��رد. حال كه وضعيت به اينگونه اس��ت، 
طبيعت��ا بايد در ش��رايط فعل��ي اج��ازه داد اين 
معاونت به دور از هر گونه فعاليت گروهي و منافع 
اش��خاص به فعاليت بپردازد. اين موضوعي اس��ت 
كه در س��ال هاي اخي��ر كمتر ش��اهد آن بوده ايم 
و معاونت فعلي هم كه به خاطر س��بقه تش��كلي 
تصمي��م به فعاليت ب��ه دور از جهت گيري را دارد 
عما با مش��كات زيادي به دليل همين بي طرفي 

روبه روس��ت. گروه ه��اي مختل��ف فع��ال در اتاق 
بازرگاني بايد بپذيرند كه بحث معاونت تش��كل ها 
عما با س��اير بخش ها متفاوت اس��ت و بايد همه 
گروه ها فش��ار را از روي اين معاونت بردارند. ادامه 
روند فعلي تنها باعث تضعيف تشكل ها خواهد شد. 
تاريخچه اين معاونت نش��ان داده كه الگوهاي 
مختلفي براي بحث تش��كل ها در نظر گرفته شده 
اس��ت. مدل هايي همچون ايج��اد يك اتاق فكر يا 
ش��وراي راهبردي تش��كل ها همچنين س��پردن 
مس��ووليت به يكي از اعضاي هيات نمايندگان از 

مدل هاي قبلي است. 
در حقيقت يك بحث اساس��ي در اين خصوص 
وجود دارد. فشار اساسي روي اين معاونت به اين 
دليل است كه كارهاي اجرايي كه منافع گروه ها را 
تامين مي كند تحت تاثير قرار گيرد و هر گروهي 
ت��اش دارد كه اين كارهاي اجرايي به س��ود وي 
باش��د. نقش دوم اين تش��كل كه اتفاقا در دوران 
فعلي بر آن تاكيد زيادي ش��ده، مس��ائلي از قبيل 
برنامه ريزي و ارتقاي تش��كلي اس��ت كه به دليل 
فش��ارهاي ناش��ي از نقش اول عما بس��ياري از 

برنامه ها به سختي انجام مي شود. 
در چنين شرايطي اتاق بازرگاني بايد بتواند در 
ساختار اجرايي خود نوعي معاونت ايزوله در قبال 
هر گونه فش��ار خارجي در معاونت تشكل ها ايجاد 
كند. ام��روز بعضي مي گويند، معاونت تش��كل ها 
كارايي ندارد اما واقعيت اين اس��ت كه هر مديري 
با هر سطح از توان در قبال مسائل و مشكات در 

ساختار فعلي نمي تواند كار كند. 
اعضاي اتاق بازرگاني باي��د به يك اجماع نظر 
برسند كه معاونت تشكل ها بايد فارغ از گروه بندي 
اداره ش��ود. اعضاي هيات نمايندگان بايد بپذيرند 
كه معاونت تش��كل ها نياز دارد كه تصميم نهايي 
را بگي��رد و اف��راد با البي هيات رييس��ه يا ديدن 
دبي��ركل نتوانند تصميمات معاونت تش��كل ها را 

تغيير دهند. 
در حقيقت س��اختار فعلي اجازه رشد تشكل ها 
را نمي دهد و مته��م اصلي اين موضوع خود اعضا 
هس��تند. به نظر مي رس��د يك بلوغ فكري كامل 
درخصوص معاونت تش��كل ها الزم باشد تا مانع از 
اعمال سليقه بر اين بخش مهم از اتاق بازرگاني و 
به تبع آن كاهش كارايي آن شود تا به مرور شاهد 

ارتقاي تشكل ها باشيم. 
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دارايي هاي رييس جمهوري 
پيشين برزيل بلوكه شد

 پايان اعتصاب مخالفان »مادورو«
با 2 كشته و صدها بازداشتي

 پايان مذاكرات »برگزيت«
اختالف نظرها باقي است

گروه جهان|
اعتصاب عمومي  مخالفان دولت نيكالس مادورو، رييس جمهوري ونزوئال با 2 كشته و 367 
بازداشتي به پايان رسيد. سازمان انجمن جنايي ونزوئال )سازمان غيردولتي كمك به قربانيان 
نقض حقوق بش��ر( روز جمعه )ديروز( با اعالم اين خبر افزود: »نخستين كشته اين اعتصاب 
يك جوان 24ساله بود كه در مركز ايالت ميراندا به دست نيروهاي پليس و شبه نظاميان حامي 
رييس جمهوري كش��ته شد. چند ساعت بعد جوان 22 ساله ديگري در تظاهرات در والنسيا 
واقع در ايالت كارابوبو به دليل اصابت قوطي گاز اشك آور نيروهاي امنيتي به قفسه سينه اش 
جان خود را از دست داد.« دادستاني كشور تحقيقات در مورد اين دو حادثه را آغاز كرده است. 

به گزارش اين سازمان، 367 مخالف نيز روز پنج شنبه دستگير شدند. 
ائت��الف مخالف دولت از همه بخش هاي اقتصادي خواس��ته بود ك��ه پس از برگزاري 
همه پرسي غيررسمي در مورد تاسيس مجمع قانون اساسي، روز پنج شنبه اعتصاب عمومي  
كنند و مخالفت خود را با برنامه هاي مادورو نشان دهند. اعتصاب بالفاصله به درگيري هاي 
جديدي ميان تظاهركنندگان و نيروهاي امنيتي در نقاط مختلف كشور انجاميد. به گفته 
فردي گوارا، معاون مجلس ملي  ونزوئال، اعتصاب عمومي  توسط 85درصد مردم در سطح 
ملي  دنبال شد. وي اين اعتصاب عمومي  را موفقيت آميز و عاملي موثر در افزايش فشارها 
بر مادورو قلمداد كرد. اما رييس جمهوري ونزوئال اين اعتصاب عمومي  را بي اهميت توصيف 
كرد و با اشاره به عملياتي بودن 700 شركت مهم در سراسر كشور گفت: روح ملي  خواستار 
صلح پيروز ش��ده اس��ت. مادورو در عين حال از حمله گروه هاي خشونت طلب مرتبط با 
مخالفان به مقر تلويزيون ونزوئال در شهر سوكره واقع در ايالت ميراندا، انتقاد كرد و با اشاره 
به روز انتخابات مجمع قانون اساسي گفت: »در حالي  كه مخالفان دولت حمله و تخريب 
مي كنند، ما وطن را مي سازيم و روز 30جوالي عليه تروريست ها و براي صلح راي خواهيم 
داد.«مادورو برنامه خود براي تشكيل مجمع جديدي موسوم به مجمع قانون اساسي را در 
ماه آوريل اعالم كرد. اين برنامه از همان زمان خش��م مخالفان را برانگيخت، چرا كه آنها 
معتقدند رييس جمهوري با اين اقدام قصد دارد قدرت مجمع ملي تحت كنترل مخالفان را 

از بين ببرد و قدرت حزب سوسياليست را در كشور تثبيت كند. 

گروه جهان|
يكي از دادگاه هاي برزيل در ادامه تحقيقات عليه رييس جمهوري پيشين اين كشور 

در پرونده فساد مالي، دارايي هاي لوييس ايناسيو لوال داسيلوا را مسدود كرد. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، قاضي س��رخيو مورو كه مس��وول رس��يدگي به 
پرونده هاي مرتبط با فس��اد مالي در برزيل اس��ت، اعالم كرد كه در جريان تحقيقات 
خود در خصوص لوال داسيلوا، حكم بسته شدن حساب هاي بانكي و همچنين ضبط 
شماري از اموال وي را صادر كرده است. قاضي مورو گفت كه ارزش دارايي هاي نقدي 
و غيرنقدي داس��يلوا حدود 4 ميليون و 300هزار دالر است. براساس اسناد دادگاه او 

صاحب سه آپارتمان، يك قطعه زمين، دو اتومبيل و دو حساب بانكي است. 
قاضي مورو حدودا يك هفته پيش داسيلوا را در پرونده اتهام دريافت رشوه از يك 
شركت مهندسي براي واگذاري قراردادي مربوط به شركت ملي نفت برزيل گناهكار 
دانست و او را به زندان محكوم كرد. اين قاضي هفته پيش نيز دستور توقيف آپارتماني 
ساحلي در ايالت سائوپائولو را داده بود كه به ادعاي وي از سوي شركت ساختماني به 
عنوان رشوه براي رسيدن به 3 قرارداد از شركت ملي نفت برزيل )پتروبراس( به داسيلوا 

داده شده است. اين تنها يكي از پنج پرونده فساد تشكيل شده عليه داسيلواست. 
با اين حال، داس��يلوا اتهامات مطرح شده عليه خود را رد و درخواست تجديدنظر 
كرده است و تا زمان برگزاري جلسات محاكمه كه به نظر مي رسد چند ماه طول بكشد، 
داسيلوا آزاد خواهد بود. رييس جمهوري پيشين برزيل كه يكي از نامزدهاي احتمالي 
انتخابات آينده رياست جمهوري اين كشور نيز محسوب مي شود، اعالم كرده است كه 
پرونده تشكيل شده عليه وي اهداف سياسي دارد و تنها براي ضربه زدن به او پيش از 
انتخابات رياست جمهوري است. وي گفت كه با وجود اين پرونده قضايي، در انتخابات 
نامزد مي شود و به عرصه سياسي باز مي گردد. اين حكم در حالي صادر شده است كه 
ميشل تمر، رييس جمهوري كنوني برزيل نيز با چالش اتهام فساد دست و پنجه نرم 
مي كند و آينده سياسي وي در هاله يي از ابهام قرار دارد. ديلما روسف، رييس جمهوري 
پيشين برزيل نيز به دليل سوء استفاده از بودجه دولتي استيضاح و بركنار شده است. 

گروه جهان|
مذاكرات برگزيت ميان مقامات ارشد بريتانيا و اتحاديه اروپا روز پنج شنبه در بروكسل 
در حالي پايان يافت كه نتيجه اين مذاكرات، توافقاتي ناچيز بود و به كاهش شديد ارزش 

پوند منجر شد. 
به گزارش رويترز، در مذاكرات 4 روزه در بروكس��ل دوطرف سعي كردند به زمينه هاي 
مشتركي براي همكاري دست يابند، اما در نهايت مذاكره كنندگان بريتانيا و اتحاديه اروپا 
ب��ه اختالفات عمي��ق خود اذعان كردند. ديويد ديويس وزي��ر برگزيت بار ديگر تاكيد كرد 
كه بريتانيا حاضر اس��ت بدون دس��تيابي به توافق از اتحاديه اروپا خارج شود. ميشل بارنيه 
مذاكره كننده ارشد اتحاديه اروپا نيز گفت: »يك اختالف ديدگاه اساسي درباره نحوه حمايت 
از حقوق شهروندان اروپايي كه در بريتانيا زندگي مي كنند، وجود دارد و همين طور در مورد 
بريتانيايي هايي كه در 27كشور ديگر اتحاديه اروپا ساكن هستند. دادگاه هاي اروپايي بايد 
حقوق ش��هروندان را پس از برگزيت تضمين كنند.« اين درحالي است كه مقامات بريتانيا 
معتقدند مردم اين كش��ور با راي به خروج از اتحاديه اروپا، اس��تقالل دس��تگاه قضايي را 
خواس��تار بوده اند. بارنيه در كنفرانس خبري مشترك با ديويس افزود: »بريتانيا بايد درباره 
صورت حساب برگزيت و مساله مرز ايرلند در دور بعدي مذاكرات كه اواخر ماه آگوست برگزار 
مي شود، شفاف سازي كند.« حقوق شهروندان اتحاديه اروپا كه در بريتانيا زندگي مي كنند، 
تعهدات مالي بريتانيا به اتحاديه اروپا تا زمان جدايي رسمي و مرز ايرلند سه موضوع اصلي 
مناقشات در مذاكرات برگزيت هستند و طرف اروپايي اصرار دارد كه اين مسائل بايد پيش از 
آغاز گفت وگوها درمورد روابط تجاري آتي، حل شده باشند. كارشناسان و ناظران بريتانيايي 
هشدار داده اند كه در صورت عدم دستيابي به توافق تجاري با اتحاديه اروپا هزينه هاي گزافي 
به اقتصاد اين كشور تحميل مي شود و درنظر گرفتن دوره يي دست كم دوساله براي پيشبرد 
روند خروج )دوره انتقالي(، مي تواند از فشارها بكاهد. فيليپ هاموند وزير دارايي بريتانيا نيز 
با اين مساله موافق است و ظاهرا همين موضوع به اختالف در كابينه ترزا مي  منجر شده 
است. برخي تندروهاي حامي برگزيت كه خروج سخت را خواستار هستند، هاموند را متهم 

كردند كه منفعت مالي را به خواسته مردم و صالح كشور ترجيح مي دهد. 

 نزديكان ترامپ
در كنگره شهادت مي دهند

گروه جهان| ش��ماري از نزديكان دونال��د ترامپ براي 
ش��هادت درمورد ارتباط كمپين انتخاباتي رييس جمهوري 
با روس��يه در كنگره حاضر خواهند شد. كميته قضايي سنا 
اعالم كرد كه دونالد جونيور ترامپ، پسر رييس جمهوري و پل 
مانافورت عضو ستاد انتخاباتي وي، همين دوشنبه 24 جوالي 
ب��راي »اداي توضيحاتي« در برابر اين كميته حاضر خواهند 
ش��د. جرد كوشنر داماد ترامپ نيز دوشنبه آينده براي اداي 
شهادت در برابر كميته اطالعات سناي امريكا حاضر مي شود. 

اين جلسه پشت درهاي بسته برگزار خواهد شد. 
خب��ر احضار نزديكان ترامپ به كنگره در حالي منتش��ر 
شد كه كنگره در حال تحقيق در مورد ارتباط برخي اعضاي 
خانواده و ستاد انتخاباتي وي با روسيه است. در همين حال، 
برخي منابع آگاه اع��الم كرده اند كه ترامپ درنظر دارد افراد 
مرتبط با ماجراي ارتباط مبارزات انتخاباتي خود با روس��يه 
را مش��مول عفو قرار دهد و سوال اينجاست كه آيا تحقيقات 
رابرت مولر درمورد ارتباط رييس جمهوري و افراد نزديك به 

او با روسيه نيز متوقف خواهد شد يا خير؟!
به نوش��ته واشنگتن پست، ترامپ از مش��اوران حقوقي خود 
خواس��ته اختيارات قانوني رييس جمهوري را در زمينه عفو افراد 
درگير در ماجراي ارتباط مقامات دولت با روس��يه بررسي كنند؛ 
حق رييس جمهوري امريكا براي عفو مجرمان در قانون اساسي 
اين كش��ور و تفاسير قضايي به رس��ميت شناخته شده و هدف 
مش��اوران حقوقي ترامپ اين است كه دريابند در صورت صدور 
فرمان عفو توسط رييس جمهوري، پيگيري و تحقيقات در مورد 
ماجراي ارتباط با روس��يه توسط رابرت مولر مامور ويژه تحقيق، 
هم متوقف مي شود يا نه. مولر مي تواند در صورت يافتن اسنادي 
دال بر ارتباط نزديكان رييس جمهوري همچون پس��ر و داماد او، 
مش��اوران وي و ديگر مقامات كاخ س��فيد، آنه��ا را تحت پيگرد 
قانوني ق��رار دهد و تنها رييس جمهوري ت��ا پايان فعاليتش در 
دولت از مصونيت قضايي برخوردار است. اكنون به نظر مي رسد 
كه مش��اوران حقوقي ترامپ در تالش هس��تند با يافتن ايرادات 
قانوني، مانع از ادامه كار مولر شوند. يكي از مواردي كه مشاوران 
ترامپ س��عي در اثبات آن دارند، مس��اله تداخل و تضاد منافع 
اس��ت. س��ناتور مارك وارنر رهبر دموكرات هاي سنا، در واكنش 
به انتشار اين گزارش نگراني خود را از احتمال صدور فرمان عفو 
رييس جمهوري ابراز داش��ت و در بيانيه يي نوش��ت كه دخالت 
روس��يه در انتخابات رياست جمهوري سال 20١6، »حمله عليه 

دموكراسي« بود. 
كاخ س��فيد تاكن��ون در م��ورد گزارش واشنگتن پس��ت 
اظهارنظر نكرده است، اما ترامپ روز چهارشنبه هشدار داد كه 
در تحقيقات مولر، بخشي از فعاليت هاي مالي اعضاي خانواده 
او بايد از بررسي مصون بماند. رسانه ها و منابع اطالعاتي امريكا 
معتقدند كه دولت روسيه در انتخابات رياست جمهوري 20١6 
امري��كا مداخله كرده و هدف احتماال جلوگي��ري از پيروزي 
هيالري كلينتون بوده اس��ت. روس��يه اين اتهام را به ش��دت 
تكذيب كرده، اما كنگره، پليس فدرال و وزارت دادگس��تري 

امريكا همچنان مشغول تحقيقات در اين زمينه هستند. 

آلمان در سياست ها در قبال 
تركيه بازنگري مي كند

وزي��ر خارج��ه آلم��ان اعالم ك��رد ك��ه در هماهنگي با 
صدراعظم اين كشور در روابط با تركيه بازنگري خواهد شد. 
زيگمار گابريل همچنين به شهروندان آلماني در مورد سفر به 
تركيه هشدار داد و گفت ممكن است كه مسافران هر لحظه و 
بي هيچ دليلي دستگير شوند. وي روز پنج شنبه اعالم كرد كه 
دستگيري پتر اشتويتنر فعال حقوق بشر اين كشور در تركيه، 
نشان دهنده اين است كه شهروندان آلمان در تركيه در امان 
نيس��تند. گابريل همچنين درنظر دارد درباره تضمين هاي 
دولتي براي س��رمايه گذاران آلماني در تركيه بازنگري كند، 
چراكه در تركيه س��رمايه داران كشورهاي ديگر ممكن است 

در كنار تروريست ها دستگير و محاكمه شوند.  
وزي��ر امور خارجه تركيه از اظهارات همتاي آلماني خود 
درخصوص تغييرات در سياس��ت هاي اقتصادي برلين انتقاد 
ك��رد. مولود چاووش اوغل��و در صفحه توييتر خود نوش��ت: 
»آلمان كشوري است كه به اعضاي حزب كارگران كردستان 

)پ.ك.ك( و جنبش گولن در خاك خود پناه مي دهد.«

 زمين لرزه در يونان و تركيه
با 2 كشته و 200 زخمي

زمين لرزه نيمه هاي شب جمعه سواحل توريستي تركيه و 
يونان در درياي اژه را به شدت لرزاند و درنتيجه آن دست كم 
دو گردش��گر خارجي كشته و حدود 200 نفر زخمي شدند. 
مقام ه��اي محلي در جزي��ره كوس يونان اع��الم كردند كه 
زمين لرزه دس��ت كم ١20 زخمي بر جا گذاش��ته است. اين 
جزيره يك مكان توريستي به ويژه براي گردشگران بريتانيايي 
اس��ت. هويت زخمي ش��دگان اين حادثه هنوز معلوم نشده 
است. در شهر بدروم تركيه در امتداد درياي اژه نيز دست كم 

70 نفر در پي اين حادثه زخمي و بستري شدند. 

 سفير جديد امريكا در روسيه
به سنا معرفي شد

رييس جمهوري امريكا جان هانتس��من فرماندار پيشين 
ايالت يوتا، را به عنوان سفير جديد واشنگتن در مسكو منصوب 
و براي تاييد، به س��ناي اين كش��ور معرفي كرد. به گزارش 
ايتارتاس، هانتسمن، 57 ساله، طي سال هاي 2005 تا 2009 
مي��الدي فرماندار ايالت يوتا بود. وي به زبان چيني مس��لط 
است و 7 فرزند دارد. وي در سال ١992 به عنوان سفير امريكا 
در سنگاپور منصوب شد. باراك اوباما، رييس جمهوري پيشين 
امريكا، در س��ال 2009 جان هانتسمن را به عنوان سفير اين 

كشور در چين منصوب كرده بود. 

امير قطر دستور اصالح قانون 
مبارزه با تروريسم را صادر كرد

قطر در جريان مناقش��ه با چند كش��ور عربي به رهبري 
عربستان، تغييراتي را در قانون مبارزه با تروريسم خود اعمال 
خواهد كرد. به گزارش قنا، شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر، 
پنج شنبه فرماني را در همين رابطه صادر كرد كه براساس آن، 
دو »فهرست ملي« متشكل از »افراد و سازمان هاي تروريستي« 
تنظيم خواهد ش��د و مفاهيمي چون »تروريست«، »جرايم و 
سازمان هاي تروريستي« و نيز »تامين مالي تروريسم« نيز از 
نو تعريف مي شوند. اين فرمان در راستاي فرو نشاندن بحران 
خليج فارس و رفع محاصره اين كشور توسط چند كشور عربي 

به رهبري عربستان سعودي ارزيابي شده است.

دريچه

از منطقه

كودتاي سلطنتي عليه محمد بن نايف چگونه رخ داد

پشت پرده وليعهدي محمد بن سلمان

سفر رييس جمهوري تركيه به حاشيه خليج فارس

آيا اردوغان مي تواند آتش بحران قطر را فرو بنشاند؟
گروه جهان|

رييس جمهوري تركيه با ه��دف حل و فصل بحران 
قطر يك شنبه)فردا( راهي عربس��تان سعودي، كويت و 
قطر مي شود. رجب طيب اردوغان در شرايطي اين سفر 
را آغاز كرده كه پيش تر ديپلماسي تلفني مشهورش براي 
رفع تنش ميان طرفين بي نتيجه ماند و در نهايت آنكارا 
تصميم گرفت كه صراحتا از قطر حمايت كند. تالش هاي 
ديپلماتيك غربي و عربي هم تاكنون نتوانسته آتش اين 

بحران مشتعل را خاموش كند. 
المانيتور با اشاره به سابقه روابط تركيه و كشورهاي 
عربي مي نويس��د: اردوغان ك��ه در زمان وقوع بهار عربي 
نخس��ت وزير بود، ب��ه همراه احم��د داوود اوغل��و، وزير 
خارج��ه فوق الع��اده جاه طلبش، آرزوه��اي بزرگي براي 
تركيه داش��تند. پس اي��ن يك لحظه تاريخ��ي بود كه 
مي توانس��ت با توجه به ارزش هاي مش��ترك اس��المي، 
تركيه را تبديل ب��ه بازيگر اصلي منطقه كند. تركيه كه 
زماني حاكم منطقه بود به خوبي مي توانست نفع خود و 
منافع ديگر كشورها را به هم گره بزند. اما در ملي گرايي 
عربي، قضايا به اين س��ادگي نبودند. موضع منفي نهفته 
تاريخي در قبال تركيه، عدم تمايل دروني حكومت هاي 
عربي منطقه نسبت به اسالم سياسي بايد در نظر گرفته 
مي شد. تحوالت نشان دادند كه سني  بودن براي متحد 
كردن نيروهاي سني كافي نيست. هنگامي كه عبدالفتاح 
السيس��ي، دولت اخوان المسلمين و محمد مرسي را كه 
دوس��ت نزديك اردوغان بود در س��ال 20١3 س��رنگون 
كرد، ش��وكي به اردوغان وارد ش��د. وقاي��ع بعدي مانند 
وخيم تر ش��دن اوضاع در س��وريه، تيرگي روابط آنكارا با 
غرب و حساسيت فزاينده نسبت به قدرت روزافزون ايران 

در منطقه باعث ش��د تا اردوغ��ان دل آزردگي خود را از 
س��عودي ها در رابطه با كودتاي مصر به كناري نهد و به 
سوي تقويت پيوندهاي استراتژيك با رياض برود. او حتي 
تا آنجا پيش رفت كه ط��ي ديدارش از رياض در 20١5 
تمايل خود را براي پيوس��تن به ائتالف 34كش��ور عليه 

تروريسم ابراز كرد. 
ب��ا اين حال قطر تنها كش��وري در منطق��ه بود كه 
در تمام��ي ديدگاه ها، از س��وريه تا اخوان المس��لمين، با 
تركيه اش��تراك  نظر داشت. قطر همچنين در بخشي از 
حركت هاي تركيه كه مورد پسند كشورهاي منطقه نبود، 
كنار آنكارا مي ايستاد. قطر تبديل به سرمايه گذاري بزرگ 
در تركيه ش��د. اواخر سال 20١4 آنكارا تصميم گرفت تا 
يك پايگاه نظامي در قطر ايجاد كند؛ اين امر نشانه يي از 
تحكيم پيوندهاي استراتژيك تركيه با كشورهاي خليج 

محسوب مي شد. 

 نقش تركيه در بحران قطر
بح��ران قطر اما آن��كارا را غافلگي��ر و خللي ديگر در 
برنامه ه��اي خاورميانه يي اردوغان ايجاد كرد. اين بحران 
همچني��ن رييس جمهوري تركي��ه را بر س��ر دو راهي 

غامضي ميان ايران و عربستان سعودي گير انداخت. 
پس از آنكه بحرين، مصر، عربستان سعودي و امارات 
متح��ده عربي رواب��ط خود را در اوايل م��اه ژوئن با قطر 
قطع و اين كش��ور را به هم پيماني ب��ا ايران و حمايت  از 
گروه هاي تروريستي و افراط گرا متهم كردند  ١3شرط را 
براي برق��راري مجدد روابط ارائ��ه دادند كه يكي از آنها 
بستن پايگاه نظامي مشترك دوحه و آنكارا در قطر بود. 
به نظر مي رسد كه حضور نظامي تركيه در قطر، شرايط 

كنوني ميان دوحه و كشورهاي همسايه اش را پيچيده تر 
كرده است. 

تركيه هدف ق��رار دادن نزديك ترين متحدش را در 
ش��وراي همكاري خليج، غيرانس��اني و ض��د ارزش هاي 
اس��المي خوان��د. اردوغ��ان بارها گفته كه درخواس��ت 
عربستان و متحدانش براي بستن پايگاه نظامي تركيه در 
قطر خالف قوانين بين المللي است. المانيتور مي نويسد: 
شرط تعطيلي پايگاه نظامي تركيه در قطر نشان مي دهد 
كه عربس��تان و متحدانش چه نگاهي ب��ه تركيه دارند، 
كشوري كه عزم خود را جزم كرده تا تالش  آنها براي به 

زانو درآوردن آل ثاني را ناكام بگذارد. 
تركي��ه ن��ه  تنها ضرب االجل عربس��تان س��عودي و 
متحدانش را رد كرد بلكه نيروهاي بيش��تري را به قطر 
فرس��تاد. اخيرا تانك هاي تركيه در دوحه ديده شده اند 
البته همين امر تنش ميان كش��ورهاي سني خاورميانه 
را جدي تر كرده اس��ت. تركيه، عربستان سعودي و قطر 
از جمعيتي اكثرا س��ني تشكيل شده اند اما تركيه و قطر 
روابط دوستانه يي با برخي از گروه هاي اسالم گراي سني 
مانند اخوان المسلمين دارند كه عربستان، مصر و امارات 
آنها را گروه هايي تروريس��تي مي دانند. اگر كويت و ساير 
ميانجي هاي بي طرف نتوانند مشكل را حل كنند، ادامه 
حضور نظامي تركيه در قطر مي تواند شرايط را به نقطه 
جوش برساند. اين مس��اله مي تواند يك دوراهي غامض 
ديگر پس از عراق و س��وريه بر سر راه سياست خارجي 
تركيه در خاورميانه ايجاد كند. مش��خص نيست كه آيا 
در ص��ورت ادامه مخاصمه، حضور نظامي تركيه در قطر 

تاثيري در توازن قوا خواهد داشت؟ 
فارغ از اينكه آيا نيروهاي تركيه در قطر توان نظامي 

ب��راي دفع حمله احتمالي را دارند ي��ا خير، حضور آنها 
نوعي حمايت نظامي و اخالقي از خاندان آل ثاني اس��ت 
و كش��ورهاي ش��وراي هم��كاري را براي اق��دام نظامي 
محتاط تر مي كند. تس��ريع اعزام نيروهاي تركيه به قطر 
پس از بحران، پيامي از جانب آنكارا به دوحه بود كه قطر 

نبايد به فشار همسايگانش تن دهد. 
با وجود اعتراض  احزاب اپوزيس��يون دولت تركيه كه 
نس��بت به حضور نظام��ي در قطر هش��دار دادند، آنكارا 
به  وضوح ب��اور دارد كه حمايت از دوحه در برابر فش��ار 
عربس��تان و ام��ارات به س��ود منافع ملي تركيه اس��ت. 
ترك ها مي خواهند س��رمايه گذاري بيش��تر قطري ها را 
در اقتصادش��ان داشته باش��ند. عظيم ترين شركت هاي 
ساخت وس��از تركيه كه رشد اقتصادي اين كشور مديون 
آنهاس��ت درصدد انعق��اد قراردادهاي پرس��ود با دوحه 
هستند. تركيه، قطر را يك بازار بزرگ براي صنايع دفاعي 
و اسلحه س��ازي خود مي بيند و ايجاد پاي��گاه را در آ نجا 
به عنوان نخس��تين حضور نظامي تركيه در يك كشور 

عرب، بخشي از موضع اس��تراتژيك قدرتمندتر خود در 
طول خاورميانه و آفريقا مي داند. 

گذشته از اينكه وقايع چگونه رقم بخورند، ترك ها با 
ايستادن در كنار قطر مقابل تهديد بي سابقه حاكميت 
و اس��تقالل اين كشور از جانب كشورهاي عرب خليج 
فارس، روابط خود را با دوحه به سطحي عالي گسترش 
داده اند. امير قطر نخستين رهبر خارجي بود كه حدود 
يك  سال قبل در پي كودتاي نافرجام تركيه با اردوغان 
تماس گرفت. رييس جمه��وري تركيه اخيرا گفته كه 
كودت��ا از جانب عناصري در ش��وراي همكاري خليج 
فارس)با اشاراتي كه اين اتهام را متوجه امارات مي كرد( 

صورت گرفت. 
برخي ناظران بر اين باورند حاال كه زمزمه هاي شكست 
ائتالف عربستان در طرح به انزوا كشاندن قطر بلند شده، 
اردوغ��ان تالش دارد تا رقب��اي منطقه يي را قانع كند كه 
آبرومندانه دس��ت از اين سياست شكس��ت خورده خود 

برداشته و راه مصالحه و سازش را در پيش گيرند.

گروه جهان| طال تسليمي|
پس از گذش��ت يك م��اه از بركن��اري ناگهاني و 
غيرمنتظ��ره محمد بن نايف و جانش��يني محمد بن 
س��لمان، مقامات نزدي��ك به آل س��عود اطالعاتي را 
منتشر كردند كه پشت پرده اقدامات پادشاه عربستان 
س��عودي براي بر تخت نش��اندن فرزند محبوبش را 
آش��كار مي كند. به نظر مي رس��د كه ملك سلمان از 
ابتداي ام��ر دنبال فراهم آوردن ش��رايط پادش��اهي 
پس��رش بوده اس��ت و به زودي به نفع وي از سلطنت 
كناره گيري خواهد كرد. اين در حالي است كه محمد 
بن سلمان به دليل سياست هايي همچون آغاز جنگ 
يمن كه به مش��كالت ش��ديد اقتصادي در عربستان 
منجر ش��د و قطع مزاياي نيروهاي خدمات ش��هري 
از محبوبي��ت چنداني برخوردار نيس��ت و در صورت 
جانشيني پدرش با مسائلي همچون جنگ يمن، فشار 
اقتصادي ناشي از كاهش بهاي نفت، رقابت با ايران بر 
سر نفوذ در منطقه و اخيرا بحران ديپلماتيك قطر در 

خليج فارس مواجه خواهد شد. 
به گزارش رويترز، محمد بن نايف چهره  قدرتمند 
عربس��تان سعودي در دو دهه گذشته و نفر بعدي كه 
قرار بود به س��لطنت برسد، روز سه شنبه 20 ژوئن از 
سوي ملك س��لمان به قصر سلطنتي در مكه احضار 
ش��د و به گفته يك منبع آگاه، پادش��اه در همان جا 
به وي دس��تور داد تا از وليعه��دي كناره گيري كند. 
علت اين درخواست ملك س��لمان اعتياد محمد بن 
نايف به داروهاي مس��كن و تاثيرگذاري اين داروها بر 
تصميم گيري ها و قضاوت او عنوان ش��د. اما جزييات 
جديد منتش��ر شده در مورد اين ديدار نشان مي دهد 
كه اين اتفاق در حقيقت كودتايي عليه بن نايف بوده 
است. يك مقام ارشد سعودي در اين باره گفت: »اينها 
بي پايه و اس��اس و نادرست هس��تند و هيچ معنايي 
ندارند. اين داس��تان همانند يك فانتزي مناسب براي 
فيلم هاي هاليوودي به تصوير كش��يده ش��ده است.« 
مناب��ع آگاه اعالم كردند كه ملك س��لمان از ابتداي 
امر تصميم داش��ت پس��ر خود را به سلطنت برساند 
و از مش��كل اعتياد محمد بن ناي��ف براي توجيه اين 
مس��اله استفاده كرد. منابع نزديك به محمد بن نايف 
تايي��د كرده اند كه وي در پي حمله القاعده در س��ال 
2009، مش��كالتي دارد و ب��ه همين دليل از مورفين 
براي كاهش درد استفاده مي كند. اما سه نفر از اعضاي 

خاندان س��لطنتي، چهار مقام ديگر مرتبط با خاندان 
 س��عودي و ديپلمات هايي در منطقه اعالم كردند كه 
ب��ن نايف از اي��ن برنامه خبري نداش��ت و اين ماجرا 

كودتايي عليه وي بود. 

  ملك سلمان عليه محمد بن نايف
پادشاه س��عودي درس��ت پيش از جلسه شوراي 
امنيتي و سياسي عليه محمد بن نايف اقدام كرد. اين 
جلسه قرار بود ساعت ١١ شب برگزار شود و ساعاتي 
پيش از آن، ملك سلمان جانشين خود را احضار كرد. 
پس از آن، محمد بن نايف از جلس��ه  شوراي وفاداري 
كه اعضاي ارشد خانواده در آن حضور داشتند، غيبت 
كرد و س��اعاتي بعد در نامه يي اعالم ش��د كه وي به 
دليل ش��رايط پزش��كي، يعني اعتياد به مس��كن از 
جانش��يني كنار گذاشته شده اس��ت. نامه در تماسي 
تلفني براي ش��ورا خوانده شد در حالي كه محمد بن 

نايف همه شب در اتاقي محبوس بود؛ تلفن همراهش 
را از او گرفت��ه بودند و ارتباط وي با مش��اورانش قطع 
شده بود. محافظان وي كه از نظامي هاي برجسته در 
وزارت كش��ور بودند نيز عوض شدند. در همين حال، 
نمايندگاني براي جلب موافقت اعضاي شورا و گرفتن 
امضاي آنها فرس��تاده شدند؛ همه اعضاي شوراي 34 
نفره به استثناي سه نفر موافقت خود را اعالم كردند و 

بدين ترتيب كودتا با موفقيت به انجام رسيد. 
تماس هاي تلفني آن دس��ته از اعضاي ش��ورا كه 
از بركن��اري محمد بن نايف حمايت مي كردند، ضبط 
و توس��ط يكي از مش��اوران قصر براي وي پخش  شد 
تا قدرت نيروهاي مخالف به وي نش��ان داده ش��ود و 
هرگونه تفكر احتمالي وليعهد 57ساله براي مقاوت را 
از بين ببرد. تنها سه نفر از شوراي وفاداري با بركناري 
محم��د بن ناي��ف مخالفت ك��رده بودن��د: احمد بن 
عبدالعزيز، وزير كشور پيشين، عبدالعزيز بن عبداهلل، 

نماين��ده خاندان ملك عبداهلل و ش��اهزاده محمد بن 
س��عد، معاون پيشين فرماندار رياض. محمد بن نايف 
پيش از طلوع خورش��يد تسليم شد و به مشاور قصر 
اعالم كرد كه آماده است تا پادشاه را ببيند. اين ديدار 
كوت��اه بود؛ محمد بن نايف ب��ا كناره گيري موافقت و 
سندي دال بر اين مساله را امضا كرد. در فاصله زماني 
كوتاهي بيانيه از پيش نوشته شده يي منتشر و در آن 
محمد بن سلمان به عنوان وليعهد جديد معرفي شد. 
محمد بن نايف بع��د از اين جريان در حبس 
خانگي به س��ر مي ب��رد و غي��ر از اعضاي نزديك 
خانواده، ش��خص ديگري اجازه مالق��ات با او را 
ندارد. به گفته منابع نزديك به وليعهد پيش��ين، 
وي حتي نمي تواند تماس هاي تلفني را دريافت 
كند. اما ملك س��لمان و وليعهد جديد به ديدار 
وي رفته ان��د. گفته مي ش��ود كه محمد بن نايف 
پ��س از اين ماجرا قصد داش��ته خانواده خود را 

به س��وييس يا بريتانيا ببرد، اما ملك س��لمان و 
محمد بن س��لمان تصميم گرفتند كه او بايد در 

عربستان بماند. 

  مجادله بر سر جانشيني
انتخاب محمد بن س��لمان به عنوان جانشين اول 
پادشاه، اتفاقي بود كه مقامات غربي و سعودي انتظار 
آن را داشتند؛ اما نه به اين زودي! همچنين پيش بيني 
نمي شد كه محمد بن نايف با اين عجله كنار گذشته 
ش��ود. از زم��ان روي كار آمدن ملك س��لمان، كامال 
مش��خص بود كه پادشاه جانش��يني فرزند خود را به 
ب��رادرزاده اش ترجي��ح مي دهد و ظاهرا آماده س��ازي 
ش��رايط براي اين اتفاق هم از همان زمان آغاز شد. به 
گفته ديپلمات ها و منابع امنيتي و سياس��ي سعودي، 
ملك س��لمان 8١س��اله به محمد بن سلمان قدرت 
زيادي داد و س��مت ها در بخش هاي سياس��ي، نفتي، 
امنيتي و اطالعات��ي را عمدتا بدون اطالع محمد بن 
نايف مجددا مرتب سازي كرد. سلمان از دو سال پيش 
كه سلطنت را به دست گرفت، افراد نزديك به خود را 

در سمت هاي كليدي منصوب كرده است. 
گفته مي ش��ود، نزاع بر جانشيني از سال 20١5 و 
از زماني آغاز ش��د كه دربار شخصي محمد بن نايف 
منحل و با دربار ملك سلمان تركيب شد تا از اقدامات 
مستقل وليعهد جلوگيري ش��ود. پس از ورود دونالد 
ترامپ به كاخ سفيد، محمد بن سلمان ارتباطاتي در 
واشنگتن ايجاد كرد تا بدين ترتيب حمايت نهادهاي 
امنيتي و اطالعاتي امريكا از محمد بن نايف را از بين 
ببرد. يك مقام نزديك به وليعهد پيشين تصريح كرد 
كه كودتا زماني به اجرا گذاش��ته ش��د كه محمد بن 
س��لمان موفق شده بود رابطه يي قوي با جرد كوشنر، 

داماد و مشاور ترامپ داشته باشد. 
ب��ا توجه به س��رعت بركناري محمد ب��ن نايف و 
جانش��يني محمد بن سلمان، بيش��تر ديپلمات ها و 
مقامات س��عودي بر اين باورند كه ملك س��لمان به 
زودي به نفع پس��رش از ق��درت كناره گيري مي كند. 
حتي يكي از كاركنان قصر س��لطنتي گفته كه ملك 
سلمان در همين ماه بيانيه يي را ضبط كرده است كه 
در آن انتقال تاج و تخت به پس��رش را اعالم مي دارد. 
اين خبر هر زماني ممكن اس��ت رسانه يي شود؛ شايد 

حتي در ماه سپتامبر!
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پرونده8
سردرگمي امريكا در اجراي برجام

هشتمين كميسيون مش��ترك ايران و 1+5 درحالي 
دي��روز در وين برگزار ش��د كه لزوم بررس��ي بدعهدي 
امري��كا در اجراي برج��ام به ويژه در روزهاي گذش��ته 
يكي از مهم ترين مس��ائل قابل طرح در آن اس��ت. ايرنا 
ب��ا اعالم اين مطلب در گزارش��ي تحليلي افزود: نزديك 
به يك س��ال و ني��م از دي م��اه 94 و روز اجراي برجام 
مي گ��ذرد و در اين مدت نماين��دگان ايران و گروه 5+1 
نشس��ت هايي را براي بررس��ي اجراي اين توافق برگزار 
كرده اند.  روز گذش��ته هشتمين كميسيون مشترك با 
حضور »س��يدعباس عراقچي« و »مجيد تخت روانچي« 
معاونان وزير امورخارجه كشورمان و نمايندگان 6 كشور 
مقابل)امريكا، فرانسه، روسيه، چين، انگليس و آلمان( در 
وين برگزار ش��د تا آخرين تح��والت در اين زمينه مرور 
و راه حل هايي براي رفع موانع اجراي برجام اتخاذ شود. 

در جريان هر دور از نشست هايي كه تاكنون در ارتباط 
با بررسي و نظارت بر اجراي برجام برگزار شده، موضوعي 
خاص برجسته بوده است. در نشست اوايل ارديبهشت ماه 
امسال اين كميسيون يكي از مهم ترين مسائل مورد بحث 

به خريد اورانيوم از قزاقستان مربوط مي شد. 
در ادام��ه اين گزارش آمده اس��ت: برج��ام به عنوان 
يك��ي از توافقات مه��م و معتبر جهان��ي همچنان مورد 
شك و ترديد جمهوري خواهان امريكا قرار دارد. »دونالد 
ترام��پ« رييس جمهوري امري��كا در ماه هاي منتهي به 
انتخابات، توافق هس��ته يي ميان 1+5 و ايران را بدترين 
توافق تاريخ اياالت متحده مي دانست و وعده پاره كردن 
آن را در ص��ورت موفقي��ت در انتخابات م��ي داد. پس از 
مدتي ترامپ با تغيي��ر ماليم رويكرد به جاي پاره كردن 
برجام از تجديدنظر در توافق هس��ته يي صحبت به ميان 
آورد. ب��ه ب��اور تحليلگران، ناتواني از اجماع س��ازي عليه 
ايران و فش��ارهاي خارجي نقش بس��زايي در تغيير نگاه 
رييس جمهوري امريكا داشت. اين موضوع تا جايي پيش 
رفت كه مقامات كاخ سفيد ازجمله شخص ترامپ ناگزير 
ش��دند، پايبندي ايران به برجام را مورد تاييد قرار داده و 
خود را در ظاهر هم كه شده، متعهد به توافق نشان دهند. 
اواخر فروردين ماه امس��ال، ترامپ در نامه يي خطاب به 
نمايندگان مجلس اين كشور بر پايبندي ايران به اجراي 
برجام مهر تاييد زد سپس تعليق تحريم هاي عليه ايران را 
براي 3ماه ديگر تمديد كرد. هر چند كه در اين نامه، وي 

مدعي حمايت دولت ايران از تروريسم شد. 
ب��ر پاي��ه برج��ام، رييس جمهوري امري��كا بايد هر 
3م��اه )90روز( گزارش��ي از پايبندي اي��ران به اجراي 
تواف��ق در اختي��ار مجلس نمايندگان اي��االت متحده 
قرار ده��د. بنابراي��ن فروردين ماه نخس��تين گزارش 
ترام��پ به اين مجلس ارس��ال ش��د و در روزهاي آتي 
ني��ز رييس جمهوري امريكا گ��زارش ديگري را در اين 
ب��اره تقديم كنگره مي كند.  امريكا از يك طرف معتقد 
ب��ه پايبندي ايران به برجام اس��ت و از طرف ديگر به 
بررسي و تجديدنظر در توافق اصرار مي ورزد. در همين 
ارتباط بود كه چند روز پيش»ركس  تيلرس��ون« وزير 
امور خارجه امريكا با ارس��ال نامه يي ب��ه »پل رايان« 
رييس مجلس نمايندگان هم ايران را متعهد به برجام 
معرفي ك��رد و هم اظهار كرد كه كاخ س��فيد درحال 
بررس��ي توافق هسته يي است.  س��خنان ضدبرجامي 
ترام��پ و وعده پ��اره كردن برجام، ح��ال رنگ باخته 
و او س��خن از بررس��ي برجام به ميان م��ي آورد اما در 
كن��ار آن به بهانه هاي گوناگون ب��ه تحريم ايران اقدام 
مي كن��د. همين نوس��ان رفت��ار و تف��اوت در گفتار و 
عم��ل تصميم س��ازان امريكا باعث ش��د ت��ا چند روز 
پيش»محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه كشورمان 
آن را زير س��وال بب��رد.  ظريف در اي��ن ارتباط گفت 
كه ايران مثل س��اير كشور هاي طرف اين توافقنامه در 
مورد استراتژي هاي دولت ترامپ دچار سرگرداني شده 
اس��ت به طوري كه مشخص نيس��ت آيا ترامپ خيال 
پ��اره كردن اين توافقنامه را دارد ي��ا به دنبال مذاكره 
مجدد اس��ت. معلوم نيس��ت، دولت ترامپ چه هدفي 
را دنبال مي كند ام��ا من تصور مي كنم كه آنها به اين 
آگاهي رس��يده اند كه پاره كردن اين توافقنامه چيزي 

نيست كه مورد استقبال جهاني قرار بگيرد. 
با هم��ه اعتراف ه��اي مقامات امريكا ب��ه اجراي 
درس��ت برجام از س��وي ايران باز هم شاهد اقدامات 
ضدايراني هستيم و اياالت متحده در قالب اتهام هايي 
چون حمايت ايران از تروريسم درصدد زير فشار قرار 
دادن ايران اس��ت.  بس��ياري بر اين باورند كه هدف 
امريكا از تصويب و اعمال تحريم ها، تحريك و وسوسه 
جمهوري اس��المي به پش��ت پا زدن به برجام است 
تا ب��ه جهان اعالم كنند نبايد به اي��ران اعتماد كرد. 
تحريم ه��اي چند روز پيش دولت امريكا در قبال 18 
فرد و نهاد ايراني از جمله اين اقدام هاي هدفمند كاخ 
سفيد اس��ت؛ تحريم هايي كه گفته مي شود به دليل 
تهديدهاي امنيتي دايم��ي ايران و به خطر انداختن 
ثبات منطقه خاورميانه عليه كش��ورمان شكل گرفته 
است و به فعاليت هاي موشكي ايران ارتباط مي يابد.  
اي��ن اقدام ضدايران��ي امريكا اما از جانب مس��ووالن 
كش��ورمان بي پاس��خ نماند و آنها در اقدامي متقابل، 
امريكا و متحدان اين كش��ور مانند عربستان سعودي 
را حامي تروريست دانس��تند.  همچنين وزارت امور 
خارجه ب��ا انتش��ار بيانيه يي افزودن اس��امي افراد و 
نهادهاي جديد به فهرست تحريم ها را محكوم كرد و 
در اقدامي متقابل به تحريم تعداد ديگري از اشخاص 
حقيق��ي و حقوقي امريكايي ك��ه در ضديت با مردم 
ايران و س��اير ملل مس��لمان منطقه گام برداشته اند، 
اقدام كرد.  عالوه بر آن، مجلس ش��وراي اسالمي نيز 
به اقدامات ضدايراني كنگره كه بيشتر كرسي هاي آن 
در اختيار حزب حاكم اس��ت و هر روز تصميمي تازه 

عليه كشورمان اتخاذ مي كند، پاسخ داد.
از اي��ن رو، نماين��دگان مجل��س چن��د روز پيش 
)27تير( با 211 راي موافق با يك فوريت طرح قانوني 
مقابله با اقدام هاي ماجراجويانه و تروريس��تي امريكا 
در منطق��ه موافقت كردند.  بنابراي��ن، تداوم و تكرار 
رفتارهاي نابهنجار امريكايي ها در روزهاي گذشته هر 
چند با پاس��خ درخور و بجاي مس��ووالن و نهادهاي 
ايراني همراه بوده اما در عرصه بين المللي هم بيش��تر 
ب��ه انزواي امريكا كمك خواهد ك��رد. زيرا در اين دو 
سالي كه از برجام مي گذرد همواره گام هاي هسته يي 
ايران مورد تاييد بازيگران مهم جهاني ازجمله آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، ش��وراي امنيت سازمان ملل 
و اعضاي گروه 1+5 قرار داش��ته اس��ت. در مجموع، 
ترامپ از يك س��و پايبندي اي��ران به اجراي توافق را 
پذيرفته و از طرفي تحريم هايي به كشورمان تحميل 
مي كند ت��ا اجراي برج��ام را با مش��كل مواجه كند. 
اياالت متحده ناگزير به فشار بر ايران از راه هايي غير 
از برجام و مسائل هسته يي است تا هزينه هاي ناكامي 
و شكس��ت خود را از مخالفت ب��ا توافق جبران كند؛ 
موضوع مهمي كه انتظار مي رفت در هشتمين نشست 
كميسيون مشترك مورد توجه و بررسي قرار گيرد. 

گزارش كوتاه

جواد كچوئيان، سفير ايران در دوبلين:

سفارتايرلنددرتهرانبهزوديبازگشاييميشود
نزديك تر از هر زمان ديگر؛ هم در روابط سياسي و هم 
در مناسبات تجاري. روابط ايران و ايرلند قدمتي 42ساله 
دارد كه در تمام اين سال ها روندي همراه با فراز و فرودهاي 
فراوان را پشت سر گذاشته است؛ از يادداشت تفاهم ميان 
وزراي امور خارجه دو كش��ور براي گسترش بيشتر روابط 
تا تعطيلي سفارت ايرلند در تهران. با اين حال، با روي كار 
آمدن دولت يازدهم به رياس��ت حس��ن روحاني و امضاي 
توافق هس��ته يي، ايرلندي ها نيز به صف مشتاقان توسعه 
رواب��ط با جمهوري اس��المي ايران پيوس��ته اند و در اين 
چارچوب، بيش از يك سال است كه بررسي هاي بازگشايي 

مجدد سفارت شان در تهران را آغاز كرده اند. 
جواد كچوييان كه در آخرين ماه هاي سال 92 كليددار 
س��فارتخانه ايران در ايرلند ش��ده اس��ت، در گفت وگو با 
»ايلنا« به تش��ريح مناسبات كنوني ميان تهران و دوبلين 
و ترسيم دورنماي آن مي پردازد. سفير ايران در ايرلند در 
اين گفت وگو از حضور مقامات بلندپايه ايرلند به تهران اعم 
از رييس مجلس سنا، وزير امور خارجه و تجارت خارجي، 
وزير مش��اور در ام��ور تجارت، وزير اش��تغال و بنگاه هاي 
تجاري و روس��اي برخي دانشگاه هاي اين كشور به تهران 
طي ماه هاي آتي خبر مي دهد و روند طي شده بسته شدن 
و بازگشايي قريب الوقوع ايرلند به تهران را توضيح مي دهد. 
او سطح روابط تجاري دو كشور را حدود 100ميليون يورو 
در س��ال اعالم مي كند و البت��ه مي گويد كه حجم روابط 
تجاري دو كش��ور در س��ه ماهه نخست سال 2017 رشد 

چشم گيري داشته است. 
كچويي��ان حوزه هاي فن��اوري اطالعات، بهداش��ت و 
تجهيزات پزشكي، دارو، فناوري مواد غذايي و كشاورزي، 
انرژي هاي تجديدپذير، صنايع هوايي )ليزينگ و تجهيزات 
هواپيمايي( و همكاري هاي آموزشي و دانشگاهي مهم ترين 
عرصه همكاري هاي تهران و دوبلين مي داند و معتقد است 
كه با توجه به ابراز تمايل مقامات ايرلندي براي بازگشايي 
س��فارت در ته��ران قطعا تحق��ق اين امر بر رون��د رو به 
گسترش مناسبات و همكاري هاي دو كشور تاثير بسزايي 

خواهد داشت. مشروح اين گفت وگو در ادامه مي آيد. 
  

ايرلن�د در س�ال ۹۱ به ن�اگاه س�فارت خود را 
تعطي�ل كرد ولي بيش از يك س�ال پيش هم وزير 
امور خارجه ايرلند از عالقه مندي كش�ورش براي 
بازگشايي مجدد س�فارتخانه خود در تهران خبر 
داد. چه مس�ائلي موجب ش�ده اس�ت ت�ا دوبلين 
درصدد احيا و توسعه روابط خويش با تهران باشد؟

موضوع تقويت و گسترش مناسبات و همكاري هاي 
فيمابين دو كش��ور از جمله بازگش��ايي مجدد سفارت 
ايرلند در ته��ران همواره مورد تاكي��د مقامات دولتي و 
نمايندگان پارلمان ايرلند بوده اس��ت. در اين راس��تا ما 
شاهد سفرهاي متقابل روساي مجالس دو كشور با هدف 
تبادل نظر رسمي در باالترين سطوح بوديم. مشورت هاي 
سياسي دوجانبه در سطح معاونان وزير امور خارجه و نيز 
ديدارهاي متقابل روسا و اعضاي گروه دوستي پارلماني 
دو كش��ور از تهران و دوبلين از ديگر اقدامات برجس��ته 
براي تعميق مناس��بات فيمابين هس��تند. اوايل مهرماه 
س��ال جاري ني��ز رييس مجلس س��ناي ايرلند در راس 

هياتي از كش��ورمان ديدار رسمي خواهند داشت. آقاي 
لئو ورادكار نخس��ت وزير جديد ايرلند نيز در گفت وگو با 
اينجان��ب تاكيد كرد كه ايرلند قصد دارد س��فارتش در 
تهران را بازگش��ايي كند لذا دول��ت و پارلمان ايرلند از 
تقويت مناسبات فيمابين دو كشور استقبال و آن را مورد 
حمايت قرار داده اند. بازگش��ايي سفارت ايرلند در تهران 

نيز به زودي در همين راستا تحقق مي يابد. 
ايرلندي ها اع�الم كرده بودند كه دليل بس�ته 
ش�دن سفارت ش�ان در ايران، مس�ائل اقتصادي 
اس�ت. چقدر اين دليل به واقعيت نزديك بود؟ آيا 
بازگشايي مجدد سفارتخانه  آنها در ايران به معناي 

عبور دوبلين از شرايط سخت اقتصادي است؟
مقامات سياسي و پارلماني ايرلند بارها و صراحتا اعالم 
داشته اند كه تعطيلي سفارت ايرلند در تهران و پايتخت 
چند كش��ور ديگر در س��ال 2011 يك موضوع سياسي 
نبوده و اين تعطيلي صرفا جنبه صرفه جويي در ش��رايط 
س��خت اقتصادي آن كشور داش��ته و لذا اين تعطيلي يا 
بازگشايي مجدد را غيرسياسي مي دانند. مقامات سياسي 
و اقتصادي ايرلند تصريح دارند كه توسعه همكاري هاي 
اقتصادي و تجاري فيمابين دو كش��ور مستلزم استقرار 
مجدد س��فارت در تهران اس��ت و لذا ت��الش دارند كه 
اقدامات الزم را معمول دارند. اصوال توس��عه مناس��بات 
در ابع��اد مختل��ف با هم��كاري، هماهنگ��ي و مديريت 
س��فارتخانه ها انجام مي گيرد و در همين راس��تا ايرلند 
نيز عالقه مند به اس��تقرار مجدد سفارت در تهران براي 

پيشبرد اهداف فوق است. 
آي�ا برگزيت و رواب�ط نزديك مي�ان بريتانيا و 
امريكا در دوران ترام�پ، در عزم ايرلندي ها براي 

نزديكي با ايران تغييري ايجاد كرده است؟
برگزي��ت و روي كار آمدن ترام��پ از نظر اقتصادي 
هركدام جداگانه تهديدي براي ايرلند به شمار مي روند كه 
برآيند هر دوي آن تالش ايرلند در راس��تاي تنوع بخشي 
به بازارهاي صادراتي است اما تنها اثرات برگزيت است كه 
مي تواند موجب نزديكي بيشتر ايرلند با ايران شود كه به 

چگونگي آن اشاره خواهم كرد. 
ايرلن��د داراي اقتص��ادي صادرات محور اس��ت كه به 
لحاظ مكاني و شرايط مناس��ب سرمايه گذاري در يكي، 
دو دهه اخير مورد توجه س��رمايه گذاران خارجي به ويژه 
ش��ركت هاي چندمليتي امريكايي بوده اس��ت. به دليل 
درهم تنيدگي هاي تجاري با بريتانيا و س��رمايه گذاري با 
امريكا توانست به سرعت دوره بحران مالي كه گريبان گير 
اروپا ش��ده بود را پشت س��ر بگذارد بطوري كه در طول 
سه سال گذشته باالترين نرخ رشد اقتصادي را در حوزه 

اتحاديه اروپا داشته و اين روند همچنان ادامه دارد. 
روي كار آمدن ترامپ و تالش براي عملي س��اختن 
سياست كاهش نرخ ماليات بر سود شركت ها و همچنين 
وضع تعرفه هاي سنگين بر كاالهاي وارداتي شركت هاي 
امريكاي��ي به خاك آن كش��ور، موجب كاه��ش انگيزه 
شركت هاي چندمليتي امريكايي در ايرلند شده و خطر 
بازگش��ت بخشي از س��رمايه هاي آنها به امريكا مي تواند 
تاثيري منفي در رشد اقتصادي ايرلند داشته باشد. ضمن 
اينكه حدود 20 درصد از مجموع صادرات ايرلند به امريكا 

ص��ورت مي گيرد و در صورتي ك��ه امريكا اقدام به اتخاذ 
رويكردهاي حمايتي بيشتر كند موجب ضربه به تجارت، 
س��رمايه گذاري و صادرات ايرلند و البته اتحاديه خواهد 
شد. از آنجا كه امريكا دومين شريك بزرگ تجاري ايرلند، 
دومي��ن بازار بزرگ صادرات��ي ايرلند و بزرگ ترين منبع 
عرضه سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايرلند است، نوع 
روابط اقتصادي اين كشور با امريكا نقشي تعيين كننده در 

وضعيت آينده رشد اقتصادي ايرلند ايفا مي كند. 
برگزي��ت نيز به لح��اظ درهم تنيدگي ه��اي تجاري، 
س��رمايه گذاري و فرهنگي موجود بين ايرلند و بريتانيا 
از جمله همس��ايه ش��مالي خود ايرلند شمالي، لطمات 
زيادي به ايرلند وارد مي س��ازد. بريتاني��ا مهم ترين بازار 
صادرات��ي ايرلند بوده و ايرلند ني��ز پنجمين بازار بزرگ 
تجاري بريتانيا به شمار مي رود. ميزان تبادل تجاري كاال 
و خدمات بين دو كشور هفته يي 1.3ميليارد يورو است. 
در حال حاضر، بريتانيا 15 درصد صادرات ايرلند را جذب 
خود مي كند كه بيشترين ميزان در سطح اتحاديه است. 
همچنين 22 درصد صادرات خدمات، 60 درصد خدمات 
حمل و نقلي و 30 درص��د صادرات خدمات مالي ايرلند 
روانه بريتانيا مي ش��ود. ضمن اينكه 400 هزار شغل در 
ايرلن��د به روابط با بريتانيا وابس��ته اس��ت بنابراين، اين 
كشور براي مقابله با چالش هاي پيش رو ناشي از برگزيت، 
تنوع بخش��ي بازارهاي تجاري ايرلند در س��اير مناطق از 

جمله خاورميانه و ايران را در پيش گرفته است. 
همكاري ها و مناس�بات تج�اري و اقتصادي دو 
كشور هم اينك در چه س�طحي قرار دارد؟ تهران 
و دوبلين از چه زمينه هاي مشتركي براي همكاري 

برخوردار هستند؟ 
س��طح روابط تجاري بين دو كش��ور در حال حاضر 
حدود 100 ميليون يورو در س��ال اس��ت. ميزان روابط 
تجاري در سه ماهه نخست سال 2017 بطور چشمگيري 
افزايش يافته است اما روابط اقتصادي دو كشور را نبايد در 
چارچوب محدود تج��ارت كاال ديد. از جمله زمينه هاي 
مش��ترك همكاري كه اخيرا به آن توجه ش��ده اس��ت، 
مي توان به همكاري در ايجاد نيروگاه هاي خورش��يدي، 
خدم��ات مال��ي و فني مرب��وط به هواپيماه��اي جديد 
خريداري ش��ده، همكاري هاي دانش��گاهي، اعزام آشپز 
ماهر ايراني به ايرلند و همكاري در توس��عه كيفي بخش 

گردشگري برشمرد. 
ايرلند از تجربه بااليي در بخش انرژي هاي تجديدپذير 
برخوردار است. دو شركت بزرگ ايرلندي در حال فراهم 
آوردن مقدمات س��رمايه گذاري براي ساخت دو نيروگاه 
خورش��يدي در اس��تان هاي قزوين و البرز هستند كه با 
تكميل آن مي توان شاهد اشتغال قابل توجهي از جوانان 

و متخصصان در پروژه هاي مذكور بود. 
ب��ا توجه به اينكه مهم ترين ش��ركت هاي ارائه كننده 

خدمات ليزينگ هواپيما و ساير خدمات فني و آموزشي 
مربوط به هواپيماهاي جديد، ايرلندي هستند، زمينه هاي 
مناسب ارائه خدمات مختلف هواپيمايي اعم از آموزشي، 
فني، ليزينگ، تامين تجهيزات داخلي و س��اير خدمات 
مربوط به هواپيماهاي جديد، مي توان انتظار داش��ت با 
لحاظ كردن سهم توليدات و خدمات شركت هاي مذكور 
در كنار آمار تجارت خارجي دوجانبه، سال آينده شاهد 

تحولي در روابط اقتصادي دو كشور باشيم. 
دوره ه��اي  برگ��زاري  و  دانش��گاهي  همكاري ه��اي 
كوتاه مدت يا تكميلي در چارچوب تفاهمات با دانشگاه ها و 
موسسات عالي ايرلند زمينه مناسب ديگر همكاري است. 
در اين رابطه تعدادي از مديران دانشگاه هاي ايرلند در حال 

برنامه ريزي براي سفر به ايران و جذب دانشجو هستند. 
فرصت هاي همكاري بس��يار زياد است كمااينكه در 
سميناري كه هفته گذش��ته با عنوان »تجارت با ايران« 
و ب��ا ه��دف شناس��اندن زمينه هاي مختلف گس��ترش 
مناس��بات و همكاري هاي تجاري و سرمايه گذاري بين 
اي��ران و ايرلند در دوبلين برگزار ش��د، توجه حضار را به 
فرصت ه��اي ايده آل موجود در همكاري هاي مش��ترك 
تجاري و س��رمايه گذاري و اس��تفاده از بازار بزرگ 400 
ميلي��ون نفري جلب ك��رده و ب��ه حوزه ه��اي فناوري 
اطالعات، بهداشت و تجهيزات پزشكي، دارو، فناوري مواد 
غذايي و كشاورزي، انرژي هاي تجديدپذير، صنايع هوايي 
)ليزينگ و تجهيزات هواپيمايي( و همكاري هاي آموزشي 
و دانشگاهي به عنوان مهم ترين زمينه هاي همكاري ميان 
دو كش��ور اشاره كردم. سخنرانان ديگر كه از بخش هاي 
اقتصادي - تجاري، مالي، دانش��گاهي و رسانه يي ايرلند 
بودن��د نيز ديدگاه ها و نظرات مثبت��ي را درباره روابط و 
همكاري ه��اي اقتصادي و تجاري ايرلند با كش��ورمان و 
راهكارهاي رفع اين موانع مطرح كردند. در همانجا تعداد 
قابل توجهي از شركت كنندگان آمادگي خود را براي قرار 
گرفتن در هيات تجاري كه قرار است به سرپرستي آقاي 
پت برين، وزير مش��اور در امور تجارت ايرلند در شهريور 
ماه به ايران سفر كند اعالم كردند كه اين عالمتي خوب 
و حاك��ي از درك طرف ايرلندي از ضرورت اس��تفاده از 

فرصت هاي همكاري در ايران است. 
خوشبختانه با آقاي سايمون كاوني، وزير جديد امور 
خارجه و تجارت ايرلند پيش از انتصاب به سمت جديد 
و زماني كه در دولت قبل وزير كشاورزي بود، تماس هاي 
خوبي وجود داشت و قرار بود در راس يك هيات تجاري 
به ايران سفر كند كه به خاطر مقارن شدن با زمان كارزار 
انتخابات و مس��ائل داخلي اين كشور به تعويق افتاد. لذا 
انتصاب ايشان در پستي كه هم ناظر به ديپلماسي و هم 
روابط تجاري خارجي است، مطمئنا در پيشبرد روابط و 

همكاري هاي دوجانبه موثر خواهد بود. 
مهم تري�ن موان�ع همكاري هاي دو كش�ور چه 

مسائلي هستند؟
در بخ��ش اقتص��ادي، مان��ع خاصي وجود ن��دارد و 
فعاليت هاي اقتصادي و س��رمايه گذاري رو به گس��ترش 
اس��ت اما همچنان برخي محدوديت هاي بانكي بر س��ر 
راه تج��ارت با ايران و خ��ودداري بانك ها از ارائه خدمات 

مربوطه مشكل اصلي تجار دو كشور است. 

يحيي رضايي   مهندس عمران و كارشناس رسمي دادگستري 
سال گذش�ته در پي حادثه ريزش يك ساختمان 4 طبقه در 
بلوار شهيد باهنر ورامين يك مادر و دو فرزندش در زير آوار جان 
سپردند. ريزش اين ساختمان كه به دليل گودبرداري غيراصولي 
و بدون مجوِز زمين مجاور روي داد، بيش از همه ضعف مديريت 
ش�هري در امر ساخت وس�از را نش�ان مي دهد. در مقاله زير به 
بررس�ي مش�كالت ش�هري ورامين مي پردازيم. اميد است در 
آس�تانه آغاز به كار دوره جديد ش�وراي شهر، با درس گرفتن از 

اين حادثه مانع تكرار حوادث مشابهي شويم. 
  

 مديريت شهري در ورامين
نظريه پ��ردازان شهرس��ازي به ص��ورت كل��ي نق��ش ش��هر را در 
 ب��رآورده ك��ردن 4ني��از عم��ده جوام��ع ام��روزي تعري��ف مي كنند:

1. سكونت 2. حمل ونقل 3. كار 4. تفريح
در حال حاضر ش��هرهاي ايران در ايف��اي اكثر مقوله هاي مرتبط با 
اين 4 عملكرد داراي اختالل هس��تند. در خصوص موضوع كار به دليل 
عدم وجود اختيارات كافي و امكانات حداقلي براي شهرداري ها موضوع 
اش��تغال به طوركلي در مديريت شهري به فراموش��ي سپرده شده و به 
دلي��ل بي برنامگي و ع��دم آينده نگري در تدوين طرح هاي باالدس��تي 
مانند طرح هاي آمايش س��رزميني، طرح هاي جامع شهري و تفصيلي، 
نش��انه يي از اينكه مقوله اش��تغال و اقتصاد شهري منظور شده باشد به 
چش��م نمي خورد و در بهترين و ايده آل ترين حالت، محورهاي سكونت، 

حمل ونقل و تفريح مدنظر قرارگرفته اند. 
در خصوص ش��هر ورامين عدم رعايت سلس��له مراتب دسترسي در 
معابر، ناهماهنگ و نامناسب بودن عرض معابر با حجم ترافيك بارشده 
به مراكز اصلي ش��هر، تداخ��ل عابر پياده و خودرو، ع��دم وجود ناوگان 
حمل ونقل مناسب و تناسب وسايط نقليه با طول سفر، ايجاد فعاليت هاي 
جاذب س��فر در مراكز شهر، ارگانيك بودن معابر، عدم انجام مطالعه در 
خصوص تصميم گيري هاي ترافيكي، وضعيت نامناسب عالئم راهنمايي، 
نامناسب بودن خط كشي ها، فرهنگ نامناسب ترافيكي، كمبود تجهيزات 

ترافيكي، كمبود و نقص در سيس��تم تابلوهاي آدرس دهي، عدم اعمال 
قانون به صورت موثر، ناهماهنگي دستگاه هاي تصميم گير در امور مربوط 
به ترافيك، دست اندازهاي پي درپي و غيراصولي در خيابان هاي اصلي و 
فرعي ش��هر، عدم تناس��ب بارگذاري جمعيتي با گنجايش ترافيكي و... 
خود گوياي وضعيت نابسامان ترافيك شهري است، لذا در اينجا مقصد، 

پرداختن به موضوع حمل ونقل نيست. 
در رابطه با موضوع تفريح كه شامل مراكز تفريحي مانند ورزشگاه ها، 
پيست هاي دوچرخه سواري و موتورسواري و اتومبيل راني، پارك هاي علم 
و فناوري، تفرجگاه ها، پياده راه ها، مراكز تجمع، فرهنگس��راها، سينماها، 
آمفي تئاترها، تاالرهاي س��خنراني و مراك��ز آموزش فعاليت هاي هنري، 
پارك ها و كتابخانه ها مي ش��ود، نيازي به گفتن نيست كه شهر ورامين، 
ي��ا فاقد اين چنين مراكزي اس��ت يا اگر داراي آن اس��ت كيفيت آن با 
حداقل اس��تانداردهاي موردنياز فاصله دارد. لذا پررنگ ترين فعاليتي كه 
ش��هرداري به صورت فعال در آن نقش ايفا مي كند، موضوع س��كونت يا 

همان ساخت وساز شهري است. 
فعاليت ه��اي ساخت وس��از ش��هري را مي توان ب��ه دو بخش عمده 
س��خت افزاري و نرم افزاري تقس��يم كرد. بخش نرم اف��زاري همان تهيه 
نقشه هاي س��ازه يي، معماري، تاسيسات برق و مكانيك، محوطه سازي، 

نما و به صورت كلي تهيه نقشه هاي فاز يك و دو است. 
بخش س��خت افزاري ك��ه در اصطالح به آن فعاليت ه��اي فاز 3 هم 
گفته مي ش��ود، فاز اجرايي اس��ت. از دو ارگان عمده دخيل در موضوع 
ساخت وس��از يعني سازمان نظام مهندس��ي و شهرداري بيشترين سهم 
را در خصوص كنترل فعاليت هاي مربوط به ساخت وس��از مي توان براي 

شهرداري قائل شد. 
در بخش نرم افزاري تهيه نقش��ه هاي معماري ف��از يك با تمركز بر 
ضوابط معماري و شهرس��ازي مانند سطح اش��غال، تعداد طبقات، عدم 
مش��رفيت، همبادسازي، نوع نما، چيدمان فضاهاي معماري، چيدمان و 
تعداد پاركينگ هاي موردنياز در ساختمان، نحوه دسترسي كه در حقيقت 
چارچوب اصلي ساخت وساز را مشخص مي كند به عهده شهرداري است. 
در حقيقت چارچوب اصلي ساخت وس��از در اين قس��مت پايه ريزي 

مي ش��ود و لذا از اهمي��ت فوق العاده ي��ي برخوردار خواه��د بود. نقش 
نظام مهندسي در قسمت نرم افزاري تكميلي بوده و پس  از اينكه نقشه ها 
از نظر انطباق با مقررات و ضوابط شهري كنترل شد تهيه نقشه هاي فاز 
دو معماري و فاز يك و دو سازه، برق و مكانيك با كنترل نظام مهندسي 

تهيه مي شود. 
با تعاريف انجام شده شهرداري در بخش نرم افزاري تعيين كننده اصلي 
ف��رم ظاهري س��اختمان به لحاظ تك بنا و فرم كلي فضاي ش��هري از 
طريق هدايت نحوه ساخت وس��از تك تك ساختمان ها براي رسيدن به 

يك وحدت مطلوب است. 
تك تك سلول هاي فضاي شهري كه همان ساختمان ها هستند و رگ 
و پي شهر كه همان معابر هستند جسم و كالبد شهر را تشكيل مي دهند 
و ساكنان شهر به مثابه روح براي اين كالبد هستند. در حقيقت شهر يك 
موجود زنده يي است كه عناصر تشكيل دهنده روح آن را انسان ها به عهده 
دارند، لذا به همان اندازه كه انسان به عنوان اشرف مخلوقات پيچيده و 
ش��گفت انگيز اس��ت حفظ هيات مادي و معنوي يك شهر نيز به همان 

ميزان پيچيده و غامض است.
با توجه به اينكه ش��هرداري نقش محوري و عمده را در ساخت وساز 
شهري ايفا مي كند لذا هماهنگي بين نرم افزار و سخت افزار سبب توليد 
يك محصول مناس��ب خواهد شد، ضمن اينكه نظام مهندسي به عنوان 
مكمل اين نقش بس��يار تاثيرگذار خواهد ب��ود و اهميت آن را مي توان 
از مقايس��ه وضعيت ساخت وس��از در قبل و بعد از تش��كيل س��ازمان 

نظام مهندسي در شهرها دانست. 
در بخش نرم افزاري، نظام مهندس��ي به عن��وان تصويب كننده نهايي 
نقشه ها و انطباق آنها با مقررات ملي ساختمان ايران مي تواند با كنترل 
دقيق محاس��بات و نقش��ه ها و هدايت و حمايت مهندسان اعم از ناظر 
و محاس��ب پي ريزي اصلي ساخت وس��از كه همان طرح ها و نقش��ه ها 
هس��تند را تكميل و تدقي��ق كند و در ادامه در همكاري با ش��هرداري 
حسن اجراي ساخت وس��ازها و انطباق كامل آنها با ضوابط و مقررات را 
در يك همكاري همه جانبه به عهده گيرد.  ش��هرداري نيز با استفاده از 
اختيارات كه از طريق قانون به عهده آن گذاشته شده مانند جلوگيري از 
ساخت وساز نامناسب، ايجاد موانعي در جهت جلوگيري از تخلف مانند 
تعطيلي كارگاه هاي س��اختماني متخلف و تخصيص انواع جريمه هايي 
كه از بازدارندگي كامل برخوردار باش��د يا صدور و اجراي حكم تخريب، 
عدم ارائه پايان كار و اس��تفاده از عوامل اجراييات در جهت جلوگيري از 
وقوع تخلف، هرگونه تخلف در بخش ساخت وس��از را ريشه كن كند. لذا 
ش��هرداري جهت جلوگيري از وقوع خالف هاي ساختماني مانع بزرگي 
سر راه خود ندارد و حتي با اعمال قوانين فعلي كه كارآمدترين آن عدم 
صدور پايان كار ساختماني است مي تواند جلو خيلي از تخلفات را بگيرد. 

 ريشه شناسي مشكالت
با توجه به موارد مذكور متغيرهاي موثر در كنترل ساخت وساز عمدتا 
درون زا بوده و ش��هرداري مي تواند كنترل كامل روي آنها داش��ته باشد، 
ولي اينكه چرا اين اتفاق نمي افتد را مي توان به صورت خالصه در چندين 

مورد به شرح زير بيان كرد: 
ال��ف( عمده ترين مان��ع در جهت تحقق ش��كل گيري يك وضعيت 
مناسب ش��هري عدم علم و آگاهي عميق متصديان مديريت شهري از 

مقوله شهر است. 
ب( ع��دم اهتمام جدي مديران ش��هري در حل پايه يي و اساس��ي 
معضالت ش��هري و نبود يك تفكر اس��تراتژيك و ع��دم توجه به مقوله 
برنامه ريزي ش��هري و گرايش اكثر مديران به انجام كارهاي زودبازده و 
نمايشي در جهت جلب توجه شهروندان براي اهداف سياسي و انتخاباتي. 
پ( بي توجه��ي در جذب نيروهاي كارآمد و متخصص و عدم وجود 
شايسته س��االري در اس��تخدام نيرو و نيز عدم انطباق جاي��گاه افراد با 

توانايي ها و تخصص آنها. 
 ت( عدم برگزاري آزمون هاي استخدامي مطابق قوانين و مقررات و 
بي توجهي به شايستگي هاي فني، اجرايي، تجربي و اخالقي در گزينش 

افراد. 
ث( تراكم نيروي ناكارآمد و غير مرتبط و غيرمتخصص با موضوعات 

مديريت شهري و نتيجتا لختي و كندي سازماني. 
ج( سياست زدگي، قبيله گرايي و بخشي  نگري اعضاي شوراهاي شهر. 
چ( بي برنامگي، روزمرگي، نگرش كوتاه مدت و بيالن محور و تبليغاتي 

در انجام امور شهري. 
ح( رابطه بازي و اولويت روابط بر ضوابط در تصميم گيري ها. 

خ( بي توجهي به نخبگان و متخصصان و صاحب نظران در اداره امور 
شهر. 

د( عدم توجه به اجراي دقيق طرح هاي باالدس��تي مانند طرح هاي 
آمايش سرزميني در تهيه طرح هاي تفضيلي و جامع. 

ذ( عدم انطباق طرح هاي تهيه شده شهري مانند طرح هاي تفصيلي و 
جامع با نيازهاي واقعي شهرها و ناكارآمدي بيشتر طرح هاي تهيه شده به 

دليل عدم نظارت و دقت كافي در تهيه اين گونه طرح ها
ر( واگذاري ساخت وساز به افراد غيرمتخصص )در حال حاضر اعطاي 
پروانه س��اخت به هر ف��رد حقيقي يا حقوقي ب��ا هيچ گونه محدوديتي 
همراه اس��ت و صدور جواز ساختماني به عنوان شرط الزم و كافي برابر 
مبادرت به ساخت وس��از امكان وقوع هرگونه تخلف را فراهم كرده است. 
درصورتي كه در كش��ورهاي پيش��رفته فقط اشخاص حقيقي و حقوقي 
معتبر مانند مهندسان ساختمان قادر به اخذ مجوز ساخت وساز هستند 
و هر فرد حقيقي يا حقوقي به صرف پرداخت مبالغي مانند عوارض و... 

نمي تواند مبادرت به ساخت وساز كند.( 
ز( نبود درآمدهاي پايدار براي ش��هرداري ها و اتكاي شهرداري ها به 
درآمده يي ناش��ي از تخلفات س��اختماني مانند جرايم ماده صد، تراكم 
و... به نحوي كه درآمد عمده ش��هرداري هاي كش��ور را جرايم ناش��ي از 
كميسيون هاي ماده صد و فروش تراكم تشكيل مي دهند كه در حقيقت 

فروش آسايش شهروندان و به نوعي شهر فروشي است. 
س( در حال حاضر تخلف بيشتر يعني جريمه بيشتر و جريمه بيشتر 
يعني درآمد بيشتر براي شهرداري كه اين خود موجب ايجاد دور باطل 
ش��ده است. درصورتي كه جرايم به حساب دولت واريز گردد و مستقيما 
منبع درآمدي براي ش��هرداري نباشد مي تواند كمك موثرتري در رفع 

تخلفات باشد. 
ش( موضوع ديگر اينكه در كنترل تخلف، پليس ساختماني شهرداري 
نقش اساسي داشته و متاسفانه عمده افراد مشاغل در اين قسمت سواد 
ساختماني ندارند و عموما حتي نقشه خواني نمي دانند، لذا فقط قادر به 
كنترل وجود پروانه س��اخت يا عدم آن هس��تند و هيچ گونه توانايي در 

كنترل صحت اجراي كار با نقشه هاي مصوب ندارند. 
ط( عدم مراجعي جهت كنترل عملكرد پليس ساختماني به نحوي كه 
در صورت اغماض پليس س��اختماني از يك تخلف س��اختماني مرجع 

ثانويه يي جهت جلوگيري از تخلف وجود ندارد. 
ظ( ع��دم جديت برخي مهندس��ان در ارائ��ه گزارش هاي به موقع از 

تخلف هاي واقع  شده
ع( عدم توجه به موقع ش��هرداري ب��ه گزارش هاي مهندس ناظر در 

جهت جلوگيري از خالف 
غ( ناهماهنگ��ي بين مراج��ع كنترلي و نظارتي مانند ش��هرداري و 

نظام مهندسي. 
ف( عدم برخورد جدي با مهندسان متخلف يا پليس ساختماني. 

ق( عدم توجه به توليد صنعتي مسكن و انبوه سازي در كشور و رواج 
سنتي سازي در كشور.  

منبع: شمس 

نگاهي به مشكالت ساخت وساز شهري در ورامين

عدم آگاهي مديريت شهري از مقوله »شهر«
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نگاهي به درون ذهن مردم از طريق شبكه هاي مجازي 

مردم در گوگل دنبال چه چيزي مي گردند 
مولف: ست استفنز-ديويدويتز|

مترجم: محمد معماريان|
س��ت اس��تفنز-ديويدويتز، مول��ف هم��ه دروغ 
مي گوين��د، اخي��را در مصاحبه ي��ي به م��ن گفت: 
»گوگل، آمپول حقيقت گويي ديجيتال اس��ت. مردم 
به گوگل چيزهايي مي گوين��د كه البد به هيچ كس 
ديگ��ر نمي گويند، چيزهايي كه ش��ايد ب��ه اعضاي 
خانواده، دوس��تان، پيمايش هاي بي نام يا پزش��كان 
نگويند.« اس��تفنز-ديويدويتز هنگامي كه دانشجوي 
دكت��راي اقتصاد در هاروارد ب��ود به ترندهاي گوگل 
عالقه مند ش��د، هم��ان ابزاري كه رص��د مي كند در 
ي��ك ناحيه خ��اص در يك بازه زماني مش��خص هر 
چيزي چقدر جست وجو مي شود. او پنج سال در اين 
داده ها كندوكاو كرد. ايده اش اين بود كه در مقايسه 
با نظرس��نجي يا س��اير ابزارهاي پيمايش، بررس��ي 
داده ه��اي ترندهاي گوگل به مرات��ب بهتر مي تواند 
فهمي بالدرنگ و آني از فكر و انديشه مردم به دست 

بدهد. 

 گويا حق با او بود
گوگل به مثابه دماس��نج آگاه��ي ملي ما، نهايت 
دق��ت )و قدرت پيش بيني( ممكن را دارد. در ۲۰۱۶ 
كه رقابت ه��اي درون حزب��ي جمهوري خواهان آغاز 
ش��د، اكثر كارشناسان و نظرس��نج ها باور نداشتند 
ك��ه ترام��پ مي توان��د برنده ش��ود. باالخ��ره او به 
كهنه س��ربازان، زنان، اقليت ها و بي شمار طيف ديگر 
از راي دهن��دگان توهي��ن كرده بود. اما نش��انه هايي 
ك��ه اس��تفنز-ديويدويتز در جس��ت وجوهاي گوگل 
مي دي��د، حاكي از آن بود كه ترامپ بس��يار جدي تر 
از آن ب��ود ك��ه برخ��ي گم��ان مي كردن��د. هنگام 
رقابت هاي درون حزبي ترامپ، جست وجوهاي شامل 
اصطالحات و جوك هاي نژادپرس��تانه س��ر به فلك 
مي گذاشت و نه تنها در ايالت هاي جنوبي بلكه حتي 
در شمال نيويورك، غرب پنس��يلوانيا، شرق اوهايو، 
مناطق روستايي ايلينوي، ويرجينياي غربي، و نواحي 

صنعتي ميشيگان. 
اس��تفنز-ديويدويتز در داده هاي ترندهاي گوگل 
مي ديد ك��ه جماعت راي دهن��دگان از لحاظ نژادي 
قطبي ش��ده و زمينه واكنش مثب��ت به لفاظي هاي 

قوم پرستانه-ملي گرايانه ترامپ را دارند. 
پيش از اين هم نش��انه هايي در كار بود. در شب 
انتخاب اوباما در س��ال ۲۰۰۸، اس��تفنز-ديويدويتز 
ديد ك��ه »يك درص��د از جس��ت وجوهاي گوگل با 
واژه اوباما، ش��امل واژه كوكالكس كالن يا كاكاسياه« 
هم بودند. جس��ت وجوي وب س��ايت هاي نژادپرست 

مثالستورم فرانت هم اوج گرفته بود. 
اس��تفنز-ديويدويتز مي گوي��د: »ظلمت و نفرتي 
بود كه از منابع س��نتي پنهان شده بود. با وجود آن 
جست وجوها، سخت مي توان باور كرد كه نژادپرستي 

در جامعه يك عامل كم اهميت است.«
نگرش هاي نژادي صرفا يكي از كشف هاي جذاب 
در پژوهش اس��تفنز-ديويدويتز هستند. او همچنين 
انفصال ميان زندگي هاي ما در رسانه هاي اجتماعي 
و زندگي ه��اي واقعي مان، بي��ن آنچه علنا مي گوييم 
و آنچه در خلوت بدان مي انديش��يم را هم بررس��ي 

مي كند. 
هفت��ه پيش ب��ا او درب��اره كتابش و اي��ن نكته 
صحب��ت كردم كه چرا فكر مي كند، ترندهاي گوگل 
»مهم ترين مجموعه داده يي« هس��تند كه »تاكنون 
درباره روان بشر جمع شده است. « همچنين درباره 
هولناك ترين يافته اش با او حرف زدم: در نقاطي كه 
دسترس��ي به كلينيك هاي سقط جنين اندك است، 

آمريكا دچار بحران سقط هاي خودالقايي است. 
گفت وگوي ما در ادامه مي آيد: 

ش��ان ايلينگ: ش��ما از گوگل به عنوان »آمپول 
حقيقت گويي ديجيتال« ياد مي كنيد. گوگل درباره 

خود ما چه مي گويد؟
ست استفنز-ديويدويتز: مردم به گوگل چيزهايي 
مي گوين��د كه الب��د به هيچ كس ديگ��ر نمي گويند، 
چيزهايي كه ش��ايد ب��ه اعضاي خانواده، دوس��تان، 
پيمايش ه��اي بي نام يا پزش��كان نگوين��د. مردم با 
اعتراف به چيزهاي مختلف نزد گوگل بسيار راحتند. 

در كل، گ��وگل به ما مي گويد كه م��ردم متفاوت از 
چيزي اند كه نشان مي دهند. بايد بگويم يكي از اين 
جهات تفاوت آن اس��ت كه آنها كريه تر و بدجنس تر 
از آنند كه اغلب نشان مي دهند. مثال تحقيق زيادي 
روي نژادپرستي كرده ام، و شگفت زده شدم كه مردم 
چقدر زياد جس��ت وجوهاي نژادپرس��تانه مي كنند، 
به ويژه جس��ت وجوي جوك هايي كه سياه پوستان را 
تمسخر مي كنند. اين پليدي پنهان مي تواند بسياري 
از رفتارها را بويژه در قلمرو سياست پيش بيني كند. 
ايلينگ: در بحث سياس��ت ورزي، مدت ها قبل در 
اوايل ۲۰۱۶ اعتقاد داش��تيد ك��ه ترامپ يك نامزد 
جدي اس��ت. فعاليت جس��ت وجوي گوگل را رصد 
مي كرديد، اوج گيري جس��ت وجوهاي نژادپرستانه و 
زن ستيزانه را ديديد، و فكر مي كرديد اينها نشانه يي 

از اتفاقات آتي است. 
استفنز-ديويدويتز: بله، بسيار بسيار زود گفتم كه 
ترامپ برنده مي ش��ود، اما نمي دانم اين حرفم صرفا 
بر اس��اس داده ها بود يا به خاط��ر اينكه يك بدبين 
تمام عيار هس��تم. من هميشه درباره اين جور چيزها 

خيلي بدبين بوده ام. 
ايلينگ: به محفل ما خوش آمديد. 

اس��تفنز-ديويدويتز: با يا بدون داده ها، هميش��ه 
پيش بين��ي ام اين اس��ت ك��ه اتفاقات وحش��تناكي 
مي افتن��د. ولي فكر مي كن��م قطعا نش��انه هايي در 
اينترن��ت بود مبني بر اينكه ترام��پ را بايد بيش از 

آنچه مردم گمان مي كردند جدي گرفت. 
ايلينگ: شما دقيقا چه مي ديديد؟

اس��تفنز-ديويدويتز: نخس��تين چيز آنكه سطح 
نژادپرس��تي در اين كشور بسيار بيشتر از آن چيزي 
ب��ود كه فكر مي ك��ردم. به نظ��رم اكثر م��ردم فكر 
مي كردند با گفتن اين همه چيزهاي نژادپرستانه، كار 
ترامپ در همان آغاز تمام مي شود. به نظرم وقتي به 
اين داده هاي اينترنت نگاه كنيد، تقاضا براي اين نوع 

محتوا را مي بينيد. 
منظورم اين اس��ت كه وب س��ايت هاي ملي گراي 
سفيدپوست پرستان مثل استورم فرانت را هم مطالعه 
مي كردم، بس��يار پي��ش از آنكه اكثر م��ردم چيزي 
درباره شان بشنوند، و باز هم از گستردگي جاذبه اين 

وب سايت ها شگفت زده مي شدم. 
ايلين��گ: ما بايد به همين توجه مي كرديم، نه به 

اين روش هاي منسوخ نظرسنجي. 
استفنز-ديويدويتز: واقعا با استفاده از پيمايش ها 
نمي توانيد بگوييد چه كس��ي در انتخابات ش��ركت 
مي كن��د، چون هم��ه مي گوين��د راي خواهند داد و 
هيچ ك��س نمي خواهد اعت��راف كند ك��ه قصد راي 
دادن ندارد. ولي بر اساس جست وجوهاي گوگل شان 
مي توانيد پيش بيني كنيد كه چه كسي راي مي دهد. 
م��ردم چندين هفته پيش از انتخاب��ات درباره نحوه 
راي دادن، مح��ل راي دادن يا مكان هاي راي گيري 

جست وجو مي كنند و با اينها مي توان پيش بيني كرد 
كه مشاركت باال خواهد بود. 

در اي��ن انتخاب��ات، با وض��وح ف��راوان در داده ها 
مشاهده مي كرديد كه مثال در شهرهايي كه جمعيت 
سياه پوستان بسيار باالست، كاهش شديدي در اين 
جست وجوها ُرخ داده بود. در داده هاي جست وجوي 
گوگل بس��يار روشن بود كه مش��اركت سياهان در 
۲۰۱۶ بس��يار كم مي ش��ود، و اين يك��ي از داليلي 
ب��ود كه راي كلينتون بس��يار بدتر از پيش بيني هاي 

نظرسنجي ها بود. 
ايلين��گ: كارب��رد سياس��ي اين داده ها روش��ن 
اس��ت، ولي گويا آنچه مي توانيم از اين داده ها درباره 
خودمان بفهميم حد و مرزي ندارد. در كتابتان آن را 
»مهم ترين مجموعه داده اي« مي ناميد كه »تاكنون 

درباره روان بشر جمع شده است.«
استفنز-ديويدويتز: به نظرم تنها رقيب واقعي اش 
فيس بوك اس��ت، و فكر نمي كنم فيس بوك بتواند 
مجموعه داده چندان جذابي باش��د چون مردم در 
فيس بوك بس��يار كمتر صادقند. م��ردم در گوگل 
واقع��ا صادقند، ل��ذا چيزهايي به گ��وگل مي گويند 
ك��ه به هيچ كس ديگر نمي گويند. آنها براي پاس��خ 
پرس��ش هايي جس��ت وجو مي كنند كه از هيچ كس 

ديگر نمي پرسند.
در چن��د س��ال اخير ب��ه اين نتيجه رس��يده ام: 
كافي است هر موضوعي كه مايليد را انتخاب كنيد 
و نگاهي به جس��ت وجوهاي گ��وگل بيندازيد، تا به 
چيزي جديد و جذاب و غافلگيركننده برس��يد كه 
نمي دانس��ته ايد. موضوع تان مي تواند نفرت باشد يا 
س��قط جنين يا كودك آزاري يا ديدگاه سياس��ي يا 
بارداري يا اضطراب يا افسردگي. تقريبا هربار سراغ 

داده هاي گوگل مي روم، چيزي جذاب آنجا مي يابم. 
ايلين��گ: ح��دس مي زن��م نظرس��نجي ها هنوز 
مفيدند، ولي س��وابق جست وجو يك راه بسيار بهتر 
براي فهم تفكرات م��ردم درباره موضوعات جنجالي 

يا شخصي است. 
اس��تفنز-ديويدويتز: بل��ه و همين ها جذاب ترين 

نمونه هايند. 
ايلينگ: بي شك همين طور است. 

اس��تفنز-ديويدويتز: همين ه��ا اغل��ب مهم ترين 
نمونه ها هم هس��تند. يك��ي از مطالعاتي كه در اين 
كتاب پيرامونش حرف زده ام، مطالعه اسالم هراس��ي 
اس��ت. واقعا اسالم هراس��ي نيس��ت، بلكه خش��م از 
اس��الم اس��ت يا چيزي ش��بيه به آن. يعني اساس��ا 
افرادي كه تفكرات خش��ونت آميز وحشتناكي درباره 
آمريكايي هاي مس��لمان دارند. افراد چيزهايي مثل 
»كشتن مسلمان ها« يا »من از مسلمان ها متنفرم« 
يا »مس��لمان ها شر هستند« را جست وجو مي كنند. 
اين افراد در اصل مجنونند و به واقع مي توانيد دقيقه 
به دقيقه ببينيد كه اين جست وجوها چه زماني اوج 

مي گيرند و چه زماني كاهش مي يابند. 
نكت��ه جال��ب در اين باره آن اس��ت ك��ه درباره 
گروهي نس��بتا كوچك از مجنونين حرف مي زنيم. 
متوسط آمريكايي ها »كشتن مسلمان ها« يا »من از 
مس��لمان ها متنفرم« را جست وجو نمي كنند؛ اينها 
يك گ��روه كوچك اما مهم هس��تند چون اين نوع 
افراد مي توانند مسائل زيادي ايجاد كنند. اين هايند 
ك��ه احتمال دارد مرتكب جرايم نفرت بار ش��وند يا 
حتي مسلمان ها را به قتل برسانند. وقتي مي گويم، 
مي توانيد درباره موضوعاتي كه حقيقتا مهم هستند 
به بينش و فراست دست يابيد، منظورم اين است. 
ايلينگ: اجازه دهيد قدري دايره نگاه را وس��يع تر 
كني��م تا ببينيم گ��وگل چه فهم كلي ت��ري از روان 
آمريكاييان به دس��ت مان مي دهد. چه چيزي بيش 

از همه مايه هراس يا نگراني آمريكاييان مي شود؟
اس��تفنز-ديويدويتز: به گمانم بدن شخص، يكي 
از مس��ائل مهم اس��ت. اگر به داده هاي گوگل ادوردز 
درباره احساس ناامني رواني پيرامون بدن نگاه كنيد، 
مي بينيد كه افراد دنبال راه هايي براي كاهش وزن يا 
بهبود بد شان مي گردند. اينها نزد مردان به قدر زنان 
رايج است، كه اين چيزي است كه معموال درباره اش 

حرف زده نمي شود. 
ايلينگ: جالب است. 

اس��تفنز-ديويدويتز: بله و بنا به س��وگيري هاي 
فرهنگي مان، چيزي است كه انتظارش را نداريد. 

ايلين��گ: آيا ب��ه اين نتيجه رس��يده ايد كه مردم 
درب��اره چيزهايي كه حقيقتا برايش��ان اهميت دارد، 
صداق��ت به خ��رج نمي دهند؟ در عصر رس��انه هاي 
اجتماعي، هركس��ي علمدار عدالت اس��ت: يكي دو 
مقاله پست مي كنيد، خش��م يا حمايت تان را اعالم 

مي نمايي��د، و ب��ووووم... ش��ما يك ف��رد »متعهد« 
شده ايد. ولي اينكه به معناي اكتيويسم واقعي نيست 

و مستلزم تعهد واقعي نيست. 
اس��تفنز-ديويدويتز: اين پرسش خوبي است. در 
برخي تحقيقاتم درباره ترامپ اين را بررسي كرده ام. 
به نظرم بسياري از افراد درباره ميزان اضطراب شان 
پيرام��ون ترامپ، اغ��راق مي كنند. ان��گار ابراز اين 
اضط��راب ب��ه يك بازي راي��ج ميان م��ردم تبديل 
ش��ده اس��ت. آنچه واقعا ش��ب ها نمي گذارد خواب 
به چش��مان مردم راه بيابد يا س��اعت سه بامداد با 
عرقي س��رد آنها را از خواب مي پراند، دلواپسي هاي 
اقتصادي يا پارانويا درباره سالمتي شان يا ترس هاي 
قانوني و حقوقي است؛ يعني در اصل دلواپسي هاي 
خودخواهان��ه. ولي فكر مي كنم اين حقيقت، قدري 

ناخوشايند است. 
مردم مايلند بگويند كه دلواپس��ي هاي جهاني تر 
درب��اره ترامپ يا اينكه چه بر س��ر دنيا خواهد آورد 
مضطرب ش��ان مي كن��د، ن��ه اينكه دلواپس��ي هاي 
خودخواهانه ت��ري پيرام��ون مس��ائل اقتص��ادي يا 
بهداشتي يا حقوقي خود دارند. به نظرم مردم اغراق 
مي كنن��د. درباره اينكه به چه چي��زي واقعا اهميت 
مي دهي��م و چ��ه چيزي واقعا م��ا را متاثر مي كند و 
چ��ه چيزي واقع��ا ما را غمگين مي كن��د، اينكه چه 
چيزي واقعا مضطرب مان مي كند، بس��يار زياد دروغ 

مي گوييم. 
ايلينگ: ش��گفت آورترين يافت��ه تحقيقاتتان چه 

بود؟
اس��تفنز-ديويدويتز: بنا به حجم جس��ت وجوها، 
متقاعد ش��ده ام كه اياالت متحده هم اكنون گرفتار 
بحران س��قط جنين خودالقايي اس��ت. مغزم سوت 
مي كش��يد كه مردم چقدر دنبال اين مي گردند كه 
با چه راهي مي توانند خودش��ان سقط جنين كنند. 
اين جس��ت وجوها در آن مناطقي از كشور متمركز 
اس��ت كه دسترس��ي به خدمات سقط جنين راحت 
نيست، و هروقت سقط كردن دشوارتر مي شود اين 
جست وجوها نيز افزايش چشمگيري پيدا مي كنند. 
همچني��ن در اي��ن ايالت ه��ا، بن��ا به محاس��باتم، 
بارداري هاي اعالم نشده يي رخ مي دهند كه در نرخ 

سقط جنين يا زايمان به حساب نمي آيند. 
اين مساله بس��يار دلهره آور است و به نظرم واقعا 
درباره اش حرف زده نمي ش��ود. ولي به نظرم، بنا به 

داده ها، واقعا جريان دارد. 
ايلينگ: اگر درس��ت باشد، ترس��ناك است. خبر 
خوب هم برايمان داريد؟ چيز خوشايندي هم كشف 

كرده ايد؟
اس��تفنز-ديويدويتز: به نظرم دانس��تِن اينكه در 
اضطراب ها ي��ا ناامني هاي دروني يا ميل  هايمان تنها 
نيس��تيم، مس��رت بخش اس��ت. در حلقه هاي ترك 
اعتياد ب��ه الكل مي گويند: درون��ت را با بيرون بقيه 
مقايسه نكن. اين كار دشوار است چون درون ديگران 
را نمي بيني��م، ولي فكر كنم كه نظر به اين داده هاي 
جس��ت وجوها، ما واقعا براي نخس��تين بار است كه 
درون ديگران را مي بينيم، و نتايج مي گويند كه نبايد 

خيلي به خودمان سخت بگيريم. 
ايلين��گ: به نظرتان بايد وق��ت كمتري را آنالين 

بگذرانيم؟
اس��تفنز-ديويدويتز: خب، م��ن ترجيح مي دهم 
مردم وق��ت زيادي را آنالين بگذرانند تا داده ها بهتر 

شوند و بتوانم بيشتر تحقيق كنم. 
ايلين��گ: فكر كن��م دم به تل��ه دادم. آيا حداقل 
معتقد هس��تيد كه مردم بايد فضاي آنالين را كمتر 
جدي بگيرند و نگذارن��د كه خوراك هاي فيس بوك 

منبع اشارات عاطفي و هيجاني شان شود؟
اس��تفنز-ديويدويتز: حتم��ا، رس��انه اجتماع��ي 
مي تواند خطرناك ش��ود اگر كه گمان كنيد زندگي 
واقعي است. رسانه اجتماعي، زندگي واقعي نيست، و 
نبايد اين را فراموش كنيم. ولي مردم مي توانند كتاب 
من را بخرند و هربار احس��اس حسادت كردند آن را 
بخوانند تا يادشان بيايد كه اوضاع همه خراب است. 
ايلين��گ: فكر كنم همين ج��ا تمامش كنيم بهتر 

است. 
استفنز-ديويدويتز: البته!

تحليل معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران نشان داد 

كاهش توان پوشش دهي نياز ارزي از محل صادرات غيرنفتي 
تعادل| 

بررسي ها از روند وضعيت ترازپرداخت هاي كشور 
حكاي��ت از تضعيف قاب��ل توجه تراز تج��اري كاالي 
غيرنفتي در س��ال ۱395 دارد. اين در حالي است كه 
صادرات نفت خام نسبت به سال قبل روند صعودي را 

دنبال كرده است.
 از س��وي ديگر، آمارها نش��ان مي دهد، حس��اب 
خدم��ات نيز همچن��ان منفي باقي مان��ده كه عمدتا 
ب��ه واس��طه افزاي��ش واردات خدم��ات اس��ت. ارقام 
حس��اب جاري كشور نيز طي سال هاي متوالي نشان 
مي دهد در س��ال ۱395توان پوشش دهي نياز ارزي 
كش��ور توس��ط عايدات ارزي كاهش يافته است. در 
همين راس��تا، تحليلي از س��وي معاونت بررسي هاي 
اقتص��ادي اتاق ته��ران صورت گرفته كه به بررس��ي 
دالي��ل تضعيف ت��راز غيرنفتي، پرداخته اس��ت. اين 
تحلي��ل نش��ان مي ده��د، عاي��دات ارزي غيرنفت��ي 
 كشور همچنان پاس��خگوي نياز ارزي حساب جاري 

نيست.
 با وجود كاهش حدود ۶ درصدي در سال ۱395 
نس��بت به س��ال قبل خود، نياز ارزي حساب جاري 
در س��ال ۱395 با رش��د ۱۸ درصدي نسبت به سال 
۱394 مواجه شده است. همچنين با توجه به اجزاي 
تش��كيل دهنده عاي��دات ارزي مي توان گفت، كاهش 
عايدات ارزي غيرنفتي در سال ۱395 عمدتا به علت 
كاهش صادرات كااليي غيرنفتي بوده اس��ت. در سال 
۱395 ح��دود 5۱ درصد از نياز ارزي حس��اب جاري 

كشور توسط عايدات ارزي غيرنفتي پوشش داده شده 
كه نسبت به سال قبل كاهش يافته است. 

مطاب��ق آمارهاي بانك مركزي، تراز پرداخت ها در 
سال ۱395 نسبت به سال ۱394 حدود ۱۰ ميليارد 
دالر تضعيف ش��ده اس��ت. همچنين آمارها حاكي از 
اين اس��ت كه حساب جاري در س��ال ۱395 با رشد 
۸۱.۸ درصدي نس��بت به سال قبل خود مواجه شده 
كه بخش عمده آن ناش��ي از رشد حدود 7۱ درصدي 
حساب كاال بوده است. افزايش حساب كاال نيز به علت 
افزايش بيشتر صادرات كاال نسبت به واردات كاال بوده 
اس��ت. از س��وي ديگر، افزايش 3۰ درصدي صادرات 
كاال در سال ۱395 نس��بت به سال ۱394 برآيندي 
از افزاي��ش ۶۶ درصدي در ص��ادرات نفتي و كاهش 
9 درصدي صادرات غيرنفتي بوده اس��ت. اين تحليل 
در ادامه س��هم نفت از صادرات كااليي كشور در سال 
۱395 را حدود ۶۶ درصد گزارش كرده كه نسبت به 
سال ۱394 افزايش يافته است. اين در حالي است كه 

سهم سال ۱394 حدود 5۲ درصد بوده است. 
براساس اين گزارش، س��اير اجزاي اصلي حساب 
جاري مانند حساب خدمات، حساب درآمد و احساب 
انتقاالت جاري نيز در س��ال ۱395 نس��بت به سال 
۱394بهبود يافته اند. همچنين مطابق آمارها، خالص 
حس��اب سرمايه در سال ۱395نسبت به سال ۱394 
تضعيف شده، كه نشان دهنده افزايش خروج سرمايه 

از كشور است. 
بر اس��اس اين تحليل؛ ص��ادرات كاالي غيرنفتي 

اي��ران طي س��ال  ۱395- ۱3۸9 با نوس��اناتي همراه 
بوده بطوري كه طي سال هاي ۱39۱- ۱3۸9 روندي 
صعودي در پيش گرفته، اما در س��ال ۱39۲ نس��بت 
به س��ال قبل خود با كاهش مواجه ش��ده اس��ت. در 
س��ال ۱394 صادرات كاالي غيرنفتي نسبت به سال 
۱393با افزايش حدود ۱۸ درصدي به 33.۶ ميليارد 
دالر )بيش��ترين ميزان ص��ادرات غيرنفتي طي هفت 
سال اخير( رسيد، اما در سال هاي بعد با كاهش روبرو 
شد. در س��ال ۱395صادرات كاالي غيرنفتي ايران با 
اس��تمرار روند نزولي خود و با 9درصد كاهش نسبت 
به سال ۱394 به رقم ۲۸.۲ ميليارد دالر رسيده است. 
در مقاب��ل واردات كااليي غيرنفت��ي ايران نيز در 
س��ال هاي ۱39۰، ۱393، ۱395 نسبت به سال قبل 
خود افزايش را تجربه كرده است. بطوري كه در سال 
۱395 واردات غيرنفتي ايران ۶۱.7 ميليارد دالر بوده 
كه نس��بت به سال قبل رش��د ۲3 درصدي را تجربه 
كرده است. از اين رو، آمارها حاكي از اين است كه تراز 
كااليي غيرنفتي ايران طي س��ال هاي مذكور همواره 
منفي بوده اس��ت. كاهش 9 درصدي صادرات كااليي 
غيرنفتي ب��ه همراه افزايش ۲3 درص��دي در واردات 
كااليي غيرنفتي در سال ۱395 )نسبت به مدت مشابه 
سال قبل(، منجر به ايجاد تراز تجاري كاالي غيرنفتي 

منفي 33.5 ميليارد دالري شد. 
همچنين مطاب��ق آماره��ا، تراز تج��اري كااليي 
غيرنفتي كشور در س��ال ۱395حدود ۱4.4 ميليارد 
 دالر نس��بت به س��ال ۱394 تضعيف ش��ده اس��ت.

بر اساس اين تحليل، تراز تجاري غيرنفتي سال ۱394 
به دلي��ل كاهش قابل مالحظه واردات كااليي در اين 
س��ال بطور قابل توجهي بهبود يافت��ه بود، لذا اگرچه 
تراز منفي سال ۱395در مقايسه با سال ۱394 تفاوت 
معناداري را نش��ان مي دهد، اما تراز منفي نس��بت به 
س��ال هاي قبل همچنان در مح��دوده كمتر از منفي 
3۰ميلي��ارد دالر قرار دارد. از طرف��ي مطابق آمارها، 
افزايش واردات سال ۱395مطابق روند 5 سال اخير، 
همچنان عامل مسلط در تغيير تراز تجاري بوده است. 
در واقع، از ۱4.4 ميليارد دالر كاهش تراز تجاري سال 
۱395، مع��ادل ۱۱.۶ ميلي��ارد دالر از محل افزايش 
واردات بوده است. به نوعي، كاهش حدود ۱۸ ميليارد 
دالري واردات كااليي غيرنفتي در سال ۱394نسبت 
به سال ۱393 تا حدودي در سال ۱395جبران شده و 

در حال بازگشت به روند سال هاي قبل است. 
همچنين آمارها نشان مي دهد، حدود ۶۰.3واحد 
درصد از كاهش 75 درصدي تراز تجاري سال ۱395 
از محل افزايش واردات بوده اس��ت. مطابق آمارها، از 
سال ۱39۰تاكنون همواره تغيير تراز تجاري با تغيير 
واردات همسو بوده است. در ارتباط با صادرات كااليي 
ني��ز مي توان گفت از س��ال ۱39۰ و پ��س از اعمال 
تحريم ها، اث��ر مثبت صادرات در تغيي��ر تراز تجاري 
روندي نزولي در پيش گرفته و در س��ال ۱39۲منفي 
ش��ده است. در سال ۱393 سهم صادرات از رشد تراز 
تجاري افزايش يافت و اثر مثبت در تغيير تراز تجاري 
به جاي گذاش��ت، اما در س��ال هاي ۱394 و ۱395 

مجدداً با كاهش مواجه شد بطوري كه در سال ۱395، 
اثر منفي آن بر تغيير تراز تجاري تشديد شده است. 

روند فصل��ي توليد نفت خام از س��ال ۱3۸9 تا 
۱395 نشان مي دهد كه توليد نفت خام ايران طي 
اين مدت بطور متوس��ط ماهانه ۰.4 درصد افزايش 
يافته است. اين در حالي است كه متوسط نرخ رشد 
ماهانه صادرات نفتي در اين مدت ۰.۶ بوده اس��ت. 
همچنين در س��ال ۱395 در مجموع 3.۸ ميليون 
بش��كه در روز نفت خام توليد و ۱3۱ ميليون بشكه 
در روز صادر ش��ده اس��ت ك��ه اين ارق��ام )توليد و 
صادرات نفت خام( نس��بت به س��ال قبل به ترتيب 
۱۶.4 درصد و 4۱.3 درصد رشد داشته اند. با نگاهي 
به آمار توليد فصلي نفت خام نيز مي توان گفت كه 
در سه ماهه چهارم سال ۱395، معادل 3.9 ميليون 
بش��كه نفت خام توليد شده كه نسبت به فصل قبل 
۱.4 درصد كاهش و نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قب��ل ۱5.7 درص��د افزايش نش��ان مي دهد. حجم 
ص��ادرات نفت��ي در فصل چهارم ني��ز ۲.3 ميليون 
بش��كه در روز بوده كه نس��بت به مدت مشابه سال 

قبل حدود 3۰ درصد افزايش يافته است. 
همچنين براس��اس منتشر ش��ده از سوي اتاق 
ته��ران، حس��اب خدم��ات كش��ور طي س��ال هاي 
۱395- ۱3۸9 هم��واره منفي، اما از س��ال ۱3۸9 
تا س��ال ۱394 رو به افزايش بوده اس��ت و در سال 
۱394 به واس��طه كاهش 5.۶ درصدي در صادرات 
خدمات و ۱7.۲ درصدي در واردات آن به بيشترين 
ميزان خود يعني اف��ت 4.5ميليارد دالر طي هفت 
سال اخير رسيده است. در سال ۱395 با رشد ۰.۸ 
درصدي در صادرات خدمات و رشد ۱۰.7 درصدي 
در واردات خدمات، حس��اب خدمات نسبت به سال 
قبل خود با كاهش ۱.5ميليارد دالري مواجه شد و 

به حدود منفي ۶ ميليارد دالر رسيد. 

طرحي براي مديريت 
حوادث در فضاي مجازي 

دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي با اش��اره به 
روند بررس��ي طرح نظام ملي پيشگيري و مقابله 
با ح��وادث در فضاي مجازي گفت: با تصويب اين 
ط��رح در ش��وراي عالي فضاي مج��ازي و اجراي 
 آن، ش��اهد مديريت حوادث در اين فضا خواهيم

بود. 
س��يد ابوالحس��ن فيروزآبادي روز گذش��ته در 
حاشيه مراسم گشايش بيست و سومين نمايشگاه 
تج��ارت  و  كامپيوت��ر  الكتروني��ك،  بين الملل��ي 
الكترونيكي )الكام��پ( در جمع خبرنگاران افزود: 
در فضاي مجازي ش��اهد حوادث زيادي از جمله 
كالهب��رداري، اخاذي و جعل براي ش��هروندان و 
ش��ركت هاي خصوصي هس��تيم كه بايد مديريت 
الزم براي جلوگيري از توسعه آنها صورت گيرد. 

وي گف��ت: طرحي در اين زمينه آماده ش��ده 
است كه اميدواريم در شوراي عالي فضاي مجازي 

به تصويب برسد. 
دبير ش��وراي عالي فضاي مج��ازي ادامه داد: 
در فضاي مجازي حوادث��ي مانند كالهبرداري به 
سرعت منتقل مي ش��ود و براي مديريت اين گونه 

حوادث بايد اقدامات الزم صورت گيرد. 
فيروزآبادي تاكيد كرد: هرنوع حادثه كه سبب 
اختالل در اين فضا شود، شامل حمله هاي هكري 
و آس��يب به سيستم، باعث مي ش��ود كه كاركرد 
ش��بكه و سيس��تم هاي نرم افزاري و سخت افزاري 

دچار اختالل شود. 
وي با اشاره به اينكه برخي از اين حوادث منجر 
به جرم مي شوند، گفت: طرح نظام ملي پيشگيري 
و مقابل��ه ب��ا حوادث در فضاي مجازي بيش��تر به 
موضوعاتي مي پردازد كه س��ازمان ها چه اقداماتي 
را باي��د انجام دهند و ش��ركت هاي خصوصي چه 
اصولي را بايد رعايت كنند؛ همچنين براساس اين 
طرح مشخص مي شود شهرونداني كه دچار حادثه 

شدند بايد به كجا مراجعه كنند. 

 نقش شركت هاي استارت آپي
در رفع نيازهاي متنوع مردم 

فيروزآب��ادي با بيان اينكه ذائقه مردم در حوزه 
فضاي مج��ازي بس��يار متنوع اس��ت و تغييرات 
آنها هم بس��يار سريع اس��ت، گفت: استارت آپ ها 

مي توانند اين نيازهاي مردم را برطرف كنند. 
وي در خص��وص ض��رورت و جدي��ت حمايت 
از اس��تارت آپ ها گف��ت: رون��د اقتص��اد جهان��ي 
 ب��ه س��مت اقتص��اد داناي��ي مح��ور و مبتني بر

استارت آپ هاست. 
فيروزآب��ادي اف��زود: با توس��عه ICT در دنيا 
فض��اي بزرگي خلق ش��ده و امكان ش��كل گيري 
كس��ب و كارها فراهم شده است؛ كار شركت هاي 
استارت آپي در فضاي مجازي تبديل ظرفيت ها به 

فعليت هاست. 
وي همچنين با اش��اره به اينكه اتصال تجارت 
الكترونيك��ي و بانك��داري الكترونيكي در كش��ور 
مس��تلزم ايجاد زيرس��اخت اس��ت، گفت: تعيين 
هويت و امضاي ديجيتالي از جمله زيرساخت هايي 

است كه بايد در كشور شكل گيرد. 
وي با بيان اينكه متاس��فانه در رابطه با اتصال 
اي��ن موارد مقداري عقب افتادگي داريم، افزود: در 
بانك��داري الكترونيكي به خوب��ي در حال حركت 
هس��تيم ام��ا در ح��وزه تج��ارت الكترونيك هم 

مقداري عقب هستيم. 
به گفت��ه فيروزآبادي، كاره��اي خوبي در اين 
زمينه در حال ش��كل گيري اس��ت كه اميدواريم 

شاهد جامعيت فعاليت ها در اين زمينه باشيم. 

 سند شبكه ملي اطالعات و تعيين تكليف 
براي نهادها 

وي با بيان اينكه در سند شبكه ملي اطالعات 
مصوب ش��وراي عالي فضاي مجازي براي بيش از 
3۰ سازمان و وزارتخانه تعيين تكليف شده است، 
ادام��ه داد: اخي��را در مركز ملي فض��اي مجازي 
جلس��ات توجيهي براي اين سازمان ها برگزار شد 

كه مورد استقبال آنها قرار گرفته است. 
وي به اقدامات انجام ش��ده در فضاي مجازي 
در س��ال گذش��ته اش��اره كرد و گفت: مديريت 
شبكه هاي اجتماعي، تقويت شبكه هاي اجتماعي 
داخل كشور و استقرار سامانه يي براي معرفي آنها 
از جمله فعاليت ش��وراي عالي فضاي مجازي در 

سال گذشته بود. 
ح��وزه  در  اينك��ه  بي��ان  ب��ا  فيروزآب��ادي 
فرهنگ سازي تصويرهاي متحرك شاهد كم كاري 
هس��تيم، گفت: در اي��ن زمينه مق��داري صدا و 
س��يما و وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي مقصر 
اس��ت. نمايش��گاه الكامپ ۲3 در مح��ل دايمي 
نمايش��گاه هاي بين الملل��ي ته��ران از ديروز تا ۲ 
مرداد م��اه ميزبان بيش از ۸۰۰ ش��ركت داخلي 
و خارج��ي اس��ت كه به مدت چه��ار روز آخرين 
خدم��ات، محصوالت و دس��تاوردهاي خود را به 
نماي��ش مي گذارن��د؛ از اين تع��داد، حدود 34۰ 
شركت نوپا )اس��تارت آپ(، 37 شركت خارجي و 

بقيه شركت هاي داخلي هستند. 
ش��ركت هاي نوپ��ا در س��الن هاي ۸، 9، ۱۰ و 
۱۱ اين نمايش��گاه ايده ه��ا و نوآوري هاي خود را 
به نمايش مي گذارند تا زمينه الزم را براي جذب 

سرمايه گذار فراهم آورند. 
يك��ي از س��الن هاي نمايش��گاه الكام��پ ۲3 
ب��ه دول��ت الكترونيك��ي اختصاص يافته اس��ت 
ت��ا دس��تگاه هاي دولت��ي دس��تاوردهاي خود را 
در اي��ن زمين��ه معرفي كنند. يك��ي از مهم ترين 
دس��تاوردهاي دولت يازدهم شبكه ملي اطالعات 
اس��ت كه ق��رار اس��ت، مرحله س��وم آن در اين 

نمايشگاه با حضور مسووالن افتتاح شود. 
برگ��زاري هماي��ش آين��ده اقتص��اد فناوري 
اطالع��ات از ديگر برنامه هاي نمايش��گاه الكامپ 
۲3 اس��ت. اي��ن بزرگ ترين گردهماي��ي فناوري 
اطالع��ات و ارتباط��ات )ف��اوا( در فضاي��ي بيش 
از ۶۰ ه��زار مترمربع )3۲ ه��زار مترمربع فضاي 
مفيد( برگزار خواهد شد كه نشان دهنده افزايش 
چشمگير فضاي نمايشگاهي در الكامپ ۲3 است. 
سال گذشته اين نمايشگاه در فضايي به مساحت 
۱۸هزار مترمربع برگزار ش��د، در حالي كه فضاي 
مفي��د الكام��پ ۲3 به 34هزار مترمربع رس��يده 

است. 

گزارش كوتاه

ست استفنز-ديويدويتز هنگامي كه 
دانشجوي دكتراي اقتصاد در هاروارد 
بود به ترندهاي گوگل عالقه مند شد، 

همان ابزاري كه رصد مي كند در يك 
ناحيه خاص در يك بازه زماني مشخص 

هر چيزي چقدر جست وجو مي شود. 
موضوع تان مي تواند بارداري باشد يا 

سقط جنين، كودك آزاري باشد يا 
ناامني هاي دروني، ديدگاه سياسي باشد 
يا هر چيز ديگري كه فكرش را بكنيد. 

استفنز-ديويدويتز مي گويد گوگل، آمپول 
حقيقت گويي ديجيتال است چون مردم به 

گوگل چيزهايي مي گويند كه به هيچ كس 
ديگر نمي گويند. گويا حق با اوست
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بورس كاال10
 سياست هاي حمايتي دولت

از كشاورزان گندم
يك كارشناس ارشد بازارهاي مالي گفت: با جايگزيني 
سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني، سنگيني 
بار تامين مالي كه براي خريد تضميني محصوالت بر شانه 
دولت بود كاهش مي يابد واين امر موجب روان س��ازي و 
شفافيت در بازار محصوالت كشاورزي مي شود.  به گزارش 
»تع��ادل«، داوود معدلت فر در گفت وگو با ايرنا، به اجراي 
سياست قيمت تضميني گندم در بورس كاال اشاره كرد 
و بيان داش��ت: در همه كشورها، دولت همواره به دنبال 
حمايت از توليدات داخلي خود بوده و اين حساسيت در 
مورد محصوالت استراتژيك مشخص تر است؛ در ايران نيز 
در س��ال هاي اخير، دولت در حوزه محصوالت كشاورزي 
به وي��ژه محصوالت مهم��ي مثل گندم، ج��و و ذرت از 
سياست هاي حمايتي و تشويقي مختلفي استفاده كرده 
است تا با تشويق كشاورزان به توليد بيشتر نياز كشور از 

داخل تامين شده و نياز به واردات كمتر شود. 
وي اف��زود: از آنجايي كه محصول گن��دم براي اكثر 
كش��ورها كااليي استراتژيك محس��وب مي شود، دولت 
در س��ال هاي قبل اقدام به خريد تضميني اين محصول 
از كش��اورزان كرد تا خيال كشاورزان از فروش محصول 
ش��ان راحت باش��د، ضمن اينكه دولت از كمبود عرضه 
براي كنترل بازار به موقع مطلع شود و بتواند با مديريت 
واردات، تعادل بازار را برقرار كند.  اين كارش��ناس ارشد 
ب��ازار س��رمايه تصريح كرد: سياس��ت خري��د تضميني 
محصوالت كشاورزي هر چند به عنوان يك ابزار مداخله 
دولت در بخش كشاورزي، مورد توجه سياست گذاران و 
برنامه ريزان كشورها از جمله ايران بوده است اما همواره 
با مشكالتي همچون كمبود نقدينگي و به تعويق افتادن 
پرداخت هاي كشاورزان، عدم شفافيت و ايجاد واسطه هاي 
غي��ر الزم و ايجاد چن��د نرخي در ب��ازار محصوالت كه 
رانت و فس��اد را به دنب��ال دارد و همچنين برنامه ريزي 
نامناس��ب توليد و عدم بهره وري از سوي كشاورزان كه 
ضرر و زيان هاي هنگفتي را متوجه بودجه دولتي مي كند، 
مواجه بوده اس��ت. معدلت فر اضافه ك��رد: بنابراين بروز 
مشكالت در طرح خريد تضميني محصوالت كشاورزي 
و بررس��ي هاي فراوان براي رفع مشكالت اين طرح باعث 
شد تا در تير ماه سال ۸۹ قانون افزايش بهره وري بخش 
كش��اورزي و منابع طبيعي در مجلس تصويب شود كه 
ماده ۳۳ اين قانون به جايگزيني سياست قيمت تضميني 
به جاي خريد تضميني محصوالت كشاورزي با استفاده از 

ظرفيت هاي بورس كاال اشاره شده است. 
وي اضافه كرد: در سياست قيمت تضميني، دولت 
قيمت تضميني را اعالم مي كند و كش��اورز محصولش 
را در ب��ورس كاال عرضه مي كن��د، در اينجا اگر قيمت 
كش��ف ش��ده محصول در بورس، پايين ت��ر از قيمت 
تضميني اعالمي از س��وي دولت ب��ود، وجه حاصل از 
فروش محصوالت در بورس ظرف چند روز به حس��اب 
كش��اورز واريز مي ش��ود و مابه التف��اوت قيمت نيز از 
سوي دولت پرداخت مي ش��ود. اين فعال بازار سرمايه 
خاطرنش��ان كرد: بدين ترتيب با جايگزيني سياس��ت 
قيمت تضميني به جاي خريد تضميني، س��نگيني بار 
تامين مالي كه براي خريد تضميني محصوالت بر شانه 
دولت بود كاهش مي يابد و موجب روان سازي و شفافيت 
در بازار محصوالت كشاورزي مي شود. لذا بودجه يي كه 
بايد صرف خريد تضميني و عمدتا زيان دولت مي ش��د 
مي توان��د در قالب يارانه و نيز س��رمايه گذاري هدفمند 
در بخش كش��اورزي دولت، صرف ش��ود. به گفته وي، 
همچنين به دليل اينكه قيمت از طريق مكانيزم عرضه 
و تقاضا تعيين مي ش��ود وجود چند نرخ در بازار از بين 
مي رود و مي تواند در راستاي كاهش رانت و فساد باشد. 
از طرفي با توجه به اينكه كشاورز از قيمت مطمئن است 
و بحث رقابت ايجاد مي شود به سمت بهره وري و افزايش 
كيفيت حركت كرده و همين امر رونق كشاورزي را به 
دنبال خواهد داشت.  براساس اين گزارش، بورس كاال، 
محلي براي عرضه محصوالت گروه هاي مختلف صنعتي 
و كش��اورزي و انجام معامالت ش��فاف است. با عرضه 
محصوالت در بورس كاال، رانت و انحصارگرايي در بازار 
از بين رفته و بين عرضه كنده و مصرف كننده، ارتباطي 
مستقيم و شفاف ش��كل مي گيرد. بورس كاالي ايران 
در س��ال ۹۵، ش��اهد معامله ۳۳ ميليون تن انواع كاال 
به ارزش بيش از ۸۱۷ هزار ميليارد ريال بود كه رش��د 
۷۳درصدي ارزش كل معامالت را در اين سال رقم زد. 

معامله ۱۶۲ ميليون كيلووات 
ساعت برق در بورس انرژي

در آخرين روز معامالتي بورس انرژي ايران در هفته 
گذشته، در تابلوي س��لف موازي استاندارد، ۱۱ هزار و 

۸۰۰ قرارداد به ارزش ۳ ميليارد تومان معامله شد. 
ب��ه گزارش »تعادل« به نقل از بورس انرژي، بازار 
برق بورس انرژي ايران در آخرين روز معامالتي هفته 
گذشته، شاهد معامله ۲ ميليون و ۸۰۸ هزار قرارداد 
مع��ادل ۵۸ ميلي��ون و ۱۵۸ هزار كيلووات س��اعت 
ب��ه ارزش ۱.۹ميليارد تومان ب��ود. همچنين در روز 
چهارش��نبه، نمادهاي بارپايه، كم باري و ميان باري با 
متوس��ط قيمت  ۳۷۲، ۳۲۴ و ۳۷۲ريال بر كيلووات 
س��اعت مورد معامل��ه قرار گرفتن��د. در هفته يي كه 
گذش��ت حجم معامالت برق ب��ورس انرژي ايران در 
دو ب��ازار فيزيكي و مش��تقه به ح��دود ۱۶۲ ميليون 
كيلووات س��اعت بال��غ گرديد. از ن��كات قابل توجه 
معامالت در هفته گذش��ته مي توان به دومين معامله 
مصرف كنندگان بزرگ ب��رق در تابلوي بازار فيزيكي 
اش��اره كرد. در مجم��وع ارزش معامالت آخرين روز 
معامالتي بورس انرژي در بازار مشتقه، به ۴.۹ميليارد 

تومان بالغ گرديد.  
ب��ازار فيزيكي بورس انرژي ايران از ابتداي س��ال 
ج��اري تاكنون ش��اهد عرضه  حالل ۴۰۲ از س��وي 
پااليش��گاه هاي مختل��ف بوده اس��ت ك��ه در نتيجه 
ل  ش��اهد معامل��ه بي��ش از ۱۸۲ ميليون ليت��ر حالاّ
۴۰۲ به ارزش بي��ش از۲۳۱ ميليارد تومان بوده ايم. 
از اي��ن مقدار بي��ش از ۱۲۰ ميليون ليتر و به ارزش 
بي��ش از ۱۵۰ ميليارد تومان س��هم ب��ازار فيزيكي و 
۶۲ ميلي��ون ليتر به ارزش ۸۰ ميليارد تومان س��هم 
رينگ بين الملل بوده اس��ت. اين مقدار معامله حالل 
۴۰۲ در س��ال جاري نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته گوياي ۳برابر ش��دن ارزش و ۲ برابر شدن 
حج��م معامالت اين فرآورده در ب��ورس انرژي ايران 
اس��ت.  در جريان معامالت روز چهارش��نبه گذشته، 
در ب��ازار فيزيكي بورس ان��رژي ايران كاالهاي حالل 
۴۰۲ پااليش نفت شيراز، آيزوريسايكل پااليش نفت 
بندرعباس، برش س��نگين پتروش��يمي جم، قطران 
ف��والد زرند ايرانيان و حالل ۴۰۲ عمده پااليش نفت 

كرمانشاه در رينگ داخلي عرضه شدند.

اخبار بورس كاال

»تعادل« از تاثير بورس كاال بر قيمت گذاري كاالهاي اساسي گزارش مي دهد

سد محكم مخالفان آزاد سازي در برابر واقعي كردن قيمت
گروه بورس  اميرحسين مرادي فخر 

قيم��ت به عن��وان مهم تري��ن رك��ن انجام يك 
معامل��ه در سيس��تم عرض��ه و تقاضا و ب��ازار آزاد 
هم��واره مهم ترين س��رفصل اخبار اقتص��ادي را به 
خ��ود اختصاص مي دهد. نفت و مش��تقات آن، گاز، 
ف��والد، مس، آلوميني��وم، ذرت و گندم از مجموعه 
كاالهايي اس��ت كه قيمت آنها در بازارهاي جهاني 
هر روزه رصد مي ش��ود و فعاالن اقتصادي تغييرات 
اين قيمت ها را در بازارهاي مختلف زير ذره بين قرار 
مي دهند. در مبادالت جهاني آنچه بيش��تر از همه 
نقش كش��ورهاي مختلف را پررنگ مي كند، مزيت 
آنه��ا در توليد يا ايجاد بازاري منس��جم با عمق باال 

براي يك كاالست. 
در بازارهاي س��نتي گذش��ته نيز كشورهايي كه 
در تولي��د يك كاال س��رآمد بقيه بودن��د در تعيين 
قيمت آن كاال در جهان نقش��ي اساس��ي داشتند. 
معم��وال بزرگ ترين توليدكنن��دگان آن كاال در آن 
كش��ور نقش بيش��تري در قيمت آن كاال داشتند و 
معموال كاالها تحت عنوان كشور سازنده آن شهرت 
مي يافت. بطور مث��ال بازرگانان براي خريد كااليي 
مانند فرش كه ايران توليدكننده اصلي آن به شمار 
مي رفت به اين منطقه مراجعه مي كردند و فرش را 
با نام ايران مي ش��ناختند كه البته هنوز هم چنين 

شناختي نسبت به فرش ايران وجود دارد. 
رفت��ه رفته و با پيش��رفت تكنولوژي و توس��عه 
امكانات حمل و نقل، محصوالت كشورهاي مختلف 
و ب��ه ويژه مواد اوليه به كش��ورهاي صنعتي بزرگ 
منتقل ش��د. نياز كش��ورهاي صنعتي به مواد اوليه 
س��بب ش��د كه بازارهاي بزرگي در اين كش��ورها 
ش��كل بگيرد كه مبادالت مواد اوليه در آنجا انجام 
ش��ود. در اين ميان قيمت، به عن��وان پارامتر مهم 
مطرح شد، نخستين قدم براي توسعه بيشتر خريد 
با قيمت مناس��ب بود؛ هر چ��ه كمتر بهتر. بنابراين 
با افزاي��ش تعداد عرضه كنندگان ك��ه مواد اوليه را 
از كش��ورهاي مس��تعمره به كش��ورهاي اروپايي و 
امريكا منتقل مي كردند، بازارهايي منسجم و مطرح 
ش��كل گرفت كه در آنها مواد اوليه مورد نياز براي 
توس��عه هر چه بيشتر اين كش��ورها عرضه مي شد. 
به تدريج بورس هايي براي مبادالت كاالهاي مختلف 
ش��كل گرفت و با ايجاد نياز براي يك بازار بزرگ تر 
بورس هاي بزرگ تري تش��كيل ش��د تا معامالت در 

بستر آنها انجام شود. 
به گزارش »تع��ادل«، امروزه بورس هاي كااليي 
بزرگ دني��ا مانند بورس فلزات لندن، بورس كاالي 
ش��يكاگو، ب��ورس كاالي نيويورك، ب��ورس كاالي 
دالي��ان و بورس كاالي توكي��و و بورس كاالي هند 
جزو بزرگ ترين بورس هاي دنيا به ش��مار مي روند. 
البته نمونه هاي آسيايي اين بورس ها قدمت كمتري 
نس��بت به بورس هايي مانند شيكاگو و فلزات لندن 
دارن��د اما با درك اين موضوع كه نقش داش��تن در 
تعيين قيم��ت يك كاال امري حيات��ي براي ماندن 
در اقتصاد دنيا به ش��مار مي رود، با توجه بيش��تر به 
بورس ه��اي كااليي و با اهميت دادن به آنها موجب 

رونق معامالت كااليي در اين بورس ها شده اند. 

 بورس كاال محور كشف قيمت كاالهاي اساسي 
بورس كاالي ايران كه از مهر س��ال ۸۶ با ادغام 
دو بورس كشاورزي و فلزات فعاليت خود را در بازار 
ايران آغاز كرد، طي اين ۱۰ س��ال توانسته بخشي 
از معام��الت كاالهاي مختلف را به اين بازار هدايت 
كن��د. اما آنچه در اين ميان اهميت بس��زايي دارد، 
برنامه ري��زي براي نقش داش��تن در كش��ف قيمت 
محصوالت اس��تراتژيك ايران از س��وي اين بورس 
اس��ت. در اي��ن مي��ان ب��ورس كاالي اي��ران براي 
دستيابي به اين درجه بايد مراحلي را براي به بلوغ 
رسيدن طي كند. شايد نخستين مرحله داشتن اين 

نقش براي كش��ف قيمت محصوالت براي معامالت 
داخلي باشد؛ وقتي تمام فعاالن اقتصادي و صنعتي 
كشور بورس را به عنوان محلي مناسب براي خريد 
محصوالت مورد نياز خود بشناسند و كشف قيمت 
در آن را عادالنه ارزياب��ي كنند، حجم مبادالت در 

آن افزايش خواهد يافت. 
در حال حاضر محصوالت كشاورزي مانند گندم، 
ذرت، جو، شكر، زعفران در بورس كاال ايران معامله 
مي شود، حجم معامله اين محصوالت در اين بورس 
از س��ال هاي گذش��ته تاكنون به مرور افزايش پيدا 
كرده اس��ت بطوري كه سال گذشته كل ذرت و جو 
توليدشده در كش��ور در تاالر كشاورزي بورس كاال 

عرضه و معامله شد. 

 هدايت معامالت به بورس با قيمت تضميني
 اين اتفاق به واس��طه قان��ون افزايش بهره وري 
در بخش كش��اورزي و مناب��ع طبيعي رقم خورد و 
بر اين اس��اس به جاي سياس��ت خري��د تضميني، 
قيمت تضميني در مورد اين ۲ محصول اجرا ش��د. 
ب��ه اين ترتيب ذرت و جو در بورس كاال يا با قيمت 
پايه ي��ا در صورت رقابت ب��راي خريد آن با قيمت 
باالتري به ف��روش رفت، اگر قيمت انجام معامله از 
قيمت خريد تضميني تعيين ش��ده از سوي وزارت 
جهاد كشاورزي باالتر بود كه دولت از پرداخت پول 
معاف مي ش��د و اگر پايين تر از آن بود فاصله قيمت 
معامله ش��ده با قيمت تضميني را پرداخت مي كرد. 
در سال گذش��ته معامالت بورس حدود ۷۰ درصد 
از قيمت تضميني تعيين شده را پوشش داد، يعني 
اگر قيمت تضميني ه��زار تومان بود، كاال با قيمت 

۷۰۰ تومان فروش رفت. 
اج��راي اين قانون يكي از راهكارها براي افزايش 
حجم معام��الت ب��ورس و اعتماد فعاالن ب��ازار به 
مكانيزم كش��ف قيمت از طريق عرضه و تقاضا بود، 
به اين ترتيب كش��اورز اين موض��وع را دريافت كه 
۳۰ درص��د از پول محصولش ب��ه صورت رايگان به 
او پرداخ��ت مي ش��ود و ارزش محص��ول او در بازار 
اي��ران كمت��ر از حتي هزينه يي اس��ت كه براي آن 

صرف كرده. 
اي��ن اتف��اق در صورت ت��داوم مي توان��د كيفيت و 
رقابت پذيري محصوالت كش��اورزي اي��ران را باال برده 

ت��ا بتوانند در آين��ده با افزايش راندم��ان توليد، قيمت 
محصوالت خود را در س��طح بازاره��اي جهاني رقابتي 
كنند. اما در م��ورد فرآورده هاي نفتي بايد گفت كه 
غي��ر از نفت اي��ران كه در اوپك به عن��وان يكي از 
پارامتره��اي تاثيرگذار مطرح اس��ت تقريبا در هيچ 
يك از فرآورده هاي نفتي در دنيا قيمت محصوالت 
اي��ران در اين بخش مورد توجه نيس��ت. البته طي 
سال هاي گذشته و با فعاليت هاي بورس كاال قيمت 
قير در اين بورس در مجله هاي بين المللي اقتصادي 
مانند آرگس درج مي ش��ود ك��ه در جاي خود قابل 
تقدير اس��ت. اما ايران به غير از قير توليدات بسيار 
ب��ا اهميتي در ح��وزه  ف��رآورده نفتي دارد، س��ال 
گذشته ۱۴ ميليارد و ۳۴۰ ميليون دالر محصوالت 
پتروش��يمي از ايران راهي بازارهاي خارجي شد اما 
به ندرت نش��انه يي از قيمت معامله اين محصوالت 

در نشريات بين المللي يافت مي شود.
دليل اصلي اين موضوع شايد نبودن محصوالت 
پتروش��يمي در بازار صادراتي بورس كاال باشد، چرا 
ك��ه معموال براي بازتاب قيمت ها نگاه ها معطوف به 
معام��الت بورس هاي كااليي اس��ت اما محصوالت 
پتروش��يمي ايران معموال بطور مس��تقيم از سوي 
ش��ركت ها ي��ا دالالن خارجي خريداري مي ش��ود. 
در اي��ن ميان قيم��ت اين محصوالت ب��راي عرضه 
در ب��ازار داخل��ي نيز ب��ا اس��تفاده از فرمول هايي 
برگرفت��ه از قيم��ت جهاني اين محص��والت و نرخ 
دالر آزاد محاسبه مي شود. هر چند كه مجتمع هاي 
پتروش��يمي مواد خام مورد نياز خود را با نرخ دالر 

مبادله يي دريافت مي كنند. 
در مورد محصوالت صنعتي و معدني مانند فوالد، 
مس، آهن و آلومينيوم نيز روند به همين ترتيب است 
و معم��وال قيمت هاي پايه براي مبادله در بازار داخلي 
از قيمت هاي جهاني و نرخ دالر محاس��به مي شود اما 
براي عرضه در بازارهاي جهاني قيمت فروش بستگي 
به قيمت هاي پيشنهادي طرف خارجي دارد. به عبارتي 
ايران براي تعيين قيمت فروش محصوالت خود نقش 
عمده ي��ي ندارد و بيش��تر نگاه ب��ه بازارهاي جهاني و 
تقاضاي آنها دارد، اين در حالي است كه با عرضه اين 
محصوالت در تاالر صادراتي بورس كاال مي توان عالوه 
بر ايجاد ش��فافيت در قيمت هاي صادراتي، به تبديل 
شدن ايران به مرجع قيمت گذاري در منطقه نيز كمك 

كرد. در عين حال محصوالتي كه نيازمند واردات آنها 
هستيم عموما توسط بازرگاناني خاص وارد كشور شده 
كه تمايلي نيز به مطرح شدن اسم خود ندارند. به طور 
مثال در مورد واردات فوالد، گريدهايي وجود دارد كه 
توليد آنها در داخل كشور صورت نمي گيرد و نيازمند 
واردات آن هستيم اما عمده اين واردات توسط دالالن 
خريداري ش��ده و با قيمت تعيين ش��ده از سوي آنها 
به كارخانه ها فروخته مي شود. اين در حالي است كه 
اگر محصوالت وارداتي به بورس كاال هدايت ش��ود، با 
شفافيت در انجام معامالت از سودجويي اين واسطه ها 
جلوگيري و قيمت ها واقعي خواهد شد. طي تمام اين 
س��ال ها اين روند برقرار شده است بطوري كه معموال 
مجوز واردات به اش��خاص خاصي داده مي ش��ود و از 
سوي ديگر روند قيمت گذاري براي اين محصوالت در 
داخل كشور نيز از مكانيسم خاصي پيروي نمي كند. 

 سود حاصل از واردات در جيب واسطه گران
در م��ورد ش��كر نيز ت��ا حدودي همين مس��اله 
وجود دارد، ش��كر به عنوان يك��ي از پرمصرف ترين 
م��واد خوراكي كه در صنايع غذايي از آن اس��تفاده 
زيادي مي ش��ود بازاري بزرگ دارد. مصرف س��االنه 
ش��كر در ايران بيش از ۲ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار تن 
اس��ت، حدود ي��ك ميليون و ۴۰۰ ه��زار تن آن از 
طري��ق توليد داخل تامين مي ش��ود و بين ۶۰۰ تا 

۸۰۰ هزار تن واردات صورت مي گيرد. 
اما نكته قابل توجه آنست كه واردات اين محصول 
از يك كانال خ��اص و عمده عرضه اين محصول در 
بازار داخل نيز از سوي شركت بازرگاني دولتي انجام 
مي شود. قيمت شكر در بازارهاي جهاني حدود يك 
ه��زار و ۵۰۰ توم��ان )با قيم��ت دالر ۳ هزار و ۸۰۰ 
توماني( است كه با احتساب هزينه هاي حمل و نقل به 
حدود يك هزار و ۸۰۰ تومان مي رس��د. اين در حالي 
است كه در بورس كاالي ايران اين محصول با قيمت 
پايه ۲ هزار و ۵۲۰ تومان عرضه مي شود. فاصله قيمت 
داخل با بازارهاي جهاني شايد توجيه هايي همچون 
پايين نگه داش��تن نرخ ارز در كش��ور و جلوگيري از 
تورم و شايد حمايت از كشاورزان داشته باشد. براي 
نزديك ش��دن قيمت محصوالت به بازارهاي جهاني 
بايد يك تورم جهش��ي داش��ته باشيم، بر اين اساس 
اگر يك تن شكر ۳۹۰ دالر در بورس هاي بزرگ دنيا 

معامله مي ش��ود، چنانچه بخواهيم هر كيلو گرم آن 
را ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برس��انيم بايد نرخ 
دالر ۶ هزار و ۵۰۰تومان باشد يا بايد قيمت شكر را 
پايين تر بياوريم. اين تفاوت بين قيمت هاي جهاني با 
بازار داخلي ايران را تقريبا در تمام محصوالت داخلي 
مي توان مش��اهده كرد و بايد اذع��ان كرد كه پايين 
نگه داش��تن ن��رخ دالر اينجا خود را نش��ان مي دهد. 
همچنين بايد بررسي كرد كه سود حاصل از واردات 
به جيب چه كساني مي رود؟ فاصله ارزش واقعي دالر 
يعني فاصله قيمت واقعي دالر با نرخ فعلي در مقابل 
خريد محصوالت اساسي مانند شكر به كجا مي رود؟ 
ش��ايد عرضه محصوالت در بورس كاال به ش��فافيت 
معامالت كمك كند اما فراتر از آن سياست هاي كلي 
حاكم بر اقتصاد اس��ت كه به عنوان سدي بزرگ در 

مقابل يك بازار آزاد قدعلم كرده است. 

 دامنه نوسان و محدوديت هاي خريد
در اين ارتباط مدير كااليي كارگزاري نهايت نگر 
با تاكيد بر اينكه تعيين قيمت يكي از پيچيده ترين 
مباح��ث اقتصاد اس��ت، در گفت وگو ب��ا »تعادل« 
عن��وان كرد: اينك��ه قيمت مربوط به كاال باش��د يا 
اوراق به��ادار وظيفه بورس اين اس��ت كه نرخ را به 
ص��ورت نقطه يي كه از برآيند عرضه و تقاضا حاصل 
مي ش��ود نزديك كند. محمدمهدي رفيعي در ادامه 
گفت: نگاه هاي مختلف��ي براي تعيين قيمت وجود 
دارد كه س��اده ترين تعريف آن به اين صورت است 
كه قيمت از بهاي تمام شده كاال به عالوه درصدي 
از سود به دست مي آيد. وي اضافه كرد: اما نمي توان 
تعيين قيم��ت براي كاالهاي مختلف را به اين نگاه 
محدود كرد، در برخي از موارد نوسان هاي شديدي 

به سمت باال يا پايين به وجود مي آيد. 
اين كارش��ناس بازارهاي كااليي ب��ا بيان اينكه 
در كش��ور ما نگاه مدرني براي تعيين قيمت وجود 
ندارد، تصريح كرد: توجه كافي به مكانيس��م بورس 
مي تواند اي��ن نگاه را به وج��ود آورد، در بورس دو 
اهرم عرضه و تقاضا نقش اساس��ي در تعيين قيمت 
ايف��ا مي كند اما به ش��رطي كه اي��ن دو اهرم براي 

فعاليت خود كامال آزادانه عمل كنند. 
وي با اش��اره به اينكه در بازارهاي كااليي ايران 
معم��وال انحصار وج��ود دارد، خاطرنش��ان كرد: در 
بورس هاي كاالي��ي دنيا متغيره��اي تعديل كننده 
قيمت به آس��اني در اختيار نيست چون عمق بازار 
بااليي وجود دارد، بر اين اساس وقتي عمده عرضه 
ش��كر در بورس كاال توسط شركت بازرگاني دولتي 
انجام مي ش��ود، اين ش��ركت مي تواند با كم يا زياد 
كردن حجم عرضه در قيم��ت تاثير بگذارد، چنين 
ش��رايطي در بورس اوراق بهادار تهران هم مشاهده 

مي شود و دليل اين موضوع انحصار است. 
رفيعي با بيان اينكه از س��وي ديگر تعيين دامنه 
نوس��ان براي خريد كاال از بورس و همچنين ايجاد 
س��امانه هايي براي تعيين خريدار در زمان تحريم ها 
خاصيت كشف واقعي قيمت را از بورس كاال گرفت، 
تاكيد كرد: درواقع نهادهاي سياست گذار، بورس را 
به يك ابزار ناكارآمد در كشف قيمت تبديل كردند، 
ه��ر چند ك��ه ب��ورس كاالي ايران طي س��ال هاي 
گذش��ته تالش هايي براي برداش��تن دامنه نوسان 
داشته است اما تا زماني كه اين نگاه به قيمت تغيير 
نكند باز هم در مقاطع مختلف ش��اهد دست بردن 

در قيمت هاي واقعي از سوي دولت خواهيم بود. 
اي��ن كارش��ناس كاالي��ي اينگون��ه اقدامات را 
به پوش��اندن لباس سوسياليس��م به ت��ن يك ابزار 
ليبراس��يم تش��بيه كرد و افزود: اينگون��ه اقدامات 
ج��ز ايجاد آش��فتگي در بازاره��اي كااليي و صرف 
هزينه و زمان براي دست بردن در قيمت ها عايدي 
ديگري ندارد، بايد بازارها را به حال خود گذاشت تا 

قيمت ها بر پايه نياز مشخص شوند. 

نخستين اوراق سلف موازي استاندارد براي مرغ منجمد در بورس كاال منتشر شد

پيوند صنعت طيور و بازار سرمايه در حوزه تامين مالي
نخس��تين انتشار اوراق س��لف موازي استاندارد 
مرغ منجمد بهپرور با هدف توسعه و تسهيل فرآيند 
تامين مالي صنعت طيور كشور چهارشنبه گذشته 
در ب��ورس كاالي اي��ران با حج��م ۱۳۷ هزار و ۹۰ 
ق��رارداد به ارزش ۲۰۰ ميليارد ريال عرضه ش��د و 
با اس��تقبال خريداران كل حجم عرضه ش��ده مورد 

معامله قرار گرفت. 
به گزارش »تعادل« به نقل از بورس كاال، حامد 
سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي ايران طي اين 
مراس��م ضمن ابراز خرس��ندي از تحقق نخس��تين 
تامين مال��ي صنعت طيور از بورس كاال با انتش��ار 
اوراق س��لف موازي اس��تاندارد مرغ منجمد پس از 
سه س��ال پيگيري از س��وي عرضه كننده و مشاور 
عرضه آن گفت: تامين مالي از طريق س��لف موازي 
استاندارد يكي از كاراترين روش هاي تامين مالي به 
پش��توانه توليد اس��ت و اين امر در حوزه كشاورزي 

پس از گندم دومين تجربه محسوب مي شود. 
س��لطاني نژاد افزود: مراسم پيوند صنعت طيور و 
بازار س��رمايه در حوزه تامين مالي هم يك جش��ن 
بوده و هم جنبه فرهنگ س��ازي جهت تامين مالي 
به پشتوانه توليد اس��ت؛ زيرا اگر اين برنامه توسعه 
ياب��د، در بحث تامين مالي تنها ب��ه بازار پول اكتفا 
نمي ش��ود و به بازار مالي نيز به عنوان محلي براي 

تامين مالي بنگاه ها نگاه خواهد شد. 
وي موض��وع تامي��ن نقدينگ��ي صناي��ع را يك 
مشكل هميش��گي براي صنايع برشمرد و افزود: در 
اين رابطه بازار س��رمايه باي��د به كارگيري ابزارهاي 
موج��ود به حل اين مس��اله كمك كند و روش هاي 

تامين مالي از اين دست راه حل آن است. 
به گفته سلطاني نژاد معامالت ثانويه اوراق سلف 
استاندارد موازي به كشف قيمت دارايي پايه كمك 

مي كند.

وي ضمن تقدير از فعاليت مجموعه تامين سرمايه 
اميد براي تش��ويق و ترغيب فعاالن بخش كشاورزي 
براي تامين مال��ي از طريق بورس كاال گفت: عرضه 
امروز ممكن اس��ت از نظ��ر ارزش اهميت بااليي در 
معامالت نداش��ته باشد، اما ش��روعي ارزشمند براي 
تامين مالي صنعت كش��اورزي به كم��ك ابزارهاي 

موجود در بورس كاال به شمار مي آيد. 
وي با اش��اره به تحوالت قيمت��ي اخير در بازار 
س��نتي مرغ اظهار ك��رد: تا زماني ك��ه قيمت مرغ 
دس��توري باش��د و در بازار كش��ف قيمت برمبناي 
نظام عرضه و تقاضا انجام نش��ود، بطور قطع تنظيم 
ب��ازار بط��ور كارا محقق نخواهد ش��د. البته در اين 
رابطه، دولت به اين امر اعتقاد دارد كه تنظيم بازار 
براي كااله��اي مختلف قابل پذيرش در بورس كاال 
بايس��تي در اين بازار محقق ش��ود؛ كمااينكه طبق 
ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه شركت ها مجاب 
ش��دند از ابزارهاي موجود در بورس كاال اس��تفاده 
كنند. س��لطاني نژاد علت وجود برخي سختگيري ها 
در بح��ث فرآين��د پذي��رش و درياف��ت تضامين را 
ايجاد ش��فافيت هر چه بيش��تر عنوان كرد و گفت: 
م��ا در بورس كاال تالش داريم در خصوص انتش��ار 
هر اطالعات��ي براي هر اوراق حداكثر تالش خود را 
به كار گيري��م. به هر ترتيب چنانچ��ه دارايي پايه يي 
همچون مرغ، عرضه مستمري داشته باشد و قرارداد 
بلندمدت آن نيز رونق بگيرد، س��ابقه عرضه كننده 
مي تواند مبن��اي عرضه اوراق بعدي قرار گيرد و در 

بحث دريافت ضمانت ها روند تسهيل خواهد شد. 
به گفته مديرعامل بورس كاالي ايران، صندوق 
حمايت از توسعه صنعت طيور كشور مي تواند براي 
تسهيل بخشي از امور مربوط به ارائه تضامين الزم، 
عرضه كنندگان را حمايت كرده و با بورس كاال براي 
توس��عه اين بازار همكاري كند. وي با تاكيد بر لزوم 

عرضه مستمر مرغ در بازار نقدي و سلف تصريح كرد: 
در اين زمينه تالش مي شود زنجيره مرغ را در بورس 
كاال تكمي��ل كنيم تا در اين بازار امكان تهاتر كاال نيز 
براي فعاالن اين صنعت فراهم ش��ده و با ايجاد روابط 
بي��ن توليدكنندگان اين زنجيره به ي��ك بازار كاراي 

نقدي دست يابيم. 
اين مقام مس��وول به روند كشف قيمت در بورس 
كاال اش��اره كرد و پيرامون افزايش پرشتاب قيمت ها 
گفت: در حوزه قيمت گ��ذاري، بايد اجازه دهيم بازي 
عرضه و تقاضا قيم��ت را تعيين كنند. از اين رو بابت 
برخ��ي نگراني هايي ك��ه از جنبه قيمت ه��ا در بين 
عرضه كنندگان وجود دارد، بايستي قدري تامل شود 
تا بازار آن كاال در بورس ش��كل گيرد؛ چراكه در اين 
صورت فرآيند كشف قيمت ها به مرور به سمت ايجاد 

بازاري كارا پيش خواهد رفت. 

 معامالت آتي مرغ راه اندازي شود
مديرعامل ش��ركت گس��ترش و توسعه صنعت 
بهپرور در جلسه انتشار نخستين اوراق سلف موازي 
استاندارد مرغ منجمد پيشنهاد راه اندازي معامالت 
آتي مرغ منجمد را به بورس كاال ارائه كرد و گفت: 
انجام معامالت آتي براي اين صنعت راهگشا و رايج 
اس��ت. از اين رو پيشنهاد مي كنيم در بحث مرغ نيز 
امكان راه اندازي اين معامالت در بورس كاال فراهم 
شود و ما توليدكنندگان مرغ از اين موضوع استقبال 
مي كنيم. غالمعلي فارغي ضمن اعالم آمادگي براي 
فروش اوراق س��لف از طريق انجمن زنجيره تامين 
اظهار كرد: در حال حاضر بخش پشتيباني امور دام 
و طيور مي تواند هم خريد و هم فروش مرغ منجمد 
را از طري��ق بورس كاال دنب��ال كند. زيرا هم خريد 
و هم فروش مرغ به صورت عمده انجام مي ش��ود و 

نيازي به امضاي قرارداد با كشتارگاه ها نيست. 

 ابزاري امن براي سرمايه گذاران
مديرعامل شركت تامين سرمايه اميد نيز طي اين 
مراسم با بيان اينكه همه شركت هايي كه براي عرضه 
كاال به ب��ورس كاال مي آيند، باي��د قوانين و مقرراتي 
را در بحث استانداردس��ازي مال��ي و عملياتي جهت 
افزايش ش��فافيت ها رعايت كنند، گفت: اينكه فرآيند 
انتشار نخس��تين اوراق سلف اس��تاندارد موازي مرغ 
منجمد قدري به طول انجاميد، ناشي از به روزرساني 
شرايط مالي عرضه كننده به لحاظ رعايت استانداردها 
و رسيدن به حداقل هاي الزم بود. حبيب رضا حدادي 
تاكيد كرد: به كمك اين ابزار، سرمايه گذاران خرد هم 
مي توانند به عرضه كنندگان و فعاالن اين صنعت كمك 
كنن��د و هم در نهاي��ت مي توانند به كاالي با كيفيت 
استاندارد دسترسي داشته باشند. وي افزود: ايجاد اين 
بازار مكاني براي اطمينان سرمايه گذاران خرد فراهم 
مي كند و افراد مي توانند عالوه بر مشاركت در تامين 
مالي عرضه كنندگان، به بازاري شفاف و كاالهاي داراي 

استانداردهاي مشخص دسترسي پيدا كنند.
 

 دلگرمي فعاالن بخش كشاورزي
مديرعامل ش��ركت كارگزاري پيش��گامان بهپرور 
نيز عرضه نخستين اوراق سلف موازي استاندارد مرغ 

منجمد را دلگرم��ي براي پيگيري ورود گس��ترده تر 
فعاالن اين صنعت به بازار س��رمايه دانس��ت و گفت: 
اگر ورود صنعت كش��اورزي به بازار س��رمايه را يكي 
از رس��الت هاي خود قرار دهيم، براي عملياتي شدن 

توسعه اين بازار بايد با بازار سنتي هماهنگ باشيم. 
عاطفه حقيقي نيا تاكيد كرد: هر چند در اين صنعت 
ديدگاه صنعتي حاكم اس��ت، تخصص الزم نيز جهت 
توليد و بازارسازي وجود دارد، اما با اين حال همچنان 
در اين حوزه توليدكنندگان با مشكالتي مواجه هستند. 
وي به وجود وابستگي به بازار پول براي دريافت تضامين 
الزم جهت ورود به بورس كاال اش��اره كرد و گفت: بايد 
با همفكري و حمايت ه��اي دولت، حداقل مزيت هايي 
براي حضور عرضه كنندگان حوزه كشاورزي به بورس 
كاال لحاظ شود تا از اين طريق فعاالن اين بخش تمايل 
بيش��تري براي ورود به ب��ورس كاال پيدا كرده و حلقه 

زنجيره تامين خود را از اين طريق تكميل كنند. 
بر اس��اس اين گ��زارش، در پايان اين مراس��م به 
ش��ركت گسترش و توس��عه صنايع بهپرور به عنوان 
نخستين عرضه كننده اوراق س��لف استاندارد موازي 
مرغ منجمد، ش��ركت تامين س��رمايه اميد به عنوان 
مش��اور پذيرش و متعهد پذيره نويسي اين اوراق لوح 

تقدير اهدا شد. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

طرح رايگان يك ماهه و فروش 
ويژه تابستانه »آي سيما«

»آي س��يما« اپراتور ارائه دهن��ده VOD ،IPTV، در 
نمايشگاه الكامپ امسال در سالن 7 ميزبان بازديدكنندگان 

حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات خواهد بود. 
با اس��تفاده از اين فن��اوري امكان درياف��ت تصاوير و 
موس��يقي با كيفيت از طري��ق پروت��كل اينترنت فراهم 
مي شود. پخش جديدترين فيلم ها و موسيقي هاي ايراني 
و خارجي، كارتون ها و اپليكيشن هاي متنوع از جذاب ترين 

قابليت هاي اين سرويس است. 
»آي س��يما« در اي��ران، اي��ن فن��اوري را كه محصول 
همگرايي صنعت رايانه، مخابرات و مالتي مدياست و نتيجه 
پيشرفت فناوري هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي به حساب 
مي آي��د، با محت��واي جامع تصويري و صوت��ي در اختيار 
مشتركان قرار مي دهد. براي قدرداني از استقبال مشتركين 
فعلي و خوش آمدگويي به مشتركين جديد براي پيوستن 
به اين خانواده، طرح تابس��تانه »آي سيما« شامل اشتراك 

رايگان و تخفيف ويژه ستاپ باكس اجرا خواهد شد. 
در اين طرح با فرصتي تكرار نش��دني كليه محتواها در 
اپليكيشن موبايل و وب » آي سيما« به مدت يك ماه رايگان 
خواهد بود. همچنين س��تاپ باكس »آي سيما« با تخفيف 
وي��ژه همراه با 3 ماه اش��تراك رايگان عرضه خواهد ش��د. 
ستاپ  باكس »آي سيما« با اتصال به تلويزيون گيرنده سامانه 
»آي سيما« محسوب مي ش��ود و از امكانات جانبي ديگري 
مثل اتصال موس و كيبورد نيز برخوردار است. با فعال سازي 
سرويس هاي »آي سيما« )موبايل، وب و تلويزيون( مجموعه 
غني از فيلم و سريال هاي قديمي و جديد ايراني و خارجي، 
انيميشن، مستند، ويديو هاي آموزشي، موسيقي و... را همراه 
با شبكه هاي تلويزيوني در هر زمان و هر مكاني كه خواستيد 

در اختيار خواهيد داشت. 

احداث خط لول�ه گاز دامغان به ن�كاء به پايان 
رسيد-س�اري| مديرعام��ل ش��ركت گاز مازن��دران 
گف��ت: احداث خط لول��ه گاز دامغان به ن��كاء به پايان 
رس��يده و تا 10 روز آينده به بهره برداري خواهد رسيد. 
محمداس��ماعيل ابراهي��م زاده با بيان اينك��ه هم اكنون 
منتظ��ر تعيي��ن محل افتت��اح و تعيين زمان از س��وي 
وزارت نفت و ش��ركت ملي گاز ايران هس��تيم، افزود: با 
احداث اين خط كمبود گاز مورد نياز استان هاي سمنان، 
گلستان، مازندران، خراس��ان شمالي، خراسان رضوي و 
خراسان جنوبي رفع مي شود. وي تصريح كرد: اين خط 
انتقال اس��تراتژيك بوده و با بهره برداري از آن در هفته 
دوم مرداد مي تواند اس��تمرار و پايداري گاز مازندران در 
تمام فصول س��ال خصوصا در زمستان كه مردم شريف 
مازندران نگراني افت فشار گاز را داشته اند، برطرف كند. 
گام اساسي براي انتقال پايدار گاز در زمستان-

س�اري| داودي ن��ژاد مدير منطقه 9 عملي��ات از اتصال 
خط لوله 42 اينچ دامغان كياسر ساري به خط لوله 30 
سراسري نكاء رامسر خبر داد. وي با اعالم اين خبر افزود: 
اي��ن عمليات هات تب به مدت س��ه روز در منطقه پنبه 
چوله ساري با موفقيت به پايان رسيده است و با اجراي 
آن گام��ي ديگر به انتقال پايدار گاز نزديك تر ش��ده ايم. 
وي پ��روژه انتقال گاز دامغان-كياس��ر- ن��كاء را يكي از 
پروژه هاي مهم استان هاي شمالي به خصوص مازندران 
بر ش��مرد و گفت: با توجه به ش��رايط خاص جغرافيايي 
اس��تان و وجود رودخانه هاي خروشان و از سويي ديگر 
تغيي��رات جمعيتي ف��راوان در فص��ول مختلف به علت 
حضور باالي گردشگران، همواره انتقال پايدار گاز در اين 
خط��ه از ايران با نگراني هايي همراه ب��ود. وي اطمينان 
خاط��ر داد كه با اتمام اين پروژه مي توان انتقال پايدار و 
ايمن گاز كه ماموريت اصلي منطقه است را تضمين كرد. 
شركت هاي فيليپين آماده س�رمايه گذاري در 
قزوين هس�تند-قزوين| س��فير اي��ران در فيليپين 
در ديدار با اس��تاندار قزوين گفت: اگ��ر ارتباطات ايران 
با فيليپين انس��جام بيش��تري بگيرد، صادرات غيرنفتي 
به راحتي به يك ميليارد دالر مي رسد چراكه شركت هاي 
خوبي در فيليپين وجود دارد كه آماده سرمايه گذاري در 
ايران هستند. محمد تنهايي در ديدار با استاندار قزوين 
كه در سالن جلسات استانداري قزوين برگزار شد، اظهار 
داش��ت: دنيا به كش��ور ايران اهميت فراواني مي دهد و 
ب��ه تحوالت داخل��ي ايران توجه دقيق��ي دارد. او افزود: 
كش��ور فيليپين فاصله مكاني بس��ياري با ايران دارد اما 
تحوالت داخلي ما را دقي��ق دنبال مي كند زيرا مي داند 
اين تحوالت روي مسائل اقتصادي آنها تاثيرگذار است. 

كش�تار روزانه 140تن مرغ در همدان-همدان| 
مع��اون بهبود توليدات دامي س��ازمان جهادكش��اورزي 
استان همدان با تاكيد بر اينكه نگراني از نظر توليد مرغ 
در اس��تان وجود ندارد، گفت: روزان��ه 140 تن مرغ در 
استان كشتار مي ش��ود كه بيش از روال معمول است و 
نگراني در اين رابطه وجود ندارد. محمد نظرپور با اشاره 
به اينكه كسري جوجه ريزي در كشور وجود ندارد، اظهار 
كرد: براساس برنامه س��ازمان جوجه ريزي ارديبهشت و 
خرداد صورت گرفته و كس��ري جوجه ريزي وجود ندارد 
و حتي نسبت به سال گذشته 15ميليون قطعه افزايش 
جوجه ريزي در كش��ور داري��م. او با بي��ان اينكه برخي 
اس��تان ها به علت گرماي هوا نتوانس��تند در ارديبهشت 
و خرداد جوجه ريزي داشته باشند، تصريح كرد: با توجه 
به اثر رواني ش��يوع تب كريم��ه- كنگو در دام ها مصرف 
گوشت قرمز كاهش يافته و همين موضوع باعث افزايش 

مصرف مرغ در كشور شده است. 
جامعه ه�دف بهزيس�تي اف�راد دورمانده از 
اجتم�اع هس�تند-آران و بي�دگل| ريي��س اداره 
بهزيستي آران و بيدگل گفت: هدف ما خدمت رساني و 
حمايت از معلوالن و آسيب ديدگان جسمي و حركتي 
است كه از متن جامعه دور شده اند. حيدر ايمانيان در 
آخرين روز از هفته بهزيستي به آمار معلوالن اشاره و 
اظهار كرد: دركش��ور ما معلوالن جسمي و حركتي در 
ح��دود 12درصد از افراد جامعه را تش��كيل مي دهند 
چي��زي حدود يك ميليون و 200ه��زار نفر و اين آمار 
در جهان چيزي در حدود ۶00 ميليون نفر را ش��امل 

مي شود. 

ويژه

اخبارشهرستانها

چهارمحال وبختياري|
مديركل بهزيستي چهارمحال وبختياري 
گفت: س��ال گذش��ته نزديك 1500 شغل 
توسط بخش خصوصي براي مددجويان  تحت  

پوشش  بهزستي استان ايجاد شد . 
به گزارش »تعادل« به نقل از تس��نيم، محم��د  ميرزايي قبل از 
خطبه ه��اي نماز جمعه اظه��ار ك��رد: باتوجه به اينك��ه 90درصد 
فعاليت هاي بهزيستي  توس��ط بخش خصوصي انجام  مي شود سال 
گذشته زمينه ايجاد 1500 شغل توسط اين  بخش براي مددجويان  
بهريستي  فراهم  شد . او با اش��اره به توانمندسازي مددجويان  تحت 
پوش��ش بهزيستي افزود: در راستاي توانمندسازي مددجويان  تحت 
پوش��ش بهزيس��تي كارگاه هاي توليدي در توانبخش��ي هاي استان  
تشكيل شده است . مديركل بهزيستي چهارمحال وبختياري با اشاره 
به عملكرد بهزيس��تي بيان  كرد: 337 مهدكودك  ساماندهي، بيمه 
1800 نفر از افراد تحت  پوش��ش تكمي��ل و 28۶ گروه خوديار ويژه 
زنان  روستايي تشكيل و 201 نفر از زنان سرپرست  خانوار از چرخه 
حمايت  بهزيستي خارج  ش��دند . او با اشاره به اجراي طرح ها توسط 
بهزيس��تي گفت: اجراي طرح غذاي گرم  در روس��تامهدها و اجراي 
طرح آماده سازي ش��غلي ويژه  فرزندان  خانواده هاي تحت پوشش  از 

جمله  طرح هايي  است  كه توسط بهزيستي  اجرا مي شود . 
مديركل بهزيستي چهارمحال وبختياري با اشاره به اجراي طرح 
 غربالگري تصريح  كرد: در راس��تاي اجراي ط��رح غربالگري بينايي

50 ه��زار كودك  مورد معاينه  قرار گرفتند، نرم كش��وري ۶5درصد 
است اما در استان 95درصد برآورد شده است . 

ميرزاي��ي با اش��اره به مراكز ژنتيك  ادامه  داد: در راس��تاي انجام  
آزمايش��ات  ژنتيك  و جلوگيري از به دنيا آمدن  فرزند  معلول 3 مركز 
ژنتيك در شهرستان هاي لردگان، اردل  و كوهرنگ  راه اندازي  مي شود . 
او با اشاره به مسكن مددجويان گفت: مشكل مددجويان  بهزيستي 
با مش��اركت  بنياد مسكن، راه و شهرسازي و خيران  مسكن ساز رفع 
مي شود و در حال  حاضر در حوزه مسكن روستايي رتبه دوم  كشوري 

را كسب  كرده ايم. 

1۵00 شغل براي مددجويان  
چهارمحال وبختياري ايجاد شد

اصفهان|
گف��ت:  اصفه��ان  اس��تاندار 
پيش بيني ش��ده است با اجراي طرح 
صيان��ت از اش��تغال بهبوديافت��گان و 
خانواده هاي آسيب ديده از اعتياد 2 هزار نفر از پاك شدگان 
يا خانواده هاي آنها توسط كارآفرينان مشغول به كار شوند. 
به گزارش »تعادل« به نقل از ايس��نا، رس��ول زرگرپور 
در جلس��ه ش��وراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان 
به دس��تورالعمل اجرايي صيانت از اشتغال بهبوديافتگان 
و خانواده ه��اي آس��يب ديده از اعتياد اش��اره كرد و گفت: 
اصلي ترين راهبرد كنوني س��تاد مبني بر اجتماعي شدن 
ام��ر مبارزه با موادمخدر تاثير خوبي داش��ته اس��ت. براي 
اس��تفاده حداكثري از مشاركت اقشار مختلف بهره برداري 
از پتانس��يل هاي كارآفريني در جهت كاهش آثار اعتياد و 
ارتقاي حمايت هاي اجتماعي در جامعه، اين دستورالعمل 

ابالغ شده است. 
زرگرپور ايجاد فرصت هاي حرفه آموزي و اشتغال، بهبود 
وضعيت معيش��ت زندگي، صيانت از خانواده، جلوگيري از 
لغ��زش و عود مج��دد بهبوديافت��گان و مش��اركت فعال 
اشخاص حقيقي و حقوقي، كارآفرينان و توليد كنندگان در 
زمينه اشتغال بهبوديافتگان را از اهداف اين دستورالعمل 

برشمرد. 
او تصريح كرد: پيش بيني شده است در اين طرح 2هزار 
نفر از پاك ش��دگان يا خانواده هاي آنها توسط كارآفرينان 

مشغول به كار شوند. 
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اجراي طرح كرامت در 
شهرستان فالورجان، اظهار كرد: طرح كرامت از مهم ترين 
طرح هاي در دس��ت اقدام ستاد مبارزه با موادمخدر است 
كه باتوجه به سياس��ت دولتي مبني ب��ر اجتماعي كردن 
مبارزه با موادمخدر و پيش��گيري از موادمخدر در دستور 

كار قرار گرفته است. 

پيش بيني اشتغال ۲ هزار نفر با 
اجراي طرح صيانت از اشتغال

خراسان رضوي|
رييس نمايندگي وزارت امور خارجه 
در شمال و شرق كشور گفت: تفاهمنامه 
ب��راي توس��عه همكاري ه��اي دوجانبه در 
حوزه هاي مختلف بين استاندار خراسان رضوي و رييس جمهوري 

تاتارستان فدراسيون روسيه به امضا رسيد. 
غالمعب��اس ارباب خال��ص در گفت وگو با ايرن��ا افزود: طي 
س��فر هيات اقتصادي خراس��ان رضوي به جمهوري تاتارستان، 
تفاهمنامه همكاري هاي مشترك با هدف تدوين برنامه راهبردي 
و عملياتي توسعه ارتباطات دوجانبه به امضاي عليرضا رشيديان 
 و رس��تم مينيخانوف رس��يد كه پس از تاييد رس��مي مقامات 

دو كشور اين برنامه اجرايي مي شود. 
رييس نمايندگي وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور 
بي��ان كرد: در اين همايش در محل پارك علم و فناوري قازان، 
رييس جمهوري تاتارس��تان و اس��تاندار خراسان رضوي حضور 
داش��تند. او گفت: بعد از همايش و نشست اقتصادي، استاندار 
خراسان رضوي و رييس جمهوري تاتارستان ديداري خصوصي 
داشتند ضمن آنكه آمادگي دو طرف براي انجام همكاري هاي از 
قبل تعريف شده باتوجه به ظرفيت هاي باال در حوزه هاي صنعتي 
و قطعه س��ازي، كش��اورزي، تامين مواد اوليه، نفت و گاز و نيز 

همكاري هاي دانشگاهي اعالم شد. 
ارباب خال��ص افزود: عالوه بر امض��اي پروتكل همكاري هاي 
مش��ترك چندين تفاهمنامه نيز بي��ن بخش هاي خصوصي با 
موضوع صادرات شيرخشك و ايجاد مركز تجاري بين دو طرف 

امضا شده است. 
ريي��س نمايندگي وزارت امور خارجه در ش��مال و ش��رق 
كش��ور گفت: توس��عه همكاري در حوزه گردشگري و برقراري 
خط پروازي مس��تقيم بين قازان و مشهد ازجمله مباحث مورد 
تاكيد دو طرف بود. فعاليت دوجانبه در حوزه فناوري اطالعات 
و دانش هاي نوين نيز كه هر دو طرف مي توانند به عنوان مكمل 

يكديگر عمل كنند از جمله مباحث مورد توجه و تاكيد بود. 

 امضاي تفاهمنامه همكاري 
بين خراسان رضوي و تاتارستان

قزوين|
معاون امور اقتصادي استاندار تاكيد 
كرد: با توجه به آزادس��ازي موصل عراق 
تجار و به وي��ژه اتاق بازرگان��ي در موضوع 
ص��ادرات صنايع و مصالح س��اختماني برنامه ريزي ه��اي الزم را 
انجام دهد. به گزارش ايس��نا، منوچهر حبيبي معاون هماهنگي 
امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در جلسه كارگروه توسعه 
صادرات غيرنفتي اس��تان اظهار كرد: هرچند شهر موصل ويران 
 شده اما شرايط براي بازسازي آن مهياست كه با ظرفيت خدمات 
فني و مهندس��ي كش��ورمان آمادگي داريم در بازس��ازي شهر 

جنگ زده موصل همكاري كنيم. 
معاون اقتصادي استانداري قزوين يادآور شد: وجود واحدهاي 
توليدي مصالح ساختماني، سيمان و كاشي و سراميك در استان 
قزوين ظرفيت بس��يار خوبي است كه مي توانيم براي صادرات به 

موصل استفاده كنيم. 
او بيان كرد: بازار موصل را در شرايط كنوني بايد جدي بگيريم 
و ت��ا فرصت هس��ت نيازهاي مردم اين ش��هر را برطرف كنيم و 

صادرات خود را افزايش دهيم. 
علي پرزحمت رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
قزوين در ادامه اين جلسه گزارشي از وضعيت صادرات در استان 
ارائه داد و افزود: در س��ه ماهه امسال 141 هزار تن كاال به ارزش 
152 ميليون دالر از گمرك استان به خارج از كشور صادر شد. 

او بيان كرد: كاالهاي صادراتي شامل پالستيك، نايلون، مواد 
شوينده و مواد غذايي اس��ت كه به كشورهاي عراق، افغانستان، 
پاكس��تان، تركيه، تركمنس��تان، تاجيكستان، س��وريه، امارات، 

ارمنستان و روسيه صادر شده است. 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوين تصريح 
كرد: از مجموع صادرات ياد شده 110ميليون دالر كاالي صنعتي، 
مع��ادل 72درصد، صنايع تبديل��ي با 23 ميلي��ون دالر معادل 
15درص��د و محصوالت كش��اورزي با 19 ميلي��ون دالر معادل 

12.5درصد است. 

»تعادل« مشكالت فعاالن كسب و كار آنالين را بررسي مي كند

ضرورت تشكيل اتحاديه براي كسب و كارهاي اينترنتي

براي نخستين بار در شيراز انجام شد

برگزاري كارگاه مديريت تجربه مشتريان سايپا
 ريي��س مركز ارتباط با مش��تريان گروه س��ايپا گفت:»گروه 
خودرو س��ازي س��ايپا براي افزايش اعتماد مش��تريان همچنين 
بهره گيري از نظ��رات ارزنده آنان در فرآين��د طراحي محصول، 
تولي��د، فروش و خدم��ات پس از فروش براي نخس��تين  بار در 
نمايشگاه هاي خودرويي كشور، نشست كارگاهي مديريت تجربه 

مشتريان)CEM( را در نمايشگاه خودرو شيراز اجرا مي كند. 
ب��ه گزارش س��ايپانيوز، عب��اس صفري با بي��ان مطلب فوق 
خاطرنشان كرد:»پس از اجراي موفق اين طرح در سطح استان 

تهران و با توجه به اهميت نظرات مش��تريان در اخذ تصميمات 
كالن گ��روه س��ايپا، اج��راي كارگاه مديريت تجربه مش��تريان 
با اس��تفاده از ظرفيت فضاي نمايش��گاهي گروه س��ايپا صورت 
مي گيرد و در اين كارگاه مش��تريان عالوه ب��ر بازديد از آخرين 
دس��تاوردهاي حوزه هاي توليد و خدمات گروه سايپا به  صورت 
مستقيم با كارشناسان مركز ارتباط با مشتريان مستقر در محل 
نمايش��گاه ارتباط برقرار كرده و ديدگاه ها و پيش��نهادهاي خود 
را مطرح مي كنند. وي تصريح كرد:»مش��تريان در تجربه جديد 

ارتباط دوس��ويه با گروه س��ايپا، نظرات خود را درخصوص تمام 
مراح��ل خريد و تحويل خودرو، طراحي محصول و خدمات پس 
از فروش ارائه مي كنند و اجراي اين روش نوين موجب ش��ده تا 
ضمن ايجاد يك فضاي صميمي، تجربه هاي مش��تريان در قالب 
كارگاه مديريت تجربه مش��تريان، بررس��ي و ثبت شود. رييس 
مركز ارتباط با مش��تريان گروه سايپا تصريح كرد: در اين پروژه 
كه با همكاري اساتيد دانشگاه علم و صنعت و شركت مهندسين 
مش��اور خودرو ايران درحال اجراس��ت، مش��تريان ب��ا تكميل 

پرس��ش نامه  تخصصي و جامع همچني��ن مصاحبه و گفت وگو، 
نظرات و تجربيات خود را در اختيار كارشناس��ان اين مركز قرار 
مي دهند و اين تجربيات ارزنده پس از انجام تحليل هاي آماري و 
تجزيه و تحليل هاي تخصصي در قالب متدولوژي نوين مديريت 
تجربه مش��تريان)CEM( در جلس��ات كارشناسي و تخصصي 
حوزه ه��اي مختلف گروه س��ايپا، مطرح خواهد ش��د و در آينده 
نزدي��ك، اقدامات اصالحي و بهب��ود فرآيندهاي توليد محصول، 

فروش و خدمات پس از فروش را به همراه خواهد داشت.

بنگاه ها|
 در ش��رايطي كه برخي تفكرات خاص در كشورمان 
تالش مي كنند در مسير توسعه شبكه هاي اجتماعي و 
ساختارهاي كس��ب وكار اينترنتي سنگ اندازي كنند، 
چهره هاي اقتصادي دولت تالش مي كنند تا با استفاده 
از ظرفيت هاي قانوني كش��ور، زمينه توسعه كسب وكار 
آنالين و اينترنتي را در كشور ايجاد كنند و به مطالبات 

فعاالن اين حوزه پاسخ دهند. 
از   وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي يك��ي 
ساختارهاي قانوني كشور است كه مي تواند با برنامه ريزي 
و سرمايه گذاري مناسب، زمينه گسترش اين نوع كسب 
وكار را در فضاي اقتصاد و معيش��ت ايراني فراهم كند. 
علي ربيعي روز گذشته راهي مشهد شد تا ضمن شركت 
در مراس��م افتتاح هتل ش��ماره 2 هما با تش��كل هاي 

مختلف صنفي و اقتصادي نيز ديدار كند. 
ربيع��ي در جري��ان اين دي��دار موضوع��ات مهمي 
درخصوص گسترش فضاي كسب وكار مجازي و افزايش 
دامنه ه��اي تعاوني در كش��ور مطرح ك��رد كه مي تواند 
چش��م انداز روش��ني از س��رمايه گذاري در اين بخش را 
پي��ش روي صاحبان س��رمايه و تش��كل هاي اقتصادي 
تصوير س��ازي كند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
بخشي از صحبت هايش در مشهد به اين نكته اشاره كرد 
ك��ه »براي بهبود فضاي كس��ب وكار در فضاي مجازي 
برنامه ري��زي انج��ام مي دهيم.« اما پرسش��ي كه با اين 
مقدمات به ذهن خطور مي كند، آن اس��ت كه دولت از 
چه طريقي مي تواند بس��تر الزم براي ش��كوفايي كسب 

وكار مجازي و اينترنتي را ايجاد كند؟
در جري��ان اين گزارش و با در كنار ه��م قرار دادن 
اظهارنظره��اي دولتمردان از يك س��و و افرادي كه به 
نوعي در فرآيند كس��ب وكار اينترنتي مشاركت دارند، 
قص��د داريم ت��ا نوري به ابعاد پنهان بحث كس��ب وكار 

اينترنتي در شرايط امروز بتابانيم. 

 مشاركت بخش خصوصي در كسب و كار اينترنتي
 عل��ي ربيعي ديروز در مراس��م افتتاح هتل ش��ماره

2 هما در مشهد اظهار كرد: وضعيت كشور در حوزه هاي 
مختلف نسبت به گذشته بهبود يافته و به صورت قاطع 

مي توان گفت از سال 93 به بعد از ركود خارج شديم. 
وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماعي عن��وان كرد: در 
راستاي افزايش فرصت كسب وكار به دنبال طرح هايي 
براي بهبود فضاي كسب وكار در فضاي مجازي هستيم. 
دولت تالش مي كند، زمينه حضور بخش خصوصي بيش 
از پيش مهيا ش��ود و در زمينه هاي صنعت گردشگري، 
حم��ل و نقل و تكنولوژي طرح ها و برنامه هاي گوناگون 
اج��را كرده اس��ت. با تكيه بر توان داخلي و اس��تفاده از 

نيروهاي جوان و نخبه بس��ياري از پروژه هاي بزرگ در 
مدت كوتاه به بهره برداري مي رس��د. ربيعي يادآور شد: 
بايد ش��رايط به گونه يي باشد كه بخش خصوصي بتواند 
به راحتي س��رمايه خ��ود را وارد صنعت گردش��گري و 
ديگ��ر بخش ها كند. او گفت: فراهم كردن رفاه بيش��تر 
براي كارگران و بازنشس��تگان نيز از دغدغه هاي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه تالش شده گام هاي 
موثرتري نسبت به گذشته در اين زمينه برداشته شود. 

 ضرورت تشكيل اتحاديه كسب و كارهاي مجازي
فرش��اد وكي��ل زاده از كارشناس��ان ح��وزه تجارت 
الكترونيك يكي از مشكالت اصلي اين حوزه را موضوع 
اخ��ذ مجوز فعاليت مي داند و معتقد اس��ت با تش��كيل 
اتحاديه و حل مشكل مجوزهاي كسب وكارهاي مجازي 
مي توان به مش��كالت و دغدغه هاي صنفي فعاالن اين 

حوزه رسيدگي كرد. 
او درخصوص مش��كالتي كه در شرايط فعلي پيش 
روي فع��االن اين ح��وزه وجود دارد ب��ه ايلنا گفت: »به 
طور كلي درحال حاضر كسب وكارهاي مجازي فارغ از 
حيطه فعاليت خود با مشكالت زيادي دست و پنجه نرم 
مي كنن��د. از تعدد مراكز و نهادهايي كه اعالم مي كنند، 

كس��ب وكارهاي مج��ازي موظف به اخذ مج��وز از آنها 
هستند تا مشكالت مالياتي از خأل هاي قانوني تا قوانيني 
كه پاسخگوي وضعيت امروز اين كسب وكارها نيستند، 
از صف آرايي كسب وكارهاي سنتي تا قوانين كپي رايت؛ 

از مشكالت حقوقي و دادسراها تا فيلترينگ ها.«
وكيل زاده در ادامه تاكي��د مي كند:»توجه كنيد كه 
م��ا يك قانون تجارت الكترونيك داريم كه مش��تمل بر 
81 ماده و 7تبصره اس��ت. اين قانون كه پس از تصويب 
مجلس در 24دي ماه سال 82 به تاييد شوراي نگهبان 
رس��يد غير از موارد كلي مربوط به »داده پيام« و اصول 
مرتبط به حفظ و نگهداري اطالعات و نحوه تبادل آنها 
و اصول كلي در خريد و فروش كاال و خدمات، اطالعات 
دقيق ت��ري ازجمله در مورد مراك��ز قانوني صدور مجوز 
فعاليت ارائه نكرده است. اما در ماده 80 اين قانون وزارت 
بازرگاني وقت را موظف به راه اندازي مركزي در وزارتخانه 
كرده كه امروزه همان مركز توسعه تجارت الكترونيكي 
اس��ت. اين مرك��ز تقريبا از س��ال 89 و 90 ش��روع به 
فعاليت و اعطاي نماد اعتماد الكترونيكي به عنوان مجوز 
فعاليت به كسب وكارهاي اينترنتي كرد اما با وجود اين 
دس��تورات صريح تا به ام��روز گام مهمي در اين زمينه 

برداشته نشده است.«

 قوانين دست و پاگير مانع راه اندازي
كسب و كارهاي مجازي 

بسياري از فعاالن كس��ب وكار آنالين و اينترنتي از 
اجرايي نشدن آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد 
پروانه كس��ب و نحوه نظارت بر اف��راد صنفي در فضاي 
مجازي و وجود مشكالت فراوان اين حوزه خبر مي دهند. 
عليرضا افش��ار، مدي��ر فروش واحد طرح و توس��عه 
يكي از شركت هاي اينترنتي است. او درخصوص زمينه 
فعاليت اين ش��ركت گفت: هدف ما ارائه خدمات جامع 
در بس��تر اينترنت و IT است و واحدهاي مختلفي نيز 
داريم كه شامل واحد طرح و توسعه، واحد پيام كوتاه و 
واحد شتاب دهنده نيز هست كه به تازگي فعاليت خود 

را شروع كرده است. 
او با بيان اينكه واحد ش��تاب دهنده بستر و سرمايه 
الزم را براي به كسب وكار درآوردن ايده ها ايجاد مي كند، 
افزود: بستري كه ما در اختيار اين ايده ها قرار مي دهيم 
ش��امل فضاي فيزيكي، نيروي كار و حتي سرمايه الزم 
اس��ت و اميدواريم ب��ا تكميل اين خدم��ات بتوانيم به 

اشتغال جوان هايي ايده مند كمك كنيم. 
افش��ار گفت: شركت ما از سال 81 شروع به فعاليت 
كرده اس��ت ولي شتاب دهنده آن حدود يك سال است 

كه فعاليت مي كند و اين شركت درحال حاضر بيش از 
40هزار مشتري دارد كه خدمات آن را دريافت مي كنند. 
او با اش��اره به اينكه اين شركت به طور غيرمستقيم 
40هزار ش��غل و به طور مستقيم ۶0 شغل ايجاد كرده 
اس��ت، گفت: قطعا فض��اي مجازي جاي رش��د زيادي 
دارد در اي��ران و درحال پرورش اس��ت ولي هنوز به حد 
ايده آل نرس��يده و مشكالت زيادي در مسير كساني كه 
مي خواهند ايده هاي خود را پياده سازي كنند، زياد است. 
افش��ار در پايان با اشاره به مش��كالت قانوني كه در 
مسير توسعه اين نوع كسب وكار وجود دارد به اين نكته 
اشاره مي كند كه دولت هر چه سريع تر بايد تضمين هاي 
قانوني براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين حوزه 
را ايجاد كند تا امنيت رواني الزم براي س��رمايه گذاران 

ايجاد شود. 

 كسب و كار مجازي و جلوگيري در سودجويي ها
س��يدمهدي رضاي��ي، مديرعام��ل يك��ي ديگ��ر از 
شركت هاي اينترنتي معتقد است اين شركت ها در برخي 
مواقع مي توانند جلو بسياري از سودجويي ها و تقلب ها 
در مش��اغل را بگيرند. وي اظهار كرد: شركت ما يكي از 
شركت هايي است كه با ايده نو در پي آن است كه بخشي 
از سودجويي هاي متقلبانه در حوزه خريد و فروش سنگ 

و صادرات آن را بگيرد. 
او در گفت وگو با رس��انه ها ادام��ه داد: درحال حاضر 
سنگ ايران به صورت فله توليد، توزيع و صادر مي شود 
و در اين بين مشكالت عمده يي اتفاق مي افتد و به دليل 
اينكه نام تجاري در حوزه س��نگ وجود ندارد و حمايت 
از شركت هايي كه كار فرآوري را انجام مي دهند نيست، 
افراد س��ودجو از فناوري هايي كه آنها مي آورند، استفاده 
مي كنند و س��نگ را به نام خود خري��داري و به داللي، 
توزيع يا صادرات مي پردازند و اين ايجاد مشكل مي كند. 
رضايي افزود: فعاليت شركت ما شناسنامه دار كردن 
سنگ هاي توليدي است و رهگيري آنها و ضمانت توزيع 
است به اين معني كه ما سنگ هاي توليدي كارخانه ها را 
كه قرار است به دست مصرف كننده برسد، شناسنامه دار 
مي كنيم و كدرهگيري براي آن مي دهيم و مصرف كننده 
مي تواند در سامانه هاي ما اين سنگ را رهگيري كند كه 
از كجا توليد ش��ده و از كدام مع��دن و كارخانه فرآوري 

شده است. 
 اين فعال كس��ب و كار آنالين تصري��ح كرد: حدود

5 تا ۶ سال است كه نسل جديد به دولت فشار مي آورد 
 ك��ه اش��تغال در حوزه IT را مد نظر داش��ته باش��د و 
همگام با دنيا كه در حال حاضر اين مس��اله را پذيرفته 
است قدم بردارد و بدنه دولتي نيز اين مساله را اخيرا با 

فشار جوان ها و ايده هاي خوب پذيرفته است. 

 صادرات خدمات فني 
و مهندسي به موصل
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اقتصاد اجتماعي12
موافقت با طرح توزيع 

موادمخدر دولتي
س��خنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از 
موافقت تمام مراجع تصميم گيرنده با پيشنهاد توزيع 
موادمخ��در دولتي با هدف انقط��اع رابطه معتادان و 
قاچاق چيان خبر داده و گفته طرح توزيع مواد مخدر 
دولتي مش��ابه آن  چيزي اس��ت كه پي��ش از انقالب 

انجام مي شد. 
حس��ن ن��وروزي در گفت وگو با ايلنا با اش��اره به 
آخرين تصميمات درباره نح��وه اصالح قانون مبارزه 
با مواد مخدر گفته بنابر مصوبه كميسيون در آخرين 
جلس��ه، درباره كس��اني كه هم اكنون به خاطر جرايم 
مواد مخدر مقرر كرديم اگر جرمش��ان حمل، توزيع 
يا نگهداري ترياك تا زير ۱۰۰كيلوگرم بود، يا همين 
جرايم را درمورد توليد و توزيع مواد مخدر صنعتي تا 
مقدار كمت��ر از ۲كيلوگرم يا حمل و نگهداري آن تا 
زير ۵ كيلوگرم باشد، درصورتي كه سوءپيشينه موثر 
نداشته باشند، اعدامشان به حبس درجه يك تبديل 
مي ش��ود.   او با تاكيد بر عطف به ماس��بق شدن اين 
اصالحات جديد در قانون مبارزه با مواد مخدر يادآور 
شده كساني كه از اين به بعد مرتكب چنين جرايمي 
ش��وند، براي توليد و توزيع مواد صنعتي ۲ كيلوگرم 
مواد مخدر صنعتي يا حمل و نگهداري ۳ كيلوگرم از 
همين نوع مواد مخدر با حكم اعدام مواجه مي شوند. 
س��خنگوي كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس 
ش��وراي اسالمي در پاسخ به س��والي درباره تصويب 
پيش��نهاد ديگري در جلس��ه اخير اين كميس��يون 
درخص��وص توزيع دولت��ي مواد مخ��در اعالم كرده 
باتوجه ب��ه تاكيد ويژه يي كه در سياس��ت هاي كلي 
نظ��ام بر لزوم انقط��اع رابطه معت��ادان و قاچاقچيان 
صورت گرفته اس��ت، مقرر كرديم دولت مواد مخدر 
رقي��ق در اختي��ار معتادان قرار دهد ت��ا اين عزيزان 
بتوانن��د به تدريج ت��رك كرده و به ج��اي آنكه جلب 
قاچاقچيان مواد مخدر ش��وند، به سمت نظام آمده و 

از طريق مجاري رسمي نياز خود را برطرف كنند. 
 نماين��ده رباط كري��م و بهارس��تان در مجلس با 
تاكي��د بر نهايي ش��دن روند تصويب اين پيش��نهاد 
در كميس��يون قضايي و حقوقي در پاس��خ به سوالي 
درباره اينكه دولت قرار اس��ت چه نوع مواد مخدري 
در اختي��ار معتادان قرار دهد، گفته در واقع اين مواد 
مخدر ش��امل   همان متادون و موادي رقيق تر از مواد 
مخدر پيش��ين مي شود و اختيار تصميم گيري درباره 
آن ني��ز برعهده آيين نامه يي كه قرار اس��ت، توس��ط 
وزارت دادگس��تري و س��ازمان مبارزه با مواد مخدر 
به صورت مش��ترك تهيه شود و پس از تصويب هيات 

وزيران امكان اجرايي شدن خواهد يافت. 
او در پاس��خ به س��وال ديگري درباره تفاوت اين 
مصوبه ب��ا آن چه پي��ش از انقالب به ص��ورت توزيع 
كوپن��ي مواد مخدر انجام مي ش��د، گفت��ه آن طرح 
اشكالي نداشت و طرح جديد نيز تقريبا همان چيزي 

است كه پيش از انقالب انجام مي شد. 
 سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در 
پاسخ به س��وال ديگري كه آيا جايگزيني براي مواد 
مخدر صنعتي در اين پيش��نهاد درنظر گرفته ش��ده 
اس��ت، گفته تصميم گيري در اين مورد نيز در   همان 
آيين نام��ه اجرايي انجام خواهد ش��د و هدف ما اين 
است كه رابطه معتادان و قاچاقچيان را منقطع كنيم. 
 ن��وروزي در پايان و درپاس��خ به س��والي درباره 
ميزان توفيق اين طرح پيش��نهادي و همچنين اينكه 
آي��ا مراجع تصميم گير خارج مجل��س با آن موافقت 
دارند، گفت: قطعاً ش��اهد موفقيت آن خواهيم بود و 
اين درحالي است كه نمايندگان همه مراجع و قواي 
دخيل در اين مس��اله در جلس��ه كميسيون قضايي 
مجلس حضور داشتند و همگي نظر مثبت داشتند. 

 

4/4 ميليون نفر تجربه يك بار 
مصرف مواد مخدر دارند

فارس| معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي كشور گفته از ۵۳ ميليون نفر افراد بين ۱۵ 
تا ۶۴ س��ال كشور، ۴ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر تجربه 
ي��ك بار مصرف م��واد مخدر را داش��ته  و ۲ ميليون 
و ۸۰۸ ه��زار نف��ر مصرف مس��تمر دارن��د. به گفته 
محسن روشن پژوه پيمايش شيوع شناسي اعتياد بين 
س��ال هاي 9۴ تا 9۵ و در يك جامعه آماري ۶۱ هزار 

نفري انجام شده است.  
او همچني��ن در ادامه اضافه كرده براس��اس اين 
پيماي��ش ۲ميلي��ون و ۸۰۸هزار نف��ر از افراد، داراي 
مصرف مس��تمر مواد مخدر در هفته و ماه گذش��ته 
بودن��د.  معاون پيش��گيري و درمان اعتياد س��ازمان 
بهزيس��تي كش��ور در ادامه گفته براس��اس نوع مواد 
مصرفي در مصرف كنندگان مس��تمر، خانواده ترياك 
در رتبه اول، حشيش و گل در رتبه دوم و محرك ها 

مانند شيشه در رتبه سوم قرار دارند. 
م��واد مصرف��ي،  ن��وع  براس��اس  او  ب��ه گفت��ه 
مصرف كنندگان��ي كه در طول عمر به صورت تفنني 
يا آزمايش��ي تجربه مصرف داش��ته اند، بيش��تر ماده 
مصرفي همچنان ترياك بوده و شيش��ه و كريس��تال 
در رتب��ه دوم ق��رار دارد و خانواده حش��يش، گل و 

ماري جوآنا نيز در رتبه سوم قرار مي گيرند. 

 2017، دومين سال گرم 
در جهان مي شود

ايس�نا| بررس��ي ها حاكي از آن است كه ۲۰۱7 
دومين س��ال گرم در جهان است كه تاكنون به ثبت 
رسيده  است. س��ومين ماه ژوئن كه تاكنون به لحاظ 
بيش��ترين ميزان دما در تاريخ به ثبت رسيده مربوط 
به س��ال ۲۰۱7 بوده، همچنين از شروع سال جاري، 
جهان ب��ا باالترين ميزان دما روبه رو بوده كه نش��ان 
مي دهد ۲۰۱7 ركورد دومين سال گرم را از آن خود 

خواهد بود. 
طب��ق اعالم اداره ملي اقيانوس��ي و جوي امريكا، 
ميانگي��ن دماي جهاني در ژوئن ۲۰۱7، ۰.۶۴ درجه 
س��انتي گراد باالتر از ميانگين دم��ا در قرن ۲۰ بوده  
است. همچنين ژوئن ۲۰۱۶ رتبه نخست را به لحاظ 
باالتري��ن ميزان دما در ميان ركوردهاي ثبت ش��ده 
دارد و ماه ژوئن سال ۲۰۱۵ در رتبه دوم قرار گرفته 
اس��ت. به گفته محقق��ان ميانگين دم��اي جهاني از 
م��اه ژانويه تا ژوئن ۲۰۱7، ۰.9۱ درجه س��انتي گراد 
باالت��ر از ميانگين قرن ۲۰ ب��وده و تنها ۰.۱۶ درجه 
سانتي گراد كمتر از ركورد ثبت شده در سال ۲۰۱۶ 

بوده  است. 

اخبار

هفتمين دوره انتخابات سازمان نظام پزشكي ديروز برگزار شد

مردودي در برگزاري انتخابات الكترونيك
موضوع تجميع بيمه ها و حل مساله دادگاه هاي موازي دغدغه بسياري از پزشكان شركت كننده بود

يك كارگر ديگر هم در حادثه معدن كشته شد

ايمني معادن، قول هايي كه فراموش شدند

حداقل 12هزار كودك كار و خيابان در تهران زندگي مي كنند

تعطيلي كارخانه ها، اعتياد و فقر علت اصلي افزايش كودكان كار

گروه اقتصاداجتماعي|
 دو م��اه بعد از انفجار معدن يورت كه با كشته ش��دن 
۴۳معدنچي بزرگ ترين فاجعه كارگري در تاريخ معدن هاي 
اي��ران بود، معدن هاي كش��ور بدون به روزش��دن قوانين و 
س��امانه هاي ايمني همچنان قرباني مي گيرند. در آخرين 
حادثه از اين نوع روز پنج شنبه ۲9تيرماه انفجار در معدن 
راور كرمان به كشته ش��دن يك نفر و رخمي شدن دو نفر 
ديگر منجر شده است. در همين زمينه فرماندار شهرستان 
راور گفته مس��وول ايمني معدن زغال س��نگ اشكلي اين 
شهرس��تان به علت گازگرفتي جان خود را از دس��ت داده 
است. »حس��ن ميرصادقي« فرماندار شهرستان راور گفته 
مسوول ايمني معدن اشكلي در حال بررسي ايمني آن بود 
كه اين حادثه براي او اتفاق افتاده است. او همچنين اضافه 
كرده دو كارگري كه براي نجات مسوول ايمني رفته بودند 

هم دچار »مصدوميت جزيي« شده اند. 
مشخص نش��دن علت حوادث معدن به سنت عجيبي 
تبديل ش��ده است. هنوز با گذشت ۸۰روز از حادثه معدن 
يورت علت اين حادثه هم به درس��تي مش��خص نيست و 
وزارت كار و وزارت صنع��ت و مع��دن در تم��ام اين مدت 
به تناقض گويي پرداخته اند. در ابتدا محمدرضا نعمت زاده، 
وزير صنايع گفته بود باتري به باتري كردن لوكومتيو داخل 
معدن باعث انفجار در معدن يورت ش��ده بود اما با س��الم 
پيداش��دن لكوموتيوي كه نعمت زاده درباره آن گفته بود 
اين فرضيه به صورت كامل از بين رفت. متخصصان معدن 
مي گويند علت اصلي انفجار در معدن يورت ازدحام گاز و 

بسته شدن مسير خروج بوده است. 
بعدتر مشخص  شد كه بسياري از كارگران كشته شده 
در معدن يورت دچار خفگي ش��ده اند. در گزارش مجلس 
از اي��ن حادثه هم »كافي نب��ودن تهويه طبيعي موجود، با 
توجه به تغيير فصل ي��ا ريزش احتمالي در دويل انتهايي 

راب��ط تونل دو ب��ه يك و تجمع احتمال��ي گاز در منطقه 
انفجار به دليل كافي نبودن تهويه« اشاره شده است. با همه 
اينها سازمان استاندارد اعالم كرده بود وزارت كار و وزارت 
صنايع مسوول ايمني اين معدن بوده اند اما مسووالن اين 
وزارتخانه ها تالش كردند عل��ت حادثه را به يك »خطاي 

انساني« كاهش دهند. 

 ايران به »مقاوله نامه بهداشت و ايمني معادن« 
نپيوسته

اصرار بر خطا و اش��تباه انس��اني در حالي بود كه دبير 
اتحادي��ه صادركنندگان محص��والت معدني گفته معادن 
زغال س��نگ بايد فاكتورهاي زيادي براي دريافت تاييديه 
استاندارد داش��ته باش��ند كه مي توان گفت معدن يورت 
تقريبا هيچ يك از اينها را نداش��ته است. به گفته كامران 
وكي��ل، مع��دن در كنار تونل هاي م��وازي در فضاي تونل 
معموال قس��مت هايي به عنوان گال��ري ايجاد مي كنند تا 
تهويه هوا و فرآيندهاي پرخطري مانند تعمير ماشين آالت 
و استارت لكوموتيوها كه مي تواند به خاطر فضاي آغشته به 
گاز معادن زغال سنگ باعث بروز حادثه هايي از اين دست 
ش��ود، در آن محل صورت گيرد در حالي كه معدن حادثه 
ديده زمستان يورت آزادشهر هيچ يك از اين استانداردها را 
نداش��ت و پيمانكار فقط با ايجاد يك تونل قديمي تجهيز 
نشده و فاقد استانداردهاي الزم، كارگران را با كلنگ و چراغ 

قوه به داخل مي فرستاد. 
با اينكه علت اين حادثه به درس��تي مشخص نشد اما 
مس��ووالن دولتي ق��ول دادند در قواني��ن ايمني معدن ها 
بازنگ��ري كنن��د و اي��ن قوانين را س��خت تر كنن��د اما با 
گذش��ت زمان و فراموش ش��دن حادثه معدن يورت، اين 
قول ها و قرارها هم به فراموشي سپرده شدند. دولت ايران 
»مقاوله نامه بهداشت و ايمني معادن« سازمان بين المللي 

كار را نپذيرفته است و هيچ نشاني از پيوستن ايران به اين 
مقاوله نامه هم در دست نيست؛ نه اعالم پذيرش رسمي و 
نه قوانين و آيين  نامه هايي كه نش��ان دهد اين مقاوله نامه 
پذيرفته ش��ده اس��ت. در اين ميان معادن ايران روز به روز 
براي كار ناامن تر مي شوند. به طور مثال معاون امور معادن 
س��ازمان صنعت و معدن استان زنجان گفته فقط در يك 
معدن از ۲۸7معدن اين استان تجهيزات ايمني وجود دارد. 
به گفته رباب داداشي تجهيزات الزم براي امدادرساني تنها 
در معدن بزرگ اين اس��تان وجود دارد و در س��اير معادن 
لوازم كمك هاي اوليه وجود داش��ته و براي س��اير موارد از 

امكانات اورژانس استان استفاده مي شود. 
وزير صنعت، معدن و تجارت پس از انفجار معدن يورت 
گفته بود براي بسياري از معادن كشور دستورالعمل ايمني 
نوش��ته ش��ده اما براي اجراي آن ضمانتي وجود ندارد. به 
گفته نعمت زاده براي تمام معادن كشور دستورالعمل هاي 
ايمني مدون و مكتوب شده وجود دارد و كتابچه هاي آنها 
معموال در معادن پخش مي شود اما اينكه چرا شاهد چنين 
حوادثي هستيم اول به علت اجرا نشدن صحيح آن و نبود 
ضمانت اجرايي آن است و دوم »اشتباهات انساني« است 

كه باعث باال رفتن آمار تلفات در اين حوادث مي شود. 

 اصرار بر اشتباه انساني به جاي نظارت
اما برخالف آنچه وزير صنعت و معدن تالش دارد، القا 
كند اين »اش��تباهات انساني« نيستند كه باعث باالرفتن 
تلفات در حوادث معدن مي شوند بلكه اغلب كارفرمايانند كه 
براي كاهش هزينه هاي توليد و باالرفتن سود از هزينه هاي 
ايمني مي كاهن��د و به دليل نبود قرارداد ي��ا قراردادهاي 
سفيد امضا، كارگران هم نمي توانند به نبود ايمني در محل 
كارش��ان اعتراض كنند چراكه به سرعت اخراج مي شوند. 
كارگران مع��دن يورت در مصاحبه هاي بس��ياري پس از 

اي��ن اتفاق گفتند كه ايمن نبودن معدن را بارها به كارفرما 
اعالم كرده بودند اما پاسخي كه شنيده بودند اين بود كه » 

گفتند هركس كار نمي كند به سالمت.«
در همين حال وزارت كار هم براي عمل به بخش��ي از 
قول هاي خود درباره رسيدگي به ايمني معادن مبلغ چهار 
ميليارد تومان براي اين كار در نظر گرفته است. بر اساس 
گزارش مركز آمار ايران در سال 9۲ تعداد ۵۴۴۵معدن در 
كش��ور در حال بهره برداري بودند. اگر تعداد فعلي معادن 
ايران را همين تعداد در نظر بگيريم از بودجه چهار ميليارد 
توماني دولت براي »نوس��ازي معادن« به هر معدن مبلغي 
حدود 7۳۵هزار تومان خواهد رسيد. اين در حالي است كه 
بس��ياري از معادن در ايران هيچ يك از استانداردهاي الزم 

براي فعاليت را ندارند. 
با وجود اين مش��كالت به نظر مي رس��د، وزارت كار و 
وزارت صنع��ت بايد نظ��ارت دقيق تري ب��ر ايمني معادن 
و كارگاه ها داش��ته باش��ند. اما اين نظارت هم با مشكالت 
متعدد روبه روست. دبير سابق كانون عالي شوراهاي اسالمي 
كار كشور از كمبود ۴۵۰۰ بازرس كار در واحدهاي توليدي 

اي��ران خبر داده اس��ت. به گفته عليرضا حي��دري تعداد 
بازرس��ان كار ۵۰۰ نفرند در حالي كه بيش از يك ميليون 
واحد كوچك توليدي در كشور فعال است و به همين دليل 
در حال حاضر بخش عمده يي از حوادث ناش��ي از كار در 

كشور ثبت نمي شود. 
اعتراض بي محاباي معدنچيان يورت به شرايط كاريشان 
در روز حضور حسن روحاني در ميان آنها نشان از مشكالت 
بسياري دارد كه جامعه كارگري را دچار خود كرده است. 
نبود قرارداد، بيمه نشدن كارگران، پرداخت نشدن حقوق و 
مطالباتش��ان و در نهايت ناامن بودن محيط كار باعث شده 
فش��ار مضاعفي بر كارگران وارد ش��ود به طوري كه ميزان 
ش��يوع اختالالت رواني در ميان كارگران ايران ۳۳درصد 
است. در ايران هزار و ۵۰۰ كارگر بر اثر حوادث كار كشته 
مي ش��وند كه يكي از باالترين آمارها در جهان اس��ت و به 
نظر مي رس��د تا زماني ك��ه نظارت دقيقي ب��ر كارگاه ها و 
ايمني آنها وجود نداش��ته باش��د و تقصيرها به سادگي بر 
گرده »اشتباهات انساني« بنشيند نبايد انتظار كاهش اين 

آمار را داشت. 

 س��ه بيمارستان سينا، امام  و بهارلو براي ويزيت 
و درم��ان رايگان ك��ودكان كار و خيابان از س��وي 
وزارت بهداش��ت معرفي شده اند اما طاهره پژوهش 
عضو هيات مديره انجم��ن حمايت از حقوق كودك 
مي گويد: اين بيمارستان ها براي درمان اين كودكان 
هم��كاري نمي كنند و در پذيرش آن��ان به صورت 

سليقه يي رفتار مي كنند. 
پژوه��ش در گفت وگو با ايس��نا همچنين گفته 
اين در حالي اس��ت كه وضعيت رسيدگي به درمان 
كودكان كار كه عمدتا فاقد كارت مهاجرتند به يكي 
از مش��كالت عمده انجمن هاي فعال حوزه كودكان 
كار و خيابان تبديل ش��ده اس��ت. ضم��ن اينكه در 
حال��ي كه انتظار مي رود درمان اين كودكان رايگان 
باش��د، اما تعرفه هاي درم��ان ك��ودكان غيرايراني 

بيش��تر است.  به گفته او پيش از اين با پديده بلوغ 
زودرس در ميان كودكان مواجه بوديم اما اكنون در 
بين كودكان كار پسر مواردي از بلوغ ديررس ديده 
شده اس��ت. اين امر ممكن اس��ت عالوه بر مسائل 
پزشكي به نحوه و ش��رايط زندگي اين كودكان كه 

اغلب زباله گردي مي كنند نيز مربوط شود. 
اين عضو هيات مدي��ره انجمن حمايت از حقوق 
كودك تعداد كودكان تحت پوش��ش ش��بكه ياري 
كودكان كار و خياب��ان را ۱۲هزار تن معرفي كرده 
و گفت��ه آمار واقع��ي كودكاني ك��ه در كارگاه هاي 
زيرزميني و بازار تهران مش��غول به كارند در دست 

نيست. 
پژوهش با بيان اينكه بايد خانواده هاي غيرايراني 
شناسايي و پرونده مددكاري براي آنها تشكيل شود، 

يادآور ش��ده وقتي اي��ران پيمان نامه حقوق كودك 
را پذيرفت��ه يعن��ي آنكه دولت موظف اس��ت تمام 
كودكاني كه در خاك كش��ور زندگي مي كنند اعم 
از ايراني و غيرايران��ي، مهاجر و غيرمهاجر را تحت 
حمايت قرار دهد.  به گفت��ه اين عضو هيات مديره 
انجم��ن حماي��ت از حقوق كودك ب��ه دليل اينكه 
والدين ك��ودكان غيرايراني در كنار آنها نيس��تند، 
اين كودكان به ناچار مجبورند در كنار بزرگس��االن 
غيروالد و در در برخي موارد درمكان هاي زيرزميني 
ي��ا انباري مغازه ه��ا زندگي مي كنند ك��ه اين خود 
آس��يب زا اس��ت و اين كودكان به علت حضور زود 
هنگام در بازار كار و نبود خانواده، دوس��ت داشتن 
و دوست داشته ش��دن را ياد نمي گيرند كه همين 
امر ممكن است در آينده آنها را با مشكالت زيادي 

مواجه كند.  پژوهش در ادامه گفته تلفن ۱۲۳ را به 
ك��ودكان كار اتباع معرفي كرديم اما آنها مي گويند 
پ��س از تماس با اين س��امانه، مددكار به آنها گفته 
كه خدمات مش��اوره يي تنه��ا در برگيرنده كودكان 
ايراني مي شود. به گفته او ۶۲ درصد كودكان كار را 

كودكان غيرايراني تشكيل مي دهند. 
اين عضو هيات مدي��ره انجمن حمايت از حقوق 
كودك همچنين ترك تحصيل، شرايط بد اقتصادي 
خانواده ها، تعطيلي كارخانه ها و كارگاه هاي كوچك 
و خ��رد، اعتياد و فقدان سرپرس��ت را از علل مهم 

افزايش تعداد كودكان كار خواند. 
به اعتقاد او مدارس ما مدارس دوس��تدار كودك 
نيس��تند به همين دليل ش��اهديم ك��ه آمار ترك 
تحصي��ل باالخص از مقطع دوم متوس��طه نس��بت 

به س��اير مقاطع بسيار بيشتر اس��ت. لذا رسيدگي 
مددكاري به وضعيت دانش آموزان دبيرس��تاني در 

مدارس امري الزامي است. 
به گفته او براساس تحقيقات 9۰ درصد كودكان 
كار و خيابان داراي خانواده اند، هرچند ممكن است 
يكي از سرپرس��تان خانواده خود را از دس��ت داده 
باش��ند و كمت��ر از ۱۰ درصد ك��ودكان به صورت 

باندي و مافيايي مشغول به كارند. 
پژوهش با اشاره به پايه حقوق 9۰۰ هزار توماني 
امسال اضافه كرده با اين حقوق، هزينه هاي خانوار 
از بع��د اج��اره خانه، خ��وراك، پوش��اك آموزش و 
درمان تامين نمي ش��ود و همين ام��ر نيز از داليل 
مهم افزايش و ورود كودكان به خيابان ها و كارگاه ها 

براي كسب درآمد است. 

 گروه اقتصاد اجتماعي|
8 صبح ديروز درهاي پرديس ش�مالي دانشگاه 
علوم پزش�كي تهران به روي راي دهندگاني كه در 
انتظار بودند، گش�وده ش�د تا راي گي�ري حضوري 
هفتمين انتخابات نظام پزشكي در 200 حوزه سراسر 
ايران، همزمان با راي گيري الكترونيكي، آغاز شود. 
انتخابات�ي ك�ه ايرج فاض�ل وزير پيش�ين علوم و 
رييس كل پيشين س�ازمان نظام پزشكي، آن را به 
ش�رط »مشاركت حداكثري پزش�كان« و »انتخاب 
توانمندترين و پيگيرترين افراد«، واجد »تفاوت هاي 
اثرگذار« با دوره هاي گذش�ته دانسته بود. هرچند 
نخست بنا بود انتخابات تنها تا ساعت 8 شب ادامه 
ياب�د، اما اختالل هايي كه در جري�ان راي گيري رخ 

داد، پايان راي گيري را هم به تعويق انداخت. 
  

 آغاز، اختالل، توقف
جز فاضل و عليرضا زالي رييس كل كنوني س��ازمان 
نظام پزشكي، كه راي دادن در اين دوره از انتخابات نظام 
پزش��كي را »نقش تاريخي« و باال بودن ثبت مش��اركت 
جامع��ه پزش��كي را موجب »حضور س��ازمان آتي نظام 
پزش��كي در اوج اعت��ال و اقتدار حرفه يي« دانس��ته بود، 
محمدرض��ا ظفرقندي، مصطفي معي��ن، علي تاجرنيا و 
ديگر نامزدهاي فهرست »ائتالف سپيد« هم از ضرورت 

حضور پررنگ و مشاركت باالي اعضا گفته بودند. 
رحمت ال��ه حافظ��ي رييس كميس��يون بهداش��ت 
ش��وراي ش��هر تهران و نامزد انتخابات نظام پزشكي هم 
با بيان اينكه قطعا مشاركت سازمان نظام پزشكي تاثير 
چشمگيري در حوزه سالمت كشور خواهد داشت، گفت: 
»اما اگر مانند دوره هاي گذشته شاهد مشاركت ۱۰ يا ۱۲ 
درصدي باشيم، قطعا اين سازمان نمي تواند مطالبه كننده 

خوبي براي حقوق صنف و مردم باشد.«
سيدتقي نوربخش مديرعامل سازمان تامين اجتماعي 
و ديگر نامزد ائتالف س��پيد، هنگام راي دادن، در جمع 
خبرنگاران گفت كه »هرچه حضور پزشكان در انتخابات 
حداكثري باشد، اين سازمان انتخاب صحيح تري خواهد 
داش��ت.« او در ادامه يادآور شد كه در ادوار گذشته، تنها 
۸تا۱۲ درصد از جامعه پزشكي در اين انتخابات شركت 
مي كردند و افزود كه »تصور مي شود با وجود فراهم شدن 

راي گيري الكترونيكي امسال، وضعيت بهتر باشد.«
بخش��ي از ۲۵۰ ه��زار واجد ش��رايط راي دادني كه 
تصميم به ش��ركت در اين انتخابات گرفته بودند، از پي 
تبليغات گس��ترده وزارت بهداشت كه از يك ماه پيش تر 
آغاز شد، قصد داش��تند به شيوه الكترونيك راي دهند. 
محمد آقاجاني، معاون وزير بهداشت نيز، يك ساعت پس 
از آغاز زم��ان راي گيري گفت كه »برگزاري انتخابات به 

شيوه الكترونيك تجربه جديدي است و در ساعت اوليه 
آغاز انتخابات، با ازدحام مراجعه كننده در سراس��ر كشور 
روبه رو بوديم.« او در ادامه اعالم كرد كه اين ازدحام منجر 
به اختالل در روند راي گيري الكترونيك ش��ده و ابزاري 
اميدواري كرد كه ازدحام به مرور كمتر شود و راي دهي 
طب��ق روال ص��ورت گيرد.  ايرج حريرچي، س��خنگوي 
وزارت بهداش��ت هم ب��ا تاكيد بر امنيت باالي ش��يوه 
الكتروني��ك، نو بودن تجربه و آزموده نبودن را س��بب 
اختالل ه��ا دانس��ت و گفت: »تاكن��ون تجربه برگزاري 
انتخاب��ات الكترونيك��ي در اين وس��عت را در كش��ور 
نداش��ته ايم.« او در ادام��ه افزود: »در يك س��اعت اول 
انتخاب��ات ۱۰۰۰ نفر راي خود را به صورت الكترونيكي 
ثبت و ۲۵۰۰ نفر هم شناسه راي دادن خود را دريافت 
كرده اند.« دو س��اعت پس از آغ��از راي گيري اما، رييس 
دفتر آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداش��ت خطاب به 
اعضاي سازمان نظام پزش��كي اعالم كرد كه با توجه به 
ترافيك س��اعات اوليه و مشكالت ايجاد شده در سامانه 
الكترونيك، براي شركت در انتخابات نظام پزشكي از اين 
طريق، تا س��اعت ۱۲ به سامانه انتخابات مراجعه نكنند. 
يك س��اعت پ��س از آن، علي جعفري��ان رييس كميته 
اجرايي انتخابات نظام پزش��كي با اشاره به اختالل ايجاد 

ش��ده در س��امانه الكترونيكي ابراز اميدواري كه سامانه 
الكترونيكي انتخابات تا ظهر فعال شود. با اين همه، پس 
از گذشت يك ساعت از زماني اعالمي براي برطرف شدن 
مش��كل سامانه، اختالل در سامانه همچنان برقرار بود و 
ديگر صداي نامزدها و ش��ركت كنندگان را هم درآورده 
ب��ود.  عاقبت س��اعت دو بع��د از ظهر، هي��ات نظارت و 
هيات اجرايي هفتمين دوره انتخابات نظام پزش��كي در 
اطالعيه يي، لغو راي گيري الكترونيكي در هفتمين دوره 
انتخابات نظام پزش��كي را به سبب اختالالت فني، اعالم 
كردند. آنها همچني��ن تاكيد كردند كه باتوجه به ملغي 
ش��دن انتخابات الكترونيك، فرآيند راي گيري حضوري 
تا س��اعت ۲۲ امشب تمديد شده اس��ت. پس از آن هم 
ريي��س دفتر آم��ار و فناوري اطالعات وزارت بهداش��ت 
تاكيد كرد كه نتايج انتخابات تنها براس��اس ش��مارش 
آرا راي گي��ري حضوري خواهد ب��ود به اين ترتيب، هزار 
رايي كه حريرچي در نخس��تين ساعت انتخابات خبر از 
ثبتش��ان داده بود، باطل شدند و كار براي نامزدهايي كه 
هواداران شان به شرط الكترونيكي بودن انتخابات راضي 
به راي دادن كرده بودند، دشوارتر شد. با اينكه راي گيري 
الكترونيك مي توانست ميزان مشاركت در انتخابات اين 
دوره نظام پزشكي را افزايش دهد، اما توقف آن در ميانه 

راي گيري و پس از تبليغات فراوان برايش، بي شك ميزان 
مشاركتي را به رقمي كمتر از پيش خواهد رساند. 

 راي دهندگان چه گفتند؟
با اين همه و با وجود لغو شيوه الكترونيك راي گيري، 
چهره هاي شاخص و صاحب منصب سازمان نظام پزشكي 
از همان نخستين ساعت هاي آغاز راي گيري، براي ثبت 
حضوري آراي خ��ود در حوزه راي گي��ري تهران حاضر 
ش��دند و از انتظارها يا برنامه هايشان گفتند. اميرمحسن 
ضيايي ريي��س جمعيت هالل احمر پي��ش از راي دادن 
در جم��ع خبرنگاران، با تاكيد بر لزوم اصالح قانون نظام 
پزشكي، گفت: »اصالح قانون سازمان نظام پزشكي هم 
يكي از اقدامات و اولويت هاي مهم اين س��ازمان است.«، 
عليرضا زالي رييس كل نظام پزش��كي هم گفت: »بايد 
توجه كرد كه سازمان نظام پزشكي از نظر قانون مشكلي 
ندارد و اين قانون به اندازه كافي مترقي است« او در ادامه 
افزوده كه »به داليل متعددي بخش هاي زيادي از آن به 
فعليت نرس��يده است.« او تاكيد كرده كه در عين حال، 
آنچه به نظام پزش��كي اعتبار مي بخش��د، حضور افراد با 

باالترين آرا است. 
اي��رج فاضل وزير س��ابق بهداش��ت، ام��ا مهم ترين 

چالش سازمان نظام پزش��كي و مهم ترين اولويت كاري 
اين س��ازمان را در دوره پيش روي، »باز گرداندن اعتبار 
جامعه پزش��كي به آنها« خوانده. رحمت اله حافظي هم 
مهم ترين اولويت كاري س��ازمان نظام پزشكي آينده را 
ارتباط گيري موثر با سازمان هاي ذي ربط دانسته و گفته 
»در صورتي كه در اين انتخابات ش��اهد حضور چشمگير 
و پررنگ جامعه پزش��كي باش��يم، مي توانيم با پشتوانه 
خوب��ي تعامل با دس��تگاه هايي چون وزارت بهداش��ت، 
وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان صدا و سيما، قوه مقننه 
و س��ازمان هاي بيمه يي برقرار كني��م و اگر اين تعامل و 
ارتباط بطور مناسبي برقرار ش��ود مي توانيم شاهد حل 

بسياري از مشكالت اين حوزه باشيم.«
حافظي ك��ه در اين انتخابات سرليس��ت فهرس��ت 
»جبهه احياي نظام پزش��كي« بود، پيش تر با اش��اره به 
س��لب اختيار تعرفه گ��ذاري از نظام پزش��كي در دوران 
رياس��ت ش��هاب صدر، از لزوم تعامل با مجلس و جلب 
اعتم��اد نهادهاي قانون گ��ذار براي بازگردان��دن اختيار 
تعرفه گ��ذاري به س��ازمان نظام پزش��كي گفت��ه بود. او 
همچنين با اش��اره به چالش تعدد دادگاه هاي رسيدگي 
به تخلفات پزشكي، گفته بود كه »تعدد مراجع رسيدگي 
به تخلفات و ش��كايات پزشكي يكي از چالش هاي مهم 

اين حوزه هم براي بيماران و هم براي پزشكان است.«
ايرج فاضل نامزد مش��ترك ائتالف سپيد و ائتالف 
امي��د، هم، چ��ون حافظي، از ضرورت برچيده ش��دن 
دادگاه ه��اي م��وازي در حوزه پزش��كي گفت��ه بود و 
محمدرض��ا ظفرقن��دي رييس س��ابق نظام پزش��كي 
و نام��زد ائتالف س��پيد، با تاكيد برل��زوم تالش نظام 
پزش��كي براي ارزياب��ي واقعي و همراه با رش��د تورم 
تعرفه ها، كوش��ش براي تجميع بيمه ها را برنامه اصلي 

اين ائتالف خوانده بود. 

 تا اول شهريور
به گفت��ه محم��د آقاجان��ي رييس هي��ات اجرايي 
مركزي هفتمين دوره انتخابات س��ازمان نظام پزشكي، 
نتاي��ج انتخاب��ات ام��روز اع��الم خواهد ش��د و پس از 
تش��كيل هيات هاي مديره، ش��وراي عالي نظام پزشكي 
تش��كيل مي ش��ود و نهايتا رييس كل نظام پزش��كي را 
انتخاب مي كنند. در اي��ن دوره ۵۸ حوزه انتخابي داراي 
هيات مديره ۱7 نفره و ۱۴۲ حوزه داراي هيات  مديره ۱۱ 
نفره خواهند بود. آقاجاني گفته كه طبق برنامه ريزي هاي 
انجام شده، قرار است رييس كل نظام پزشكي كشور در 

شهريورماه و در روز پزشك انتخاب و اعالم شود. 
او همچنين يادآوري كرده بود كه انتخابات هش��ت 
ح��وزه به دليل به حدنصاب نرس��يدن ش��مار ثبت نامي 

كانديدا، به انتخابات ميان دوره يي موكول شده است. 
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فاز اول غربال گزينه هاي شهرداري تهران انجام شد

ورود 6 كانديداي شهرداري پايتخت به مرحله دوم
گروه راه و شهر سازي| آزاده كاري| 

  انتخاب ش��هردار تهران هفته گذشته با معرفي
 7 كانديداي اصلي از س��وي شوراي پنجم وارد فاز 
جديدي ش��د. محمدعلي نجفي،  حس��ين مرعشي، 
الهه كواليي، محمدعلي افشاني، حبيب اهلل بيطرف، 
محمد ش��ريعتمداري و محسن مهرعليزاده 7 نفري 
بودند كه روز چهارشنبه به عنوان كانديداهاي اصلي 
تصدي شهرداري تهران انتخاب شدند. اين افراد دو 
هفت��ه فرصت دارن��د برنامه هاي خود را به ش��وراي 
پنجم ارائه كنن��د. در اين بين، حبيب اهلل بيطرف با 
ارس��ال نامه يي انصراف خود را از كانديداتوري اعالم 
كرد و گفت كه هيچ وقت قصد حضور در ش��هرداري 

تهران را نداشته است. 
به گزارش »تعادل« منتخبان ش��وراي پنجم در 
مرحله اول انتخاب شهردار هر يك، 7 نفر را انتخاب 
كردند و درنهايت 7 گزينه نهايي شهرداري تهران از 
ميان مجموعه 24 گزينه پيشنهادي انتخاب شدند. 
البت��ه پيش از انجام اين مرحل��ه، حضور گزينه هاي 
مطرح ديگر مانند عباس آخوندي، محمود حجتي و 
معصوم��ه ابتكار و برخي ديگر از گزينه ها كه به دليل 
حضور احتمالي آنها در دولت بعدي، در ش��هرداري 

رسما منتفي شد. 
محس��ن هاشمي رفس��نجاني كه تا پيش از اين، 
يك��ي از گزينه ه��اي مهم تصدي ش��هرداري تهران 
به ش��مار مي رفت نيز به دليل مصوبه ش��وراي پنجم 
مبني بر عدم خروج اعضا از شورا اعالم كرد كه براي 
احترام به نظر اكثريت ش��ورا، خواستم نامم به عنوان 

گزينه شهرداري طرح نشود. 
هاش��مي اظهار ك��رد: با توجه ب��ه اينكه اكثريت 
اعضاي ش��ورا تمايل داش��تند در بررسي گزينه هاي 
ش��هرداري ته��ران، ف��ردي از درون ش��ورا مط��رح 
نباش��د، قبل از راي گيري، از همكاران خود در شورا 
درخواس��ت كردم فردي نام بن��ده را به عنوان گزينه 

شهرداري تهران مطرح نكند. 
وي تاكيد كرد كه ش��وراي ش��هر ي��ك فعاليت 
جمعي اس��ت و حفظ انسجام ش��ورا مهم ترين اصل 
براي كارايي آن اس��ت. از اي��ن رو با توجه به تمايل 
اكثريت ش��ورا مبني بر عدم طرح نام اعضاي ش��ورا 
به عنوان گزينه هاي شهرداري تهران، براي احترام به 

نظر همكاران، اين اقدام را انجام دادم. 

 2 مرحله تا انتخاب نهايي شهردار
اما جلسه انتخاب كانديداي شهردار تهران خالي از 
حواش��ي نبود و در حالي كه هنوز شوراي شهر پنجم 
تهران به طور رس��مي آغاز ب��ه كار نكرده و تصميمي 
براي انتخاب شهردار نگرفته، شبكه خبر در زيرنويس 
اع��الم كرد ك��ه محمدعلي نجفي به عنوان ش��هردار 
انتخاب شده است. اين درحالي است كه به گفته زهرا 
نژادبهرام منتخب شوراي پنجم تهران، انتخاب شهردار 

تهران هنوز دو مرحله ديگر دارد. 
زهرا نژادبهرام در گفت وگو با روزنامه تعادل در اين 
باره گفت: اين 7 نفر دو هفته فرصت دارند برنامه هاي 
خود را آماده كنند و در جلس��ه يي برنامه هاي خود را 
براي منتخبان شوراي شهر ارائه خواهند داد. منتخبان 

نيز با توجه به برنامه ها دو نفر را انتخاب و اين دو نفر 
به مرحله بعد راه مي يابند. در اين مرحله دو كانديداي 
اصلي باي��د معاونان خود را نيز معرفي كنند و از بين 

اين دو نفر، شهردار شهر تهران انتخاب خواهد شد. 
نژادبه��رام در پاس��خ به اينكه باتوج��ه به انصراف 
حبيب اهلل بيطرف جايگزيني براي وي در نظر خواهند 
گرفت يا خير، عنوان كرد: بعيد مي دانم چنين اتفاقي 
بيفت��د. دقيقا ما به همي��ن داليل داي��ره انتخاب را 
گس��ترده كرديم تا هر كدام از دوس��تان به هر دليل 

انصراف داد محدوديت نفر نداشته باشيم. 

 3 ويژگي انتخاب شهردار
وي ب��ا تاكيد بر اينكه منتخبان س��ه ويژگي مهم 
اصالح طلب، پاكدس��ت و برنامه محور بودن را در راي 
دادن به گزينه ها مدنظر داش��تند، تصريح كرد: تمام 
اين 7 نفر از اين س��ه ويژگي برخوردارند و در مرحله 
بعد به ارائه برنامه هاي خود براي اداره شهر مي پردازند. 

برنامه هاي اين افراد برنامه عملياتي اس��ت. برنامه يي 
كه بايد قابليت اجرايي داش��ته باشد و بتوان براساس 
آن و مطابق برنامه دوم توسعه شهرداري و نيز بودجه 
كنوني، بحران هاي ش��هر تهران را مديريت كرد. اين 
برنامه ها مي تواند در انتخاب مديريت ش��هري آينده 

تهران راهگشاي اعضاي منتخب پنجم باشد. 

 جاويد يك راي هم نياورد!
در پي برگزاري مرحله اول انتخاب شهردار تهران 
توسط اعضاي منتخب ش��وراي پنجم، در خبرهاي 
منتش��ره از اين نشس��ت خوانديم كه عليرضا جاويد 
يكي از معاونان كنوني شهردار تهران كه اصولگرا نيز 
هس��ت در ميان 24 نفري بوده كه اعضاي ش��وراي 
پنجم معرفي كرده بودند. اين چنين بود كه انگش��ت 
اتهام به س��وي نژادبهرام رفت و گفته شد كه جاويد 
با نژادبهرام نس��بت فاميلي دارد. اين عضو ش��وراي 
پنجم پايتخت اما با انتش��ار تصوي��ر برگه راي خود 

ك��ه روي آن 7 گزينه ي��ي غير از عليرض��ا جاويد را 
نوش��ته بود، به موج انتقادها پاسخ داد. او همچنين 
ديروز درخصوص حاش��يه هايي كه براي وي پس از 
انج��ام مرحله اول انتخاب كانديداه��ا به وجود آمد، 
ب��ه »تعادل« گف��ت: اگر بخواهيم به حاش��يه توجه 
كنيم قطعا از مت��ن اصلي دور مي مانيم. تمام تالش 
ما بر اين اس��ت كه مردم احساس اميدواري كنند و 
بدانن��د رايي كه داده اند به دنبال طرح خواس��ته هاي 
آنهاست. مردم ساعت ها در صف ايستاده اند و به 21 
نف��ر راي داده اند. اين 21 نف��ر در كمال صداقت و با 
تالش هاي شبانه روزي س��عي كردند به اين مطالبه 
مردم پاسخ دهند. در اين پاسخ همه ابعاد ديده شده 
است. اصالح طلبي، كارآمد بودن و حضور بانوان بين 
كانديداها ازجمله آنهاست. بنابراين بايد كمك كنيم 

تا اعتماد مردم را جلب كنيم. 
 وي ادامه داد: كساني كه به عنوان كانديدا انتخاب 
ش��ده اند واقع��ا از توانايي هاي زي��ادي برخوردارند و 

انتخاب آنها نش��ان از وقوع اتف��اق بزرگي دارد. براي 
نخستين بار كسي كه از قابليت ها و توانايي هاي بسيار 
زيادي برخوردار اس��ت، براي احترام به راي مردم از 
اين ليس��ت خارج نمي ش��ود تا انسجام ليست حفظ 
شود. درواقع آقاي هاشمي با بزرگ منشي و بزرگواري 
اعالم كردند كه به دليل انسجام ليست از شورا خارج 

نمي شوند. 
نژادبهرام ادامه داد: مي خواهم بگويم اينها دغدغه 
اصلي اس��ت. اينكه گفته ش��ود نژادبهرام براي مثال 
از خان��م كواليي حمايت كرده اس��ت، خوب اين چه 
ايرادي دارد. اينكه يك خانم هم در ليست كانديداها 
وجود داش��ته باشد اتفاق خوبي است و در واقع پاسخ 
به خواس��ته مردم اس��ت. مي گويند نژادبهرام فاميل 
آقاي جاويد معاون ش��هردار اس��ت. خوب باشد! من 
براي برطرف ش��دن اين سوءتفاهم ليست كانديداي 
س��ه نفره ام را معرفي كردم. آراي اخذ شده نيز مويد 
حقيقت است، زيرا ايش��ان حتي يك راي هم نياورد. 
بنابراين پرداختن به حاشيه هاي اينچنيني در شرايطي 
كه تهران با مشكالت بسياري روبه روست را به صالح 

شهر نمي دانم. 
نژادبهرام ب��ا تاكيد بر اينكه نبايد به حاش��يه ها 
بپردازيم، گفت: انس��جام ملي، پاسخگويي و احترام 
ب��ه مطالبات م��ردم در راس امور ق��رار دارد و بايد 
ش��رايطي فراهم كنيم كه م��ردم از راي خود حس 
خوبي داشته باشند. اگر مردم را وارد حاشيه كنيم از 
انتظارات آنها فاصله مي گيريم و نتيجه اين مي شود 
كه تهران به همين شكل باقي مي ماند و مشكلي نيز 

حل نخواهد شد. 
به گفته اين منتخب شوراي پنجم، اين ما هستيم 
كه جامعه را به س��وي واقعيت ه��ا هدايت مي كنيم. 
واقعيت اين اس��ت كه حال شهر تهران خوب نيست. 
ترافيك س��نگين، آلودگي هوا، چالش بدهي ها، شهر 
فروش��ي و منابع تامين ناپايدار از جمله مشكالت اين 
شهر اس��ت. اكنون 70هزار نفر در ش��هرداري تهران 
مشغول فعاليند كه نگران آينده شغلي خود هستند. 
ش��هردار آتي بايد با همين بدنه كار كند و قرار نيست 
بدنه شهرداري تغيير كند. اين 70 هزار نفر اگر به طور 
ميانگي��ن يك خانواده چهار نفره داش��ته باش��ند، به 
عبارتي سرنوشت 280هزار نفر درمعرض تهديد قرار 
مي گيرند. سرنوشت اين آدم ها و نيز بقيه شهروندان به 

تصميماتي كه شورا مي گيرد، گره خورده است. 
وي با اش��اره به اينكه من مته��م رديف اول بودم 
به دلي��ل اينكه اين آق��ا فاميل من ب��ود، اظهار كرد: 
متاس��فانه يك س��وءتفاهم به وجود آمد. ايرادي هم 
ندارد در عالم سياست اين سوءتفاهم ها پيش مي آيد. 
من اعالم كردم كه اين اتفاق نيفتاده و س��وءتفاهم از 
بين رفت. بنابراين نبايد روي اين موضوع تمركز كنيم. 
مهم اين اس��ت كه 7 نفر با توانمندي هاي بسيار باال 
براي مديريت شهر تهران انتخاب شده اند. كساني كه 
مي توانند اميد را به مردم و به ميان ش��هر بر گردانند. 
بايد به اين افراد فرصت دهيم كه برنامه و ديدگاه هاي 
خود را مطرح كنند تا بتوانيم يك مدير مناسب شهري 
انتخاب كنيم كه بتواند مطالبات شهري شهروندان را 

پاسخگو باشد. 

 اجراي نسخه جديد
طرحLEZ  از ابتداي مرداد

مديرعامل اتحاديه س��ازمان هاي حمل و نقل همگاني 
كش��ور با تاكيد بر ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده در 
محدوده طرح LEZ در كالن ش��هرها گفت: اين ممنوعيت 
شامل خودروهاي سنگين، سبك، شخصي، عمومي و دولتي 

خواهد بود. 
س��عيد قيصر در گفت وگو با ايس��نا در تش��ريح حدود 
آاليندگي جديد در معاينه فني كه توس��ط ش��وراي عالي 
حفاظت محيط زيست ابالغ شده است، افزود: حدود جديد 
آاليندگي از ابتداي مرداد ماه اجرايي خواهد ش��د و در آن 
كليه اس��تانداردهاي سيمفا بسيار س��خت گيرانه تر اجرايي 
خواهد شد. به شكلي كه با وضعيت موجود حدود 80درصد 

خودروها در آزمون هاي آاليندگي مردود خواهند شد. 
وي افزود: در محدوده آاليندگي جديد، سختگيري ها در 
تست هاي آاليندگي تا 3برابر بيشتر شده و براي خودروهاي 
انژكتوري اعمال مي ش��ود اما براي خودروهاي كاربراتوري 
تغييري اعمال نش��ده اس��ت. اين در ش��رايطي اس��ت كه 
بيشترين آاليندگي ها به خودروهاي كاربراتوري تعلق دارد. 

قيص��ر ادامه داد: در ابالغيه جديد دور كند و تند موتور 
خودروها مورد تست و آزمايش قرار مي گيرد. از اين رو بايد 
خودروها خود را با اين استانداردها تطبيق دهند و از سويي 
ديگر كارگروه هاي استاني همچنين مراكز معاينه فني نيز 
بايد خود را با حدود آاليندگي جديد تطبيق دهند به طوري 
كه مراكز معاينه فني موظف هستند، تجهيزات الزم را براي 

انجام تست هاي تعيين شده، فراهم كنند. 
وي اظهار كرد: در راس��تاي بهره گيري مناس��ب از سامانه 
يكپارچه معاينه فني)س��يمفا( و براساس تصميمات كارگروه 
هماهنگي و نظارت بر اجراي كاهش آلودگي هواي كالن شهرها 
مقرر ش��ده است، كليه دوربين هاي مستقر در مسيرهاي بين 
شهري سراسر كشور همچنين شهرها به سامانه سيمفا متصل 
ش��وند و خودروهاي فاق��د گواهي معاينه فني در ش��هرها و 
جاده ها توس��ط اين دوربين ها اعمال قانون شوند. مديرعامل 
اتحادي��ه س��ازمان هاي حم��ل و نقل همگاني كش��ور تاكيد 
كرد: درحال حاضر عبور خودروه��ا در محدوده اجرايي طرح 
LEZ)كاهش آلودگي هوا( از مقابل دوربين ها بدون داش��تن 
برگه معاينه فني شامل جريمه 50 هزار توماني مي شود كه با 
اتصال دوربين هاي سراسر كشور به سامانه سيمفا اين جريمه 
ب��راي كليه خودروهاي فاقد گواهي معاينه فني اعمال خواهد 
ش��د. وي درخصوص ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده در 
محدوده طرح LEZ در كالن شهرها تصريح كرد: در اين طرح 
خودروهاي سنگين، سبك، شخصي، عمومي و دولتي شامل 
محدوديت خواهند شد و به زودي درخصوص سن فرسودگي 
نيز نظر قطعي اعالم خواهد شد. اعمال قانون در اين خصوص 
نيز از طريق س��امانه س��يمفا انجام خواهد ش��د. مديرعامل 
اتحاديه سازمان هاي حمل و نقل همگاني كشور از برنامه ريزي 
براي جايگزيني موتورسيكلت هاي برقي با موتورسيكلت هاي 
كاربراتوري خبر داد و افزود: در تهيه برنامه براي اين جايگزيني 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت كشور، نيرو 
و وزارت دفاع همچنين سازمان ملي استاندارد و پليس راهور 

ناجا اقدامات الزم را انجام خواهد داد. 

 پيشنهاد كاهش ساعت
طرح ترافيك منطقه 12

معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران گفت: با 
تصويب ش��وراي ترافيك تهران، ساعت طرح ترافيك براي 

ساكنان منطقه 12 كاهش يافت. 
به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران، مازيار حسيني با بيان اين مطلب افزود: 
منطق��ه 12 به عنوان قلب تاريخي تهران يكي از مناطق با 
اصالت و هويت ش��هر تهران اس��ت كه از سال 93 مديريت 

شهري تهران توجه جدي اي به اين محدوده داشته است. 
وي با اش��اره به طرح كاهش ساعات طرح ترافيك براي 
س��اكنان منطقه 12 يادآور ش��د: با توجه به مصوبه شوراي 
ترافيك ش��هر ته��ران از اين ب��ه بعد س��اكنان اين منطقه 
مي توانند از ساعت 6:30 دقيقه صبح كه شروع طرح ترافيك 
ب��وده تا س��اعت 8 صبح يك بار به راحت��ي از منطقه خارج 
شوند. به گفته مازيار حسيني در صورت تصويب اين طرح در 
شوراي شهر تهران در صورتي كه ساكنان منطقه بين ساعات 
تعيين شده در محدوده طرح ترافيك تردد كنند؛ دوربين هاي 

كنترلي براي اين افراد تخلف و جريمه يي ثبت نمي كنند. 

 موافقت بانك مركزي
با وام تبعي مسكن

معاون وزير راه و شهرس��ازي با اعالم خبر پرداخت وام 
جديدي در بخش مس��كن گفت: به تازگي بانك مس��كن 
توانس��ت موافقت بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار را با 
پرداخت يك نوع وام جديد تحت عنوان »وام تبعي مسكن« 

دريافت كند. 
به گزارش مهر، حامد مظاهريان تاكيد كرد: بانك مسكن 
توانسته است، نوعي تسهيالت جديد تحت عنوان »وام تبعي 
مسكن« را طراحي كند و در اين ارتباط، موافقت بانك مركزي 
و شوراي پول و اعتبار را براي اجرايي كردن آن دريافت كند. 
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: حدود 190 هزار نفر در 
صندوق مسكن يكم ثبت نام كرده اند و 4 هزار و 200ميليارد 
تومان منابع مالي توسط مردم و خانه اولي ها در اين صندوق 
س��رمايه گذاري شده است. به گفته مظاهريان، مبالغي كه از 
محل اين صندوق به بازار مس��كن تزريق مي ش��ود به دست 
مصرف كننده واقعي مي رسد و سفته بازان از منافع آن بي بهره 
خواهند بود و اين اقدام سبب مي شود تا شاهد هجوم مجدد 

دالالن به بازار مسكن نباشيم. 

ايرانشهر

رييس اتحاديه مش��اوران امالك ب��ا تاكيد بر اينكه اصلي ترين 
ش��اخص تعيين اجاره بها، قيمت مسكن اس��ت، گفت: نخستين 
راهكار و بهترين راهكار براي مقابله با افزايش بيش از حد اجاره بها، 
احداث و افزايش عرضه واحدهاي مسكوني متوسط و كوچك است. 
حسام عقبايي در گفت وگو با فارس افزود: اصلي ترين شاخص 
تعيين اجاره بها قيمت مسكن است و هم اكنون كه قيمت مسكن 

رشد نكرده و ثابت است، نبايد نرخ اجاره بها هم افزايش يابد. 
وي با اشاره به اينكه در كشور و بر اساس شرع مالكيت محترم 
اس��ت، اظهار كرد: رشد نرخ اجاره از س��ال 92 تا سال 96 ساالنه 

15درصد بوده اما در سال جاري اين نرخ تا حدودي باالتر است. 
عقبايي ادامه داد: نبود توازن ميان عرضه و تقاضا كه ناش��ي از 
كاهش ساخت و ساز در دو سال گذشته بوده عقب ماندگي عرضه 
مس��كن از تقاضا را به همراه داشته است و اين عدم توزان موجب 

شده تا موجران، نرخ ها را به صورت يك طرفه افزايش دهند. 
رييس اتحاديه مشاوران امالك با تاكيد بر اينكه عوامل ديگري 
جز قيمت مس��كن بر نرخ اجازه ها موثر هستند، گفت: سود بانكي 
و تورم از جمله اين عوامل هستند و در صورت باالبودن نرخ سود 

بانك��ي موجران تالش مي كنند، نرخ اجاره بها را براس��اس س��ود 
پرداختي بانك ها تعيين كنند. 

عقبايي اضافه كرد: تورم هم اگرچه به طور متوسط رشد چنداني 
نداشته است اما برخي موجران با اين تصور كه نرخ حمل ونقل، نان، 
برنج و حتي روغن افزايش يافته است نرخ اجاره بها را افزايش دادند. 
وي تاكيد كرد: كاهش قدرت خريد و افزايش تعداد مستاجران 
از يك سو و كاهش عرضه مسكن از سوي ديگر باعث شده است تا 

واحدهاي مسكوني به سرعت اجاره داده شوند. 
رييس اتحاديه مشاوران امالك تصريح كرد: قيمت مسكن در 
س��ال جاري رشد نداش��ته و پيش بيني مي شود تا شهريورماه نيز 

شاهد ثبات قيمت ها باشيم. 
به گفته عقبايي، وضعيت خريد و فروش مسكن نيز در ماه تير 

همانند سال گذشته بوده است. 
اصلي ترين شاخص تعيين اجاره بها، قيمت مسكن است و اگر 
قيمت مس��كن افزايش پيدا كند و رو به رشد باشد طبعا، افزايش 
اجاره بها هم امري طبيعي است، اما با وجود اينكه، قيمت مسكن 

افزايش پيدا نكرده اما هر ساله اجاره بها افزايش داشته است. 

رييس اتحاديه امالك تشريح كرد

3 عامل نافرماني اجاره بها از قيمت مسكن
واكنش سازمان هواپيمايي كشوري به انتقاد از نبود قطعات هواپيما

داليل تاخير پروازها اعالم شد
در حال��ي كه يكي از اعضاي كميس��يون عمران مجلس دهم از 
نبود قطعات هواپيما براي تعمير هواپيماهاي دست  دوم انتقاد كرده 
بود، س��ازمان هواپيمايي كشوري با دفاع از ورود اين نوع هواپيماها 
اعالم كرد كه عوامل فرودگاهي در تاخيرات پروازي دخيل هستند. 
رض��ا جعف��رزاده در واكنش به انتق��ادات وارده مبن��ي بر ورود 
هواپيماهاي دس��ت  دوم و عدم  تامين قطعات هواپيما در پسابرجا 
اظه��ار كرد: ورود هواپيماهاي دس��ت دوم به كش��ور مانند س��اير 

شركت هاي هواپيمايي در دنيا ممنوع نيست. 
وي در گفت وگ��و با صدا و س��يما افزود: مهم تري��ن اصل براي 
ورود هواپيم��ا به كش��ور رعاي��ت ضوابط و مقررات تعيين ش��ده از 
سوي سازمان هواپيمايي كشوري از جمله سن، ايمني و... است كه 

شركت هاي هواپيمايي بايد به آن توجه داشته باشند. 
جعف��رزاده عوامل مختلفي از جمله وضعيت جوي، دماي باالي 
هوا )براس��اس مقررات بايد هواپيماها ب��ا وزن كمتري پرواز كنند(، 
نقص فني هواپيما، عمليات شركت و عوامل فرودگاهي و عدم توازن 
تقاضاهاي اين بخش با صندلي پرواز موجود در امر تاخيرات پروازي 
دخيل است. به همين منظور طرح توسعه ناوگان يكي از محورهاي 

مهم در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت. وي ادامه داد: به كارگيري يا 
عدم استفاده از اين هواپيماها براساس صرفه و صالح اقتصادي انجام 
مي ش��ود، بنابراين ش��ركت هاي هواپيمايي ضم��ن رعايت اصول و 
مقررات مورد تاكيد سازمان هواپيمايي كشوري نسبت به به كارگيري 
يا زمين گيري ن��اوگان خود اقدام مي كنند. گفتني اس��ت، قلي اهلل 
قلي زاده نايب رييس كميس��يون عمران مجلس با اشاره به تاخيرات 
پ��روازي روزهاي اخي��ر ورود هواپيماهاي دس��ت دوم بدون تامين 
قطعات را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود: نبود قطعات و فرسودگي 
ناوگان هوايي كش��ور علل تاخير در پروازهاست و پس از تحريم ها 
ورود قطعات هواپيما به كش��ور عمال متوقف ش��د و اگرچه پس از 
برجام قرار بر اين ب��ود كه همراه با خريد هواپيما، قطعات هم وارد 
كشور شود كه تاكنون اتفاق قابل ذكري در اين حوزه رخ نداده است. 
وي اع��الم كرده بود كه اگر ب��ه پاركينگ هواپيماها مراجعه كنيد، 
خواهيد ديد چندين فروند هواپيماي مسافربري به دليل نبود قطعات 
زمين گير ش��ده اند و امروز ايرالين ه��ا به راحتي نمي توانند قطعات 
براي هواپيماهاي خود تهيه كنند و حتي هواپيماهاي جديدي كه 

خريداري مي كنند، دست دوم و با ساعت پروازي باالست. 

آگهي احضار متهم 
نظر به اينكه آقاي مصطفي رامش��ت فرزند بك رضا در پرونده كالس��ه 960512 موضوع ش��كايت خانم شهين 
رسولي مبني بر ترك انفاق و تهديد و ايراد ضرب و جرح عمدي، تحت تعقيب مي باشند و ابالغ احضاريه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت ايش��ان ممكن نگرديده، بدينوس��يله در اجراي ماده 174 قانون آئين دادرسي كيفري 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف  مهلت يك ماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه دوم  دادياري دادسراي عمومي و 
انقالب شهرستان رباط كريم جهت پاسخگويي به اتهام خويش شخصاً و يا به همراه وكيل خويش حاضر شوند. 

در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد.
مديرشعبه دوم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان رباط كريم- عرفان منش- م الف/ 0953 

آگهي احضار متهم 
حس��ب دستور داديار شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب رباط كريم بدينوسيله آقاي حسن يادگاري فرزند 
فرض علي فعال مجهول المكان ابالغ مي شود در پرونده كالسه 9509982292900828 شعبه چهارم دادسراي 
عمومي و انقالب رباط كريم براساس شكايت شاكي و محتويات پرونده به اتهام تهمت و افتراء تحت تعقيب مي 
باشد طبق ماده 174 قانون آئين دادرسي كيفري ابالغ مي شود ظرف  مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي دراين 

شعبه حاضر شده درغير اين صورت غياباً اتخاذ تصميم بعمل خواهد آمد.
داديار شعبه چهارم  دادسراي رباط كريم- محمد رستمي- م الف/ 0954 

ابالغيه
بموج��ب درخواس��ت اجراي حك��م مربوطه ب��ه ش��ماره 9610092290200761 و ش��ماره دادنامه مربوطه 
9609972290200071 محكوم عليه آقاي بهروز خدادوس��ت محكوم است به مبلغ32/170/000 تومان اصل 
خواس��ته و پرداخت هزينه دادرس��ي و پرداخت تاخير تاديه از زمان سررسيد چك لغايت اجراي حكم در حق 
محكوم له آقاي حبيب راستگو شام اسبي در پرونده 2950959 – حق االجرا در حق صندوق دولت كه بر عهده 
محكوم عليه مي باشد./ كه با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه به در خواست محكوم له يك بار به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا محكوم عليه پس از مفاد 

اجرائيه ظرف 10 روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسبت به معرفي مال اقدام نمايند./ 
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رباط كريم- م الف /0955

 آگهي مزايده اموال منقول
به موجب پرونده كالس��ه 910232 صادره از ش��عبه دوم دادگاه له مجتمع اوج نيروي هوايي ارتش 
و عليش��ركت سالس��ل محكوم عليه محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ 2/570/947/186 ريال به عنوان 
اصل خواسته در حق محكوم له و مبلغ 5 درصد محكوم به  به عنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق 
دولت، نامبرده در موعد مقرر قانوني مفاد حكم را اجراء نكرده اس��ت، حس��ب تقاضاي محكوم له اموال 
منقول محكوم عليه به ش��رح زير به وس��يله اين اجراء توقيف و توسط كارشناس ارزيابي گرديده است 
و مقرر اس��ت از طريق مزايده در تاريخ  1396/5/19 ازس��اعت 9 الي 10 صبح در محل اجراي احكام 
دادگس��تري رباط كريم به فروش برس��د. از قيمت ريال شروع ميشود و مال متعلق به كسي است كه 
باالترين قيمت را پيش��نهاد مي نمايد. 10% از قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكي)تضمين 
ش��ده( في المجلس از برنده مزايده دريافت مي ش��ود و الباقي وجه مزايده ظرف مهلتي كه از س��وي 
دادورز اج��راء تعيين ميگردد و حداكثر يك ماه از تاري��خ مزايده تجاوز نخواهد كرد، از خريدار اخذ و 
ام��وال به نامبرده تحويل خواهد ش��د، در صورتي كه برنده مزاي��ده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را 
نپردازد، سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. درصورتي 
كه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل ش��ود، مزايده فرداي اداري همان روز در همان س��اعت و مكان 
برگ��زار ميگردد. ش��كايت راجع به تخلف از مقررات مزايده يك هفت��ه از تاريخ فروش به دادگاه داده 
مي ش��ود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قب��ل از اتخاذ تصميم اموال مورد مزايده و بهاي آن طبق 
نظر كارشناس بدين شرح است: دادگاه )درصورت وصول شكايت( مال به خريدار تسليم نخواهد شد. 
ضمناً طالبين مي توانند ظرف7 روز قبل از مزايده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگي اجراء از اموال 

بازديد نمايند. /خ
م��ورد مزايده: 1-يك دس��تگاه فرز  CNC مس��تعمل با مارك تجاري VC810  به ش��ماره س��ريال 
AB0137 س��اخت كش��ور آلم��ان ب��ه ارزش 800/000/000 ريال 2- يك دس��تگاه دري��ل راديكال 
مستعمل س��اخت مشترك چين و چكس��لواكي مدل)Z3050X169  I با ارتفاع 160 سانتي متر وزن 
3500 كيلوگرم س��ال س��اخت 2007 ميالدي به ارزش 140/000/000 ريال 3- يك دستگاه ليفتراك 
س��ه ونيم تني مس��تعمل با مارك تجاري تويوتا گازسوز به شماره س��ريال FG45-100146  به ارزش 

500/000/000 ريال 
دادورز اجراي احكام مدني دادگستري رباط كريم- موسوي- م الف/ 0954

 شركت گاز استان خوزستان واقع در اهواز – ميدان شهيد بندر – ابتداي بزرگراه اهواز سربندر در نظر دارد براساس قانون برگزاري مناقصات نسبت به برگزاري مناقصه عمومي به شرح زير اقدام نمايد:
1- شرح مختصر خدمات: خريد و نصب مركز تلفن و MDF شركت گاز استان خوزستان

2- محل اجراي خدمات: شركت گاز استان خوزستان
3- تاريخ و مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران: حداكثر 14 روز بعد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم 

4- نام و نشاني مدير طرح: اهواز – رئيس فناوري اطالعات و ارتباطات – ساختمان شماره 1
5- نحوه دريافت اسناد مناقصه: حضوري و هزينه خريد آن 150000 ريال مي باشد.

6- محل توزيع اسناد: اهواز – ميدان شهيد بندر – شركت گاز استان خوزستان – امور پيمانها
7- تاريخ توزيع اسناد: پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي كيفي تكميل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزيابي، اسناد مناقصه بين شركت هاي واجد شرايط توزيع خواهد شد.

8- داشتن تجهيزات و امكانات و تخصص الزم و توانايي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج شركت ملي گاز ايران.
9- داش��تن گواهي تعيين صالحيت رتبه بندي از ش��وراي انفورماتيك يا ادارات ذيربط و نامه آخرين تغييرات آن ش��ركت )اعتبار زمان( بهمراه اعالم آمادگي و ذكر شناس��ه ملي حقوقي و ارائه كدپس��تي و تلفن 

تماس الزامي است.
10- داشتن گواهي ايمني پيمانكاران از اداره كار و امور اجتماعي الزامي است. 

11- ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزيابي تكميل شده از سوي مناقصه گران هيچگونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
12- كليه مناقصه گران مي بايست توان تهيه تضمين معتبر شركت در مناقصه طبق مفاد آئين نامه تضمين معامالت دولتي به شماره 123402 / ت 50659 ه مصوب 93/9/29 را دارد باشند.

ضمناً آگهي هاي اين شركت در شبكه اطالع رساني شركت گاز استان خوزستان www.NIGC-KHGC.ir و همچنين پايگاه ملي مناقصات درج شده است.
13- ضريب تاثير 0/4 مي باشد.

روزنامه تعادل        نوبت اّول: 96/04/31        نوبت دوم: 96/05/01

»آگهي فراخوان مناقصه عمومي 96/24«
»دو مرحله اي – نوبت اول« شركت ملي گاز اريان

شركت گاز استان خوزستان

روابط عمومي شركت گاز استان خوزستان

شماره مجوز: 1396-1749

الهه كواليي

محمد شريعتمداري

حسين مرعشي

محمد علي افشاني

محمدعلي نجفي

محسن مهرعليزاده

توضيح درباره آراي 24 كانديداي شهرداري
يكي ديگر از حواشي جلس��ه انتخاب كانديداهاي شهرداري به تعداد آراي 
24 كانديداي ش��هرداري تهران برمي گردد. ظاه��را در فضاي مجازي اخباري 
درباره تعداد آراي 24 گزينه شهرداري تهران مطرح شده بود كه مجيد فراهاني 
منتخب ش��وراي پنجم ش��هر تهران، در گفت وگويي اين آمارها را خالف واقع 
خواند. فراهاني در اين باره توضيح داد: براس��اس اعالم هيات رييسه موقت قرار 
نبود كه آراي همه كانديداها اعالم شود و آنچه امروز در برخي شبكه ها به عنوان 

تعداد آراي گزينه هاي پيشنهادي مطرح شده، خالف واقع است. 
وي ب��ا تاكي��د بر اينكه اعالم آراي 24 كانديداي پس��ت ش��هرداري تهران 
برخالف مصوبه اعضاي ش��وراي پنجم بوده اس��ت، با اش��اره به معرفي صادق 

خرازي به عنوان گزينه شهرداري گفت: خرازي از ابتدا تمايلي نداشت به عنوان 
گزينه شهرداري تهران مطرح شود و در هفته هاي گذشته نيز نشانه يي دال بر 
عالقه وي نبود. با اين حال به خاطر سوابق ارزنده و شناختي كه از توانايي هاي 

اين فرد داشتيم از او به عنوان گزينه شهرداري تهران نام برده شد. 
اي��ن عضو منتخب ش��وراي ش��هر پنجم با بي��ان اينكه براس��اس مصوبه 
هيات رييس��ه نتايج اعالم نش��د ام��ا متاس��فانه در برخي فضاه��اي مجازي 
تع��داد آراي گزينه ها آن هم به طور ناصحيح اعالم ش��د، گف��ت: تعداد آرايي 
كه به كانديداي ش��هرداري تهران نس��بت داده شده، صحت ندارد و اين گونه 

شايعه پراكني ها جاي تعجب دارد.

ورود چيني ها به پروژه قطار سريع السير اصفهان- تهران 
مديركل دفتر فني اس��تانداري اصفهان گفت: با پيگيري هاي صورت گرفته در 
بخش بودجه، فاينانس خارجي پروژه قطار سريع الس��ير اصفهان- تهران از كش��ور 

چين تامين اعتبار شده است. 
به گزارش مهر، ماش��ااهلل كاظمي اظهار كرد: قطار سريع السير اصفهان- تهران 

به عنوان يكي از پروژه هاي مهم استاني و كشوري است كه با وجود تامين اعتبار، 
عمليات اجرايي احداث خط قطار سريع الس��ير اصفهان- تهران در استان پيشرفت 

قابل مالحظه يي نداشته است. 
وي ادام��ه داد: به تازگي عمليات اجرايي اين طرح به ش��ركت راه آهن كش��ور 

واگذار ش��ده و اميدواريم مديركل جديد راه آهن اصفه��ان، به زودي مدير اجرايي 
قطار پرس��رعت را مش��خص كند. كاظمي اضافه كرد: براي پيگيري و تسريع اين 
پروژه در بخش ايستگاه ها، شركت راه آهن با مترو اصفهان جلساتي برگزار كرده و 

قرار است قطار پرسرعت در ايستگاه كاوه به اصفهان متصل شود. 
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 20 هزار شغل جديد

در فرش دستباف
فارس| رييس مركز ملي فرش ايران از پيش بيني 20هزار 
شغل در صنعت فرش دس��تباف در ستاد اقتصاد مقاومتي 
خب��ر داد و گفت: مصوبه مجلس براي حمايت از هنرمندان 
صنايع دس��تي در انتظار تاييد شوراي نگهبان است و تاييد 
آن مش��كل بيمه قاليبافان و فعاالن صنايع دس��تي را حل 
مي كند. حميدرضا كارگر گفت: با ابالغيه س��تاد فرماندهي 
اقتص��اد مقاومتي براي ايجاد اش��تغال فراگير در س��ال 96 
سهمي براي فرش دستباف در نظر گرفته شده و طبق اين 
برنامه براي اين حوزه 20هزار شغل در سال 96 پيش بيني و 
تكليف شده است. رييس مركز ملي فرش ايران افزود: براي 
اج��راي اين برنامه مركز ملي فرش ايران برش اس��تاني اين 
20هزار شغل را آماده كرده و در واقع سهميه بندي هر استان 
براي ايجاد اين اش��تغال مش��خص شده كه به شرط تحقق 
منابع قابل اجراست و شاهد اين اشتغال زايي در حوزه فرش 
دس��تباف خواهيم بود.  كارگر گف��ت: بيش از 110هزار نفر 
اش��تغال زايي در مناطق روستايي و عشايري در اجراي اين 
قانون پيش بيني ش��ده و اعتبار پيشنهاد شده سازمان ملي 
فرش ايران براي اين تعداد اشتغال زايي 8515 ميليارد ريال 
اس��ت. وي همچنين با اشاره به اينكه بيمه خواسته ديرينه 
قاليبافان اس��ت، گفت: دولت همه سعي خود را در افزايش 
چتر حمايتي در اين بخش داش��ته اما مش��كل قانون بيمه 
قاليبافان و صنايع دستي در اين است كه اعتبار آن به شكل 
ساالنه مصوب مي شود و با افزايش شمار قاليبافاني كه تحت 
خدمات بيمه  تامين اجتماعي ذيل اين قانون قرار گرفته اند، 
اعتبار مصوب در س��ال هاي اخير از طرف مجلس ش��وراي 
اسالمي پاسخگوي همه جمعيت قالي باف كشور نيست و به 
همين دليل ما در اجراي قانون دچار نقص ش��ديم. وي ابزار 
اميدواري كرد كه با همراهي دولت و مجلس در تعيين اعتبار 
الزم براي بيمه قاليبافان در سال هاي آتي ازجمله بودجه 97 
شاهد اتفاق مناسبي باشيم. كارگر با اشاره به طرح حمايت از 
هنرمندان صنايع دستي و فرش دستباف كه حدود يك ماه 
پيش در مجلس به تصويب رسيد، گفت: در اين مورد منتظر 
نظر نهايي شوراي نگهبان هستيم؛ زيرا اين طرح به سازمان 
تامين اجتماعي تعيين تكليف كرده تا همه جمعيت قاليبافان 
و صنايع دستي را تحت پوشش خدمات بيمه يي قرار دهد. 

 تجارت صفر درصدي
ايران و عربستان 

ايس�نا| رييس س��ازمان توس��عه تجارت از صفر شدن 
تجارت ايران و عربس��تان خبر داد و گف��ت: درحال حاضر 
هيچگون��ه صادراتي به مقصد اين كش��ور نداريم و وارداتي 
هم از س��وي عربستان صورت نمي گيرد. مجتبي خسروتاج 
در پاسخ به اينكه همچنان در بخش هايي مانند مواد غذايي 
شاهد عرضه محصوالت عربي هستيم، اظهار كرد: سياست 
ايران همواره توسعه روابط با كشورهاي همسايه بوده و هيچ 
يك از آنها را تحريم نكرده ايم. وي افزود: حال اگر يك يا چند 
كشور در روابط تجاري خود با ايران محدوديت قائل شده اند، 
بحث ديگري اس��ت. اما ما هيچ مشكلي نداشته و هيچگونه 
مصوبه و قانوني دال بر قطع همكاري با كش��ورهاي منطقه 
نداشته و به بخش خصوصي هم در اين زمينه تذكري ابالغ 
نكرده و مانع فعاليت آنها نشده ايم. وي ادامه داد: اكنون تجار 
ما مي توانند از تمامي كشورهاي همسايه واردات و صادرات 
داشته باش��ند. حال اگر كشوري براس��اس شرايط خودش 
نمي خواهد از ايران كااليي وارد كند بحث ديگري اس��ت اما 
م��ا تابع قوانين خودمان هس��تيم و تا امروز قانوني مبني بر 
محدوديت در روابط تجاري كشورها نداشته ايم و هيچگونه 

محدوديتي در اين بخش قائل نشده ايم. 

اعزام هيات تجاري ايران به قطر 
تس�نيم| گروهي از تجار ايراني با سفر به دوحه راه هاي 
ارتق��اي همكاري ه��اي تج��اري دو جانبه و ام��كان ايجاد 
ش��راكت هاي تجاري را با همتايان قطري شان مورد بررسي 
قرار دادند. در اين ديدار ش��ركت هاي ايراني آمادگي خود را 
ب��راي صادرات محصوالت خود به بازار قطر اعالم داش��تند. 
شركت هاي قطري نيز نسبت به همكاري با طرف هاي ايراني 
در اين زمينه اعالم آمادگي كردند. »محمد بن احمد بن توار 
الكواري«، نايب رييس اتاق قطر و تجار قطري نسبت به بررسي 
محصوالت ايراني و همكاري هاي مش��ترك با ش��ركت هاي 
ايراني فعال در بخش مواد غذايي ابراز تمايل كردند. اين فعال 
تجاري قطري تاكيد كرد كه ات��اق قطر آماده ارائه اطالعات 
مورد نياز به تجار ايراني براي كمك به افزايش همكاري هاي 

مشترك بين بخش هاي خصوصي دو كشور است. 

ايران چهاردهمين فوالدساز جهان
تسنيم | توليد فوالد ايران در نيمه نخست سال جاري 
ميالدي بيش از 1۳درصد افزايش يافت و ايران چهاردهمين 
توليدكننده فوالد جهان در اين دوره ش��ناخته شد. انجمن 
جهان��ي آهن و ف��والد در جديدترين گزارش خود از رش��د 
1۳.7درصدي توليد فوالد ايران در نيمه نخست سال جاري 
ميالدي خبر داد. توليد فوالد ايران كه در نيمه نخست سال 
2016 معادل 8.75 ميليون تن گزارش شده بود كه در نيمه 
نخست س��ال جاري ميالدي به 9.947ميليون تن افزايش 
يافته است. رشد 1۳.7درصدي توليد فوالد ايران طي نيمه 
نخس��ت 2017 درحالي است كه توليد فوالد جهان در اين 
دوره تنها 4.5درصد رشد داشته و به 8۳6ميليون تن رسيده 
اس��ت. توليد فوالد ايران در اين مدت بيشتر از كشورهايي 
مثل»بلژيك، فرانس��ه، اسپانيا، انگليس و كانادا« بوده است. 
چين با توليد 419ميليون تن فوالد، بزرگ ترين توليدكننده 
فوالد جهان در نيمه نخست 2017 شناخته شده است. ژاپن 
ه��م با توليد 52 ميليون تني در رتب��ه دوم و هند با توليد 

49ميليون تن در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفته اند. 

معرفي سامانه هاي جديد 
تسهيل گر تجارت 

دس��تاوردهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه 
تسهيل تجارت در غرفه اين وزارتخانه در نمايشگاه الكامپ 
به نمايش گذاشته مي شود. به گزارش پايگاه خبري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، اين س��امانه ها با مش��اركت مركز 
توس��عه تجارت طراحي و در چند س��ال اخي��ر به صورت 
گس��ترده راه اندازي ش��ده اند. مركز توس��عه تجارت يكي از 
زيرمجموعه هاي وزارت صنعت است كه در زمينه راه اندازي 
و طراحي سيس��تم هاي الكترونيكي در جهت تسهيل امور 
مربوط به تجارت داخلي و خارجي فعاليت مي كند. سامانه 
جامع تجارت، سامانه خوشه تجارت، سامانه تجارت فرامرزي، 
س��امانه يكپارچه مجوزها، س��امانه انبارها و محل نگهداري 
كاالها و س��امانه شناسه كاال بخش��ي از دستاوردهاي مركز 
توسعه تجارت در دولت يازدهم بوده كه در اين نمايشگاه در 

معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت. 

اخبار

مذاكره كننده ارشد تجاري سابق وزارت صنعت از زواياي پنهان الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مي گويد: 

الحاق به WTO اولويت دولت دوازدهم باشد
تعادل| فرشته فريادرس|

س��ابقه ايران براي پيوس��تن به س��ازمان تجارت 
جهان��ي به بي��ش از دو ده��ه گذش��ته برمي گردد، 
نخس��تين اق��دام در اين زمينه اين ب��ود كه ايران به 
عن��وان عضو ناظر اين س��ازمان درآيد. اقدامي كه در 
دهه گذش��ته رخ داد و ايران عمال در مس��ير الحاق 
به س��ازمان تجارت جهاني ق��رار گرفت اما همچنان 
به عنوان عضو ناظر در جلس��ات اين سازمان شركت 
مي كند. گويا روند الحاق ايران تبديل به يك معماي 
پيچيده شده اس��ت. اگرچه اجراي برجام، چشم انداز 
روش��ني براي عضويت ايران در WTO پديد آورده 
و ب��ه دنب��ال آن اتحادي��ه اروپا نيز ب��راي حمايت از 
عضويت ايران در اين س��ازمان چراغ س��بز نشان داد 
اما به نظر مي رسد، موانع زيادي وجود دارد كه مسير 
الحاق را س��خت و دشوار كرده اس��ت. از طرفي اين 
را هم بايد در نظر داش��ت كه فرآيند الحاق، اساس��ا 
روندي پيچيده و زمانبر است. از اين رو در دو سالگي 
برجام »بررس��ي پشت صحنه معطلي الحاق ايران به 
WTOو زواياي پنهان مذاكرات«، محور گفت وگوي 
ما با دكتر »صادق ضيايي بيگدلي« عضو هيات علمي 
دانشگاه شهيدبهشتي و دانش آموخته دانشگاه هاروارد 
كه بين سال هاي 1۳95- 1۳9۳ مسووليت مستقيم 
ام��ر الحاق و هدايت جريان مذاكرات را مس��تقيما از 
طرف وزير صنعت، معدن و  تجارت عهده دار بود، قرار 

گرفت كه مشروح آن در ادامه مي خوانيد: 
ايران نزديك به دو دهه اس�ت كه خواس�تار 
عضويت در س�ازمان تجارت جهاني اس�ت اما 
همچنان به عنوان عضو ناظر در جلسات شركت 
مي كند؛ حال با توجه به اينكه اكنون دوسالگي 
برجام را تجربه مي كنيم، آيا فضاي پس�ابرجام 
توانس�ت فرصتي براي تس�ريع در روند الحاق 

ايران به اين WTO فراهم كند؟
همانطور كه مي دانيد اي��ران از خرداد 1۳84 كه 
به عنوان عضو ناظر سازمان پذيرفته شد رسما؛)البته 
بيشتر روي كاغذ(، فرآيند الحاق خود را آغاز كرد. اما 
با توجه به جو سياسي آن زمان و ترديدهاي داخلي، 
اقدامات به كندي پيش مي رفت. دولت دهم در سال 
1۳88 نهايتا تصويب ك��رد كه »رژيم تجاري ايران« 
پس از 4س��ال به دبيرخانه س��ازمان ارائه شود و در 
سال 1۳90 نيز كتبا به حدود 900سوال اعضا پاسخ 
داده شد بدون اينكه يك جلسه رسمي يا غيررسمي 
در ژنو براي ما برگزار ش��ود. ريي��س گروه كاري هم 
كه به دليل مخالفت ضمني امريكا تعيين نمي ش��د. 
بنابراي��ن تحركات ديپلماتيك ما هم تنها در اين حد 
بود كه هر از گاهي س��فير وقت ايران در ژنو از طريق 
رييس شوراي عمومي آخرين وضعيت را در مورد به 
اصطالح اجماع اعضا جويا مي ش��د كه پاس��خ آن به 
دليل مخالفت امريكا منف��ي بود. البته اين فضا با به 
نتيجه رس��يدن برجام در تير ماه 1۳94 به طور كلي 
تغيير كرد. البته نه به اين معنا كه در سياست اصولي 
امري��كا براي عدم عضويت اي��ران و در نتيجه انزواي 
آن در نظام تجارت بين الملل تغييري حاصل ش��ده 
باش��د؛ چراكه در سند برجام هم به طور مستقيم به 
موضوع الحاق اش��اره ندارد. ام��ا اتفاق تاريخي كه در 
فاصله زمان��ي آذر 1۳94 تا دي 1۳95 افتاد اين بود 
ك��ه هم وزارت خارجه امري��كا و هم نماينده تجاري 
دول��ت »باراك اوباما« ديگر به صورت فعال مانع آغاز 
فرآيند مذاكرات فني ما نمي ش��دند. در اين يك سال 
با وجود مخالفت عربستان و چند كشور حوزه خليج 
ف��ارس براي تعيي��ن رييس گروه كاري در ش��وراي 
عمومي، ما موفق ش��ديم، موافقت اكثر اعضاي موثر 
و از همه مهم تر اتحاديه اروپا را براي شروع مذاكرات 
جلب كنيم و آنها رس��ما آمادگي خود را براي شروع 

مذاكرات دو جانبه و چند جانبه اعالم كردند. 
آي�ا اين امكان وجود داش�ت كه ب�دون تعيين 
»رييس گروه كاري« مذاكرات الحاق را شروع كرد؟

ما نش��ان داديم كه اين امكان پذير است و در توافقي 
با دبيرخانه و ش��خص آقاي»آزودو« مديركل س��ازمان به 
ي��ك راه حل خاص براي ش��روع مذاكرات الحاق رس��يده 
بوديم. البت��ه از آنجا كه اين يك مذاكرات فني و پيچيده 
چند ساله اس��ت كه نتيجه آن تنها زماني تعهدآور است 
كه پس از تصويب نهايي در ش��وراي عمومي سازمان در 
پارلمان كش��ورها تصويب ش��ود. نكته اي كه براي سال ها 
در ايران مغف��ول مانده بود اين ب��ود رويه پيچيده اي كه 
براي فرآيند الحاق در طول س��ال ها توس��ط بخش الحاق 
دبيرخانه سازمان تدوين ش��ده بود يعني شامل؛ »ارسال 
رژيم تجاري، پرس��ش و پاس��خ هاي كتبي، تعيين رييس 
گروه كاري و انج��ام مذاكرات چند جانبه در آن همزمان 
ب��ا مذاكرات دو جانبه تعرفه ي��ي و خدمات« هيچ مبناي 
حقوقي الزام آوري در موافقتنامه موس��س سازمان ندارد. 
اين فقط يك رويه عملي ب��راي مديريت فرآيند پيچيده 
الحاق كش��ورها بوده كه مي توانس��ت در صورت موافقت 
اعضاي كليدي يا بهت��ر بگويم عدم مخالفت قاطع آنها با 
شرايط كشورها تطبيق يابد. بر اين اساس، ما موفق شديم، 
روش منحصر به فردي براي پيش��برد فرآيند الحاق ايران 
تعريف كنيم كه تابعي از شرايط خاص ژئوپليتيك ماست. 
بنا به گفته ش�ما از 12س�الي كه از عضويت 
ناظر ايران مي گذرد، مي توانستيم چند سال از 
مذاكرات را پيش ببريم اما اين اتفاق رخ نداد... 

دقيق��ا؛ حداقل در طول س��ال هاي اولي��ه بعد از 
1۳84 مي توانستيم پيشرفت هاي عملي جدي حاصل 
كنيم. در س��ال 1۳88 هم كه رژيم تجاري را ارسال 
كرديم، مي توانستيم با عنوان جلسات توجيهي در ژنو 
اعضا را دعوت كنيم و جلسات مذاكرات فني بگذاريم. 
مذاك��رات دوجانبه هم با اكثر قريب به اتفاق اعضا به 
جز امريكا ممكن بود. البته بعد از تش��ديد تحريم ها 

مخصوصا از سال 1۳90 كار سخت تر شد. 
به نظرتان چرا در طول آن سال ها از اين نوع 

تحركات ديپلماتيك نداشتيم؟ 
بگذاريد به گذشته برنگرديم؛ فقط بگويم كه بحث 
الحاق همان قدر كه سياس��ي اس��ت، فني هم هست. 
ام��ا تصور هم��كاران وزارت امور خارج��ه كه در طول 
س��ال ها در دفتر نمايندگي دايم اي��ران در ژنو متولي 
اي��ن امر بودن��د، اين بود كه تا قب��ل از تعيين رييس 
گروه كاري موضوع كامال سياس��ي است و تنها پس از 
تشكيل جلس��ات گروه كاري است كه تيم فني يعني 
وزارت بازرگان��ي يا وزارت صنعت، معدن وتجارت بايد 

ب��ه موضوع ورود كنند. متاس��فانه براي س��ال ها ما از 
فرصت تعام��ل فني با اعضا و دبيرخانه به عنوان عضو 
ناظر اس��تفاده نكرديم و ارتباط ما با س��ازمان در حد 
فقط س��الي يكي دو بار در ژنو، آموزشي محدود شده 
بود. اگر يك تيم فني از اول در ژنو مس��تقر مي شد به 
انتقال دانش فني و تجربيت عملي مذاكرات به كشور 
هم گام هاي محكم تري برداشته مي شد و شايد در اين 
صورت كل مساله الحاق ايران به موافقت اوليه امريكا 
گره زده نمي شد. پيشرفت عملي وقتي حاصل شد كه 
بخش هاي سياس��ي و ديپلماتي��ك و تيم فني در يك 
جهت قرار گرفتند و به تيم فني مجال رايزني داده شد. 
طيف بسياري از صاحب نظران و دولتمردان، 
امري�كا را مخال�ف اصل�ي الحاق اي�ران عنوان 
مي كنند؛ اين در ش�رايطي اس�ت كه ش�واهد 
نشان مي دهد در فضاي پسابرجام امريكا براي 
پيوستن ايران به WTO مخالفتي نكرد و حتي 
سكوت پيشه كرد، كه اين مي توانست سينگال 
مثبتي به مسووالن ايراني باشد تا از اين فرصت 
اس�تفاده كنند، اما ظاهرا هيچ اقدامي از سوي 

مقامات ايراني صورت نگرفت، چرا؟ 
اقدام��ات زي��ادي انجام ش��د كه گرچ��ه يخ آن 
را برج��ام ذوب ك��رد، اما ب��دون تالش هاي صورت 
گرفت��ه امكان بروز و ظهور آنها نب��ود. از آذر 1۳94 
در حاش��يه اجالس كنفرانس وزيران عضو سازمان 
در كنيا ب��ا تصميم مهندس محمدرضا نعمت زاده و 
البته حمايت همه جانبه دكت��ر محمدجواد ظريف، 
تح��ركات ديپلماتيك را آغاز كرديم تا ارديبهش��ت 
1۳95 كه موضوع آغاز الحاق ايران براي نخس��تين 
بار در ش��وراي عمومي مطرح ش��د و با حمايت 60 
كشور بزرگ و كوچك و عدم مخالفت امريكا مواجه 
ش��د. بعد هم همان طور كه گفتم با وجود مخالفت 
عربستان سعودي و برخي كشورهاي منطقه كه بقيه 
كشورها به آن توجهي نشان ندادند، مسير مذاكرات 
براي نخستين بار هموار ش��د. االن كشورها مدعي 
ما شده اند كه چرا اقدامي نمي كنيد! البته يك وقفه 
چندماه جهت بازبيني شرايط پس از ترامپ با توجه 
به حساسيت شديد ايجاد شده در فضاي منطقه يي 
و جهاني براي همه قابل درك است. ولي نبايد درجا 

زد و ابتكار عمل را به دست حريف داد. 
اساس�ا مگر مي ش�ود بدون توافق امريكا يا 

عربستان به عضويت WTO درآمد؟
قطع��ا ن��ه؛ گرچ��ه از لح��اظ حقوقي م��اده 12 
موافقتنامه سازمان ميزان سه دوم راي را براي تصويب 
عضويت كاف��ي مي داند كه االن بي��ش از آن ميزان 
راي داريم، اما عمال سازمان تقريبا براي تمام مسائل 
خود مثل موضوع مهم الحاق اعضاي جديد با اجماع 
تصميم مي گيرد، از اين رو براي كش��ورهاي كوچك 
هم عمال نوعي حق »وتو« قائل است؛ امريكا كه جاي 
خود دارد. لذا ترديدي نيست كه نهايتا بدون موافقت 
تمام اعضا مخصوصا اقتصادهاي بزرگ و موثري مثل 
امريكا امكان تصويب عضويت كشورها وجود ندارد، اما 
در فرآين��د الحاق ما به عنوان تنها اقتصاد مهم خارج 
از سازمان، نزديك به 100 كشور از 164 عضو فعلي 
)حتي كشورهايي كه هنوز عضو نيستند، ولي زودتر 
از ما به س��ازمان خواهند پيوست( خواهان مذاكره با 
ايران خواهند بود. در اين صورت چنانچه امريكا حتي 
در برج��ام هم با الحاق ايران موافقت مي كرد، فرآيند 
عضويت ما باز هم حداقل 5-۳ س��ال طول مي كشيد 
و به نتيجه رس��يدن يا نرسيدن نهايي آن هم موكول 
به مذاكرات فني بود. نمونه آن هم روسيه است كه از 
س��ال 2006 كه توافقنامه دوجانب��ه خود را با امريكا 
امض��ا كرده بود، اما فرآين��د الحاقش؛ عمال مذاكره با 
ساير اعضا از جمله اتحاديه اروپا تا سال 2011 يعني 

5 سال طول كشيد. 

در حال حاضر چطور؟ آي�ا ايران مي تواند با 
اتحاديه اروپا و كش�ورهاي ديگ�ر مذاكره فني 

الحاق داشته باشد؟ 
به طور قطع در ماه هاي آخر دوره رياست جمهوري 
»ب��اراك اوبام��ا« و قب��ل از آم��دن »دونال��د ترامپ« 
مي توانس��تيم حداقل دو جلس��ه چندجانبه در ژنو با 
حضور اتحادي��ه اروپا و ديگر اعضاي مهم مثل »چين، 
هند، برزيل و حتي ژاپن، كره و ... « داش��ته باش��يم و 
مباحث فني را با اين كشورها دنبال كنيم كه اگر انجام 
مي شد اين تبديل به رويه يي مي شد كه براي تيم جديد 

در امريكا هم ايجاد مانع براي آن غيرممكن مي شد. 
ب�ه نظر مي رس�د كه چندصدايي در كش�ور و 
عدم هماهنگي بين دس�تگاه ها موجب تاخير در 
برگزاري جلس�ات مذاكراتي در ژنو ش�ده باشد؟ 
به عبارتي، برخي علت ناكامي ايران در پيوس�تن 
به اين س�ازمان مهم تجاري جهان را وجود برخي 
ناهماهنگي ها بين مسووالن داخلي كشور عنوان 
مي كنند. ب�ه گفته آنه�ا، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان متولي تجارت كش�ور از يك سو 
و وزارت ام�ور خارجه به عنوان متولي دس�تگاه 
سياس�ي كش�ور از س�وي ديگر، در اي�ن زمينه 
كوتاهي كرده  اند كه نتوانس�تند اين موضوع را از 
طريق ديپلماسي سياسي و اقتصادي پيش ببرند؟

چون اين مس��اله چندبار و به ش��كل غيرصحيحي در 
مطبوعات منعكس شده؛ اجازه بدهيد شفاف صحبت كنم؛ 
ببينيد طبيعي اس��ت كه ايج��اد هماهنگي در امري مثل 
الحاق كه از حيطه يك يا دو دس��تگاه خارج اس��ت كمي 
زمانبر باشد. غير از وزارت امور خارجه بحث هماهنگي ها با 
وزارت كشاورزي هم بود كه حساسيت هاي خاص خودش 
را دارد. البته برداشت ما اين بود كه در سطح وزير هر سه 
دستگاه همراه و هماهنگ بودند، اما در سطوح كارشناسي 
به هر حال ايجاد اجماع در مس��ائلي در اين س��طح كه با 
منافع كالن ملي درگير هس��تند، زمانبر است، مخصوصا 
اينك��ه ما راه غيرمتعارفي را نس��بت به تجربه الحاق بقيه 
كشورها پيش گرفته بوديم و سرعت كار نيز براي دستگاه 
بروكراتيك ما كمي باال ب��ود. اما به هرحال توافقات اوليه 
براي ش��روع مذاكرات حاصل ش��د. اين را هم بگويم كه 
ايجاد هماهنگي با كشورها هم يك شبه و به راحتي اتفاق 
نيفتاد و چند ماهي زمان برد. به طور مثال در مذاكرات رو 
در رو كه در ژنو و بروكس��ل با س��فرا و طرف هاي خارجي 
داش��تيم آنها به تدريج قانع ش��دند كه مسير الحاق ايران 
نمي تواند مانند ديگر كشورها باشد و بايد مسائل سياسي 
را به زمان ديگري احاله داد و كار را شروع كرد. البته الحاق 
روس��يه كه در س��ال 2012 پس از 18 سال مذاكرات به 
عضويت سازمان درآمد تا حدي شباهت هايي به ما داشت. 
اما مس��ائل ژئوپليتيك ما از روسيه پيچيده تر است. تمام 
سعي ما در اين يك سال اين بود كه مسائل فني را تا جاي 
ممكن از مس��ائل سياسي تفكيك كنيم كه تا حد زيادي 
موفق هم ش��ديم و هم در جنبه داخل��ي و هم در جنبه 

خارجي قضيه بسترسازي الزم صورت گرفت. 
با توجه به آنچه گفته ش�د، چگونه است كه 
هنوز بسياري در داخل كشور با وجود عضويت 
164 كش�ور جهان و با توجه به تكميل فرآيند 
الح�اق نزدي�ك به 20 كش�ور ديگ�ر در آينده 
 WTO نزديك باز هم در لزوم پيوس�تن ايران به

تشكيك مي كنند؟
ما بايد به شدت از سياسي كردن بحث الحاق پرهيز 
كنيم و مسائل را كارشناسي نگاه كنيم. واقعيت اين است 
كه در بحث هاي هاي موافقان و مخالفان، استدالل هاي 
منطقي وجود دارد. اما تا جايي كه من در اين س��ال ها 
بحث ها را دنبال كردم و حتي از منظر منتقدان برجام، 
موض��وع دعوا و به اصطالح م��ا حقوقي ها »محل نزاع« 
در اص��ل پيوس��تن يا نپيوس��تن به س��ازمان تجارت 
جهاني نيست، بلكه ش��رايط، زمانبندي و چگونگي آن 

اس��ت. بحث ما هم اين اس��ت كه تا وارد مذاكرات فني 
نشويم، كم و كيف تعهدات روشن نمي شود؛ چون غير 
از مقررات عام الشمول سازمان كه همه اعضا از امريكا تا 
افغانستان ملزم به پذيرش آن هستند و از پيش نيازهاي 
مهم ارتقاي ش��اخص هاي نهادي و اقتصادي ماست، در 
بقيه موارد هر كشوري با توجه به حساسيت هاي موجود 
اقتصادي خود دستورالعمل ها و خط قرمزهاي مذاكراتي 
خ��ود را تعيين مي كند كه اين ه��م بايد در يك فضاي 
ش��فاف و بدون هيجان و در تعامل با كليه ذي نفعان به 
خصوص بخش خصوصي ما صورت گيرد. يادم هس��ت 
زماني در صحبتي كه با مذاكره ارشد تجاري روسيه در 
زمان الحاق آن كشور داشتم، وي تاكيد داشت كه موارد 
مع��دودي را به عنوان خطوط قرم��ز خود با طرف هاي 
مقابل به طور ش��فاف مطرح كرده بودند و پاي آنها هم 
ايستادند. البته اين سياست وقتي موثر است كه مواضع 
مذاكراتي با مستندات و شواهد اقتصادي دقيق به طرف 
مقابل منتقل شود كه كشورهاي مقابل به واقعي بودن 
و رابطه آنها با مسائل اقتصاد كالن كشور را دريابند. در 
اين صورت هر زم��ان در طول مذاكرات با زياده خواهي 
طرف هاي مقابل مواجه شديم )مثال در بحث تعرفه ها( 
مي توانيم به اختيار خود س��رعت مذاك��رات را كاهش 
دهيم تا زماني كه به بس��ته يي از تعهدات برس��يم كه 
از نظر كش��ور در مجموع منافع اقتص��ادي ما را تامين 
مي كن��د. همزم��ان هم باي��د در مذاك��رات مربوط به 
موافقتنامه ه��اي تجارت ترجيحي و آزاد را با ش��ركاي 

تجاري تسريع كنيم. 
به نظر مي رس�د هماهنگ�ي و اجماع داخلي 
درون دول�ت ب�ه وج�ود آم�ده، اما اكن�ون در 
بع�د خارجي اي�ن قضيه نگراني هاي�ي درمورد 
سياس�ت هاي دونال�د ترام�پ بر الح�اق ايران 
ن�گاه  برخ�ي  البت�ه  دارد؛  وج�ود   WTO ب�ه 
كاخ  در  ترام�پ  حض�ور  ب�ه  خوش بينانه ي�ي 
س�فيد دارند كه مي توان�د براي الح�اق ايران، 
اميدواركننده باش�د، اما در مقابل برخي بر اين 
باورند كه سياس�ت هاي ترام�پ، روند عضويت 
ايران را پيچيده تر خواهد كرد. بر اساس چنين 
ديدگاه هاي متفاوتي سرنوش�ت عضويت ايران 
در اي�ن نهاد مه�م بين المللي با حض�ور دونالد 
ترامپ در كاخ سفيد چگونه رقم خواهد خورد؟ 

آيا مانع جديدي ايجاد خواهد كرد؟ 
اين نگاه خوش بينانه بيشتر مبني بر رويا پردازي 
اس��ت تا واقعيت و بعيد مي دانم كارشناسان خبره 
كش��ور به اين نگاه معتقد باش��ند. قابل پيش بيني 
است كه ما در آينده با امريكا چالش خواهيم داشت 
و ائتالف »امريكا، عربس��تان و اس��راييل« در كليه 
مجام��ع بين المللي در جهت ان��زواي ايران تالش و 
برنامه ري��زي خواهند كرد و WTO را كه ملك طلق 
خ��ود مي دانند، حتما تمام ت��الش خود را خواهند 
كرد. اما با سياست هاي خارجي فعلي ايران در زمينه 
برج��ام كه تا به حال در من��زوي كردن آنها توفيق 
داشته و با تسري اين سياست ها به حوزه ديپلماسي 
تجاري- اقتصادي شانس پيشرفت وجود دارد. با اين 
فرض، براي شروع فرآيند توافق شده، بعيد مي دانم 
با وجود ميل شان بتوانند مانعي ايجاد كنند؛ خصوصا 
اگر اعضاي همس��و جدي��ت ما را ببينند. ش��رايط 
امروزه WTO مثل س��ابق نيست و چند دستگي در 
موضوعات مختلف وج��ود دارد. نمونه اخير آن هم 
هند بود كه در ماه قبل مانع برگزاري جلسه شوراي 
عمومي ش��د كه اين در تاريخ WTO بي سابقه بود. 
در حال حاضر بس��ياري از جلس��ات و مذاكرات در 
قال��ب گروه هاي مختلف و ب��دون حضور يا رضايت 
هم��ه اعضا صورت مي گيرد. ما بايد از اين ش��رايط 
به نفع خود اس��تفاده بهينه كني��م و از آب گل آلود 

ماهي بگيريم. 

چگونه و از چه طرقي بايد اعضاي همس�و را 
تقويت و كار را جلو برد؟

ما در اوايل سال گذشته با كمك يكي از كشورهاي 
عضو در WTO گروهي را ايجاد كرديم به نام »دوستان 
الح��اق ايران« كه ابت��دا خيلي از كش��ورها خصوصا 
كش��ورهاي غربي ج��رات حضور نداش��تند، اما اعضا 
كم كم گس��ترش پيدا كرد. منتها همان طور كه گفتم 
در ماه ه��اي آخر كار و با روي كارآمدن »ترامپ« ابتر 
ماند. براي اينكه اعضا جديت ما را ببينند بايد بالفاصله 
رژيم تجاري به روز ش��ده خود را كه بيش از يك سال 
روي آن كار ش��ده و نهايتا طي جلس��اتي موردتاييد 
كارشناس��ان حدود 10 دستگاه مرتبط قرار گرفت به 
دبيرخانه سازمان ارسال ش��ود و همزمان زمان بندي 
جلسات با دبيرخانه و اعضاي همسو مورد توافق قرار 

بگيرد. 
البته از آن سو، برخي منتقدان در داخل هم 
معتقدن�د ما نبايد به ص�ورت داوطلبانه الزامات 
WTO را قب�ل از عضويت اجرا كنيم؛ با چنين 

ديدگاهي موافقيد؟
در وهل��ه اول باي��د گفت، نفس مذاك��رات هيچ الزام 
حقوقي براي كش��ور ايجاد نمي كن��د، اما اين خاصيت را 
دارد كه س��يگنال مثبتي به كش��ورها و س��رمايه گذاران 
خارجي مي دهد كه اي��ران در فرآيند تطبيق تدريجي با 
نرم هاي بين المللي اقتصادي حركت مي كند و نفس اين 
حركت از منظر س��رمايه گذاران امري بسيار مثبت تلقي 
خواهد ش��د. دوم اينكه هدف اصل��ي از مذاكرات ژنو در 
اين مرحله بايد شفاف س��ازي »رژيم تجاري ايران« باشد. 
ب��راي من خيلي عجي��ب بود كه پس از س��ال ها تالش 
براي الحاق، برخي دوس��تان هنوز فكر مي كردند ما نبايد 
اطالع��ات مندرج در رژيم تج��اري خود را كه چيزي جز 
قوانين و مقررات مصوب مجلس و دولت نيست به راحتي 
دراختيار دبيرخانه و اعضا قرار دهيم! كاري كه يك بار در 
س��ال 1۳88 انجام ش��ده بود. اين درحالي است كه اگر 
ما به دنبال جذب سرمايه خارجي هستيم، نخستين قدم 
ايجاد ش��فافيت در قوانين و مقررات اس��ت كه مذاكرات 
الحاق موثرترين روش اين شفاف س��ازي اس��ت؛ چراكه 
نمايندگان كش��ورها مي توانند پاس��خ ب��ه ابهامات خود 
را مس��تقيما درياف��ت كنند. اين را هم بدانيد كه س��اير 
كشورهاي عضو هم موظف به به روز رساني و شفاف سازي 
متناوب رژيم تجاري خود هس��تند. به طور نمونه همين 
چن��د ماه پيش »امريكا و تركيه« پس از ارائه رژيم به روز 
ش��ده تجاري خود در سازمان به صدها س��وال اعضا در 
مورد آخرين قوانين و مقررات خود پاسخ دادند. به صورت 
متناوب اين فرآيند در ركن بازبيني سياست هاي تجاري 
ب��راي كليه اعضا انجام مي ش��ود و امري طبيعي اس��ت. 
س��وم اينكه؛ اجراي اكثر قريب به اتفاق مقررات سازمان 
 مستقيما به بهبود فضاي كسب و كار مي انجامد از اين رو
اجراي داوطلبانه آنها بايد امري مثبت تلقي ش��ود. براي 
م��ا بحث الحاق به خودي خود موضوعيت ندارد و من به 
جد الحاق برنامه ريزي شده و هدفمند را از پيش نيازهاي 
توس��عه و مقاوم س��ازي اقتصاد مي دانم و ب��راي آن هم 
اس��تدالل هاي محكمي دارم. البت��ه نبايد از آن طرف بام 
ه��م بيفتيم. در برخي موارد خاص مثل كاهش تعرفه ها، 
حذف يارانه هاي صادراتي و الزام به استفاده از توليد داخل 
و حتي در برخي حوزه هاي مربوط به مالكيت فكري بايد 
ت��ا لحظه آخر صبر كرد و در جهت افزايش رقابت پذيري 
صادراتي بخش هاي خاص و مخصوصا حمايت از اقتصاد 
دانش بنيان حداكثر استفاده از اين ابزار شود؛ چراكه پس 
از الحاق مانند س��اير كش��ورها از حمايت هاي جايگزين 

قانوني در WTO استفاده خواهيم كرد. 
مگر قواعد WTO بر اس�اس تج�ارت آزاد و 

حذف حمايت هاي دولتي از توليد نيست؟ 
سوال بسيار خوبي اس��ت؛ متاسفانه ما در تبيين 
واقعيت هاي حقوقي سازمان تجارت جهاني كم كاري 
كردي��م. واقعيت اين اس��ت كه نه در امري��كا و اروپا 
و ن��ه در هن��د و چين نه در هيچ كش��ور ديگر نظام 
تجارت آزاد واقعي وجود ندارد. حاال بماند كشورهاي 
سوسياليس��تي مثل »كوبا و ونزوئ��ال« كه از اعضاي 
باس��ابقه و فعال WTO هم هس��تند و با تجارت آزاد 
هي��چ قرابتي ندارند. از طرفي، خروج از س��ازمان هم 
طب��ق م��اده 15 در يك فرآيند 6 ماه��ه بدون هيچ 
تشريفاتي امكان پذير است، اما تاكنون هيچ كشوري 
به فكر لغو عضويت خود نيفتاده اس��ت. اينها نش��ان 
مي ده��د ك��ه WTO آن دي��وي كه برخي ترس��يم 
مي كنند، نيس��ت؛ اگر هم هست واقعا غول بي شاخ و 
دمي اس��ت كه كشورها به راحتي مقررات آن را نقض 
مي كنند و هيچ اتفاق حادي هم براي آنها نمي افتد. 

آيا مساله الحاق جزو اولويت هاي كاري دولت 
دوازدهم خواهد بود؟

در الحاق هيچ كشوري پيشرفت جدي حاصل نشده، 
مگر اينكه رييس دس��تگاه اجرايي مستقيما به موضوع 
ورود كرده اس��ت. در مورد موافقتنامه هاي تجاري هم 
همين گونه است و در راس برنامه هاي روساي كشورها 
ق��رار دارند. در م��ورد وضعيت الحاق اي��ران در دولت 
يازدهم، برخالف آنچه در جرايد منتقد منعكس مي شد، 
حمايت ها هيچ گاه از س��طح وزير باالتر نرفت و شخص 
رييس جمهور يا معاون اول وي ورود جدي نداش��تند. 
چند بار موضوع در دس��توركار هيات دولت قرار گرفت 
ك��ه به دليل كمب��ود وقت فرصت به طرح آن نرس��يد. 
اميدوارم در دولت دوازهم، مانند ديپلماسي نفتي شاهد 

رشد همه جانبه ديپلماسي تجاري نيز باشيم. 
ب�ا اين اوصاف اي�ران مي تواند ت�ا پايان اين 
دولت به عضويت WTO درآيد و اينكه اساسا 
چش�م اندازي براي عضويت ايران تا سال 1400 

وجود دارد؟
همان ط��ور كه گفتم تكمي��ل فرآيند الحاق غير از 
مسائل فني مستلزم موافقت سياسي كليه كشورهاي 
عضو نيز هست. باتوجه به اينكه بسياري از تحريم هاي 
اقتصادي مصوب كنگره امريكا عليه ايران مغاير مقررات 
سازمان است و بايد قبل از عضويت ايران ملغي شوند، 
احتمال آن حداقل در دوره اول رياست جمهوري ترامپ 
متصور نيس��ت. اما دولت دوازدهم مي تواند 80درصد 
مسير را از طريق مذاكره با كشورهاي ديگر و هماهنگ 
كردن قوانين و مقررات خود با ضوابط بين المللي انجام 
دهد تا هم بس��ترهاي اقتص��ادي الزم را آماده كنيم و 
هم در صورت فراهم شدن بستر بين المللي، بتوانيم در 

زمان كوتاهي رسما به عضويت سازمان درآييم.

 در الحاق هيچ كشوري پيشرفت جدي حاصل نشده، مگر اينكه رييس دستگاه اجرايي مستقيما به موضوع ورود كرده است. برخالف آنچه در 
جرايد منعكس مي شد، حمايت ها هيچ گاه از سطح وزير باالتر نرفت و دولت ورود جدي نداشتند

 قابل پيش بيني اس�ت كه با امريكا چالش خواهيم داش�ت؛ چراكه ائتالف »امريكا، عربستان و اسراييل« كه WTO را هم ملك طلق خودشان 
مي دانند، در كليه مجامع بين المللي براي انزواي ايران تمام تالش خودشان را خواهند كرد

 در مذاكرات رو در رو كه در ژنو و بروكسل با سفرا و طرف هاي خارجي داشتيم، آنها به تدريج قانع شدند كه مسير الحاق ايران نمي تواند مانند 
ديگر كش�ورها باش�د و بايد مسائل سياس�ي را به زمان ديگري احاله داد و كار را شروع كرد؛ بنابراين بايد به شدت از سياسي كردن بحث الحاق 

پرهيز كنيم و مسائل را كارشناسي نگاه كنيم
 متاسفانه ايران در تبيين واقعيت هاي حقوقي سازمان تجارت جهاني كم كاري كرده است، WTO آن ديوي كه برخي ترسيم مي كنند، نيست

 نفس مذاكرات هيچ الزام حقوقي براي كشور ايجاد نمي كند، اما سيگنال مثبتي به كشورها و سرمايه گذاران خارجي مي دهد، كه ايران در فرآيند 
تطبيق تدريجي با نرم هاي بين المللي اقتصادي حركت مي كند 

 خيلي عجيب است كه پس از سال ها تالش براي الحاق، برخي دوستان هنوز فكر مي كردند ما نبايد اطالعات مندرج در رژيم تجاري خود را كه چيزي 
جز قوانين و مقررات مصوب مجلس و دولت نيست به راحتي در اختيار دبيرخانه و اعضا قرار دهيم! كاري كه يك بار در سال 1388 انجام شده بود

 اگر ما دنبال جذب سرمايه خارجي هستيم، نخستين قدم ايجاد شفافيت در قوانين و مقررات است كه مذاكرات الحاق موثرترين روش براي اين 
شفاف سازي است؛ چرا كه نمايندگان كشورها مي توانند پاسخ به ابهامات خود را مستقيما دريافت كنند

 دولت دوازدهم مي تواند 80درصد مسير را از طريق مذاكره با كشورهاي ديگر و هماهنگ كردن قوانين و مقررات خود با ضوابط بين المللي انجام دهد 
تا هم بسترهاي اقتصادي الزم را آماده كنيم و هم در صورت فراهم شدن بستر بين المللي، بتوانيم در زمان كوتاهي رسما به عضويت سازمان درآييم.
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15 نفت و انرژي
مشكل دريافت پول پتروشيمي ها 

تجاري است، نه سياسي
ايرنا| وزير نفت با بيان اينكه ايجاد مش��كل در دريافت 
پول صادرات پتروشيمي از چين، يك موضوع تجاري است 
و سياسي نيست، گفت: البته دولت در حال كمك براي رفع 

مشكل اين مجتمع هاي پتروشيمي است. 
بيژن زنگنه روز گذش��ته درباره وضعيت رفع مش��كل 
دريافت پول صادرات پتروشيمي به چين، بيان داشت: »اين 
شركت ها دولتي نبوده و خصوصي هستند و خودشان اين 

موضوع را پيگيري مي كنند.« 
وزير نفت درباره زمان حل اين مشكل گفت: »مشخص 
نيست يك طرف اين مساله ما هستيم، اما طرف ديگر، چين 
اس��ت.«  علت اصلي بروز مش��كل در دريافت پول ناشي از 
صادرات محصوالت پتروش��يمي به چين اين اس��ت كه از 
ابتداي م��اه م��ه )11 ارديبهش��ت( 2017، قوانين مبارزه 
با پولش��ويي در بانك هاي چين به اجرا درآمده اس��ت كه 
براس��اس آن براي صادرات محصوالت پتروشيمي و انتقال 
پول سخت گيري مي شود و ارتباطي به مساله تحريم ندارد. 
پيش از اين، مرضيه ش��اهدايي گفته ب��ود: در صادرات 
پتروش��يمي به چين مش��كلي نداريم و فقط، مش��كل در 
موضوع پرداخت پول ناش��ي از صادرات است. ما تمهيداتي 
را اجرا كرده و جلساتي را در اين باره برگزار كرده ايم. دولت 
نيز در حال پيگيري اين مس��اله بوده و از س��فير چين نيز 
توضيحات الزم خواسته شده است.« به گفته وي، قرار شده 
براي رفع اين مش��كل با وزير اقتص��اد چين نيز مذاكراتي 
انجام ش��ود. مهدي ش��ريفي نيك نفس مديرعامل شركت 
بازرگاني پتروشيمي نيز گفته بود: »پول صادرات محصوالت 
پتروش��يمي ايران در بانك هاي چي��ن باقي نمانده و بلوكه 
نشده اس��ت و به دليل اجراي قوانين مبارزه با پولشويي در 
بانك هاي چين براي صادرات محصوالت پتروشيمي و انتقال 

پول سخت گيري مي شود.« 
وي خاطرنشان كرده بود: »عالوه بر اجراي قوانين مبارزه 
با پولش��ويي در چين، مشكل ديگر اين است كه بانك هاي 
چين��ي هنوز بانك ه��اي ايران��ي را از فهرس��ت بانك ها و 

شركت هاي داراي ريسك خارج نكرده اند.« 
مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي درباره تاثير اين 
مشكل بر صادرات محصوالت پتروشيمي ايران، گفته بود: 
»به دليل اينكه امكان نقل و انتقال پول وجود ندارد، صادرات 

محصوالت برخي شركت ها متوقف مي شود.« 

 نقض  تحريم هاي ضدروسي
در زمان مديريت تيلرسون 

ايرن�ا| غ��ول نفت��ي اگزان موبي��ل امريكا ب��راي نقض 
تحريم هاي ضدروسي در زمان رياست ركس تيلرسون وزير 
خارجه كنوني بر اين ش��ركت، مجرم اعالم و جريمه نقدي 
شد. بر اين اس��اس، اگزان موبيل به دليل نقض تحريم هاي 

روسيه بايد 2 ميليون دالر جريمه بپردازد. 
خبرگزاري اسپوتنيك روز جمعه با اعالم اين خبر افزود: 
مطابق اسناد مورد بررس��ي در وزارت دارايي امريكا، نقض 

تحريم هاي ضدروسي سال 2014 رخ داده است. 
بنا بر اطالعات مورد استناد، روساي شركت هاي وابسته 
به اكسون موبيل با شخصيت هايي قرارداد بستند كه نام آنان 
در فهرس��ت تحريم ها بوده و ازجمله ش��امل 8 سند مورد 

توافق در زمينه پروژه هاي نفت و گاز روسيه مي شود. 
تحريم ه��اي ضدروس��ي اتحاديه اروپا و امريكا بر س��ر 
پرونده اوكراين كه از س��ال 2014 وضع شده و بخش هاي 
گسترده يي را شامل مي شود، سبب دور ماندن شركت هاي 
نفتي از روسيه شده كه بزرگ ترين توليد كننده در اين عرصه 
شناخته مي شود. تيلرسون كه سال 2006 رياست اكسون 
موبي��ل را برعهده گرفت، پيش از ترك اين مس��ووليت در 
سال جاري براي برعهده گرفتن سمت وزارت خارجه امريكا، 
ارتباطات كاري زيادي با روسيه داشت و با والديمير پوتين 

رييس جمهوري اين كشور نيز ديدار كرده بود. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« مواضع مقام هاي افغان در موضوع آب هاي مشترك در آستانه سفر هيات ايراني به كابل را بررسي مي كند

ساز ناكوك افغانستان در حقابه هيرمند

»تعادل« اظهارات عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي درباره مسووليت اجتماعي نفت را بررسي مي كند 

صنعت نفت نيازمند اصالح الگوي پيشين مسووليت اجتماعي
گروه انرژي| نادي صبوري| 

»س�ينما، فوتب�ال، تني�س، عالقه من�دي ب�ه 
فراگيري زبان انگليس�ي و بسياري از پديده هاي 
ديگ�ر اجتماعي« از آث�ار صنعت نف�ت در ايران 
به ش�مار مي روند. همين مسائل باعث شده نقش 
اين صنعت در ايران، شباهت چنداني به نقش آن 
در ديگر جوامع فارغ از س�طح پيش�رفتگي آنها، 
نداش�ته باش�د. محمد فاضلي عضو هيات علمي 
گروه علوم اجتماعي دانش�گاه ش�هيد بهش�تي 
روز سه شنبه و در جريان افتتاح سومين همايش 
»مسووليت اجتماعي« صنعت نفت، نگاهي به آثار 
اين صنعت بر جامعه اي�ران، معايب روش معمول 
آن در قب�ال آس�يب هاي اجتماع�ي پرداخت�ه و 
الگويي را براي جايگزين س�ازي با الگوي پيشين 
ك�ه از دي�دگاه او نتايج فعل�ي اجتماعات ميزبان 
صنع�ت نفت و گاز از ناكارآمد ب�ودن آن حكايت 
دارد، ارائ�ه كرد. از دي�دگاه فاضلي، الگوي فعلي 
س�بب ش�ده در جوام�ع ميزب�ان صنع�ت نفت، 
ديگ�ر س�ازمان هاي دولتي و ش�به دولتي به ويژه 
ش�هرداري ها، عم�ال وظاي�ف خود را ب�ه صنعت 
نفت مح�ول كرده و همگام با آن پيش نروند. اين 
جامعه ش�ناس اعتقاد دارد، تداوم اين وضعيت در 
آينده صنعت نفت را با پارادوكس�ي بزرگ مواجه 
خواهد كرد كه براي جلوگيري از آن، بايد بسيجي 
عمومي انجام ش�ود. مش�روح مهم ترين بخش از 

اظهارات او را در ادامه مي خوانيد. 
  

 محم��د فاضل��ي عضو هي��ات علمي گ��روه علوم 
اجتماعي دانش��كده ادبيات و علوم انس��اني دانش��گاه 
شهيد بهش��تي اعتقاد دارد شركت هاي نفت و گاز در 
امريكاي شمالي، اروپا و كشورهايي نظير چين اگرچه 
به  لحاظ جايگاه ش��ان در تامين انرژي نقشي بي بديل 
دارند، اما اصلي ترين پيشران بالمنازع اقتصاد و جامعه 
–از منظ��ر مي��زان س��هم در توليد ناخال��ص داخلي، 
س��هم در توليد فناوري هاي پيشران جامعه، سهم در 
مدرنيزاس��يون جامعه، تاثير بر جامعه از مسير اصالح 
رويه ه��ا و تكنيك هاي حكمران��ي و تقويت يا تضعيف 
اجتماع��ات محلي– نيس��تند، وضعيتي ك��ه در ايران 
متف��اوت اس��ت. او روز سه ش��نبه در جريان همايش 
مس��ووليت اجتماعي صنعت نفت ك��ه با حضور بيژن 
زنگنه در پژوهش��گاه صنعت نفت برگزار ش��د در اين 
ب��اره عنوان كرد: »نفت و گاز اما در جامعه ايران نقش 
ديگ��ري ايفا مي كنن��د. نگاهي به تاريخ نفت نش��ان 
مي ده��د، نفت نه تنها رش��د اقتصادي، بلكه توس��عه 

جوام��ع ميزبان مانند آب��ادان در ده��ه 1۳20، ورود 
سينما، توسعه ترجمه كتاب ها به زبان فارسي، كمك 
به توسعه نهاد دانشگاه، عالقه مندي به يادگيري زبان 
انگليس��ي و حتي ورود ورزش هايي مانن��د فوتبال يا 

تنيس را تسريع كرده است.«
 اي��ن جامعه ش��ناس در واقع اعتق��اد دارد، با وجود 
چنين پيشينه يي، مسووليت اجتماعي صنعت نفت در 
اي��ران و آينده ايران از اهميت زيادي برخوردار اس��ت. 
به همي��ن ترتيب فاضل��ي اقدامات فعلي در راس��تاي 
اي��ن مس��ووليت در صنع��ت نف��ت را در چند س��طح 
تقس��يم بندي كرده اس��ت. سطح نخس��ت از نظر اين 
استاد دانشگاه ش��هيد بهشتي »مس��ووليت اجتماعي 
صنعت نف��ت و گاز در زمينه س��ازي ب��راي اصالحات 
كالن معط��وف به ارتقاي كيفيت حكمراني و توس��عه 
 پاي��دار )به عن��وان مهم تري��ن كااله��اي اجتماع��ي(« 
به حساب مي آيد. او در اين زمينه عنوان كرد: »تدوين 
قراردادهاي جديد سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز 
ايران و عقد قرارداد با شركت توتال را در چنين فهمي 
از مس��ووليت اجتماع��ي، مي توان عمل به مس��ووليت 
اجتماع��ي صنعت نفت و گاز اي��ران تلقي كرد.« از نظر 
فاضلي در اين سطح، صنعت نفت بايد كااليي اجتماعي 
را توليد كند كه در فراگيرترين ش��كل دراختيار جوامع 
محلي قرار گرفته و به دنبال زدودن خش��ن ترين اشكال 

بي عدالتي در اين جوامع باشد. 
اما مهم ترين آسيبي كه از ديدگاه فاضلي، مسووليت 
اجتماعي صنعت نفت در جوامع ميزبان اين صنعت، در 
ايران به همراه داش��ته است، مربوط به نقشي است كه 
ش��ركت هاي اين صنعت در جوامع محلي ميزبان پيدا 
مي كنند. او در اين زمينه عنوان كرد: »بررس��ي نش��ان 
مي دهد كه تفاوت س��طح فناوري، ظرفيت اداري، توان 
مالي و كيفيت نيروي انساني صنعت با ساير دستگاه ها 
و باالخ��ص ظرفيت هاي اداري دس��تگاه هاي دولتي و 
غيردولتي عمومي )نظير ش��هرداري ها( در اين مناطق، 
به تدريج همه اين دس��تگاه ها را به صنعت نفت وابسته 
مي كند. دس��تگاه هاي دولتي نيز به تدريج وظايف خود 
را به صنعت نفت واگذار مي كنند يا در س��طح مناسبي 
خدم��ات ارائ��ه نمي دهند. ب��ه عبارت��ي، ظرفيت هاي 
حكمراني جوامع ميزبان صنعت نفت و گاز، تحت تاثير 
ش��فاف نبودن ارتباطات، امكان كس��ب رانت ناشي از 
فعاليت صنعت نف��ت و گاز در منطقه، اعمال نفوذهاي 
سياسي و نهايتا وابسته شدن حكمراني محلي به صنعت 
نفت، تضعيف مي شود. سويه ديگر آن است كه مديران 
صنع��ت نفت و گاز در ابتدا براي پيش��برد فعاليت هاي 
خود يا غلب��ه بر مقاومت هاي موج��ود، از ظرفيت هاي 

اداري، مالي و س��ازماني خود براي تحت تاثير قرار دادن 
مديريت هاي محلي استفاده مي كنند.«

اين جامعه ش��ناس ادامه داد: »مديران صنعت نفت 
و گاز ني��ز گاه ب��راي غلبه بر مقاومت ه��اي بيهوده در 
برابر ايش��ان، از ظرفيت هاي خود براي تحت تاثير قرار 
دادن مقامات محلي اس��تفاده مي كنند. اين فرآيند در 
كوتاه مدت براي جلو بردن فعاليت هاي اين صنعت مفيد 
اس��ت اما در درازمدت صنعت را با پارادوكس��ي بزرگ 
مواجه مي كند.« فاضلي در تش��ريح اي��ن ديدگاه خود 
عنوان كرد: »دس��تگاه هاي محلي و اجتماعات ميزبان 
در درازم��دت همچون زايده يي ب��ر پيكره صنعت نفت 
تحميل مي ش��وند و به اين ترتي��ب، مديران صنعت در 
درازمدت گاه به همان اندازه كه مش��غول اداره صنعت 
چن��د ده ميليارد دالري خود هس��تند با معضالتي در 
حد تامي��ن هزينه جمع آوري زبال��ه اجتماعات محلي، 
ارائه خدمات بيمارس��تاني، حل درگيري هاي اجتماعي 

و مسائلي از اين دست مواجه مي شوند.«
به دليل چنين آسيب هايي، محمد فاضلي اعتقاد دارد 
كه صنعت نفت اكنون بايد براي پيشبرد اهداف خود در 
مناطق ميزبان خود را جانشين كاركرد هاي حاكميتي 
و ارائ��ه خدمات توس��ط س��اير نهادها نك��رده و براي 
تاثيرگذاري بر تصميمات ايشان از منابع و توان سازماني 
خود اس��تفاده نكند. اين كار در كوتاه مدت ممكن است 
صنعت را با كند ش��دن برخ��ي اقدامات مواجه كند اما 
در درازم��دت از تحميل هزينه ها و هدررفت انرژي هاي 

گسترده در سازمان جلوگيري مي كند. 
اي��ن جامعه ش��ناس در پاي��ان صحبت ه��اي خود 
پيش��نهاد كرد ك��ه صنعت نفت ارائ��ه كمك هاي خود 
به جوامع محلي ميزبان را منوط به شناس��ايي و پايش 
جامعه هدف از سوي س��ازمان هاي رفاهي كشور كند، 
اقدامي كه از ديدگاه او مي تواند موجب ارتقاي سيستم 
شناس��ايي و پاي��ش در نهادهايي مانن��د كميته امداد 

امام خميني)ره( و وزارت رفاه نيز باشد. 
اما ش��ايد بتوان آخرين بخ��ش از صحبت هاي روز 
سه ش��نبه فاضلي را در تضاد با بخش��ي از تحليل خود 
او انگاش��ت. فاضل��ي در حالي در همايش مس��ووليت 
اجتماعي صنعت نفت به وزارت نفت پيش��نهاد تشكيل 
واح��دي را براي بررس��ي الزامات پياده س��ازي الگوي 
مدنظر او براي مسووليت اجتماعي صنعت نفت كرد كه 
قرار گرفتن وزارت نفت به عنوان »متولي« در تدوين اين 
الگو باز هم بازتوليد و تكرار الگويي اس��ت كه مورد نقد 
اين جامعه شناس بود؛ الگويي كه نتيجه آن، قرار گرفتن 
دوباره وزارت نفت در راس هرم و تضعيف س��ازمان ها و 

نهادهاي ديگر مرتبط با اين مساله است. 

گروه انرژي|
»هامون هاي پهن گستر و كم عمق در ديار رستم/ دگر 
ندارد نشاني ز خرمي، در اين فضاي ستم« اين يك بيت 
از حسين يونسي شاعر معاصر، تصويرگر وضعيت كنوني 
رود هيرمند )هلمند( و تاالب هامون اس��ت. رودخانه يي 
مش��ترك ميان ايران و افغانس��تان ك��ه روزگاري محل 
تاريخ س��ازي و فرهي بوده و در گرشاس��ب نامه اس��دي 
طوس��ي ش��اعر قرن پنجم، اين چنين از آن ياد مي شد: 
»دو من��زل زمين تا لب هيرمند/ بُد آب خوش و بيش��ه 
و كشتمند.« اكنون اما نفس هامون به شمارگان افتاده 
و در صورت��ي كه دو كش��ور همس��ايه بر س��ر رودخانه 
هيرمند كه حيات هامون به آن متصل اس��ت به تفاهم 
نرس��ند، مخاطرات فراواني ازجمله كانون عظيم ريزگرد 
در سيستان وبلوچستان در انتظار منطقه است. آنچه از 
تهران ش��نيده مي شود اين اس��ت كه ايران پيش از هر 
چيز در انديشه صيانت از درياچه هامون و جلوگيري از 
ايجاد يك كانون ريزگرد غول آسا در سيستان وبلوچستان 
است كه هم ايراني ها و هم افغان ها را در خواهد نورديد. 
براي نيل به اين هدف نيز ايراني ها چاره يي جز تشكيل 

كارگروه و اقدامي مشترك با همسايه خود نمي بينند. 
اين مساله را رحيم ميداني معاون وزير نيرو در امور 
آب و آبف��ا در گفت وگوي اختصاص��ي خود با »تعادل« 
به وضوح تش��ريح ك��رد. ميداني چندي پي��ش در اين 
باره اظهار كرد: »هامون از نظر مس��ائل زيست محيطي 
براي مردم هر دو كش��ور مساله مهمي است. اگر حقابه 
زيست محيطي هامون رعايت نشود، هامون نيز به كانون 
ريزگرد تبديل مي ش��ود كه به عل��ت بادهاي 120روزه 
سيس��تان، ش��ديدتر از ديگر كانون هاي ريزگرد كشور 
خواهد ش��د. به همين دلي��ل بايد روي اين مس��اله با 
كشور افغانستان به تفاهم و اقدامات مشتركي برسيم كه 

متضمن حيات هامون باشد.« 
اما آيا همس��ايگان اي��ران نيز چنين  نظ��ري دارند 
ي��ا آنها قصد دارند از آب به عنوان ابزار فش��ار اس��تفاده 
كنن��د؟ معاون وزير نيرو در بخش��ي از آن گفت وگو در 
پاسخ به اين پرس��ش، پاسخي را ارائه كرد كه بيشتر از 
بيان واقعيت، به ابراز اميدواري ش��باهت داشت. ميداني 
گفت: »ما نمي خواهيم در حال حاضر پيش داوري كنيم 
و احس��اس مي كنيم طرف حساب هاي ما متخصصاني 
هس��تند كه به حرف هاي اصولي و كارشناسي تمكين 
مي كنند. تصور ما اين اس��ت كه اگر در فضايي منطقي، 
برد-ب��رد و توام با احترام متقابل بح��ث كنيم و بر اين 
مساله واقف شويم كه حفظ تاالب ها به نفع توسعه پايدار 
دو كش��ور و منطقه اس��ت، به اتفاق نظري رسيده و به 

نقطه يي بهينه دست پيدا خواهيم كرد.« 

 افغانستان ديپلماسي آبي را جدي گرفته است
به گزارش »تعادل« در تاريخ 18 تير 95، مس��ووالن 
وزارت نيرو جلس��ه يي با همتايان خ��ود در وزارت امور 
خارجه با موض��وع آب  ميان ايران و افغانس��تان برگزار 
كردند. قرار اس��ت در مرداد امسال نيز رحيم ميداني و 
تيم كارشناس��ي وي به كابل سفر كنند تا بر سر حقابه 

محيط زيست هامون با افغان ها به مذاكره بنشينند. 
در آستانه اين س��فر، علي احمد عثماني وزير انرژي 
و آب افغانس��تان، در پارلمان اين كش��ور اظهاراتي را به 
زبان آورد كه قطعا در زمره تالش براي تعامل بيش��تر با 
ايراني ها در مساله آب هاي مشترك مرزي قرار نمي گيرد 

و شايد به نوعي زمينه سازي براي كسب امتيازات بيشتر 
در مذاكرات آتي خود با طرف هاي ايراني محسوب شود. 
خرداد س��ال گذش��ته نيز به دنبال س��فر رييس جمهور 
افغانس��تان به ايران و ديدار او با مقام معظم رهبري، در 
ايران صحبت از هر دو رودخانه »هيرمند« و »هريرود« 
به ميان آمد اما در افغانستان بيش از هر چيز تالش شد 
تا مناقش��ه آبي صرفا به »هيرمند« محدود نش��ان داده 
ش��ود. مساله يي كه در آن زمان »تعادل« در گزارشي با 
عنوان »شيطنت رسانه هاي افغان« در پوشش مذاكرات 

آبي دو كشور به آن اشاره كرد. 
اكنون اما به نظر مي رس��د آن ش��يطنت، ريشه هاي 
جدي تري نيز دارد. به گزارش »تعادل« به نقل از آژانس 
خبري پژواك افغانس��تان، وزير انرژي و آب اين كش��ور 
به تازگي در پارلمان افغانس��تان گفته است: »در برخي 
كشورهاي همس��ايه اين توقع بي جا ايجاد مي شود كه 
در اين كش��ور )افغانس��تان( آب فراوان وجود دارد و در 
نتيجه با توجه به معاهدات موجود و حس��ن همجواري 
ما نيز بايد از اين آب ها اس��تفاده كنيم، ما هم مشكالت 
جدي منابع آب را داريم.«  وي در ادامه از همس��ايگان 
افغانس��تان )ايران و پاكستان( خواسته فضاي همكاري 
مشترك را خدشه دار نكنند. عثماني در اين زمينه عنوان 
كرده اس��ت: »امروز ادعاهاي��ي در رابطه با رودخانه هاي 
مرزي وجود دارد كه بجا نيست. اين ادعاها به همكاري 
مشترك دوطرف ضربه وارد مي كند و بهتر است از طرح 

اين ادعاها خودداري شود.« 
وزير انرژي افغانس��تان همچنين س��اخت سد و بند 
در اين كشور را پيش ش��رط آغاز مذاكرات با ايراني ها و 
ديگر همسايگان افغانس��تان عنوان و اظهار كرده است: 
»ديپلماس��ي فعال براي حل مشكالت آب با كشورهاي 
همس��ايه ني��از اس��ت، )اما( ب��راي آغ��از گفت وگوها با 
همس��ايگان، ابتدا بايد منابع آبي كشور مهار و خطوط 
قرمز مشخص شوند.« وي با اشاره به وضعيت سدسازي 

در ايران اين پرس��ش را در ذهن مخاطب ايجاد مي كند 
كه چرا افغانس��تان نبايد چنين اقداماتي را انجام دهد. 
ب��ه گفته وزير آب و انرژي افغانس��تان ايران 6حوزه آبي 
دارد و 600بن��د روي اين حوزه ها س��اخته كه ده ها بند 
روي 4حوزه آبي مشترك با افغانستان ساخته شده است. 
اما افغانس��تان تنها روي حوزه آبي هريرود بند سلما را 

ساخته است.« 
افغان ها ادعا دارند كه ساالنه 75ميليارد دالر از ناحيه 
ضايعات آب هاي مرزي اين كشور متحمل مي شوند. اين 
نكته را محمد علم ايزديار نايب رييس  سناي اين كشور در 
فروردين س��ال 1۳90 عنوان ك��رد. به گزارش »تعادل«، 
مقام هاي افغان مصرانه در پي ترويج اين باور هستند كه 
به مس��ائل حقوق بين الملل در زمين��ه آب و حقابه هاي 
همس��ايگان باور و پايبندي دارند، اما سدسازي هاي اين 
كش��ور براي مهار آب هاي جاري منافاتي با اين مس��اله 
ندارد و حق اين كش��ور محس��وب مي ش��ود. عثماني در 
حاشيه ارائه استراتژي جديد منابع آبي كشور به مجلس 
نمايندگان، مشكالت زيستي ناشي از كمبود آب در ايران 
و افغانس��تان را ناشي از مديريت ناسالم منابع آبي توسط 
دولت ايران دانست. هرچند وزير آب و انرژي افغانستان در 
پايان صحبت هاي خود اعالم كرده است كه اين آمادگي 
را دارد ك��ه در مورد آب هاي مش��ترك با مقام هاي دولت 
ايران به بحث و مذاكره بنشيند، اما مقايسه ادبيات رحيم 
ميداني در گفت وگو با »تعادل« و صحبت هاي علي احمد 
عثماني در پارلمان اين كشور، به خوبي نشان دهنده فاصله 

موجود در فضاي مذاكرات دو كشور است. 

 مناقشه آب در شرق در گذر زمان 
ايران در دهه هاي گذش��ته و به واسطه بي ثباتي هاي 
سياسي و امنيتي در همس��ايه شرقي خود، دغدغه يي 
در حوزه هاي آبي هيرمند و هريرود نداش��ت اما اكنون 
مقامات اين كش��ور به خوبي به اين نكته واقف هستند 

كه تثبيت هرچه بيش��تر نظام  سياسي در افغانستان به 
معناي لزوم چاره انديش��ي اساسي در اين زمينه است. 
چ��را كه آب هيرمند و هريرود به طور مس��تقيم حيات 
بي��ش از 2ميلي��ون و 500هزار نفر از جمعيت ش��رق 
كش��ور را نشانه رفته و عدم حل اين مشكل، بستر بروز 
رخدادهاي ناگوار اجتماعي و مهاجرت را ايجاد مي كند. 
همانطور كه پيش از اين و در دهه 40 نيز خشكس��الي 
سبب مهاجرت بخش قابل توجهي از جمعيت سيستان 
و بلوچستان به شمال و شمال شرق كشور شد. به همين 
منظور در آبان ماه سال 94 و در بحبوحه محدوديت هاي 
مالي دولت يازدهم، محمدباقر نوبخت خبر از اختصاص 
2ميليارد دالر از منابع صندوق توس��عه ملي براي مهار 
آب ه��اي مرزي داد. مس��لما اين اقدام��ات دولت ايران 
توسط همسايگان نيز رصد مي شود و بنابراين بايد انتظار 

اقدام متقابل از سوي آنها را نيز داشت. 

 تنها راه حل گفت وگو است
مس��لما مقامات ايراني و افغ��ان نمي خواهند كه كار به 
مقابله به مثل و ايجاد كدورت كش��يده شود و طرفين بيش 
از هرچيز خواس��تار اين هستند كه با رعايت واقعي مسائل 
حسن همجواري و همكاري مشترك و رعايت انصاف، مساله 
آب ه��اي مرزي را ح��ل و فصل كنند. مس��اله يي كه رهبر 
معظم انقالب نيز در جريان ديدار خود با محمد اشرف غني 
رييس جمه��ور افغانس��تان در خردادماه 95 ب��ر آن تاكيد 
داشتند. ايش��ان در آن ديدار فرمودند: »ايران و افغانستان، 
مرز، فرهنگ و نيازهاي مشترك دارند. ايران در اين سال ها 
نس��بت به مهاجران افغان مهمان نواز بوده اس��ت و چنين 
مساله يي نبايد موجب گله مندي در روابط دو كشور شود«. 

 از معاهده  هيرمند چه مي دانيم؟
هيرمن��د )هلمند( رودخانه يي اس��ت كه از رش��ته  
كوه ه��اي هندوك��ش در امتداد رش��ته ك��وه هيماليا 

سرچش��مه مي گيرد. رودخانه هيرمند مهم ترين منبع 
حيات تاالب هامون و اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان 
به حس��اب مي آيد. به گزارش »تعادل« به نقل از مركز 
پژوهش هاي مجلس، براس��اس قراردادي كه در س��ال 
1۳51 ميان دولت وقت ايران و دولت افغانستان منعقد 
شد و به امضاي نخس��ت وزيران دو كشور رسيد، نحوه 
تعامل دو كشور در موضوع آب هيرمند به صورت دقيق 

مشخص شده است. 
در م��اده دوم اي��ن معاهده نامه عنوان ش��ده كه در 
سال هاي نرمال يا فوق نرمال آبي، مقدار آبي كه از طرف 
افغانستان به ايران تحويل داده مي شود به طور متوسط 
26مترمكعب در ثانيه اس��ت كه »شامل 22مترمكعب 
در ثانيه براس��اس گزارش كميس��يون دلتاي هلمند در 
س��ال 1951 و 4مترمكعب در ثانيه اضافي متناسب با 
تقسيمات ماهانه مشخص، با توجه به سابقه حسن نيت 
و عاليق برادرانه طرفين است«. در ماده يازدهم نيز قيد 
ش��ده كه در صورت وقوع ش��رايط خشكسالي شديد يا 
بروز شرايط فورس ماژور، رسيدن آب به دلتاي هيرمند 
موقتا ناممكن شود، كميساران طرفين برنامه يي را براي 
رفع مش��كالت وارده يا تخفيف آن تهي��ه و به 2 دولت 

ارائه مي دهند. 
در م��اده پنجم اي��ن معاهده، عنوان ش��ده »دولت 
افغانس��تان موافقت مي دارد اقدامي نكند كه ايران را از 
حقاب��ه آن از آب هيرمند )هلمند(، بعضا يا كال محروم 
كند. همچنين ايران هيچ گونه ادعايي بيش��تر از مقادير 
اين معاهده نخواهد داشت، حتي اگر مقادير آب بيشتري 
در دلتاي سفالي هيرمند )هلمند( ميسر باشد و بتواند 

مورد استفاده ايران قرار بگيرد. 
ماده هفتم اين معاهده نامه از اهميت فوق العاده يي 
برخوردار است. جايي كه عنوان شده هر نوع ابنيه فني 
مشترك كه احداث آن براي استحكام بستر رود الزم 
ديده شود، »بعد از موافقت طرفين« مي تواند احداث 
شود. در ماده نهم نيز به داوري در زمان وقوع اختالف 
پرداخته شده است: »در صورت بروز اختالف در تعبير 
ي��ا اجراي مواد اين معاهده نامه، طرفين ابتدا از طريق 
مذاكرات ديپلماتيك، س��پس از طريق صرف مساعي  
جميل��ه مرجع ثالث و در نهاي��ت به حكميت محول 
مي ش��ود. هرچند ادعا مي ش��ود كه در طي سال هاي 
پ��س از امضاي اين تفاهمنامه و به واس��طه تحوالت 
سياس��ي و خصوصا بي ثباتي هاي حاكم بر افغانستان، 
بنده��اي اين معاهده نام��ه به صورت دقي��ق به اجرا 
در نيامده اس��ت، و ش��ايد بتوان نخس��تين گام براي 
رسيدن طرفين به توافق، بر پايه اجراي دقيق همين 
معاهده نامه موجود استوار است. براساس تحقيقي كه 
توسط يكي پژوهشگران بومي سيستان  و بلوچستان 
صورت گرفته اس��ت احتمال وضعيت »خش��ك« يا 
»خيلي خش��ك« در مناطق درگير ب��ا رودخانه هاي 
هيرمند و هريرود در س��ال هاي آين��ده، 47.5 درصد، 
احتمال وق��وع وضعيت »نيمه خش��ك« ۳5درصد و 
احتمال باق��ي ماندن وضعيت به صورت طبيعي تنها 
17درصد اس��ت. اين احتماالت همزمان خوف و رجا 
را ب��ا خود به همراه دارند. خوف از آينده يي كه حيات 
سيس��تان  و بلوچس��تان و واليت هاي افغانستان را به 
خطر مي ان��دازد و رجا به اينكه هنوز تا فاجعه فاصله 
وج��ود دارد و مديران دو كش��ور مي توانند با تكيه به 

تاريخ روابط و فرهنگ خود اين معضل را حل كنند. 

آگهي مرحله نهم سال 1396) منطقه دو كرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهرستان كرمان
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

)) آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند 
رسمي (( 

در اج��راي مواد مذكور بدينوس��يله امالكي كه برابر آراء هياتهاي ح��ل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مستقر در واحد ثبتي ناحيه دو شهرس��تان كرمان تقاضاي ثبت آنها پذيرفته و 
ادامه عمليات ثبتي آنها مطابق قانون مذكور تجويز گرديده است به ترتيب شماره پالك فرعي از اصلي و بخش محل وقوع 
ملك و مشخصات مالك يا مالكين ) متقاضيان ثبت( واقع در بخش هاي )2- ۳-6-28( ثبتي شهرستان كرمان بشرح ذيل 
آگهي ميش��ود تا در صورتي كه شخص يا اشخاصي نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند بتوانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. شايان ذكر است صدور و تسليم سند مالكيت بر اساس قانون 

مذكور مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود .
امالك تقاضاي ثبت شده واقع در بخش 2 كرمان

۳ فرعي از 2642 اصلي مجزي شده از 1 فرعي از 2642 اصلي- آقاي سيدعلي حسيني فرزند سيدجواد به شناسنامه شماره 
158 صادره از گلباف در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 109/27 مترمربع به آدرس كرمان خيابان ميرزا رضاي كرماني 

كوچه 11 خريداري از محل مالكيت فتح الهر تاج زاده - رديف 075۳
۳ فرعي از ۳15۳ اصلي- آقاي غالمعلي خندان فرزند احمد به شناس��نامه ش��ماره 1107 صادره از كرمان در ش��ش دانگ 
يك باب خانه به مس��احت ۳9۳/64 مترمربع به آدرس كرمان خيابان 17 ش��هريور كوچه شهيد مظهري خريداري از محل 

مالكيت آقاي محمد و خانم سكينه دبستاني - رديف 0561
110 فرعي از ۳581 اصلي- خانم مرجان نبي زاده جوش��اني فرزند مهدي به شناس��نامه شماره 4008 صادره از كرمان در 
ش��ش دانگ يك باب خانه به مس��احت 148 مترمربع به آدرس كرمان خيابان زريسف كوچه 42 خريداري از محل مالكيت 

آقاي علي مرتضي زاده - رديف 0۳72
14042 فرعي از ۳968 اصلي مجزي شده از 899 فرعي از ۳968 اصلي- آقاي محمود كوهستاني سيرچي فرزند عبداهلل 
به شناس��نامه ش��ماره 19 صادره از شهداد و خانم صديقه زارچوئي سيرچي فرزند اصغر به شناسنامه شماره 17۳6 صادره 
از شهداد بالمناصفه در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 24۳/89 مترمربع به آدرس كرمان خيابان سرباز كوچه شماره 

68 انتهاي كوچه سمت چپ منزل ششم خريداري از محل مالكيت جمشيد عيش آبادي - رديف هاي 0418 و 0420
14611 فرعي از ۳968 اصلي مجزي شده از 899 فرعي از ۳968 اصلي- آقاي علي عليدادي رايني فرزند اكبر به شناسنامه 
شماره 2100 صادره از كرمان در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 121 مترمربع به آدرس كرمان بزرگراه امام خيابان 

داروگر نبش كوچه سيدجالل حسيني قطعه دوم خريداري از محل مالكيت شيرين فرهمند - رديف 8542
148۳4 فرعي از ۳968 اصلي مجزي ش��ده از 849 فرعي از ۳968 اصلي- آقاي علي نامي دس��تجردي فرزند حس��ين به 
شناسنامه شماره 20 صادره از ماهان و خانم مريم ارامون فرزند خداداد به شناسنامه شماره 4 صادره از بردسير بالمناصفه 
در شش دانگ يك باب خانه مشتمل بر طبقه فوقاني به مساحت 2۳5/90 مترمربع به آدرس كرمان خيابان شهيدان ماهاني 

كوچه شماره 45 خريداري از محل مالكيت سبز علي ملك زاده فرسنگي - رديف هاي 1710 و 1711
14857 فرع��ي از ۳968 اصل��ي مجزي ش��ده از 899 فرع��ي از ۳968 اصلي- خانم مهديه س��ياروش فرزند حبيب اله به 
شناسنامه شماره 1142 صادره از كرمان در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 191 مترمربع به آدرس كرمان شهرك امام 

حسن عسكري)ع( كوچه 6 شرقي 9 خريداري از محل مالكيت شاپور و فريدون فروهر - رديف 1115
15006 فرع��ي از ۳968 اصلي مجزي ش��ده از 899 فرعي از ۳968 اصلي- خانم زه��را كاظمي بلبلوئي فرزند محمود به 
شناسنامه شماره 1۳68 صادره از كرمان در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 27۳/50 مترمربع به آدرس كرمان خيابان 

شهيد قدوسي كوچه ۳ خريداري از محل مالكيت كتايون سروشيان - رديف 05۳5
150۳5 فرعي از ۳968 اصلي مجزي ش��ده از 1110 فرعي از ۳968 اصلي- آقاي علي دادخدائي س��يرچي فرزند حسن به 
شناس��نامه ش��ماره 28 صادره از شهداد در شش دانگ يك باب خانه به مس��احت 78 متر مربع به آدرس كرمان سرآسياب 

خيابان صياد شيرازي كوچه 29 شرقي 6 خريداري از محل مالكيت صغري فتحي زاده - رديف 04۳5
1507۳ فرع��ي از ۳968 اصل��ي مجزي ش��ده از 7540 فرعي از ۳968 اصلي- آقاي عليرضا صاب��ر ماهاني فرزند جواد به 
شناسنامه شماره 686 صادره از شهداد در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 227/45 مترمربع به آدرس كرمان سرآسياب 

خيابان شهيد ابراهيمي جنوبي خريداري از محل مالكيت رضا حيدري - رديف 0751
15141 فرعي از ۳968 اصلي مجزي شده از 840 فرعي از ۳968 اصلي- آقاي محمد علي عسكري فرسنگي فرزند نادعلي 
به شناسنامه شماره 91 صادره از كرمان و خانم فاطمه شيرعلي نژاد فرزند علي به شناسنامه شماره 216۳ صادره از كرمان 
بالمناصفه در ش��ش دانگ يك باب خانه به مس��احت ۳01/76 مترمربع به آدرس كرمان سرآسياب فرسنگي خيابان شهيد 

مغفوري كوچه 19 نبش شرقي سوم خريداري از محل مالكيت بنياد مستضعفان و جانبازان - رديف هاي 2694 و 269۳
15149 فرعي از ۳968 اصلي مجزي شده از 22۳ فرعي از ۳968 اصلي- آقاي مرتضي ساالري سيرچي فرزند حسين به 
شناسنامه شماره 7۳ صادره از شهداد در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 97/۳5 مترمربع به آدرس كرمان سرآسياب 

فرسنگي خيابان شهيد ابراهيمي جنوبي كوچه 7 خريداري از محل مالكيت علي اكبر اشرف پور - رديف 084۳
15159 فرعي از ۳968 اصلي مجزي شده از 846 فرعي از ۳968 اصلي- آقاي مجيد ابراهيمي پور فرزند عباس به شناسنامه 
شماره 2251 صادره از كرمان در شش دانگ يك باب مغازه به مساحت 9۳ مترمربع به آدرس كرمان جاده قديم ماهان نبش 

كوچه 4 شهيدان ماهاني خريداري از محل مالكيت عباس ابراهيمي پور - رديف 0750
15184 فرعي از ۳968 اصلي مجزي شده از 899 فرعي از ۳968 اصلي- آقاي احمد نيك نام فرزند ماشااهلل به شناسنامه 
ش��ماره 9 صادره از گلباف در ش��ش دانگ يك باب خانه به مساحت 278 مترمربع به آدرس كرمان شهرك صنعتي انتهاي 

بلوار بين كوچه 11 و 1۳ خريداري از محل مالكيت بي بي فاطمه پور حيدري - رديف 2622
5657 فرع��ي از ۳982 اصلي مجزي ش��ده از 67 فرعي از ۳982 اصلي- آق��اي اصغر ميرزا رحماني كهنوئي فرزند محمد 
به شناس��نامه ش��ماره 162 صادره از ماهان در ش��ش دانگ يك باب خانه مش��تمل بر طبقه فوقاني به مس��احت 211/9۳ 
مترمرب��ع به آدرس كرمان بلوار 22 بهمن خيابان س��يدجمال اس��دآبادي كوچه ۳5 خري��داري از محل مالكيت افالطون 

نفيسي - رديف 1۳5۳
5659 فرعي از ۳982 اصلي مجزي ش��ده از 15 فرعي از ۳982 اصلي- آقاي غالمحس��ين شيري كهنوئي فرزند حسين به 
شناس��نامه ش��ماره 6 صادره از كرمان در شش دانگ يك باب خانه به مس��احت ۳09/90 مترمربع به آدرس كرمان خيابان 

سلسبيل خيابان بهشتي كوچه 4 خريداري از محل مالكيت عبداهلل عدل اسفندياري - رديف 0658
امالك تقاضاي ثبت شده واقع در بخش 3 كرمان

19551 فرع��ي از 178۳ اصل��ي- آقاي عليرضا پور مهديان داوراني فرزند عباس به شناس��نامه ش��ماره 14620 صادره از 

رفسنجان در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 289/20 متر مربع كه موازي 104/52 مترمربع از شش دانگ عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار ش��يراز خيابان بوس��تان كوچه 1۳ خريداري از محل 

مالكيت ماشااهلل ثمره هدايت زاده - رديف 0245
 1959۳ فرعي از 178۳ اصلي- خانم فاطمه دوست محمدي دهنوئيه فرزند رضا به شناسنامه شماره 565 صادره از كرمان 
در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 411/1 مترمربع كه موازي 148/58 متر مربع از شش دانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار جهاد كوچه مس��جد مهديه پالك 69 خريداري از محل مالكيت 

علي اكبر مرتضوي - رديف 7۳9
19711 فرعي از 178۳ اصلي- خانم جهان  تاب  پور نصري زاده فرزند نعمت اله به شناس��نامه ش��ماره 19 صادره از كهنوج 
در شش دانگ يك باب خانه به مساحت ۳60 مترمربع كه موازي 1۳0/11 متر مربع از شش دانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار شيراز خيابان بوستان كوچه 17 خريداري از محل مالكيت محمود 

ارباب زاده - رديف 0641
19716 فرعي از 178۳ اصلي- آقاي بهروز نجفيان كهن فرزند حس��ين به شناس��نامه ش��ماره 1 صادره از رفس��نجان در 
شش دانگ يك باب خانه به مساحت 149/98 مترمربع كه موازي 54/20 متر مربع از شش دانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوق��ف و در اج��اره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان خيابان جهاد كوچه 75 ش��مالي 2 خريداري از محل مالكيت بتول و 

مهري ميرحسيني - رديف ۳616
19769 فرعي از 178۳ اصلي- آقاي يداهلل ابولي پور ده باال فرزند حبيب اهلل به شناس��نامه ش��ماره 4 صادره از رفسنجان در 
شش دانگ يك باب خانه به مساحت ۳14/64 مترمربع كه موازي 11۳/72 مترمربع از شش دانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بزرگراه شمالي جنب شركت پسته كوچه سنگ فروشي بعثت خريداري 

از محل مالكيت ماشااهلل ثمره هدايت زاده - رديف 0475
19825 فرعي از 178۳ اصلي- آقاي مس��لم بني ابراهيمي كركي فرزند عباس به شناس��نامه شماره 1551 صادره از بم در 
شش دانگ يك باب خانه به مساحت ۳22/50 متر مربع كه موازي 116/56 مترمربع از شش دانگ عرصه مورد تقاضا متعلق 
بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان خيابان ش��هيد رجائي كوچه 62 پالك 27 خريداري از محل مالكيت 

سيد كاظم طباطبايي- رديف 0714
1۳۳28 فرعي از 2787 اصلي– آقاي غالمرضا قوام آبادي فرزند علي به شناسنامه شماره 698 صادره از كرمان در شش دانگ 
يك باب خانه مشتمل بر طبقه فوقاني به مساحت 94/75 مترمربع به آدرس كرمان خيابان شهاب كوچه ۳2 ) 8 متري ( 

خريداري از محل مالكيت ربابه مصباح ايراندوست - رديف 2691
22952 فرعي از 2787 اصلي- خانم ملك ناز حيدري فرزند اس��فنديار به شناس��نامه ش��ماره 8955 صادره از كهنوج در 
ش��ش دانگ يك باب خانه به مس��احت 164/70 مترمربع به آدرس كرمان بلوار رسالت كوچه 17 بعد از چهار كوچه سمت 

چپ خريداري از محل مالكيت محمود پورزاده حسيني- رديف 4117
22981 فرعي از 2787 اصلي– خانم نصرت اس��تقامت فرزند علي به شناس��نامه ش��ماره 67 صادره از بم در ش��ش دانگ 
يك ب��اب خانه به مس��احت 181/60 مترمربع به آدرس كرمان ميدان رس��الت كوچه اب��وذر 42 خريداري از محل مالكيت 

محمود پورزاده حسيني - رديف 1155
2725 فرعي از 2942 اصلي- آقاي حسين برزگر پور كريم آبادي فرزند حبيب اهلل به شناسنامه شماره 5۳ صادره از كرمان 
در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 120/60 مترمربع به آدرس كرمان خيابان شيخ احمد كافي جنوبي كوچه ۳2 سمت 

راست درب 7 خريداري از محل مالكيت ربابه هدايت- رديف 0۳44
276۳ فرعي از 2942 اصلي- خانم مرضيه ش��مس الدين سعيد فرزند فتح اله به شناسنامه شماره 2۳۳۳ صادره از بردسير 
در ش��ش دانگ يك باب خانه به مس��احت 299/42 مترمربع به آدرس كرمان خيابان گلدشت كوچه ۳6 سمت چپ درب 6 

پالك 28 خريداري از محل مالكيت عبدالرسول هدايت- رديف 1280
امالك تقاضاي ثبت شده واقع در بخش 6 كرمان

1984 فرعي از 20 اصلي - آقاي مهرداد ناطقي زاده رفس��نجاني فرزند اكبر به شناس��نامه ش��ماره 7184 صادره از كرمان 
و آقاي س��امان زينلي زاده بردس��يري فرزند حسين به شناس��نامه ش��ماره 2980188026 صادره از كرمان بالمناصفه در 
شش دانگ يك باب خانه به مساحت 254/۳0 مترمربع به آدرس كرمان قائم آباد خيابان مولوي كوچه 16 قطعه 16 خريداري 

از محل مالكيت غالمعلي نظريان – رديف هاي 2212 و 221۳
 1988 فرعي از 20 اصلي - آقاي حبيب اله زنگي آبادي فرزند رضا به شناسنامه شماره 2229 صادره از كرمان در شش دانگ 
يك باب خانه به مس��احت 25۳/80 مترمربع به آدرس كرمان قائم اباد بلوار مولوي كوچه ش��ماره 8 چهار كوچه دوم نبش 

كوچه خريداري از محل مالكيت احمد ايالقي حسيني - رديف 1۳06
1989 فرعي از 20 اصلي - آقاي ابراهيم عارفي مسكوني فرزند محمد حسين به شناسنامه شماره ۳ صادره از جيرفت در 
شش دانگ يك باب خانه به مساحت 174/04 مترمربع به آدرس كرمان قائم اباد خيابان مولوي كوچه 16 خريداري از محل 

مالكيت غالمعلي نظريان - رديف 1۳86
199۳ فرع��ي از 20 اصلي- آقاي ش��هرام قائم مقاميان فرزند حبيب اله به شناس��نامه ش��ماره 6408 ص��ادره از تهران در 
شش دانگ يك باب خانه به مساحت ۳25/47 مترمربع به آدرس كرمان قائم آباد خيابان پرديس كوچه 17 خريداري از محل 

مالكيت اختر كرباسي- رديف 0468
۳44 فرعي از 6۳ اصلي- آقاي غالمحسين عامري اختيارآبادي فرزند ماشااله به شناسنامه شماره ۳6999 صادره از كرمان 
در ش��ش دانگ يك باب خانه مش��تمل بر طبقه فوقاني به مس��احت 250 مترمربع به آدرس كرمان حاجي آباد خيابان باب 

الحوائج )ع( 8 خريداري از محل مالكيت عزت اهلل نظريان - رديف 0807
امالك تقاضاي ثبت شده واقع در بخش 28 كرمان

2 فرعي از 206 اصلي- خانم مريم قريه ميرزايي فرزند فتح اله به شناسنامه شماره 6 صادره از راين در شش دانگ يك باب 
خانه به مس��احت ۳8۳ مترمربع به آدرس كرمان راين ميدان ش��ير خدا كوچه شماره 2 خريداري از محل مالكيت محمد 

هدايتي - رديف 0۳69
161 فرعي از 6۳5 اصلي- آقاي علي بهش��تي راد فرزند حس��ن به شناس��نامه ش��ماره 14 صادره از راي��ن و خانم فاطمه 
بهش��تي راد فرزند حسن به شناسنامه ش��ماره 7 صادره از راين بالمناصفه در شش دانگ يك باب خانه به مساحت 255/۳1 
مترمربع به آدرس كرمان راين خيابان كاشاني كوچه نگارستاني 7 خريداري از محل مالكيت محسن عامري - رديف هاي 

0592 و 1125
تاريخ انتشار نوبت اول : شنبه 1۳96/04/۳1
تاريخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1۳96/05/14

رييس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو شهرستان كرمان - محمود مهدي زاده 
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احتمالخودكشيخوانندهلينكينپارك
»چس��تر بنینگتون« خواننده امريكايي گروه موسیقي »لینكین پارك« در ۴۱سالگي درگذشت. جسد در ملك شخصي اش 
در لس آنجلس پیدا شد. بنینگتون درگیر سوءمصرف مواد مخدر بود. گاردين نوشته به احتمال زياد علت مرگ خواننده اصلي 

گروه »لینكین پارك« در ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه خودكشي بوده است. 
»بنینگتون« در سال ۱۹۹۹ به اين گروه موسیقي راك پیوست و يك سال بعد آلبوم نامزد جايزه گرمي »تئوري تركیبي« 
را با همكاري آنها روانه بازار كرد. آلبوم دوم آنها با عنوان »ش��هاب س��نگ« بیش از ۲۷ میلیون نسخه فروش داشت. اين گروه 

موسیقي طي سال هاي گذشته با موسیقي دانان و خواننده هايي چون »جي زي« و »اي پي كلیژن« همكاري داشتند. 
اين خواننده در فیلم هاي »اره سه بعدي« و »كرانك« هم نقش هاي كوتاهي را بازي كرده بود. او در مصاحبه هاي خود بارها 
به درگیري اش با مواد مخدر و الكل اشاره كرده بود. »بنینگتون« همچنین سال ۲۰۱۱ در گفت وگويي با خبرنگار »گاردين« 
از كتك خوردن و مورد تجاوز قرار گرفتن در كودكي صحبت كرد و اين اتفاقات را پايه اعتیاد و اختالالت روحي خود دانست. 

چهرهروز

نگاهيبهتبليغاتمنعمصرفدخانياتدربستهبنديهايتوتونوتنباكو

رشدهشدارهايگرافيكيضددخانيات
گروهگوناگون|

 تحقیق��ات نش��ان مي ده��د ك��ه 
تبلیغ��ات ضدس��یگار مي توان��د تاثیر 
قاب��ل  توجهي داش��ته باش��د كه حتي انس��ان ها 
را از كش��یدن س��یگار بازدازن��د. طب��ق رويكرد 
تبلیغ��ات با نگاه منع مص��رف دخانیات - طرحي 
ك��ه »كنوانس��یون چارچوب كنت��رل دخانیات« 
س��ازمان بهداش��ت جهاني ارائه داده- يك عكس 
مي توان��د گوياي هزار كلمه باش��د. الزام تبلیغات 
ضدس��یگار براي نخس��تین بار در س��ال ۲۰۰۰ 
در كانادا مطرح ش��د. پس از آن ۷۷كش��ور ديگر 
موافقت  كردند از تصاوي��ر گرافیكي براي نمايش 
معايب سیگار كشیدن در بسته بندي هاي توتون و 

تنباكو استفاده كنند. 
با اين حال تا س��ال ۲۰۰8 تنها ۱۴كش��ور در 
بس��ته بندي هاي توتون و تنباك��و از تبلیغات ضد 
دخانیات استفاده مي كردند. در سال ۲۰۱۰ تعداد 
كش��ورهايي كه ملزم به اس��تفاده از تبلیغات ضد 
دخانیات ش��دند به ۱8كش��ور افزايش يافت. در 
س��ال ۲۰۱۲ با توجه به س��خت گیري هاي بیشتر 
س��ازمان بهداش��ت جهاني، تعداد كشورهايي كه 
از تبلیغات ضدسیگار استفاده مي كردند، افزايش 
يافت. در اين س��ال حدود 3۰كش��ور با اس��تفاده 
از تصاوي��ر گرافیكي به بیان مضرات اس��تفاده از 
دخانی��ات مي پرداختند. همچنین در اين س��ال 
در كش��ورهايي مانند بريتانیا، مغازه هاي بزرگ و 
س��وپر ماركت ها ملزم شدند كه سیگار و دخانیات 

را به دور از ديد انظار عمومي قرار دهند. 
در س��ال ۲۰۱۴ تعداد پوس��ترها و آگهي هاي 
تبلیغات��ي ضدس��یگار كش��یدن در كش��ورهاي 
مختل��ف افزايش يافت. در اين س��ال كمپین هاي 
بسیاري توس��ط گرافیس��ت ها به راه افتاد كه در 
آن به بیان مضرات اس��تفاده از سیگار و دخانیات 
پرداخت��ه مي ش��د. همچنین در اين س��ال عالوه 
بر اينكه بس��یاري از ش��ركت ها به رواج استفاده 
از س��یگارهاي الكترونیكي ب��راي كمك به ترك 

سیگار پرداختند، میلیون ها دالر براي آگهي هاي 
ضد مصرف دخانیات هزينه ش��د. در سال ۲۰۱۴ 
حدود ۴۴كشور به قانون استفاده از تبلیغات ضد 
دخانیات پیوس��تند. در تمام اين سال ها، سازمان 
بهداش��ت جهان��ي عالوه ب��ر اينكه به پیوس��تن 
كش��ورها به ط��رح تبلیغات ض��د دخانیات اصرار 
داش��ت، قوانین جديدتري نیز وضع كرد؛ براساس 
اين طرح ه��ا، تبلیغ��ات و فروش س��یگار تنها با 

بسته بندي هاي ساده مي توانست انجام شود. 
در واق��ع چهره  پر زرق و ب��رق و ادعاهايي كه 
مش��تري ها را جذب خريد دخانی��ات مي كرد به 
تاكتیك ه��اي ش��وك دهنده و بهداش��تي تبديل 
ش��د ك��ه مصرف كنن��دگان را در براب��ر مضرات 
دخانیات قرار مي داد و درنهايت در س��ال ۲۰۱6 
ح��دود ۷8كش��ور از تبلیغ��ات ض��د دخانی��ات 
اس��تفاده كردند. ب��ه نظر مي رس��د، فعالیت هاي 
س��ازمان بهداشتي جهان تقريبا نیمي از جمعیت 
مصرف كنن��ده دخانیات در جه��ان را در معرض 
تاكتیك هاي ش��وك دهنده قرار داد. عالوه بر اين 

تبلیغات در بسیاري از كشورها نیز افزايش قیمت 
و مالیات ه��اي س��نگین ب��ر دخانی��ات همچنین 
محدودي��ت اس��تعمال دخانی��ات در محیط هاي 
عموم��ي از ديگر فعالیت هايي اس��ت كه برخي از 

كشورها بر آن تاكید دارند. 
سیگار كشیدن يكي از عوامل اصلي مرگ ومیر 
در سراسر جهان اس��ت. طبق آمار جهاني ساالنه 
در ه��ر 6 ثانی��ه يك نف��ر جان خود را از دس��ت 
مي دهد كه حدود 6 میلیون نفر در سال مي شود. 
در اين میان بیش از 5 میلیون نفر از اين افراد بر 
اثر كشیدن سیگار جان خود را از دست مي دهند 
و بیش از 6۰۰ هزار نفر آنها افراد غیرسیگاري اند 
ك��ه ب��دون اراده خ��ود در معرض خط��ر مرگ و 
میرند. اگر س��طح مصرف فعل��ي ادامه پیدا كند، 
تعداد مرگ و میر تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰میلیون نفر 
مي رسد. بر اين اساس اينكه كمپین هاي تبلیغاتي 
براي ترك س��یگار تبلیغاتي راه اندازي كنند واقعا 
امیدوار كننده اس��ت و مي توان��د ايده خوبي براي 

آگاه كردن مردم در سراسر جهان باشد. 

آمارنامه

بازارفرهنگي

يكسانسازيدرسازههايبومگردي
مديركل دفتر همكاري و توافق هاي 
ملي گردشگري از تفاهم با بنیاد مسكن 
براي مدل سازي بوم گردي در 3۱ استان 
خب��ر داد. به گفت��ه محمدعلي فیاضي 
تا پی��ش از اي��ن بیش��تر بوم گردي ها، 
خانه هاي��ي ب��ا معم��اري روس��تايي يا 
تاريخ��ي بودند كه ب��راي مهمان نوازي 
از گردش��ران تغییر كارب��ري مي دادند 
اما حاال بنیاد مس��كن در تفاهمنامه يي 

با معاونت گردش��گري متعهد شده با اعتبارات خود 
و براساس ش��رح خدماتي كه مشترك و با مشورت 
فعاالن و پیشكس��وتان بوم گردي تدوين مي شود در 
3۱ اس��تان كشور و در روس��تاهايي كه براي طرح 
اش��تغال ضربتي در نظر گرفته ش��ده اند، مدل هايي 
را پیاده سازي كند تا الگوي ساير بوم گردي ها شود. 
دبیر كمیته ملي طبیعت گردي كش��ور در ادامه 
گف��ت: اين ط��رح در 5 اقلیم مختلف كش��ور اجرا 
مي ش��ود تا اقامتگاه ها متناسب با شرايط و امكانات 
آن مناطق ايجاد ش��ود و از يكسان س��ازي در سازه  

بوم گردي ها ك��ه اكنون اتف��اق افتاده، 
جلوگیري ش��ود. به گفته  او كارگروهي 
براي تدوين شرح خدمات ساخت وساز 
بوم گردي ها تش��كیل ش��ده ك��ه بنیاد 
مس��كن بر آن اساس پیش خواهد رفت 
و دفت��ر آنها نیز روي آن نظارت خواهد 
داشت تا اين خانه ها اصولي، متناسب با 
اقلیم آن منطقه و مطابق با اس��تاندارد 

بوم گردي ها ساخته شود. 
فیاض��ي گفت: 38هزار روس��تا در كش��ور ثبت 
ش��ده كه اگر از اين الگو پیروي ش��ود نه تنها سازه  
بوم گردي ها س��اماندهي و مديريت خواهد شد بلكه 
اشتغال زايي و مهاجرت معكوس به مناطق روستايي 

نیز اتفاق مي افتد. 
معاون میراث فرهنگي اداره  كل میراث فرهنگي 
و گردش��گري اس��تان اي��الم خب��ر داد: مرمت پل 
تاريخي گاومیشان براي حفاظت از اين اثر شاخص 
ساس��اني با آواربرداري روي ديواره��ا و بخش هاي 

مختلف بدنه و پايه هاي پل آغاز شد.

اينترنتراهكاريبراينجاتانيميشندرايران
»اينارو« انیمیش��ني ب��ا محوريت 
مش��كالت جامعه در قالب طنز است 
كه پیش تولید آن از تابس��تان س��ال 
۹۴ آغاز ش��ده و عوامل س��ازنده آن، 
اين انیمیشن را تنها در فضاي مجازي 
عرضه كرده اند. آنها معتقدند ش��رايط 
جدي��د و زيرس��اخت هاي اينترنت��ي، 
مس��یر مناس��بي ب��راي بس��یاري از 
فعالیت هاي جديد فراهم آورده كه در 

گذشته امكان پذير نبود. 
به گزارش ايس��نا، امیر كاهاني، كارگردان اين 
مجموعه انیمیشني در تشريح روند تولید مجموعه 
»اينارو« و مشكالت اين عرصه گفته است:»مدتي 
بود سفارش هاي تلويزيوني به دلیل محدوديت هاي 
مالي صدا و س��یما و نهادهاي دولتي كاهش يافته 
بود و ايده اصلي ما پیدا كردن راهي براي دريافت 
بودجه هاي الزم از دس��ت نهادهاي غیررس��مي و 
مردمي بود بنابراين به دنبال س��اخت مجموعه يي 
بوديم كه بتواند حمايت مالي كسب وكارهاي خرد 
را جلب كند. در همین دوره با گس��ترش و بهبود 
زيرس��اخت هاي اينترنتي وگس��ترش نرم افزارها و 
اپلیكیش��ن هاي مختلف مانند وايبر، اينس��تاگرام 
و نهايتا تلگرام به نظر مي رس��ید، كاس��تي هاي ما 
درخص��وص مجاري پخش كاره��ا درحال مرتفع 
شدن اس��ت و مي توانیم محتواي كارمان را تولید 
و در فضاي مجازي منتشر كنیم همچنین منتظر 
اس��تقبال بازار باش��یم. در اين وضعیت مهم ترين 
امتیاز اين ب��ود كه از ورود ب��ه هزارتوي پیچیده 

پخ��ش تلويزيوني رها مي ش��ديم و تا 
حدودي مي توانس��تیم فارغ از برخي 
تلويزيون كار  ممیزي هاي س��لیقه يي 
كنیم كه همین دو مساله مي توانست 
به تس��ريع تولید و كاه��ش هزينه ها 

منجر شود. 
ب��ه ط��ور كل��ي مي ت��وان گف��ت 
اينترنتي،  گس��ترش زيرس��اخت هاي 
كاهش هزينه هاي اينترنت، س��هولت 
و در دس��ترس بودن اينترنت و پوش��ش گسترده 
آن كه در همین چند س��ال اخیر شاهدش بوديم 
در بهتري��ن زمان به ي��اري گروه هاي��ي مانند ما 
آمدند. اگر اين ش��رايط جديد ب��ه وجود نمي آمد 
امروز ش��ركت ما ك��ه افراد زي��ادي در حوزه هاي 
نويس��ندگي، طراحي، اس��توري بورد، ريگ بندي، 
متحرك س��ازي،  آهنگ س��ازي، دوبل��ه و... در آن 
مش��غول فعالی��ت هس��تند در آس��تانه تعطیلي 
ق��رار مي گرفت. درحال��ي كه همین چند س��ال 
نیز بس��یاري از ش��ركت هاي تولید انیمیش��ن با 
چالش ه��اي جدي مواجه و برخ��ي از آنها تعطیل 
ش��دند. بنابراين مي توان گفت كه ش��رايط جديد 
و زيرس��اخت هاي اينترنتي، مسیر بسیار مناسبي 
براي بس��یاري از فعالیت هاي جديد فراهم آورده 

كه در گذشته امكان پذير نبود.«
مجموع��ه  از  ۱۰۰قس��مت  از  بی��ش 
انیمیش��ني»اينارو« ب��ه كارگردان��ي امیر كاهاني 
و نويس��ندگي پدرام ابراهیمي، محس��ن ايزدي و 

امیركاهاني در فضاي مجازي عرضه شده است.

»ماسهنفربوديم«مردادبهتاالرمولويميآيد
نمايش»م��ا س��ه نفر بودي��م« به 
دوم  افش��اريان  تهیه كنندگی س��جاد 
مرداد ماه توس��ط احمد مسجدجامعی 
افتت��اح می ش��ود. اي��ن نماي��ش كه 
عل��وى زاده،  صال��ح  از  تجربه ي��ی 
پوي��ان محم��ودي و پوي��ا چوداريان 
افش��اريان  س��جاد  تهیه كنندگی  ب��ه 
روز يك ش��نبه ۲مرداد توس��ط احمد 
مس��جدجامعی،؛ عضو ش��وراى ش��هر 

تهران و وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت 
اصالحات افتتاح می شود. 

 در روز نخس��ت اي��ن اث��ر نمايش��ی مه��دى 
يزدانی خ��رم و پژمان تیمورت��اش حضور خواهند 
داشت همچنین استقبال در روزهاى نخست باعث 

پايان يافتن بلیت هاى اين نمايش شده است. 
در توضیحات اين نمايش چنین آمده است: اونا 
درگیر يه ماجرايي ش��دن از اونا كه بعید مي دونم 
برا ش��ما اتفاق افتاده باشه. مثل داستان هاي ديگه 

زندگي كه وقتي ش��روع ش��د كس��ي 
نمي دونس��ت چجوري تموم میشه. نه 

اونا نه من نه شما. 
ب��ه  می ت��وان  عوام��ل  ديگ��ر  از 
ن��ور(،  اس��فنديارى)طراح  مصطف��ي 
ش��هرزاد مظاهرى)طراح لباس(، علی 
بروش��ور(،  و  پوس��تر  امیرى)ط��راح 
پ��گاه  تی��زر(،  يارايی)س��اخت  پی��ام 
و  كارگ��ردان  زارعیان)دس��تیار 
برنامه ريز(، ش��ادي خواجه و س��ورنا زاهدى)گروه 
كارگردانی(، سام بهشتی)مش��اور رسانه يی(، سارا 
قالیچی)تئاتربازها،  امیر  تبلیغات(،  حدادى)مشاور 
تبلیغ��ات مجازى(، ملی��كا قديمی)عكاس( و علی 

باقرى)سرپرست تئاتر»كار«( اشاره كرد. 
 »ما سه نفر بوديم« به نويسندگی و كارگردانی 
مش��ترك صالح علوى زاده، پويان محمودي و پويا 
چوداري��ان از ۲م��رداد ماه س��اعت ۱8 در س��الن 

كوچك تاالر مولوى به روى صحنه می رود. 

بررسيقدرتعفو
رييسجمهوري

واشنگتنپست:
اي��ن  اول  در صفح��ه 
روزنامه گزارشي از بررسي 
ام��كان عفو دس��تیاران و 
ترامپ  خان��واده  اعض��اي 
اس��ت.  ش��ده  منتش��ر 
اي��ن  در  واشنگتن پس��ت 
است كه  نوش��ته  گزارش 
ترام��پ از مش��اوران خود 
خواسته تا اختیارات قانوني 

ريیس جمه��وري براي عفو اف��راد مرتبط با ماجراي 
ارتباط با روسیه از جمله دستیاران، اعضاي خانواده و 
حتي شخص او را بررسي كنند. بعضي منابع نزديك 
به ريیس جمه��وري گفته اند كه مش��اوران حقوقي 
ريیس جمه��وري، موضوع عفو را مورد بررس��ي قرار 
داده اند. در قانون اساسي امريكا، حق ريیس جمهوري 
ب��راي اعطاي عفو به محكومان ي��ا مرتكبان جرم، با 
محدوديت هاي آن به رس��میت شناخته شده است. 
طب��ق گفته اي��ن روزنامه، هدف مش��اوران حقوقي 
ترامپ مش��خص ك��ردن اين موضوع اس��ت كه در 
صورت صدور فرمان عفو ريیس جمهوري، پیگیري و 
تحقیقات در مورد ماجراي ارتباط با روس��یه توسط 
رابرت مولر، مامور وي��ژه تحقیق هم متوقف خواهد 
شد يا خیر. به عالوه چه چالش هاي حقوقي اي در اين 

زمینه ممكن است، بروز كند. 

لوموند:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خود به طرح 
فرانس��ه براي حل بحران 
اس��ت.  پرداخته  س��وريه 
به گ��زارش اين نش��ريه، 
فرانس��ه  خارج��ه  وزي��ر 
گفته كه نباي��د بركناري 
بش��ار اس��د از قدرت را به 
عنوان پیش ش��رطي براي 

مذاكرات تاكید كرد. فرانس��ه خواس��تار پیوس��تن 
قدرت هاي جهان به گروه حل بحران س��وريه است. 
اي��ن كش��ور از قدرت هاي بزرگ دخی��ل در بحران 
س��وريه مي خواهد به گروه تماسي ملحق شوند كه 
قرار اس��ت در تالش براي پايان دادن به بن بس��ت 
در مذاكرات سیاس��ي، پیش��نهادهايي را به طرفین 
درگیر ارائه كند. پیروزي امانوئل ماكرون در انتخابات 
رياست جمهوري فرانسه فرصتي را در اختیار پاريس 
قرار داده اس��ت تا سیاس��ت خود را در قبال سوريه 
مجددا مورد بررسي قرار دهد. تحولي كه پس از اين 
انتخابات ص��ورت گرفت، اين بود كه ديگر بركناري 
بشار اسد ريیس جمهور س��وريه از قدرت به عنوان 

پیش شرطي براي مذاكرات مطرح نیست.  

نيويوركتايمز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفحه اول خود با انتش��ار 
عكس��ي از جف سشنز، به 
گ��زارش اختالف ترامپ با 
وزي��ر دادگس��تري امريكا 
گزارش  به  است.  پرداخته 
ج��ف  نیويورك تايم��ز، 
سش��نز، در يك كنفرانس 
خبري در پاس��خ به اينكه 

آيا قصد اس��تعفا از وزارت دادگستري را دارد، اعالم 
ك��رد كه خدمت در وزارت دادگس��تري مايه افتخار 
اوس��ت و تا هر زمان كه صالح باش��د، به اين شغل 
ادامه خواهد داد. اظهارات وزير دادگستري در حالي 
مطرح ش��د كه دونالد ترام��پ در انتقادهاي تندي 
گفته بود كه اگر مي دانس��ت جف سش��نز، خود را از 
تحقیقات درباره روسیه كنار مي كشد، او را براي اين 
سمت انتخاب نمي كرد. پیش از اين جف سشنز، وزير 
دادگستري امريكا كه به تماس هاي پنهاني با سفیر 
روسیه در واشنگتن متهم شده بود، در يك كنفرانس 
خبري اعالم كرد كه خودش را از هرگونه تحقیقات 
درباره فعالیت هاي س��تاد انتخاباتي دونالد ترامپ و 
اتهام تماس هاي آن ستاد با روسیه كنار كشیده است. 

كيوسك

تاريخنگاري

رويداد

يكماهپسازمرگنويسنده»باغملي«صورتگرفت

تاييدخودكشيكوروشاسديازطرفهمسرش

درگذشتآهنگسازيازتبارباخ

همس��ر كوروش اسدي به ش��ايعه هاي پیرامون 
مرگ او پايان داد و به صورت رسمي اعالم كرد اين 
نويس��نده با گاز خودكشي كرده و به مرگ طبیعي 
از دنیا نرفته اس��ت. اوايل تیرماه بود كه رسانه ها از 

درگذشت خالق »باغ ملي« خبر دادند. 
كوروش اس��دي نويسنده مطرح كشورمان نیمه 
ش��ب دوم تیر ۹6 در منزل شخصي خود در تهران 
درگذش��ت. او 5۲ سال بیش��تر نداشت و خبري از 
بیماري خاصي كه منجر به درگذش��ت او شود، در 
میان نبود. با توجه به اينكه اين نويس��نده لحظات 

پايان��ي عمر خود را در خان��ه اش گذرانده، پیكر او 
براي مش��خص شدن علت مرگ، به پزشكي قانوني 
تحوي��ل داده ش��د. پس از مراس��م تش��ییع، دفن 
و بزرگداش��ت، بس��یاري در انتظار ش��نیدن دلیل 
درگذشت او بودند اما علت مرگ رسما اعالم نشد. 
هرچند اخبار غیررس��مي و بس��یاري از دوستان و 
نزدي��كان اين نويس��نده، مرگ او را خودخواس��ته 
مي دانس��تند. به همین دلیل شايعاتي درباره علت 

مرگ او مطرح شد، از خودكشي تا قتل. 
۲۲ تی��ر ب��ود ك��ه يك مجل��ه الكترونی��ك، به 
قل��م و همت جمع��ي از نويس��ندگان و اهل قلم و 
دوستان كوروش اس��دي منتشر شد و با پرداختن 
به موضوع خودكش��ي – از نوع خودكش��ي با گاز- 
 براي نخس��تین بار از علت مرگ اين نويسنده پرده

برداشت.
در پیش��اني اين نش��ريه آمده بود: »خودكشي 
با گاز واكنش��ي اس��ت به متافیزي��ك حقیقتي كه 
پرفورمنس خودكشي اسدي را نه حقیقت كه مجاز 
مي خوان��د. هم آنچه در تالش ب��راي تصرف فضا و 

مصادره به مطلوب كردن جسدي رها شده دارد. 
جز اين نش��ريه الكترونیكي، خبر خودكشي اين 
نويسنده در رس��انه يي منتشر نش��ده بود تا اينكه 
ش��امگاه ۲8 تیر، عاطفه چهارمحالیان نويس��نده و 
همس��ر كوروش اس��دي در گفت وگويي تايید كرد 
ك��ه او هنگامي ك��ه در خانه اش تنها ب��وده با گاز 

خودكشي كرده است. 
به گزارش ايلنا، چهارمحالیان در گفت وگو با اين 
رس��انه، سكوت درباره علت مرگ كوروش اسدي را 

مالحظات قانوني دانس��ت. او در اين باره اعالم كرد 
از آنجا كه خودكش��ي نوعي قتل به شمار مي رود و 
تا زماني كه كامال اثبات نش��ود خودكش��ي صورت 
گرفت��ه، نمي توان آن را اعالم كرد. ما مجبور بوديم 
تا زماني كه پرونده كامال توسط پلیس بسته نشود 
دلیل را اعالم نكنیم. به گفته همسر اين نويسنده، 
ك��وروش اس��دي قب��ل از اقدام به خودكش��ي، در 
يادداش��تي اعالم كرده بود كه خس��ته اس��ت و به 
لحاظ روحي نمي تواند به زندگي خود ادامه دهد. 

ك��وروش اس��دي، در »ب��اغ مل��ي« از رواي��ت 
فروپاش��ي انس��ان هاي معاصر نوش��ته بود و جهان 
 داس��تاني خ��ود را می��ان واقعی��ت و وه��م خلق

كرد.
اين مجموعه داس��تان، در س��ال 83، به عنوان 
برنده چهارمین دوره برگزاري جايزه گلش��یري در 
بخش بهترين مجموعه داستان سال ۱38۲ از ديد 
داوران معرفي ش��د. او نگاه جدي به داستان داشت 
و در اغلب داس��تان هايش فضاي بك��ري را تجربه 
كرده بود. چیزي كه در بیش��تر داستان هايش براي 
او مطرح بود، جست وجو به دنبال گمشده و كشف 
يك راز بود. انگار اما اين اثیري خلق شده با قلم او 
و رازگونه بودن آثارش، از داس��تان ها بیرون آمده و 

بر زندگي و مرگش نیز سايه انداخت. 
اين نويسنده داستان كوتاه معاصر ايراني، مدرس 
داستان نويس��ي و ويراس��تار نیز ب��ود. »پوكه باز«، 
»پايان محل رويت اس��ت«، »گنبد كبود« و رمان 
بلند »كوچه ابرهاي گم ش��ده« از مهم ترين آثار او 

در زمینه داستان نويسي است. 

ب��اخ  ژان  سباس��تیان  يوه��ان 
موس��یقیدان نامدار آلمان��ي، در ۲۱ 
مارس ۱685 در آلمان، در خانواده يي 
هنرمن��د به دنی��ا آمد. ب��اخ، زيرنظر 
ب��رادرش فراگیري موس��یقي را آغاز 
كرد. عالقه به اي��ن هنر در يوهان به 
ق��دري بود كه قطعاتي را كه برادرش 
براي تمري��ن به او م��ي داد در زمان 
كوتاهي فرا گرف��ت و پس از چندي، 
خ��ود در اي��ن فن، به مهارت دس��ت 
يافت. به ش��هادت تاريخ هنر، او يكي 
تب��ار  اعض��اي ش��گفت انگیزترين  از 
موسیقي در تمام اعصار بود. در زماني 
حدود ۲۰۰ سال، خاندان باخ توانست 
۱۲ نوازن��ده و آهنگس��از شايس��ته و 
توان��ا را تربیت كند. اي��ن بازه زماني 
دوراني بود كه كلیس��ا، دولت محلي 
و طبقه اش��راف، حمايت��ي قابل توجه 
از ساخت موسیقي به شكل حرفه يي 
در س��رزمین هاي آلماني زبان به عمل 

مي آوردند. 

پدر سباستیان، يوهان آمبروزيوس 
ب��اخ نوازن��ده چیره دس��ت ويول��ن و 
ترومپت دربار و رهبر دسته نوازندگان 
ش��هري در آيزن��اخ ب��ود. عموه��اي 
موس��یقي  در  همگ��ي  سباس��تیان 
حرفه يي بودند كه از ارگ نواز كلیسا تا 
نوازنده دس��ته موسیقي بارگاه شاهي 
تا آهنگساز در میان آنها يافت مي شد. 
اس��ناد امروزي مشخص مي كنند كه 
ن��ام ب��اخ در آن زمان مي رف��ت تا به 
معادلي براي موسیقیدان تبديل شود. 
با وجود اينكه باخ شكل تازه يي را 
از موس��یقي ارائه نكرد، ولي توانست 
سبك شايع در موس��یقي آلمان را با 
فن��ون كنترپوان، غني كن��د. لطافت 
ق��وي موس��یقي ب��اخ و گس��تردگي 
حاصل هنر وي، او را به عنوان يكي از 
بزرگ ترين آهنگسازان غرب در سنت 

تُنال مشهور كرده است. 
نبوغ باخ به عنوان موس��یقیدان و 
آهنگ ساز برجسته قرن هجدهم، در 

عصر خود ش��ناخته نشد. آهنگ  هاي 
ب��اخ، يك قرن پ��س از م��رگ او به 
ش��هرت رس��ید و اج��راي يك��ي از 
موس��یقي هاي معروفش، درواقع پس 
از ۱۰۰س��ال، آغاز تجدي��د حیات او 
بود. آثار باخ در باب موسیقي ديني از 
لحاظ غنا، ممتاز اس��ت. باخ به واسطه 

عالقه ش��ديدي كه به مذهب داشت، 
آهنگ  هايي با رنگ ديني مي س��اخت 
كه »اي مس��یح و روح« از آن  جمله 
هس��تند. او در راه تعلیم موس��یقي، 
ش��نوايي خ��ود را از دس��ت داد ت��ا 
اينكه سرانجام در ۲۲ جوالي ۱۷5۰ 

میالدي در 65 سالگي درگذشت. 
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