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سخن نخست

  دولت، مردم و »برزخ« سهام عدالت

با وجود تمديد مهلت افزايش صورت حس��اب سهام عدالت تا پايان مهر ماه و اعالم دو 
برابر شدن ارزش اين سهام توسط رييس سازمان خصوصي سازي، باز هم به نظر نمي رسد 
بخ��ش بزرگي از دارندگان اين اوراق ترغيب ب��ه واريز مبلغ 470 هزار تومان مابقي ارزش 
سهام خود شوند. علت اين عدم رغبت چيست؟ چرا مردمي كه مثال براي خريد يك خودرو 
حاضرند مبالغ هنگفتي پول خود را نزد ش��ركت هاي خودروساز به وديعه گذارند يا صرف 
خريد و نگهداري دالر و سكه و... به اميد افزايش قيمت آنها كنند، اكنون حاضر نيستند در 
اين سرمايه گذاري مناسب شركت كنند و با پرداخت مابقي سهام خود، دوبرابر سود كسب 
كنند؟ طبعا عدم رغبت بخشي از سهامداران، به سبب دراختيار نداشتن همين مبلغ چند 
صد هزار تومان اس��ت، اما چرا بخش بزرگي كه چندين و چند برابر اين مبلغ را دراختيار 

دارند و حتي در بانك ها سپرده گذاري كرده اند اقدام به تكميل موجودي خود نمي كنند؟
بخش��ي از پاسخ را ش��ايد بتوان در نظريات برنده نوبل اقتصاد »ريچارد تالر« دانست. 
آنجا كه عنوان مي كند كه »گاهي انسان ها لذت آتي و هم اكنون را ترجيح مي دهند. حتي 
اگر بدانند كه با صبوري خواهند توانست پول بيشتري يا زندگي بهتري داشته باشند.« از 
سوي ديگر معضل را مي توان در ضعف فرهنگ سهامداري و عدم اعتماد مردم به سودآوري 
اين گون��ه دارايي ها هم دانس��ت. عدم اعتمادي كه بخش بزرگ��ي از آن به »عدم آگاهي« 
بازمي گردد، آن هم در مورد س��رمايه گذاري در ب��ازار آتي كه به خودي خود نيز وضعيت 
پيچيده ي��ي دارد. در واقع »س��هام عدالت« يكي از پيچيده تري��ن مباحث اقتصادي امروز 
كش��ورمان اس��ت كه نه فقط براي مردم عادي كه نخبگاني كه تاحدودي دس��ت در كار 
اقتصادي دارند هم در فهم زواياي آن مش��كل دارند. »سهام عدالت« همچون هدفمندي 
يارانه ها و »مسكن مهر« يكي از ميادين مين به جاي مانده از دولت هاي نهم و دهم است 
كه خنثي كردن مين هاي آن دقت و توجه بسيار و چه بسا مهارتي بيش از دو ميدان ديگر 
را مي طلبد.  اين پروژه كه در سال 85 و با اهدافي بس بزرگ همچون: افزايش ثروت و ايجاد 
درآمد دايمي براي خانوارهاي نيازمند و مشاركت آنان در امور اقتصادي، كاهش اندازه بخش 
دولتي، اصالح ساختار و مديريت شركت ها و افزايش كارايي بنگاه هاي دولتي واگذار شده و 
ترويج فرهنگ سهامداري و... آغاز شد، طي بيش از 10 سال با فراز و فرود بسيار مواجه شد. 
اما اميد آن مي رفت كه با واگذاري صورت حساب اين سهام به 49ميليون سهامدار 60 بنگاه 
عظيم دولتي در اسفند سال گذشته، باالخره اين وعده 10ساله به مقصود برسد. بنگاه هاي 
بزرگي همچون كارخانه هاي فوالد و پااليش نفت و بانك ها و مخابرات و... كه اگرچه ارزش 
زمان واگذاري آنها 40 هزار ميليارد تومان بوده اما ارزش امروز آنها حدود 80هزار ميليارد 
تومان برآورد مي شود و داشتن سهام آنها براي هر فردي مي تواند بسيار جذاب باشد. تصور 
مسووالن دولت آن بود كه سهامداران با پرداخت مابقي ارزش سهام خود )به استثناي دو 
دهك اول كه كل مبلغ سهام ش��ان توس��ط دولت پرداخت شده است( اين امكان را فراهم 
مي آورند تا فاز بعدي اين پروژه بزرگ كه ايجاد »صندوق هاي شركت سرمايه گذاري قابل 
معامله )Exchange traded fund - ETF( به س��امان برس��د و موضوع ختم به خير 
شود. اما اكنون با عدم استقبال مردم دو راه در مسير آينده اين سهام قرار گرفته است؛ يك 
راه آن است كه روساي دو كميسيون »اقتصادي« و »بودجه« مجلس از رييس جمهوري، 
خواهان اجراي آنند، يعني پرداخت سود نقدي و خودداري از توزيع سود نقدي سهام عدالت 
و افزايش سهام سهامداران و هزينه كرد مبلغ 4هزار ميليارد تومان سود بنگاه هاي مشمول 
سهام عدالت براي انجام پروژه هاي مهم اقتصادي. راهكار ديگر كه از سوي رييس سازمان 
خصوصي سازي عنوان شده يعني پرداخت سود نقدي و بازگشت سهام خريداري نشده از 
س��وي سهامداران به مالكيت دولت.  متاسفانه اين پروژه عظيم كه بدون پشتوانه فكري و 
زيرساخت هاي الزم آغاز شد، كل اقتصاد كشور و به خصوص بزرگ ترين بنگاه هاي صنعتي 
و اقتصادي كش��ور را درگير خود كرد. بنگاه هاي عظيمي كه به واس��طه ايجاد مش��كالت 
متعدد مديريتي و عدم امكان برنامه ريزي ميان و بلندمدت و كاهش ظرفيت ها و انگيزه هاي 
انباشت سود و نيز عدم انگيزه ورود بخش خصوصي و ضعيف شدن امكان نظارت بر عملكرد 
فعاليت هاي بنگاه ها و رشد و توسعه مناسب خود را طي نكرده يا شايد حتي روند نزولي را 
در حركت خود تجربه كردند.  عجالتا به نظر مي رسد جامعه ايران هنوز به لحاظ ساختار 
رواني )نظريه تالر( و آگاهي كم از بازار سرمايه با فرهنگ سهامداري و بورس ميانه خوبي 
ندارد و روش هاي سنتي معمول سرمايه گذاري )سپرده گذاري در بانك، خريد خودرو و...( 
را بيشتر مي پسندد! پس بهتر است دولت نيز بيش از اين اصرار نورزد و آنچنان كه رييس 
سازمان خصوصي سازي گفته است سهام  بالتكليف را دراختيار گرفته و از طريق بورس به 

خريداران واقعي عرضه كند. 

  Vol.4  No .941  Wed.  October 11. 2017     چهارشنبه 19  مهر 1396          20     محرم 1439  سال چهارم   شماره  941    16 صفحه  قيمت: 1000 تومان   

آخرين برآورد صندوق بين المللي پول درباره رشد اقتصادي ايران نشان مي دهد 

رشد تك رقمي تا 1400
 همين صفحه 
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با وجود تمديد مهلت افزايش صورت حساب سهام 
عدالت تا پايان مهر ماه و اعالم دو برابر ش��دن ارزش 
اين سهام توس��ط رييس س��ازمان خصوصي سازي، 
باز هم به نظر نمي رس��د بخش بزرگ��ي از دارندگان 
اي��ن اوراق ترغي��ب به واريز مبل��غ 470 هزار تومان 
مابقي ارزش س��هام خود شوند. علت اين عدم رغبت 
چيست؟ چرا مردمي كه مثال براي خريد يك خودرو 
حاضرند مبالغ هنگفتي پول خود را نزد ش��ركت هاي 
خودروس��از ب��ه وديع��ه گذارن��د يا ص��رف خريد و 
نگهداري دالر و س��كه و... به اميد افزايش قيمت آنها 
كنند، اكنون حاضر نيس��تند در اين س��رمايه گذاري 
مناسب شركت كنند و با پرداخت مابقي سهام خود، 

دوبرابر سود كسب كنند...

»۲8مه��ر ماه؛ اج��راي طرح رجيس��تري تلفن 
هم��راه براي جلوگيري از قاچاق اين محصول كليد 
مي خورد.« بر اين اساس، صنوف عرضه تلفن همراه 
تنها 9روز ديگر فرصت دارند تا خود را براي اجراي 
اين طرح مهم آماده كنند. اين طرح كه با همكاري 
3 وزارتخانه ارتباط��ات وفناوري، صنعت، اقتصاد و 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و گمرك از پايان مهر ماه 
اجرايي مي ش��ود در فاز نخست براي 5 تا 10درصد 
از مدل هاي برند هاي گوش��ي تلفن همراه پيامكي 
ارسال مي شود، مبني بر اينكه گوشي شما از مبادي 
قانوني وارد نشده اس��ت. اگرچه مدت زيادي است 
كه س��خن از اجراي اين ط��رح ملي به ميان مي آيد 
ام��ا گويا تاكنون اراده جدي بين دولتي ها و صنوف 
عرضه كنن��ده اين محصول براي اج��راي نهايي آن 

وجود نداشته است...

 دولت، مردم و »برزخ« 
سهام عدالت

زواياي پنهان طرح رجيستري
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راه و شهرسازي

13

 گام سوم فسادزدايي
از مديريت شهري

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 
بعد از اينكه محمدعلي نجفي، ش��هردار تهران طي 
دو بخشنامه جداگانه در خصوص منع صدور هولوگرام 
و نيز ساماندهي عملكرد شوراي شهرسازي و معماري 
مناطق عمال مبارزه با فساد در شهرداري را كليد زد، روز 
گذشته نوبت شوراي شهر پنجم بود كه نخستين طرح 
ضدفساد شوراي پنجم را تصويب كند. در نشست علني 
ديروز پارلمان ش��هري پايتخت، طرح الزام ش��هرداري 
تهران به س��اماندهي واگذاري حق بهره برداري امالك، 
اراضي و اموال غيرمنقول شهرداري به اشخاص حقيقي، 
حقوقي و موسس��ات عمومي غيردولتي مورد بررس��ي 
ق��رار گرف��ت و در نهايت ب��ا 13راي موافق به تصويب 
رس��يد. به گزارش »تعادل« براساس اين طرح هرگونه 
واگذاري امالك، اراضي و اموال غيرمنقول ش��هرداري 
تهران و س��ازمان ها و شركت هاي تابعه به صورت حق 
بهره برداري به رايگان يا با شرايط معين به موسسات و 
نهادهاي عمومي غيردولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي 
از جمله موسس��ات خيريه، بيمارس��تان ها، مس��اجد، 

هيات ها و...

 حسين حقگو   

 حسين حقگو   
تحليلگر اقتصادي

آخرين برآورد صندوق بين المللي پول درباره رشد اقتصادي ايران نشان مي دهد

 رشد تك رقمي تا 1400
گروه جهان| 

صن��دوق بين المللي پول)IMF( در جديدترين گزارش خود پيش بيني كرد كه 
نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميالدي به 3.5 درصد برسد. بنا بر پيش بيني 
اين نهاد بين المللي اقتصادي كه ديروز در قالب »دورنماي اقتصادي جهان« منتشر 
ش��د، نرخ رشد اقتصادي ايران احتماال تا 5 سال ديگر تك رقمي خواهد ماند. بنا بر 
برآورد اين صندوق نرخ رش��د اقتصادي ايران در س��ال آينده 3.8 درصد و در سال 
۲0۲۲– يعني 1400شمس��ي– 4.1 درصد خواهد ب��ود. همچنين بنا بر پيش بيني 
اين نهاد،  نرخ بيكاري ايران در س��ال جاري ميالدي به 1۲.417 درصد مي رسد كه 
نس��بت به سال گذشته برابر با 1۲.450 درصد اندكي كمتر خواهد شد. گفته شده، 
نرخ بيكاري ۲016 نس��بت به سال ۲015 افزايش داشته است. همچنين نرخ تورم 
ايران براي ۲017 معادل 10.1 درصد پيش بيني ش��ده و برآورد اين نهاد بين المللي 
از نرخ تورم س��ال ۲018 نيز به 9.7 درصد تصحيح ش��ده است. در گزارش پيشين 
صندوق، نرخ تورم ايران در س��ال ۲016 برابر 8.9 درصد برآورد شده بود. همچنين 
تراز حس��اب جاري اي��ران نيز از ۲.4 درصد توليد ناخالص ملي در س��ال ۲015 به 
4.05 درصد توليد ناخالص ملي در س��ال ۲016 رس��يده و در سال ۲017 به 5.05  
درصد كاهش خواهد يافته اس��ت.  همچنين بنا بر برآورد صندوق بين المللي پول، 
رش��د اقتصادي جهان از 3.6 درصد در س��ال ۲017ميالدي به 3.7 درصد در سال 
۲018 افزايش خواهد يافت. اين نهاد مالي با مثبت ارزيابي كردن رش��د اقتصادي 
بازارهاي نوظهور پيش بيني كرده كه شتاب رشد اين بازارها در سال ۲017ميالدي 
4.6 درصد و در سال ۲018ميالدي 4.9 درصد خواهد بود. در اين پيش بيني به طور 
مش��خص به رش��د اقتصادي چين اشاره شده اس��ت.  در همين حال بنا بر گزارش 
گاردين، صندوق بين المللي پول همچنين به مناسبت دهمين سالگرد بحران بزرگ 
مالي به دولت ها توصيه كرده كه نبايد به چش��م انداز رش��د اقتصادي جهان بسنده 
كنند. »آي ام اف« هشدار داده، روند بهبود اقتصادي اخير جهان با وجود تالش هاي 
كش��ورهاي غربي)جز بريتانيا( ممكن اس��ت كه به آخر نرسد. همچنين گفته شده 
اين خطر وجود دارد كه دولت ها به واس��طه ش��كوفايي بازارها و چشم انداز امنيت 
به اش��تباه بيفتند.  موريس اوستفلد، مشاور اقتصادي صندوق بين المللي پول گفته 
شرايط اقتصاد جهاني كامال با 18ماه پيش متفاوت شده است، زماني كه چشم انداز 
روش��ني براي رش��د اقتصادي وجود نداش��ت. اوستفلد با اش��اره به اينكه بازارهاي 
مال��ي انتظ��ار افزايش نرخ بهره در امري��كا را ندارند يا مس��اله كاهش محرك هاي 
بانك مركزي اروپايي كه مي توانست مشكل ساز باشد، مطرح نيست، گفته است:»با 
افزايش رشد اقتصادي در اروپا، ژاپن، چين و اياالت متحده تصوير پيش روي امروز 
بس��يار متفاوت است. اين تحوالت مثبت باعث ايجاد اعتماد به نفس بيشتري شده 
اما نه سياس��تمداران و نه بازارها نبايد دچار توهم شوند. زيرا بررسي دقيق تر نشان 
مي دهد كه بهبود جهاني ممكن اس��ت پايدار نباش��د به  وي ژه اينكه چشم انداز رشد 

اقتصادي هنوز در بسياري از نقاط جهان نااميدكننده است«.
ادامه در صفحه 7



 مذاكرات معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور 
در كابل؛مهر| معاون امنيتي و انتظامي وزارت كش��ور 
در س��فر به افغانستان، مذاكراتي را در زمينه حوزه هاي 
امنيتي، مرزي، امور اتباع و انتظامي با مقامات اين كشور 
انجام داد. در ادامه سفر حسين ذوالفقاري معاون امنيتي 
و انتظامي وزارت كشور به افغانستان، مذاكرات دو طرف 
در حوزه هاي امنيتي، مرزي، امور اتباع و انتظامي مطرح 
و طرفين موضوع هاي مش��ترك را به بحث گذاش��تند. 
در پايان نشس��ت صورتجلسه مش��ترك ميان روساي 

هيات هاي دو كشور به امضا رسيد. 
 مرتض�وي در جلس�ه دادگاه كهري�زك حاضر 
نش�د؛ايلنا| ميرمجي��د طاه��ري وكيل اولي��اي دم 
روح االميني در رابطه با جلس��ه رس��يدگي به اتهامات 
س��عيد مرتضوي در پرونده كهريزك كه در شعبه ۲۲ 
دادگاه انقالب برگزار شده بود، گفت: روز سه شنبه متهم 
پرونده با ارائه گواهي پزشكي در جلسه دادرسي حاضر 
نشد. طاهري خاطرنشان كرد: قاضي پرونده با توجه به 
اينكه اخذ اظهارات مرتضوي الزم بود، اعالم كرد جلسه 
بعدي رسيدگي به پرونده ۳۰ آبان ماه است. وي افزود: 
چنانچه مرتضوي جلسه بعد هم در جلسه حاضر نشود، 
به نظر نمي رس��د كه وقت دادرسي تمديد شود احتماال 

دادگاه رسيدگي مي كند و حكم صادر مي كند. 
 پرداخت وجوه سپرده گذاران كاسپين تا مبلغ 
200ميليون تومان؛باش�گاه خبرنگاران| دادستان 
تهران گفت: وجوه سپرده گذاران موسسه مالي كاسپين 
تا مبلغ ۲۰۰ميليون تومان پرداخت مي ش��ود. جعفري 
دولت آبادي ضمن تبريك و گراميداش��ت هفته ناجا با 
اشاره به اينكه ظرف 6ماه گذشته تجمع هاي اعتراضي 
متعددي در رابطه با برخي موسس��ات مالي در س��طح 
كشور برگزار شده است، اظهار داشت: مردم بايد وجوه 
خود را در موسس��اتي سپرده گذاري كنند كه معتبر و 
داراي مجوز بانك مركزي باش��د و اين موسسات وعده 
س��ود غيرمتعارف كه فراتر از مصوبات قانوني اس��ت را 
ندهند. جعفري دولت آبادي خطاب به مسووالن سيستم 
بانكي كشور اظهار داشت: وظيفه بانك مركزي نظارت 
بر سيس��تم مالي كش��ور ش��امل بانك ها، صندوق ها و 

موسسات پولي، مالي و اعتباري است. 
 برگ�زاري مراس�م يادب�ود ج�ال طالباني در 
تهران؛خبرآناي�ن| مراس��م يادبود ج��الل طالباني 
رييس جمهور س��ابق عراق در مس��جد جامع شهرك 
قدس برگزار مي شود. به مناسبت درگذشت آقاي جالل 
طالباني رييس جمهور س��ابق عراق و دبيركل اتحاديه 
ميهني كردستان عراق مراسم بزرگداشتي روز پنج شنبه 
۲۰ مهرماه از س��اعت 16 الي 17:۳۰ در مسجد جامع 
ش��هرك قدس ابتداي فاز ۳ برگزار مي شود. اين مراسم 
از طرف نمايندگي اتحاديه ميهني كردس��تان عراق در 
تهران، نهادهاي مرتبط جمهوري اسالمي ايران، قرارگاه 
رمضان سپاه پاسداران انقالب اسالمي، جامعه كردهاي 

مقيم تهران و انستيتوي كرد برگزار خواهد شد. 
 دوران حضور و س�لطه امريكا در غرب آس�يا 
به پايان رس�يده است؛آنا| سخنگوي ارشد نيروهاي 
مس��لح با بيان اينكه مقابله با تجاوزگ��ري امريكا يك 
امر جدي و تمرين ش��ده است، خاطرنشان كرد: دوران 
حضور و س��لطه امريكا در غرب آسيا به پايان رسيده و 
مدت ها از مرگ خاورميانه جديد امريكايي گذشته است. 
س��ردار سرتيپ  پاسدار سيدمسعود جزايري سخنگوي 
ارشد نيروهاي مس��لح اظهار كرد: ظاهراً دولت ترامپ 
حرفي جز دشنام را نمي فهمد و نياز به شوك هايي دارد 
كه مفهوم جديد قدرت در جهان امروز را متوجه شود. 
معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي س��تاد كل نيروهاي 
مسلح ادامه داد: اگر قرار بود خط سير رو به رشد توان 
دفاعي كشور تحت تاثير ياوه گويي هاي بيگانه قرار گيرد، 

اصوالً اين حركت غرورانگيز را شروع نمي كرديم. 
 حضور وزير دادگستري در كميسيون قضايي و 
حقوقي مجلس؛ايسنا| يحيي كمالي پور عضو هيات 
رييس��ه كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس شوراي 
اس��المي گفت: سوال هاي ۳نفر از نمايندگان در جلسه 
روز گذشته اين كميس��يون با حضور وزير دادگستري 
بررسي ش��د. وي با تشريح جلس��ه كميسيون قضايي 
و حقوق��ي مجل��س اظهار ك��رد: در اين جلس��ه وزير 
دادگستري به س��وال نادر قاضي پور نماينده اروميه در 
خصوص بودجه ش��وراهاي اختالف پاس��خ داد. يحيي 
كمالي پور افزود: بودجه ش��وراهاي حل اختالف بايد به 
شكل 1۰۰درصد صرف كاركنان اين نهاد شود، اين در 
حالي است كه در حال حاضر به هر كارمند شوراي حل 
اختالف ۲۰۰هزار تومان پرداخت مي شود اما در قانون 
حداقل حقوق مصوب قانون كار پيش بيني شده است. 

 هيات�ي از 3ق�وه براي نظارت بر ف�روش اموال 
كاس�پين تش�كيل مي ش�ود؛خانه ملت| مس��عود 
پزش��كيان نايب رييس اول مجلس ش��وراي اسالمي از 
تش��كيل هياتي از بانك مرك��زي، مجلس، قوه قضاييه 
و نماينده سپرده گذاران موسسه كاسپين براي نظارت 
بر فروش اموال اين موسس��ه خبر داد و گفت: چندين 
جلسه در اين خصوص تشكيل و گزارشي ارائه شد كه 
در نهايت به يك جمع بندي در اين خصوص رس��يديم 
و اين جمع بندي نوشته شد. بر اين اساس توسط بانك 
مركزي خط اعتباري باز مي شود تا با اين اقدام مشكالت 
96درصد سپرده گذاران كاسپين در مرحله نخست رفع 
ش��ود. وي خاطرنش��ان كرد: مخالفت هايي در اين باره 
صورت گرفت مبني بر اينكه افرادي كه سپرده بيشتري 
دارند، متضرر مي شوند، چراكه تمام سرمايه بانك به اين 
96درص��د اختصاص مي يابد و منابع كمي براي س��اير 

سپرده گذاران مي ماند. 
 ديدار امي�ر عبداللهيان و س�فير مصر درباره 
مسائل منطقه اي؛ايلنا| امير عبداللهيان دستيار ويژه 
رييس مجلس در امور بين الملل با س��فير ياسر عثمان 
ريي��س دفتر حفاظت منافع جمه��وري عربي مصر در 
ساختمان بين الملل مجلس شوراي اسالمي ديدار كرد. 
در اين ديدار درباره موضوعات و مسائل مشترك مهم و 
قابل توجه طرفين در خصوص مسائل دوجانبه پارلماني 
و منطقه ي��ي تبادل نظر ش��د. همچنين طرفين در اين 

ديدار تحوالت جاري منطقه را مطرح كردند. 
 تصويب طرح تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري 
پااليش�گاه كرمانش�اه به بخ�ش خصوصي؛مهر| 
نماين��دگان در نشس��ت علني ديروز مجلس ش��وراي 
اس��المي با ط��رح تحقيق و تفحص از نح��وه واگذاري 
پااليش��گاه كرمانش��اه به بخش خصوصي با 161راي 
مواف��ق، ۲5راي مخالف و 9راي ممتنع از مجموع ۲17 
نماينده حاضر در جلس��ه موافق��ت كردند. محمدرضا 
پورابراهيمي داوران��ي در تش��ريح گزارش كميس��يون 
اقتصادي در خص��وص طرح تحقيق و تفحص از نحوه 
واگذاري پااليشگاه كرمانشاه به بخش خصوصي گفت: 
طرح مذكور بر اساس نامه يي كه تعدادي از نمايندگان 
كه عمدتا مربوط به استان كرمانشاه بودند به كميسيون 
اقتصادي ارجاع ش��د كه بر اس��اس ماده ۲14آيين نامه 

داخلي مجلس در جلسه يي مورد بررسي قرار گرفت. 

روي موج خبر

نوبخت مداخله دولت در بازار ارز را رد كرد

سياست دولت، مديريت نرخ ارز شناور است
گروه ايران  

ماج��راي افزايش نرخ دالر ك��ه طي روزهاي اخير 
س��روصداي زي��ادي در فض��اي رس��انه يي و محافل 
اقتصادي كش��ور ب��ه پا كرده، جلس��ه روز گذش��ته 
س��خنگوي دولت با خبرنگاران را نيز تحت تاثير خود 

قرار داده بود. 
نوساناتي كه از نظر آقاي سخنگو، سال گذشته نيز 
در چنين روزهاي��ي درباره نرخ دالر به وجود آمد و با 
مديريت دولت به وضعيت تثبيت شده قبلي بازگشت. 
همين موضوع محتواي پرسش خبرنگار تعادل از 
سخنگوي دولت را تشكيل مي داد؛ نوبخت در پاسخ به 
اين پرسش »تعادل« درباره ابعاد مختلف افزايش نرخ 
ارز به اين نكته اش��اره كرد: سياست دولت اين نيست 
كه پول ملي تضعيف شود، اما به نظر مي رسد، برخي 
گروه ها و رسانه هاي داخلي تالش مي كنند تا بي محابا 
مشكالت و حاشيه سازي هايي كه رييس جمهور امريكا 
مي س��ازد را به داخل كشور منتقل كنند. نوبخت در 
ادامه تاكيد مي كند كه مطالبه دولت و ملت از ساختار 
قضايي اين است كه بدون اينكه شائبه سياسي كاري 
و برخ��ورد جناحي به وجود آي��د با زمينه هاي واقعي 

فساد مقابله كنند. 
در كن��ار بحث افزايش ن��رخ دالر، موضوعات مهم 
ديگري نيز در اين جلس��ه مطرح ش��دند كه نوبخت 
به آنها پاس��خ داد. موضوعاتي چ��ون مطالبات برخي 
كاركنان و بازنشس��تگان از دول��ت، واكنش ايران به 
تحريم هاي كاتس��ا، آخرين اخبار دس��تگيري مهدي 
جهانگيري، تس��هيالت وي��ژه دولت براي مس��افران 
اربعي��ن، انتخاب وزراي علوم و نيرو، واكنش رس��مي 
دول��ت به محدوديت ه��اي رييس دول��ت اصالحات، 
آخرين اخبار بودجه سال97 و... از ديگر مباحثي بودند 
كه در نشس��ت روز گذشته مطرح شدند و سخنگوي 

دولت به آنها پاسخ داد.
نوبخت ديروز در ابتداي صحبت هايش پاس��خ به 
س��والي در مورد احتمال تروريستي خواندن سپاه از 
سوي امريكا افزود: »مواضع دولت نسبت به سپاه بسيار 
روشن است و سپاه يك ارگان رسمي، انقالبي و ارزشي 
نظام اس��ت. هر كشوري بخواهد سپاه را كه در نبرد با 
تروريست هاست، تروريست بداند در صف تروريست ها 

قرار مي گيرد.«
وي ادام��ه داد: يكي از مولفه ه��اي قدرت و اركان 
دفاع از ملت بعد از انقالب بوده و همچنان مورد اعتماد 
است و مردم هيچ گاه ايثار و رشادت هاي سپاه در دفاع 

از كشور را فراموش نمي كنند. 

 فضاسازي هاي ارزي
س��خنگوي دولت در پاسخ به پرس��ش »تعادل« 
اظهاركرد: رييس جمهوري نس��بت به فساد حساس 
است و به تمام دستگاه هاي اطالعاتي و دولت دستور 
داده كه بايد اطالعات فس��اد به وي داده شود تا بدون 

اغماض و خط قرمز با آن فساد مبارزه كند. 
نوبخت تصريح كرد: بخشي از مبارزه با فساد نيز با 
قوه قضاييه است و بايد اين فرصت را به اين قوه بدهيم 
و با استدالل به اين مباحث ورود كرده و در راه مقابله 

ريشه يي با فساد كمك كنيم. 
وي ادامه داد: اما دولت انتظار دارد كه قوه قضاييه 
مس��تقل، كنش ها و واكنش هايش به شكلي باشد كه 
شبهه كار سياسي نداش��ته باشد تا در اين صورت بر 
عملك��رد اين قوه تاثير نگذارد و م��ردم از قوا متاثر و 

دلخور نشوند. 
س��خنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري اظهار 
كرد: در شرايطي كه كشورهاي ديگر و امريكا به دنبال 
انتقال تشنج به داخل ايران هستند، انصاف نيست كه 
با درگيري و اختالف، م��ردم را نگران كنيم و همين 
موضوع باعث كاهش س��رمايه گذاري و توليد مي شود 

و مردم در اين ش��رايط به دنب��ال تبديل دارايي هاي 
غيرثاب��ت خود ب��ه ثاب��ت و س��رمايه گذاران هم در 
سرمايه گذاري ترديد مي كنند. نوبخت افزود: اين موارد 
ضدتوسعه اس��ت و قوه قضاييه قوه يي مستقل بوده و 
بايد اس��تقالل داشته باش��د البته سخنان من دال بر 
سياسي بودن مواضع قوه قضاييه نيست بلكه به دنبال 

تلنگر براي توجه بيشتر قوه قضاييه هستيم. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: ممك��ن اس��ت يك خبر 
خبرگزاري باعث دامن زدن به تش��نج در جامعه شود 
ولي در زماني كه تش��نج و بي منطقي توس��ط دولت 
مستكبر امريكا روي ملت ايران است كه البته به نوعي 
نش��ان دهنده قدرت ملي ما نيز است، به دنبال تزريق 
ناامني به داخل مرزها هس��تند، نبايد به آن دامن زده 

شود زيرا مخالف آموزه هاي اسالمي است. 
وي تصريح كرد: سخنان افراد هم نبايد به گونه يي 
باشد كه باعث تحريك مسووالن شده زيرا آثار آن در 
س��فره مردم ديده مي شود. س��خنگوي دولت درباره 
س��خنان رييس جمهوري در جمع دانشجويان درباره 
محدوديت هاي جديد ايجاد ش��ده براي رييس دولت 
اصالح��ات نيز اظه��ار كرد: موضع رس��مي دولت در 

سخنان رييس جمهوي بيان شده و در چنين شرايطي 
كه دشمن تالش مي كند ايران را ناامن كرده و تشنج و 
پرخاشگري را به عنوان ضربه يي به آرامش ايران به كار 
برد، ايران امروز محتاج اتحاد و استحكام صفوف خود 

است نه اينكه همديگر را متهم كنيم و ضربه بزنيم. 
نوبخ��ت همچنين درباره حك��م دري اصفهاني به 
عنوان يكي از اعضاي كارشناس��ي تيم مذاكره كننده 
هس��ته يي گفت: با عنايت به اينكه مباحث جاسوسي 
از وظايف وزارت اطالعات اس��ت و شهادت و گزارش 
وزير اطالعات درباره اتهامات نارواي جاسوس��ي كه به 
فرزند يكي از روس��اي قوا را قبول كرديم و واقعا بايد 
قبول كنيم، اين موضوع را نيز واسپاري به سيستم هاي 
اطالعاتي و ضد جاسوس��ي كنيم، چراكه آنها از همه 

موارد باخبر هستند. 

 دولت خواهان تقليل ارزش پول ملي نيست
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه دولت با قدرت در 
برابر نوسانات ارز و طال عمل مي كند، گفت: سياست 
دولت اين نيس��ت كه پول ملي تضعيف شود و ارزش 

پول ملي تقليل يابد.

نوبخت در پاس��خ به اين س��وال كه برخي مدعي 
هستند كه دولت براي جبران كسري بودجه در افزايش 
نرخ دالر و سكه مشاركت دارد، گفت: دولت با كاهش 
ارزش ريال در برابر دالر و به صورت غيرمنطقي مخالف 
است و سياست دولت مديريت نرخ ارز شناور است. وي 
ادامه داد: دولت از تضعيف پول ملي متضرر مي ش��ود، 
چ��را كه اگ��ر قيمت ي��ك دالر چند توم��ان افزايش 
پيدا كند از نظر رواني ب��ر قيمت كاالهاي ديگر تاثير 
مي گذارد كه ما مخالف اين اتفاق هس��تيم. سخنگوي 
دولت با بيان اينكه اين تهمت به دولت اس��ت، اظهار 
كرد: رييس جمهوري نس��بت به افزايش قيمت دالر و 
پول ملي حساس هستند و در جلسات اين موضوعات 
را به صورت جدي دنبال مي كنند. نوبخت توضيح داد: 
اين س��خنان از سوي كساني ش��نيده مي شود كه در 
انعكاس تشنج آفريني هاي ترامپ در امريكا موضوعات 
را ب��ه داخل مي كش��انند و بي محابا عم��ل مي كنند، 
بنابراي��ن قبول كنيم يك دولت پرخاش��گر در امريكا 
وجود دارد كه هم حزبي هايش هم آن را قبول ندارند. 

 افزايش دامنه هاي صادرات
وي در پاس��خ به اينكه با توجه به باال رفتن ميزان 
صادرات نف��ت پس از برجام موض��وع كمبود بودجه 
مطرح شده است، نظر دولت در اين خصوص چيست، 
گفت: تا اوايل س��ال 95 ميزان ص��ادرات نفت خام و 
ميعان��ات گازي با كاهش چش��مگيري مواجه بود و 
حداكثر ميزان صادرات نفت خام يك ميليون بش��كه 
بود. سخنگوي دولت ادامه داد: امروز ۲ميليون و 6۰۰ 
هزار بشكه نفت خام و ميعانات گازي صادر مي كنيم 
و ب��ه همان ميزان از ارز ناش��ي از فروش نفت خام و 

صادرات آن استفاده مي كنيم. 
نوبخت افزود: از همان سال تاكنون به ويژه مقدار 
ص��ادرات افزايش يافته و قيمت نفت به ش��دت تنزل 
يافته اس��ت. وي خاطرنش��ان كرد: در ح��ال حاضر 
فروش نفت به طور متوس��ط طي ماه هاي گذش��ته با 
رقم بش��كه يي 47دالر بوده در حالي كه در سال 9۲ 
اين رقم 1۰8دالر بود. س��خنگوي دولت در پاسخ به  
اينكه وزير امور اقتصادي و دارايي مهم ترين خواس��ته 
رييس جمهوري را اصالح نظ��ام بانكي عنوان كردند، 
دولت براي اين موضوع چه اقداماتي انجام داده است، 
خاطرنشان كرد: در اين زمينه دو مساله مطرح است، 
يك��ي نرخ س��ود بانكي و ديگ��ري پرداخت مطالبات 
بانك ها از دولت كه در هر دو موضوع دولت اقداماتي را 

انجام داده و ادامه خواهد داد. 
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ايران2

مشاور فرهنگي رييس جمهوري گفت: 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمي يكي از دو 
س��تون قدرتمند اقتدار دفاعي ايران است.
ب��ه گزارش ايرنا، حس��ام الدين آش��نا در كانال 
تلگرامي خود نوش��ت: بزرگ ترين دستاورد سپاه در منطقه كمك به 
ملت هاي س��وريه و عراق و پيشگيري از فرآيند فروپاشي تروريستي 
ساختار دولت– ملت هاي منطقه است. وي تصريح كرد: اگر سپاه نبود 
تروريس��ت ها به تخريب حرم زينبيه بسنده نمي كردند و سلطه خود 
را نه تنها بر كربال، نجف، كاظمين و س��امرا كه بر حرمين ش��ريفين 
نيز تحميل مي كردند و در انتهاي يك سلسله جنگ هاي پايان ناپذير 
چيزي جز س��رزميني س��وخته از خانه ابراهي��م و محمد)ص( باقي 
نمي گذاش��تند. رييس مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري 
اضاف��ه كرد: از نظر ترام��پ و ترامپ صفتان گناه نابخش��ودني ياران 
سليماني ها و همداني ها و حججي ها، مقابله با همه اشكال تروريسم 
دولتي و فرادولتي مورد حمايت امريكاست كه هدفي جز تبديل كل 
منطقه به محيط عملياتي رژيم اش��غالگر قدس ندارد. اما ترامپ بايد 
بداند آنچه اوباما در برجام به دس��ت نياورد؛ او هم در پس��ابرجام به 
دس��ت نخواهد آورد. آشنا خاطرنشان كرد: ايران در مذاكرات آستانه 
نشان داد كه مجاهده و مذاكره دو روي يك سكه و در حقيقت مكمل 
و متمم يكديگر هس��تند. ديپلمات ها و سرداران به دو شكل مختلف 
ماموريت فوري پاي��ان دادن به جنگ هاي داخلي منطقه را بر عهده 

دارند؛ ماموريتي كه از سوي رهبري به آنها محول شده است. 

سپاه يكي از دو ستون اقتدار 
دفاعي ايران است

سرلشكر سليماني با اشاره به خصايل 
جالل طالباني نوش��ت: ام��روز جاي آن 
دوس��ت عزيز و فقيد خالي است و بحران 
كنوني در كردستان عراق ناشي از خأل وجود 
چنين شخصيت حكيم و موقعيت شناسي است. به گزارش ايسنا، 
س��ردار س��ليماني در بخش��ي از اين پيام به  مناسبت درگذشت 
طالباني آورده است: »منزلت اين مرد بزرگ هنوز بين ملت عراق 
شناخته نشده است كما اينكه در كردستان عراق نيز آنگونه كه بايد 
فرصت شناساندن و شناخت اين رجل بارز حاصل نشد.«طالباني 
بزرگ در استراتژي خود جهان اسالم را مأمن و كشورهاي همسايه 
خصوصا ايران را عمق اين استراتژي مي دانست لذا در تمام بحران ها 
و كشمكش ها اين دو بعد به عنوان خط قرمز غيرقابل عدول مدنظر 
براي آن بزرگوار محسوب مي شد و از آن مراقبت مي كرد. بر همين 
اساس در زمان اشغال عراق توسط امريكا با وجود حساسيت هاي 
باالي اشغالگران، طالباني بزرگ ترين مانع بر سر راه تخريب رابطه 
استراتژيك ملت عراق با جمهوري اسالمي ايران بود و با مهارت و 
حكمت خاص خود ايران را پيوسته پشتوانه ملت عراق قرار داد و 
خواهان اين پيوس��تگي براي هميشه بود و به اين دليل جمهوري 
اسالمي ايران را وطن دوم خود مي دانست. طالباني بدون اعتنا به 
مخالفت هاي امريكا در زمان اش��غال ع��راق به  دليل فهم دقيق از 
حقايق منطقه، پيوسته از همبستگي ملت هاي عراق و ايران و ديگر 

كشورهاي منطقه دفاع كرد. 

بحران كنوني كردستان عراق 
ناشي از خأل طالباني است

امي��د  فراكس��يون  س��خنگوي 
مجل��س ش��وراي اس��المي ب��ا بي��ان 
اينكه اصالح طلبان پش��توانه چش��مگير 
مردمي دارن��د، گفت كه اگ��ر كانديداهاي 
اصالح طلب��ان در انتخابات آينده از فيلت��ر نظارتي عبور كنند، 
دليل��ي بر حمايت از افراد ديگر وجود ندارد. به گزارش ايس��نا، 
بهرام پارسايي با اشاره به اظهارات محمدرضا عارف درباره عدم 
ائتالف با اصالح طلبان در انتخابات آينده اظهار كرد: دكتر عارف 
به عنوان پيشكس��وت جريان اصالح طلب از نظريه پردازان اين 
جريان است و نظر ايشان براي ما محترم است اما اكنون قضاوت 
كردن درباره انتخابات آينده قدري سخت است و شرايط چندان 
قابل پيش بيني نيست. وي افزود: اگر كانديداهاي اصالح طلبان 
از فيلتر نظارتي عبور كنند، دليلي ندارد از افراد ديگري حمايت 
كنيم. به ويژه اينكه اصالح طلبان پشتوانه چشمگير مردمي دارند 
و در صورتي كه كانديداهايشان از فيلترها عبور كنند، به تنهايي 
مي توانند برنده انتخابات باش��ند، چراكه مردم نياز به اصالحات 
را هر روز بيش��تر احس��اس مي كنند. نماينده شيراز در مجلس 
يادآور ش��د: همان طور كه جريان اصالح طل��ب در دو انتخابات 
رياس��ت جمهوري گذش��ته از آقاي روحاني و ديدگاه هايش��ان 
حمايت كرد، انتظار اين اس��ت كه آن دوس��تان هم متقابال در 
كنار جريان اصالحات قرار گيرند و از آن حمايت كنند اما بايد 

ببينيم چه شرايطي پيش خواهد آمد.

از افراد ديگر حمايت 
نمي كنيم 

ايثارگ��ران  فراكس��يون  ريي��س 
مجل��س به ارائ��ه توضيحات��ي درباره 
جلس��ه مش��ترك ريي��س مجل��س و 
هيات رييس��ه اين فراكس��يون با سرلشكر 
باقري رييس س��تاد كل نيروهاي مس��لح پرداخت و گفت: در 
اين جلس��ه سه موضوع كس��ر خدمت فرزندان ايثارگران، اخذ 
گواهينام��ه بدون كارت پايان خدمت و اجرايي ش��دن  بندي از 
قانون بودجه درباره خريد خدمت س��ربازي مورد بررس��ي قرار 
گرفت كه در نهايت سرلش��كر باقري قول مساعد براي اجرايي 
كردن اي��ن موارد در آينده نزديك را دادند. به گزارش ايس��نا، 
حجت االسالم والمسلمين حسن نوروزي اظهار داشت: بند »د« 
ماده 88 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه ناظر به اين است كه 
در ص��ورت اذن فرماندهي كل قوا فرزندان رزمندگان باس��ابقه 
حضور در جبهه به ازاي هرماه حضور از يك ماه كس��ر خدمت 
از نظ��ام وظيفه، فرزندان آزادگان به ازاي هرماه اس��ارت از يك 
ماه كس��ر خدمت از نظام وظيفه و فرزندان جانبازان به ازاي هر 
درص��د جانبازي يك ماه كس��ر خدمت از نظام وظيفه بهره مند 
مي ش��وند. وي افزود: در اين جلس��ه با توجه به مشخص شدن 
تعداد سربازان مقرر شد كه مشمولين اين قانون يعني فرزندان 
رزمندگان، آزادگان و جانبازان تا س��قف ۲۰ هزار نفر آن هم بر 
اس��اس باالترين درصد به صورت ساالنه در اجراي برنامه ششم 

از قانون كسر خدمت استفاده كنند.

توضيحات نوروزي درباره 
جلسه با سرلشكر باقري

چهرهها

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
براي بررس��ي ادعاي اخير رييس جمهوري امريكا روز 
گذشته تش��كيل جلس��ه داد. دونالد ترامپ در ادامه 
تهدي��دات واهي خود عليه اي��ران اعالم كرد كه قصد 
دارد نام سپاه پاس��داران را در فهرست »سازمان  هاي 
تروريستي خارجي« قرار دهد. موضوعي كه با مخالفت 
شديد بسياري از صاحبنظران امريكايي و جهاني رو به 
رو ش��د. وي درحالي چنين حرفي زده بود كه مهلت 
او ۲۳مهر ماه يعني درس��ت 4روز ديگر براي امضاي 
پايبندي ايران به برجام تمام مي شود. مقامات امنيتي 
امريكا به  ش��دت نگران تاثير »تروريس��تي« خواندن 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي در شرايط جنگ با 
تروريس��ت ها در عراق نيز هس��تند چراك��ه درحالي 
كه حيدر العبادي، نخس��ت وزير عراق از پش��تيباني 
نيروهاي امريكايي اس��تفاده مي  كند در عين حال در 
طول نبرد با داعش در اين كش��ور از نقش مستشاري 
موثر س��پاه پاسداران نيز بهره برده است. اين مقامات 
امنيتي همچنين مدعي ش��ده اند كه ممكن اس��ت، 
نيروه��اي نظامي و كاركنان س��فارت امريكا در عراق 
ني��ز از تصميم جديد ترامپ متاثر ش��ده و در معرض 
خطر ق��رار بگيرند. رييس جمهور اي��االت متحده كه 
هنوز يك س��ال از رياس��تش بر كاخ سفيد نگذشته، 
بارها به عناوين مختلف سعي داشت تا ايران را به عدم 
پايبندي به توافق هسته يي متهم كند و اين  بار ايران 
را »كش��ور شماره يك حامي تروريسم« ناميده و اين 
درحالي است كه مقامات ايراني بارها اعالم كرده اند كه 
برنامه موشكي تهران تنها جنبه دفاعي دارد و از آنجا 

كه موش��ك هاي ايران براي حمل كالهك هسته يي 
طراحي نشده اند، ناقض هيچ قطعنامه يي نيستند. اما 
نكته قابل توجه س��خنان رييس جمه��ور امريكا تنها 
چند روز پس از مكالمه تلفني با سلمان بن عبدالعزيز، 
پادشاه عربستان سعودي بود. زيرا پس از اين مكالمه 
جيمز متيس، وزير دفاع جديد امريكا نيز در نخستين 
مكالمه تلفني خود با وزير دفاع سعودي كه جانشين 
وليعهد عربستان نيز هست بر »اهميت استراتژيك« 
ري��اض ب��راي واش��نگتن تاكيد ك��رده و درخصوص 

خاورميانه اظهار نگراني كرده بود. 

 اتهام تروريستي عليه سپاه پاسداران 
دست اندازي به امنيت كشور است

در جلس��ه ديروز كميسيون امنيت مجلس ايران، 
رييس كميسيون تحريم و اتهام تروريستي عليه سپاه 
پاس��داران را محكوم و آن را دس��ت اندازي به امنيت 
ملي كش��ور تلق��ي و زمزمه امريكايي ه��ا در رابطه با 
سپاه پاسداران انقالب اس��المي و قرار دادن نام سپاه 
در ليس��ت گروه هاي تروريستي را يادآور شد و تاكيد 
كرد كه هر گونه اتهام تروريستي عليه سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي دس��ت اندازي به امنيت ملي كشور 
تلقي ش��ده و به  شدت محكوم مي ش��ود. عالءالدين 
بروجردي افزود:»قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي 
تحت  عن��وان قانون»مقابله با اقدامات تروريس��تي و 
ماجراجويانه امريكا در منطقه« است. اين قانون نشان 
داد، فارغ از گرايش��ات و س��اليق مختلف سياسي هر 
وقت پاي منافع ملي و امنيت منطقه در ميان باش��د، 

منس��جم و متحد در مقابل تهديدات خواهد ايستاد و 
از همه نهادهاي امنيتي كشور به ويژه سپاه پاسداران 
در مقابل��ه با هر گونه تهديدي حمايت قاطع به عمل 
مي آورد. وي همچنين با اشاره به حضور سردار اشتري، 
فرمانده نيروي انتظامي و معاونان ايش��ان به مناسبت 
هفته ناجا در كميسيون گفت: رييس كميسيون ضمن 
تبريك هفته ناجا بر حضور نيروهاي انتظامي در همه 
عرصه هاي كش��ور اشاره و اذعان كرد كه ناجا با وجود 
سال هاي طوالني از دوران جنگ همچنان براي حفظ 

امنيت جامعه شهيد تقديم مي كند.«
سخنگوي كميس��يون امنيت ملي نيز در تشريح 
اين جلس��ه با اشاره به بخش��ي از سخنان بروجردي 
گفت: با توجه به انتظار گس��ترده همه ملت از نيروي 
انتظامي براي حفظ و تقويت امنيت پايدار در كش��ور 
ضروري اس��ت دولت و مجلس بودجه متناسب با اين 
نيازها را براي تحقق اهداف تعيين شده، تصويب كند. 
سيدحسين نقوي تصريح كرد: سردار اشتري نيز ضمن 
تشكر از اعضاي كميسيون و تبريك متقابل هفته ناجا 
اظه��ار كرد كه نيروي انتظام��ي از هيچ اقدامي براي 
آسايش و امنيت مردم فروگذار نخواهد كرد و در اين 

راه همچنان شهيد تقديم مي كند. 
وي ادامه داد: س��ردار اشتري مبارزه با باندهاي مواد 
مخ��در در جه��ت صيانت جامعه را يك��ي از مهم ترين 
رسالت هاي ناجا دانست كه با جديت درحال اجراست. 
س��ردار اش��تري همچنين در زمينه س��واالت اعضاي 
كميس��يون توضيحات الزم را ارائه كرد. نقوي حسيني 
خاطرنشان كرد: در اين جلسه همچنين آخرين تحوالت 

منطقه، آين��ده برجام و تهديدهاي امريكا مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات الزم اتخاذ شد. 

 حمايت لندن از برجام 
واكنش ه��ا به اظهارات رييس جمهور امريكا مبني 
بر ضد برجام و تروريس��تي خواندن س��پاه پاسداران 
همچن��ان ادامه دارد. مقامات روس��يه تاكيد كرده اند 
كه با موضع ترامپ عليه ايران مخالف هستند. ويتالي 
چوركين، نماينده روس��يه در سازمان ملل متحد نيز 
اخيرا در مصاحبه يي بر نقش مثبت ايران در مبارزه با 
تروريسم در منطقه تاكيد كرد و افزود به نظر مي رسد 
سخنان ترامپ درباره ايران بيشتر ناشي از »احساسات« 
هس��تند تا »واقعيت  هاي« موجود. همچنين روزنامه 
»اينديپندنت« بريتانيا در گزارش��ي اعالم كرد، برخي 
مقام هاي كابينه رييس جمهور امريكا در ازاي دريافت 
پول براي اعضاي گروهك منافقين سخنراني كرده اند. 
الين چائو ك��ه به عنوان وزير حمل ونقل دولت دونالد 
ترامپ از سوي سناي امريكا تاييد صالحيت شد براي 
ايراد يك سخنراني 5 دقيقه يي در سال ۲۰15 در يكي 
از جلسات گروهك تروريستي منافقين، رقمي بالغ  بر 
5۰ هزار دالر از اين گروه باج گرفته اس��ت. براس��اس 
اين گزارش عالوه بر اعضاي كابينه ترامپ، ش��ماري 
از مقامات پيش��ين جمهوري خواه و دموكرات اياالت 
 متحده ازجمله نيوت گينگريچ، سخنگوي سابق كاخ 
سفيد و مش��اور فعلي ترامپ براي گروهك منافقين 
سخنراني كرده اند. رقم هاي دريافتي برخي از آنها براي 
اين سخنراني اعالم شده اما بسياري نيز از اعالم مبالغ 

دريافتي در ازاي اين سخنراني ها امتناع كرده اند. 
اروپايي ها اما عالوه بر نگراني از سخنان ترامپ براي 
اعمال تحريم هاي جديد همچون تروريستي خواندن 
سپاه پاسداران همچنان در تمام سخنراني هايشان بر 
پايبندي ايران بر توافق هسته يي تاكيد و از برجام دفاع 
مي كنند. ترزا مي،  نخست وزير انگليس روز دوشنبه در 
گفت وگوي تلفني با بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم 
صهيونيستي بر پايبندي كشورش به توافق هسته يي 
با اي��ران تاكيد كرد. به گزارش ايرنا، يك س��خنگوي 
دفت��ر نخس��ت وزيري انگليس گفت ك��ه طرفين در 
رابط��ه با اهميت برجام كه احتمال دس��ت يابي ايران 
به سالح هس��ته يي را به مدت يك دهه خنثي كرده 
است، گفت وگو كردند. وي افزود: نخست وزير انگليس 
گفت كه اين كشور به توافق هسته يي با ايران پايبند 
و ب��ر اين باور اس��ت كه توافق ياد ش��ده براي امنيت 
منطقه حائز اهميت اس��ت. وندي شرمن، سرپرست 
تيم مذاكره كننده امريكا در مذاكرات هسته يي ايران و 
گروه 1+5 هم با انتشار يادداشتي در روزنامه نيويورك 
تايمز باوجود تاكيد هميش��گي اي��ران مبني بر اينكه 
برنامه هسته يي اين كش��ور همواره اهداف صلح آميز 
داشته اس��ت، نوش��ت: انتظار مي رود، رييس جمهور 
ترامپ در روزهاي پي��ش رو از تاييد مجدد پايبندي 
ايران به توافق هس��ته يي س��ال ۲۰15 س��ر باز بزند. 
توافقي كه يك دس��تاورد ديپلماتيك بزرگ اس��ت و 
مانع از دس��تيابي ايران به س��الح هسته يي مي شود. 
ب��ه نظر مي آيد كه آقاي ترام��پ با وجود اين واقعيت 
كه ايران توافق را نقض نمي كند، قصد دارد دس��ت به 
چنين اقدامي بزند. در حقيقت افسران كليدي كابينه 
امنيت ملي وي به طور علني تاييد كرده اند كه ايران به 
تعهداتش عمل مي كند. آژانس بين المللي انرژي اتمي 
نيز كه مسوول نظارت و راستي آزمايي اين توافق است 
تاكنون در طول دو س��ال گذشته 8 گزارش منتشر و 

همين نتايج را اعالم كرده است. 

فرصت 4 روزه ترامپ براي اعام  نظر درمورد برجام

مقامات امنيتي امريكا نگران تروريستي خواندن سپاه هستند

 پرونده اخير مالي ربطي به دولت ندارد
 در خص�وص اقليم كردس�تان موضع 

ايران يكپارچگي كشور همسايه است
 دولت براي مسافران اربعين تسهيات 

خاصي را در نظر گرفته است
 موض�وع تعطيات جدي�د در هيات 

وزيران مطرح نيست
 س�ازمان برنام�ه و بودج�ه در حوزه 

اختيارات رييس جمهوري است
 سياس�ت دولت مديري�ت ارزش پول 

ملي است

تيتربازي با صحبت هاي 
آقاي سخنگو
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3 كالن
 درخواست رديف  درآمدي

از دستگاه ها 
س��ازمان برنام��ه و بودجه كش��ور طي بخش��نامه يي از 
دستگاه هاي اجرايي خواست رديف هاي درآمدي مورد نظر 
ب��راي درج در اليحه بودجه ۹۷ را اع��ام كنند. به گزارش 
فارس علي حيدر نوري، رييس امور تلفيق بودجه س��ازمان 
برنامه و بودجه كشور طي بخشنامه يي از دستگاه هاي اجرايي 
خواس��ت، رديف هاي درآمدي مورد نظر براي درج در اليحه 
بودجه ۹۷ را اعام كنند. در اين بخشنامه آمده است، كليه 
دس��تگاه هاي اجرايي موضوع جدول )5( قانون بودجه سال 
13۹6 كل كش��ور را ارائه كنند. س��امانه اليحه بودجه سال 
13۹۷ در ارتباط با پيش بيني منابع قابل وصول دستگاه هاي 
اجرايي )به همراه راهنماي اس��تفاده آن( آماده بهره برداري 
 ب��وده و از روز ش��نبه م��ورخ 13۹6/۷/15 از طريق آدرس
layehe. mporg. ir قابل دسترسي است. در اين بخشنامه 
از تمام دستگاه هاي اجرايي درخواست شده كه تا پايان اين 
تاريخ پيشنهاد خود را در مورد ميزان منافع قابل وصول براي 
درج در اليحه بودجه س��ال 13۹۷ تهيه و از طريق تكميل 
فرم مربوط در سامانه به اين سازمان اعام كنند چراكه پس 
از مهلت مقرر، سيستم غيرفعال شده و امكان ورود اطاعات 
وجود نخواهد داشت. طي روزهاي اخير بخشنامه بودجه ۹۷ 
كل كش��ور به دستگاه ها اباغ شده و رويكرد بودجه ريزي بر 
مبناي عملكرد در دس��تور كار قرار گرفته است. پيش تر نيز 
نوبخت، رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفته بود كه اليحه 

بودجه سال آينده به موقع به مجلس تقديم مي شود. 

پيگيري مساله رجيستري 
گوشي ها

رييس كل گمرك كشور با اشاره به نشست مشترك 
ب��ا وزارت ارتباط��ات و وزارت صنعت با موضوع تعيين 
تكليف مساله رجيستري گوشي هاي تلفن همراه از در 
نظر گرفتن تس��هيات بانكي براي برندهاي ثبت شده 
خبر داد. به گزارش ايس��نا، فرود عسگري روز گذشته 
در نشس��ت خبري مش��ترك با وزير ارتباطات با اشاره 
به تش��كيل كميته يي براي پيگيري مساله رجيستري 
گوش��ي هاي تلفن همراه با فرماندهي وزارت ارتباطات 
بيان كرد: واردكنندگاني كه برندشان ثبت شده است، 
مي توانند از تس��هيات گمرك با عنوان مس��ير س��بز 
استفاده كنند. همچنين از تسهيات بانكي براي كمك 

به نقدينگي واردكنندگان استفاده خواهيم كرد. 
وي اف��زود: گم��رك كش��ور آم��اده اس��ت تا همه 
س��رويس هاي اطاعات��ي را در اختي��ار ش��ركت ها و 
س��ازمان هاي ذي ربط قرار دهد. عس��گري همچنين با 
اش��اره به نحوه تعرفه گذاري گوشي هاي وارداتي اظهار 
كرد: در مورد تعيين ماخذ تعرفه يكي از پيشنهادات اين 
اس��ت كه روي ماليات بر ارزش افزوده تعرفه را تعيين 

كنيم اما اين موضوع هنوز قطعي نشده است. 

نحوه استعالم شماره سريال 
گوشي هاي تلفن همراه 

گمرك ايران نحوه استعام شماره سريال گوشي هاي 
تلفن همراه براي تشخيص قاچاق بودن آن را اعام كرد. 
براس��اس گزارش گمرك ايران، استعام شماره سريال 
گوشي هاي تلفن  همراه جهت تشخيص گوشي هاي قاچاق 
از غيرقاچاق تنها از طريق س��امانه پيامكي 3۰۰۰۸۸۸۷ يا 
لينك مخصوص استعام ش��ماره سريال گوشي هاي تلفن 
همراه وارداتي كه در س��ايت رسمي گمرك ايران به نشاني 
www.irica.ir قرار داده ش��ده، امكان پذير اس��ت. نحوه 
استعام بدين صورت است كه كد شماره شناسه 15رقمي 
گوش��ي تلفن  همراه به ش��ماره پيامك يا لينك مخصوص 
اس��تعام ارسال و پيامكي كه در رابطه با ثبت يا عدم ثبت 
شناس��ه استعام شده از پنجره واحد تجاري گمرك ارسال 
مي شود و پس از آن امكان استعام شماره سريال گوشي هاي 
تلفن همراهي كه از ابتداي س��ال جاري به صورت رسمي 
وارد كشور شده اس��ت، فراهم مي شود. هم اكنون از طريق 
سامانه استعام شماره سريال گوشي هاي تلفن همراه وجود 
دارد. بر اين اساس ارائه شناسه بين المللي گوشي هاي تلفن 
همراه توسط واردكنندگان در گمرك الزامي شده و تمامي 
دستگاه هاي موبايل داراي قابليت اتصال به شبكه مخابراتي 
GSM داراي اين كد 15رقمي مختص به خود هستند كه 
در اين كد اطاعات مربوط به مدل گوشي، شركت سازنده، 
كش��ور سازنده و... وجود داش��ته و گوشي هاي تلفن همراه 
توسط اين كد در شبكه هاي مخابراتي ثبت مي شوند. روي 
بسته بندي دستگاه تلفن همراه يا عموما در زير باتري تلفن 
همراه، اين كد قابل مشاهده بود يا با شماره گيري #۰6#* 
تلف��ن همراه كد 15رقمي شناس��ه گوش��ي تلف��ن همراه 

)IMEI( نمايش داده مي شود. 

اجراي سياست مودي مداري 
در سازمان مالياتي

مع��اون وزير اقتص��اد اعتمادآفرين��ي، مودي مداري و 
عدالت را در راس برنامه هاي سازمان مالياتي عنوان كرد. 

ب��ه گزارش ايبنا، س��يدكامل تقوي ن��ژاد اظهار كرد: 
حقوق شهروندي از بدو پيدايش بشر در كانون توجه بوده 
و انس��ان همواره درصدد تحقق اين حقوق است و البته 
اين موضوع وظيفه حكومت است كه حقوق شهروندي را 
در جامعه به نحو مطلوبي برقرار كند.  رييس كل سازمان 
امور مالياتي كش��ور با تاكيد بر اينكه مودي مداري يك 
اصل كليدي در نظام مالياتي است، افزود: اعتمادآفريني، 
مودي م��داري و عدالت در اولويت برنامه هاي س��ازمان 
امور مالياتي اس��ت.  وي با اش��اره به اينكه سازمان امور 
مالياتي كشور نيز طي چند سال اخير همواره به حقوق 
مردم توجه داشته، گفت: اعتمادآفريني، مودي مداري و 
عدال��ت در وصول ماليات به عنوان ش��اخصه هاي اصلي 
حقوق ش��هروندان هم��واره از سياس��ت هاي اصلي اين 
سازمان محسوب مي شود. تقوي نژاد به ارتباط تنگاتنگ 
نظام مالياتي با مردم اش��اره و بيان كرد: ماليات هم حق 
بيت المال و هم حق مردم اس��ت و ما حق نداريم در امر 
وص��ول ماليات مرتكب بي عدالتي و قص��ور و كم كاري 
ش��ويم. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه ماليات هم يك 
مقوله اقتصادي و هم يك مقوله اجتماعي است، تصريح 
ك��رد: ماليات با زندگي و معاش مردم در ارتباط اس��ت 
و هنر ما اين اس��ت كه بتوانيم اعتم��اد مردم را به نظام 
مالياتي جلب كنيم و در قبال مالياتي كه اخذ مي كنيم، 
همه مسووالن بايد به مردم پاسخگو باشند.  وي با تاكيد 
بر اينكه جديت ما در كار بر اعتماد مردم به نظام مالياتي 
موثر اس��ت، عنوان كرد: مودي مداري يك اصل كليدي 
در نظام مالياتي اس��ت و كاركنان سازمان هموراه تاش 
مي كنند در كمال احت��رام و با رعايت قوانين با موديان 

رفتاركنند تا حقي از كسي ضايع نشود.

اخبار كالن

در پي ابهام در واگذاري پروژه هاي عمراني مطرح شد

سازمان برنامه و بودجه زير تيغ تحقيق و تفحص

يك پژوهش اقتصادي عوامل اصلي نوسان قيمت ها در ايران را بررسي كرد

مهار تورم در سال هاي كمبود تقاضاي موثر
در چند سال اخير اقتصاد ايران به شكل چشم گيري 
با كمبود تقاضاي موثر مواجه بوده اس��ت؛ تاحدي كه 
در سال هاي ركود ۹4-۹2 دولت يازدهم با بسته هاي 
تحري��ك تقاضا و اعطاي تس��هياتي مانند وام خريد 
خودرو سعي در تغيير مس��ير بن بست تقاضا داشت. 
اما اين يك  س��وي ماجرا بود، آن  س��مت متغيرهاي 
كان اقتصادي باوج��ود حجم نقدينگي باالي هزار و 
دويست هزار ميليارد تومان روند تورم همواره كاهشي 
ب��ود و درنهايت به زير 1۰درصد رس��يد. در حالي كه 
سياست گذاران پولي و مالي كشور از اين نرخ به عنوان 
دس��تاورد دولت ياد مي كنند و آن را ناشي از انضباط 
پولي و مالي مي دانند، بسياري از كارشناسان اقتصادي 
معتقدند يكي از مهم ترين اهرم هاي كاهش نرخ تورم 
كمبود تقاضا و از س��وي ديگر كاه��ش قدرت خريد 
خانوارهاس��ت. در همين راستا يك مطالعه اقتصادي 
نيز با بررس��ي تاريخي اقتصاد ايران از سال هاي ۹3-
5۰ نش��ان داده اس��ت، تورم در ايران بيشتر ريشه در 
ط��رف تقاضاي اقتصاد دارد و براي مهار بهينه تورم و 
رشد بخش توليد بايد به سمت تحريك سمت عرضه 

اقتصاد رفت. 

 شوك هاي عرضه و تقاضا
ب��ه گزارش »تع��ادل«، يك پژوه��ش اقتصادي 
منتش��ر ش��ده در آخرين ش��ماره نش��ريه دانشگاه 
تربيت مدرس اثر ش��وك هاي طرف عرضه و تقاضا 
را بر تورم و رش��د اقتصادي اندازه گيري كرده است. 
در اين مطالعه تاش شده رشد توليد و تورم ناشي 
از تكانه ه��اي موج��ود در كل سيس��تم اقتص��ادي 
و مي��زان تاثيرگذاري ش��وك هاي ط��رف عرضه و 
تقاض��اي اقتصاد تحليل ش��ود. ت��ورم عارضه يي در 
اقتصاد اكثر كشورهاي در حال توسعه است به طور 
مث��ال مي توان از كش��ور تركيه نام ب��رد كه در دو 

ده��ه اخير نرخ تورم باالي 1۰۰درصد، امري عادي 
براي اقتصاد اين كش��ور تلقي مي ش��ده است و در 
سال هاي 1۹۸۰ و 1۹۸1 تورمي حدود 14۰درصد 

را تجربه كرد. 
تورم در ايران نيز طي دوره 135۰ تا 13۹3 روندي 
نوساني و پرتغيير داشته است. متوسط نرخ تورم در 
كش��ور در دهه هاي 135۰، 136۰، 13۷۰ و 13۸۰ 
به ترتي��ب برابر 13.۷، 1۸، 24.4 و 15درصد گزارش 
ش��ده و در س��ال هاي اوليه دهه ۹۰ به 25.6درصد 
رسيده اس��ت. در دوره مورد بررسي، حداكثر ميزان 
تورم برابر 4۹.5درصد در س��ال ۷4 و حداقل آن نيز 
برابر 5.۹درصد در سال 64 بوده است. در اوايل دهه 
135۰ و در ادامه برنامه هاي توسعه اقتصادي موجود 
تورم روند مايم افزايش��ي داشته است. در اين دهه 
در دو زمان ش��اهد خيزش قابل ماحظه يي در تورم 
هستيم. نخس��تين خيزش طي سال هاي 54 تا 56 
كه تورم به  ش��كل ناگهاني از ۷ به 1۸ و درنهايت به 
26درصد رس��يد و خيزش بعدي در سال 135۹ كه 
در اي��ن زمان نيز تورم از 11 ب��ه 24 درصد افزايش 
يافت. علت تكانه تورمي س��ال هاي 1355 و 1356 
را مي توان در عدم وجود ثبات سياس��ي و ريس��ك 
باالي س��رمايه گذاري دانس��ت چراكه جامعه ايران 
در اين س��ال ها در پي انقاب و تغيير س��اختار نظام 
سياسي جامعه بود. دومين افزايش شديد اين دهه را 
نيز مي توان به علت شروع جنگ و ناشي از آن دانست 
زيرا در اين زمان ايران با پشت س��ر گذاشتن دومين 
سال انقاب در حال برنامه ريزي توسعه اقتصادي بود 
كه به ناگاه با ش��روع جنگ تمام برنامه ها مختل شد. 
بنابراين باال رفتن مجدد ريس��ك سرمايه گذاري در 
اي��ران و نيز لزوم تامين مالي دفاع از كش��ور موجب 

دومين دوره تكانه تورمي در اين دهه شد. 
دهه 136۰ را به لح��اظ تورم موجود مي توان به 

دو دوره ش��امل ب��ازه زمان��ي 64-6۰ و بازه 65-6۸ 
تقسيم كرد. در دوره اول تورم روندي كاهش داشته 
كه درنهايت مقدار حداقل خود را در سال 64 تجربه 
كرد. اين دوره مقارن اس��ت با سال هاي اوليه جنگ 
تحميلي و بنابراين ش��ايد بتوان علت كاهشي بودن 
تورم اين دوره را كاهش انتظارات مصرفي و درنهايت 

كاهش تقاضا در سطح كل اقتصاد دانست. 
در دومي��ن دوره اين دهه اقتصاد ايران با روند رو به 
رشد تورم مواجه شد. علت اين امر را از طرفي مي توان 
افزايش جمعيت در اين سال ها و افزايش تقاضا در كل 
اقتص��اد و از طرف ديگر مخ��ارج رو به افزايش جنگ 
دانس��ت. از س��ال 136۸ به بعد با اتمام جنگ، بودجه 
جاري صرف خدم��ات عمومي و يارانه هاي محصوالت 
غذايي گرديد. از اين سال به بعد اقتصاد ايران وارد دوره 
جديدي از اصاحات و سرمايه گذاري هاي زيربنايي شد. 
در آن دوره دولت وقت ايران سرمايه گذاري هاي كان 
و س��اختاري و نيز ترميم خسارات ناشي از جنگ را با 
جديت در برنامه خود قرار داد. از اين زمان بود كه تورم 
در اي��ران به صورت مزمن به يك چالش اساس��ي بدل 
شد. همگام با افزايش ش��ديد مخارج دولت، موجبات 
افزايش ش��ديد تورم در كشور فراهم شد؛ به طوري كه 
تورم حداكثر مقدار خود را در سال 13۷4 تجربه كرد. 
از اي��ن دوره به بعد تا پايان ده��ه 13۷۰ و اوايل دهه 
13۸۰ به دلي��ل به توليد نرس��يدن طرح هايي كه طي 
سال هاي گذشته به صورت نيمه كاره احداث شده بودند 

تورم همچنان در ساختار اقتصاد باقي ماند. 
در س��ال هاي آغازين دهه 13۹۰ نيز به دليل وقوع 
تحريم ه��ا كاهش قيم��ت نفت، عدم ام��كان فروش 
محص��والت داخلي در خارج از كش��ور و نيز افزايش 
نرخ ارز، نرخ تورم افزايش يافت؛ به طوري كه در سال 
13۹2 به 34.۷درصد رس��يد. عوام��ل ديگري مانند 
خشكس��الي و كاهش توليدات كش��اورزي، بزرگ و 

ناكارا بودن اقتصاد دولتي جنگ ها و ناامني هاي موجود 
در تمام همس��ايگان ايران و كاهش نرخ بهره حقيقي 
افزايش ش��ديد حجم پول در جري��ان و جهت گيري 
نقدينگ��ي از توليد به س��مت مس��تغات را مي توان 
از ديگر عواملي دانس��ت كه ت��ورم را در اقتصاد ايران 
نهادينه كرده اند. در دهه هاي گذش��ته رشد توليد در 

اقتصاد ايران نوسانات زيادي داشته است. 

 شوك هاي طرف عرضه و رشد توليد
در ادام��ه اي��ن مطالعه، نويس��ندگان ب��ا تكيه 
ب��ر س��ري هاي زماني و م��دل پوي��اي عرضه كل-

تقاضاي كل در ش��رايط تحرك غيركامل س��رمايه 
و ني��ز با بهره گي��ري از يك مدل var س��اختاري، 
نوس��انات تورم و محصول براس��اس مشخصه هاي 
آنها ش��امل ش��وك هاي ن��رخ مبادله، عرض��ه، تراز 
پرداخت ه��ا و همچنين ش��وك هاي مال��ي و پولي 
تفكيك ش��د. نتايج اين مطالعه نش��ان داد كه رشد 
تولي��د بيش��تر تحت تاثير ش��وك هاي طرف عرضه 
قرار دارد. ارتقاي س��طح تكنولوژي آموزش نيروي 
انس��اني، س��رمايه گذاري هاي زيربناي��ي و نيز رفع 
محدوديت ه��اي قانون��ي به طوري ك��ه باعث ايجاد 
تكانه ي��ي مثبت در ط��رف عرضه اقتصاد ش��ود، از 

طريق افزايش ظرفيت توليد مي توانند رش��د توليد 
را در اقتصاد ملي موجب شوند. از طرف ديگر نقش 
سياس��ت هاي مالي دولت را ني��ز در اين زمينه  بايد 
يادآور شد. در اين خصوص نتايج اين مطالعه نشان 
مي دهد كه سياست هاي مالي انبساطي موجب رشد 
توليد مي ش��ود. الزم به توضيح است كه رشد توليد 
ناش��ي از افزايش مخارج دول��ت از طريق يارانه ها و 
خدماتي كه دول��ت در توليد كاالها و خدمات ارائه 
مي كند، ايجاد مي شود. سرمايه گذاري هاي زيربنايي 
و س��اختاري دولت، اح��داث پروژه هاي آبي بزرگ، 
ارائه خدماتي مانند حمل ونقل و س��اير تس��هيات 
دولتي در ام��ر توليد با وجود افزايش مخارج دولت 

به افزايش توليد مي انجامد. 
همچنين نتايج مطالعه بيانگر اين واقعيت است 
كه در اقتصاد ايران سياست هاي پولي نسبتا خنثي 
هس��تند و تنها ب��ه تورم موجود دام��ن مي زنند اما 
سياست ها و شوك هاي طرف عرضه اقتصاد كاهش 
ت��ورم و تثبي��ت قيمت ها را در پي خواهد داش��ت. 
نتايج تجزيه واريانس پيش بيني نيز نش��ان مي دهد 
كه ش��وك هاي عرضه و شوك هاي پولي داراي آثار 
بلندمدت و ماندگار بر رشد توليد و تورم در اقتصاد 

ايران خواهد بود. 

گروه اقتصاد كالن 
ارائه گزارش درخصوص نحوه واگذاري پروژه هاي 
عمراني موضوعي بود كه روز يك شنبه هفته جاري 
محمدباقر نوبخت را به مجلس كشاند. با وجود اين، 
توضيحات نوبخت در اين زمينه چندان قانع كننده 
نب��ود و زمزمه ه��اي تحقي��ق و تفح��ص مجلس از 

سازمان برنامه و بودجه به گوش مي رسد. 
س��ازمان  ريي��س  اخي��ر  اظه��ارات  براس��اس 
برنام��ه و بودج��ه در مجل��س، در ح��ال حاض��ر 
۷1ه��زار ط��رح عمراني وج��ود دارد كه براس��اس 
ميانگي��ن واگذاري هر س��ال، براي واگ��ذاري اين 
تع��داد طرح 15 س��ال زم��ان الزم اس��ت. نوبخت 
 تع��داد پروژه ناتم��ام را در اس��تان ته��ران حدود
 6 هزار و 4۹ پروژه اعام كرده اس��ت؛ در استان ها 
هم تعداد پروژه به 65 هزار و 4۷۸ پروژه مي رسد. 
به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، در سال 
جاري ح��دود يك هزار و 41۸ ط��رح نيمه تمام به 
بخش خصوصي واگذار مي ش��ود. همچنين 4 هزار 
و 131پروژه به تفكيك اس��تان ها واگذار ش��ده كه 
گرچه گزارش اين واگذاري ها به تفكيك اس��تان ها 
از س��وي نوبخت تقديم نمايندگان مجلس ش��د اما 
به نظر مي رس��د اين گزارش چندان هم قانع كننده 
نبوده كه مس��اله تحقيق و تفحص از سازمان برنامه 
و بودج��ه در زمينه واگ��ذاري پروژه هاي عمراني از 

سوي نمايندگان مطرح شده است. 
موضوع تحقي��ق و تفحص از س��ازمان برنامه و 
بودج��ه در حالي مطرح مي ش��ود ك��ه پيش تر نيز 
نماين��دگان مجلس ط��رح تبديل اين س��ازمان به 
وزارتخان��ه را مطرح ك��رده بودند ت��ا از اين طريق 
بتوانن��د ح��وزه نظارت��ي خود ب��ر اين دس��تگاه را 
گس��ترش دهند. البته اين طرح هم مسكوت ماند و 
هيچ خبري مبني بر پيگيري آن به گوش نرسيد اما 
مجموع اين شرايط نش��ان نمي دهد كه نمايندگان 
مجلس نس��بت به دقت و شفافيت عملكرد سازمان 

برنامه و بودجه اطمينان داشته باشند. 

 موافقت با تقاضاي تحقيق و تفحص
طرح مس��اله تحقيق و تفحص از سازمان برنامه 
و بودج��ه ح��ول محور ابهاماتي اس��ت ك��ه به زعم 
نمايندگان مجل��س درخصوص واگذاري پروژه هاي 
عمران��ي وج��ود دارد. در اي��ن رابط��ه س��خنگوي 
كميسيون عمران مجلس از ارائه گزارش عملكردي 
درخصوص پروژه هاي عمراني به كميسيون مربوطه 

خبر داده است. 
ب��ه گفته صدي��ف بدري جلس��ه روز گذش��ته 
كميس��يون عمران مجلس با حضور رييس سازمان 

برنام��ه و بودج��ه، دو دس��توركار در جلس��ه امروز 
داشته كه يكي از آنها بحث بررسي تقاضاي تحقيق 
و تفحص از عملكرد س��ازمان برنام��ه و بودجه بود 
كه توس��ط تعدادي از نمايندگان درخواس��ت شده 
است.  سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي 
اسامي با بيان اينكه دس��توركار بعدي كميسيون 
درخص��وص عملكرد س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
حوزه احكام موردنياز بودجه سال جاري كه مربوط 
ب��ه كميس��يون عمران ب��ود، گفت: »توانس��تيم به 
دس��توركار اول جلسه رس��يدگي كنيم، ابتدا آقاي 
نوبخت گ��زارش عملكردي درخص��وص پروژه هاي 
عمران��ي ارائه كردند و س��پس در اي��ن خصوص از 

نظرات نمايندگان استفاده شد.«
به گ��زارش خانه ملت، بدري با اش��اره به اينكه 
نماين��دگان درخواس��ت كننده تحقي��ق و تفحص 
نظ��رات و ابهامات موج��ود را به بحث گذاش��تند، 
اضافه كرد: »محورها و موضوعات تحقيق و تفحص 
مطرح  ش��ده براساس بررسي هاي چند ماه گذشته، 
نشس��ت هاي دس��تگاه ها، وزارتخانه ه��ا درخصوص 
عملك��رد وزارتخانه ه��ا و بررس��ي صورت گرفته در 
س��فرهاي كميس��يون عم��ران تعيين ش��د و اين 
كميسيون به اين نتيجه رسيد كه تحقيق و تفحص 

صورت بگيرد.«

 تحقيق و تفحص تنها اهرم مجلس
يكي از مهم ترين مس��ائلي كه در حوزه س��ازمان 
برنامه و بودجه مطرح مي ش��ود، س��از و كار نظارتي 
مجل��س بر عملكرد س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت. 
باتوجه به فرابخش��ي بودن ماهيت س��ازمان برنامه و 
بودجه، اين دستگاه مستقيما زيرنظر رياست جمهوري 
فعاليت مي كند و به همين دليل امكان سوال از نوبخت 
هم در مجلس وجود ندارد. ش��ايد به همين دليل بود 
كه چندي پيش طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه 
به وزارتخانه از سوي برخي نمايندگان مجلس مطرح 
ش��د اما اين طرح هم همان ط��ور كه انتظار مي رفت، 
مسكوت ماند. باتوجه به ماهيت فعاليت هاي سازمان 
برنامه و بودجه ش��ايد تبديل آن ب��ه وزارتخانه دور از 
انتظار باش��د اما در اين صورت هم عدم امكان نظارت 
بيشتر مجلس بر عملكرد اين دستگاه همچنان پابرجا 
خواهد بود. اين موضوع به ويژه در شرايطي كه مجلس 
چندان هم از عملكرد س��ازمان برنامه و بودجه راضي 
نيست، اهميت بيشتري پيدا مي كند. يكي از مصاديق 
نارضايت��ي نمايندگان خانه ملت از كاركرد س��ازمان 
برنامه و بودجه در جريان تدوين برنامه ششم توسعه 
بود ك��ه درنهايت پ��س از تغييرات فراوان از س��وي 

نمايندگان مجلس به تصويب رسيد. 
در همي��ن زمينه س��خنگوي كميس��يون عمران 

مجلس با بيان اينك��ه طبق آيين نامه داخلي مجلس 
نمي توانيم س��وال يا تذكري به معاونان رييس جمهور 
و رييس سازمان برنامه و بودجه داشته باشيم، تصريح 
ك��رد: »تنها اه��رم نظارتي كه مي ت��وان به اطاعات 
دسترسي پيدا كند تا مطلع شويم چه اتفاقاتي افتاده 

اهرم تحقيق و تفحص است.«

 ابهام در تعريف پروژه ها و توزيع منابع 
مساله يي كه زمينه اصلي را براي طرح موضوع تحقيق 
و تفحض فراهم كرده، در حال حاضر پروژه هاي عمراني، 
مبناي تعريف آنها و مي��زان تخصيص اعتبارات به اين 
پروژه هاست، به نوعي كه به توزيع ناعادالنه منابع ختم 
ش��ده است. اين موضوع مورد سوال نمايندگان مجلس 
هم هست كه در اين رابطه بدري مي گويد: »در تعريف 
پروژه هاي عمراني جاي بحث هاي فراواني وجود دارد كه 
چه پروژه يي تعريف مي شود و چه پروژه يي چرا تعريف 
نمي شود؟ همچنين در بحث درصد اعتبارات استان هاي 
مختلف مخصوصا استان هاي كمتر برخوردار نيز جاي 
بحث وجود دارد.« اين نماينده مردم در مجلس شوراي 
اسامي با تاكيد بر اينكه در اين زمينه كه چه اتفاقاتي 
صورت مي گيرد تا بعد از گذش��ت حدودا 4۰ س��ال از 
عمر جمهوري اسامي همچنان برخي استان ها محروم 
مانده اند، جاي بح��ث وجود دارد، ادامه داد: »همچنين 

اين موضوع نيز جاي بحث دارد كه چرا برخي استان ها 
تخصيص هاي بسيار پاييني و برخي ديگر تخصيص هاي 
بيشتري دريافت مي كنند.«سخنگوي كميسيون عمران 
مجلس شوراي اسامي با بيان اينكه در پروژه هايي كه 
تخصيص عمراني دريافت مي كنند متاسفانه تخصيصي 
صورت نگرفته است كه براي اين موارد مصداق هايي نيز 
وجود دارد، خاطرنشان كرد: »برخي توضيحات توسط 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه ارائه ش��د اما چون اين 
تحقيق و تفحص محورهاي فراواني دارد نياز به جلسات 
بيش��تري در اين زمينه اس��ت تا درخواست كنندگان 
تصميم بگيرند، شايد بعد از دو يا سه جلسه كميسيون 
عمران تشخيص دهد كه درخواست تحقيق و تفحص 

وارد است يا خير.«

 پيدا و پنهان خصوصي سازي پروژه هاي عمراني
گفته مي شود كه هزينه تكميل طرح هاي نيمه تمام 
در كش��ور 5۰۰ هزار ميليارد تومان اس��ت كه شيوه 
تامين منابع مالي مورد نياز براي اين منظور مس��اله 
ديگري اس��ت. در اين زمينه، دولت يكي از راه حل ها 
را اس��تفاده از مناب��ع صندوق توس��عه مي داند و اين 
موضوع از سوي نوبخت هم در مجلس مطرح شد اما 
باتوجه به اينكه برداشت از صندوق توسعه ملي بدين 
منظور نيازمند كس��ب اجازه از رهبري اس��ت، شايد 
مناس��ب ترين روش براي واگذاري طرح ها مش��اركت 

دولت و بخش خصوصي باشد. 
در اي��ن زمينه دولت درنظر دارد با سياس��ت هاي 
تش��ويقي، بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در 
اي��ن عرصه وارد كند ت��ا پروژه هاي نيمه تمام تكميل 
و به بهره برداري برس��د. البت��ه بايد ديد كه دولت چه 
بسته تشويقي بدين منظور درنظر خواهد گرفت. اگر 
واگ��ذاري پروژه هاي عمراني نيمه تم��ام هم از الگوي 
اشتباه خصوصي س��ازي تبعيت كند، درنهايت ثمري 
نخواهد داش��ت.  در اين مي��ان بخش خصوصي هم 
به دنبال پروژه هاي س��ودآور است، بنابراين اگر دولت 
مشوق هاي الزم براي اين منظور درنظر نگيرد، احتمال 
اس��تقبال بخش خصوصي از اين پروژه ها هم چندان 
قوي نيست. گرچه به گفته نوبخت، دولت مي خواهد 
در سال جديد حدود يك هزار و 41۸ طرح را به بخش 
خصوص��ي واگذار كند اما س��ازوكار اي��ن واگذاري و 
ابزارهاي تش��ويقي و حمايتي دولت براي اين منظور 
اس��ت كه آينده اين طرح ها را رق��م خواهد زد. دو راه 
پي��ش  روي طرح هاي نيمه تمام عمران��ي وجود دارد: 
اعمال سياست هاي تشويقي و هدايت بخش خصوصي 
حقيق��ي ب��ه اين بخش يا م��رگ زودهن��گام آنها در 
فض��اي محدوديت منابع مالي دولت و عدم تخصيص 

بودجه هاي عمراني. 

نوشته پروفسور تالر  مترجم: بهنام شهايي 
اين كتاب درباره حوزه جذاب »اقتصاد رفتاري« )تلفيق روان شناسي 
و اقتص��اد درباره فرآيند انتخاب و تصميم گيري در زندگي ش��خصي و 
كاري و تصميم گيري در س��طح جامعه( اس��ت. اگر از يك اقتصاددان 
بخواهيد درباره مساله يي يك راه حل به شما بدهد، حساب ويژه يي روي 
انگيزه هاي مادي )تش��ويق و جريمه( باز مي كند. اما »اقتصاد رفتاري« 
به چيزهاي��ي توجه مي كند ك��ه »عوامل انگار بي ربط« هس��تند: چرا 

عابربانك ها ابتدا كارت بانكي را تحويل مي دهند و سپس پول را؟ 
آيا هزينه دورهمي هاي هفتگي ش��راكتي باش��د يا هر بار برعهده 
يكي از دوستان باش��د؟ چگونه آدم ها براي وسائل جانبي يك خودرو 
گران قيمت به راحتي دست به جيب مي شوند؟ چرا با وجود سير بودن، 
محتواي بش��قاب غذا را تا انتها مي خوريد؟ آيا هزينه استخر رفتن به 
صورت يكجا باشد يا اينكه هر هفته جداگانه محاسبه شود؟ چرا آدم ها 
از آژانس  گرفتن بيزارند و خودرو شخصي را ترجيح مي دهند؟ آيا اينكه 

همسايه ها و دوستان ما چه مي كنند، تاثيري بر رفتار ما دارد؟ چرا نبايد 
به رييس يا دوست خود تك پيشنهاد بدهيد؟ آيا بهتر نيست خط مشي 
اهداي عضو در ايران از »ثبت نام براي اعام عضويت« به »ثبت نام براي 
اعام انصراف« تغيير كند؟ چرا مردم ايران پانصد هزار تومان ندادند تا 

يك ميليون تومان سهام عدالت به دست بياورند؟ 
چ��را ش��ركت هاي اينترنتي فرض را بر تمايل ش��ما به ش��ارژ 
خ��ودكار اينترن��ت مي گذارند؟ اگ��ر مي خواهيد ب��ر انتخاب هاي 
خ��ود و ديگ��ران تاثير بگذاري��د، اين كت��اب را بخوانيد و مطالعه 
 آن را ب��ه ديگ��ران توصي��ه كنيد. عن��وان اين كتاب به انگليس��ي
 )Misbehaving: The making of Behavioral Economics( 
اس��ت و عنوان فارس��ي »كج رفتاري: خميرمايه اقتصاد رفتاري« را 
به پيشنهاد دوست خوش فكرم دكتر مصطفي نصراصفهاني انتخاب 
كردم. مخاطب اين كتاب كساني هستند كه با انتخاب كردن، خرج 
پ��ول و تغيير رفتار اقتصادي س��روكار دارند. اين كتاب بر اس��اس 

مطالع��ات بي ش��ماري كه بعضا چندي��ن جايزه نوب��ل را به همراه 
آورده اند يا چندين برنده جايزه نوبل را به چهارميخ كش��يده اند، به 
زبان س��اده و توسط يك صاحب نظر تنبل و بذله گو به نام »ريچارد 
تالر«، استاد اقتصاد »دانشگاه شيكاگو« و برنده جايزه نوبل اقتصاد 
س��ال 2۰1۷ كه به حق »پدر اقتصاد رفتاري« محس��وب مي شود، 
نوش��ته شده اس��ت.  ش��ما در مقام ش��هروند عادي، اقتصاددان، 
فروش��نده، بازارياب و سياستمدار مي توانيد از اين كتاب به چند 
ش��يوه مختلف اس��تفاده كنيد: خطاهاي فك��ري خود و ديگران 
را بشناس��يد، ب��ه سوءاس��تفاده هاي ش��ركت ها و فروش��ندگان 
از خطاه��اي فك��ري خ��ود و ديگران پ��ي ببري��د و راهكارهاي 
تلنگرآمي��زي را ب��راي خ��ود و ديگران در نظر بگيريد. كس��اني 
كه توضيحات »اقتص��اد رفتاري« را در كاس هاي آموزش��ي ام 
ش��نيده اند، ابتدا به خطاها و رفتارهاي خود و ديگران حس��ابي 
مي خندند، س��پس از سوءاستفاده هاي ديگران عصباني مي شوند 

و در ادامه درباره شناسايي تلنگرهاي تغيير رفتار خود و ديگران 
به فكر فرو مي روند. ترجمه اين كتاب تا چند روز آينده توس��ط 
انتشارات مهربان به بازار عرضه خواهد شد.  به گزارش »تعادل« 
ريچارد هال تالر، يكي از بنيانگذاران اقتصاد رفتاري از دانش��گاه 
شيكاگو، جايزه نوبل اقتصاد در سال 2۰1۷ را دريافت كرد. اين 
جايزه بيشتر براي تشريح تالر درباره نحوه اثرگذاري ضعف هاي 

ذهن انسان بر تصميم سازي ها و بازارها ارائه شد. 
اين اقتصاددان با طراحي آزمايش ها و ش��واهدي نشان داد، 
ضعف ه��اي ذهن انس��ان مانند ع��دم عقاني��ت و كنترل ذهن 
مي توان��د كاربرده��اي فراواني براي سياس��ت گذاران و نوآوران 
داش��ته باش��د. كتاب اصلي تالر كه پرفروش ترين كتاب س��ال 
2۰۰۸ ش��د، »Nudge« به معناي »اش��اره يا تماس كوچك« 
ن��ام دارد كه در يك دهه اخير پلي بين روان شناس��ي و اقتصاد 
برقرار كرد و مورد تحسين بسياري از صاحب نظران قرار گرفت. 
كت��اب مذكور اس��تدالل مي كند كه براي بهب��ود نوآوري ها در 
دني��اي امروزي بايد آنها خ��ود را در مواجهه با مكانيس��م هاي 
تصميم گيري هاي انساني تنظيم كرده و به عبارت ديگر، نوآوران 

بايد معمار انتخاب مصرف كنندگان باشند.

»كج رفتاري؛ خميرمايه اقتصاد رفتاري« 
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اخبار

افزايش نرخ جهاني طال و دالر موجب شد

صعود سكه به باالي يك ميليون و 300 هزار تومان 

مديرعامل صندوق تامين خسارت هاي بدني خبر داد 

پرداخت 2100 ميليارد تومان خسارت در ۳ سال گذشته

گروه بانك وبيمه   احسان شمشيري  
مديرعام��ل صن��دوق تامين خس��ارت هاي بدني، 
خس��ارات جاني و تلفات رانندگ��ي در ايران را معادل 
ي��ك جنگ تمام عيار ذكر كرد و افزود: دس��تگاه هاي 
مرتبط 10 روز براي اصالح آيين نامه خسارت رانندگان 
مسبب حادثه مهلت دارند كه اميدوارم از مهلت قانوني 

براي جلوگيري از ابطال آيين نامه استفاده شود.
به گزارش »تعادل«، علي جباري مديرعامل صندوق 
تامين خسارت هاي بدني در نشستي با خبرنگاران با 
 بيان اينك��ه پرداختي خس��ارت صن��دوق روزانه به
 ٤ ميلي��ارد توم��ان رس��يده اس��ت، گف��ت: روزانه 
مجم��وع پرداخت��ي م��ا و ش��ركت هاي بيم��ه نيز 
ب��ه ٣٥ميلي��ارد توم��ان رس��يده اس��ت. مديرعامل 

صن��دوق تامي��ن خس��ارت هاي بدن��ي گف��ت: كل 
مبلغ خس��ارت پرداخت��ي قبل از س��ال ٩٣، حدود 
 يك هزار و ٢00 ميليارد توم��ان بوده كه اين رقم در

 ٣ سال به ٢  هزار و 100 ميليارد تومان رسيد. 
وي افزود: براس��اس آمار جهان��ي در هر 100 هزار 
نفر 1٤ نفر بر اثر تصادفات رانندگي فوت مي كنند كه 
اين رقم در ايران ٢٥ نفر در هر 100 هزار نفر است كه 
دوبرابر ميانگين جهاني است. جباري ادامه داد: روزانه 
در كشور ٥0 نفر در حوادث رانندگي كشته و ٩00 نفر 
مصدوم مي شوند كه اين آمار از يك جنگ باالتر است. 
مديرعامل صندوق تامين خس��ارت هاي بدني گفت: 
زمان بررس��ي پرونده ها و پرداخت خسارت از ٩0روز 
ب��ه ٥روز كاهش ياف��ت. وي كاه��ش دوره پرداخت 

خسارت از ٩0 به ٥ روز و حذف وكال و دالالن از روند 
پرداخت خسارت به خانواده هاي زيان ديده را ازجمله 
دس��تاوردهاي اقدام��ات صندوق و راه اندازي ش��بكه 

سراسري آنالين و دفاتر استاني ذكر كرد.
 مديرعامل صن��دوق تامين خس��ارت هاي بدني 
تصريح كرد: در س��ه س��ال گذش��ته به ٥٣  هزار نفر 
خس��ارت دادي��م كه در مقايس��ه با ٣٦  ه��زار مورد 
خس��ارت پرداختي در ٤٦ س��ال گذشته 1٤٧ درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. وي افزود: كل مبلغ خسارت 
پرداختي قبل از س��ال ٩٣، ح��دود يك هزار و ٢00 
ميليارد تومان بوده كه اين رقم در ٣ س��ال به ٢  هزار 
و 100 ميليارد تومان رسيد و افزايشي 1٦٤ درصدي 
نسبت به ٤٦ سال گذشته دارد. جباري تاكيد كرد: در 
س��ال ٩٥ صندوق به تنهايي يك هزار و 100 ميليارد 
تومان خسارت پرداخت كرده است.علي جباري اظهار 
كرد: سال قبل تصادفات جاده يي در ايران 1٦  هزار و 
1٣ نفر مصدوم بر جاي گذاش��ت و در 1٥ سال قبل 

بيش از ٣00  هزار نفر در تصادفات جان باختند. 
وي اف��زود: تصادفات روزانه كش��ور نه تنها باعث 
تضييع منابع انساني است كه زيان هنگفتي را متوجه 
اقتصاد كش��ور مي كند، بدين معنا كه صندوق تامين 
خس��ارات بدن��ي روزانه ٤ ميليارد توم��ان و همراه با 
ش��ركت هاي بيمه ٣٥ ميليارد توم��ان در اين رابطه 

خسارت مي پردازند. 
جباري با اش��اره به اجرايي شدن اصالحيه قانون 
بيمه شخص ثالث در س��ال ٩٥ اظهار كرد: صندوق 
تامين خسارات بدني تا سال ٩٣ دوره آزمايشي خود 
را س��پري مي كرد و از سال ٩٣ و همزمان با بازنگري 
قان��ون و انجام اصالحات در ش��رح وظايف صندوق، 

نحوه رسيدگي به پرونده هاي قضايي و وظايف قانون 
و شركت هاي بيمه، تحول چشمگيري در عملكرد و 

ماموريت هاي آن ايجاد شد. 
وي با اش��اره به اينكه قريب به يك س��ال از زمان 
اج��راي قانون گذش��ته، اما به طور كامل اجرا نش��ده 
اس��ت، افزود: برخي مواد، معطل تدوين آيين نامه ها و 
دستورالعمل هس��تند و تاخير در اجراي آنها طبيعي 
است اما موادي مانند ٤٩ و ٥0 نياز به دستورالعمل و 
آيين نامه اجرايي ندارند و بايد اجرا مي شدند، اما هنوز 
به طور كامل اجرا نشدند. جباري ادامه داد: اميدواريم با 
اجراي قانون شخص ثالث، دغدغه هايي كه داريم رفع 
و خساراتي كه از اين جهت متوجه خسارت ديدگان و 
خانواده ها مي شود كاهش يابد. وي يادآور شد: با اصالح 
قانون صندوق از حالت سنتي و منفعل تبديل به يك 
صندوق مدرن و تخصصي شده و تحوالت جديدي در 

ماموريت ها و عملكرد آن به وجود آمده است. 
ام��روز تالش مان اين اس��ت كه تعداد كش��ته و 
مصدومان كاهش يابد و بر اين اساس همكاري هايي 
با دس��تگاه هاي ديگر مانند نيروي انتظامي و پليس 
آغ��از كرده اي��م. جب��اري در اين رابطه ب��ه همكاري 
ني��روي انتظامي و صن��دوق تامين خس��ارات بدني 
در جه��ت بخش��ودگي جراي��م بيمه ش��خص ثالث 
موتورسيكلت سواران اش��اره كرد و اظهار داشت: اين 
يكي از نمونه هاي همكاري مذكور بوده است، در حال 
حاضر 100درصد ماش��ين هاي كشاورزي و راهداري 
كشور فاقد بيمه نامه هستند كه بايد در اين رابطه نيز 

اقدام و فرهنگسازي الزم صورت گيرد. 
وي گفت: كار فرهنگ س��ازي را شروع كرده ايم و 
كارگروه فرهنگي در صندوق تش��كيل شده است. به 
گفته جباري براس��اس آمارها متوس��ط مرگ و مير 
جهاني در تصادفات رانندگ��ي 1٤ نفر در 1000 نفر 
اس��ت، اما اين تعداد در ايران ٢٥ نفر و تقريبا دو برابر 
ميانگين جهاني اس��ت. وي ادام��ه داد: روزانه ٥0 نفر 
در حوادث رانندگي كش��ور كشته و ٩00 نفر مصدوم 
مي شوند كه بيش از تلفات يك جنگ تمام عيار است. 

به گفته وي، ٦0 درصد كس��اني كه كش��ته و مصدوم 
مي ش��وند در گروه سني 1٥ تا ٤٥ س��ال قرار دارند، 
ح��دود ٧0 درصد مرد و ٣0 درصد زن هس��تند كه در 
كنار هزينه هاي مالي، خسارات اجتماعي زيادي را به 

بار مي آورد. 
وي همچني��ن ب��ه تش��ريح عملك��رد صن��دوق 
پرداخ��ت و افزود: در س��ه س��ال اخير در كش��ور به 
٥٤ه��زار نف��ر خس��ارت پرداختي��م، اي��ن در حالي 
اس��ت ك��ه خس��ارات پرداخت ش��ده در ط��ول ٤٥ 
س��ال گذش��ته ش��امل حال ٢٦ هزار نفر بوده است. 
وي حجم خس��ارات پرداخت در س��ه س��ال گذشته 
 را در مقايس��ه ب��ا دوره مذك��ور دو براب��ر و مع��ادل
اف��زود: و  ك��رد  اع��الم  توم��ان  ميلي��ارد   ٢100  
 1100 ميلي��ارد توم��ان آن در س��ال ٩٥ پرداخت 
ش��ده اس��ت. وي گفت: س��رمايه صن��دوق در آغاز 
كار ٥00 ميلي��ارد ري��ال بود كه اكن��ون به بيش از 
٤0  ه��زار ميلي��ارد ري��ال افزايش پيدا كرده اس��ت. 
 جب��اري افزود: ب��ا فعاليت هاي صن��دوق 1٥  هزار و

 ٥18 نفر در سه س��ال اخير كه زنداني بوده و حكم 
جلب ش��ان صادر شده بود، با حمايت هاي صندوق، از 

زندان و زنداني شدن رهايي پيدا كردند. 
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه گفت آيا اين 
منجر به لوث شدن بيمه و بيمه نامه هاي شخص ثالث 
نيس��ت، گفت: كمك هاي صندوق بالعوض نيس��ت، 
افراد حقيقي بايد خسارت پرداختي از سوي صندوق 
را با 10 درصد فرانش��يز تامين كنند و اين فرانش��يز 
براي اشخاص حقوقي ٢0 درصد است. جباري گفت: 
متاسفانه ٣0 درصد پرونده هاي ما مربوط به رانندگان 
فراري است، اين رقم در س��ال ٧٢، معادل٧0 درصد 
بود كه با تمهيدات انجام ش��ده به ٣0 درصد كاهش 
يافته اس��ت. جباري همچنين خس��ارت پرداختي از 
سوي صندوق تامين خسارات بدني را در ٦ ماهه اول 
سال ٣10ميليارد تومان و به 8  هزار نفر عنوان كرد و 
افزود: در اين رابطه ٣٥0 نفر مقصر بودند كه از زندان 

رفتن شان جلوگيري شد. 

گروه بانك وبيمه   محسن شمشيري   
درحالي كه نرخ اونس جهاني طال درحال صعود به 
مرز 1٣00دالر است و روز گذشته نرخ 1٢٩٣دالر را با 
رشد 11دالري تجربه كرد و همزمان در روزهاي اخير 
نرخ هر دالر ب��ه ٤01٧تومان افزايش يافته در نتيجه 
نرخ طال و س��كه در بازار اي��ران با افزايش قابل توجه 
در روزهاي اخير مواجه شده و هر گرم طالي 18عيار 
در بازار آزاد 1٢٤هزار و ٣٢1تومان و سكه به نرخ يك 

ميليون و ٣0٧تومان معامله شد. 
به گزارش»تع��ادل« قيمت انواع س��كه ديروز در 
بازار تهران درحالي افزايش يافت كه نرخ دالر با وجود 
كاهش نسبي با نوسان مواجه بود و هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد با 8 هزار و ٥٣0 تومان افزايش 
يك ميليون و ٣0٦هزار و ٩٣0تومان دادوس��تد شد. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 
٧هزار و ٧80تومان افزايش يك ميليون و ٢٥٦هزار و 
٢80تومان ارزش گذاري شد. از سويي ديگر نيم سكه 
بهار آزادي شاهد رشد ٤هزار و 8٦0 توماني بود و ٦٦٧ 
هزار و ٧٩0تومان معامله شد. ربع سكه بهار آزادي نيز 
با رشد ٤هزار و ٣٧0توماني ٣٩٤هزار و ٦0 تومان و هر 
قطعه سكه گرمي نيز با يك هزار و ٦٦8 تومان افزايش 

٢٥٤هزار و 8٣0 تومان بود. 
در ب��ازار ارز نيز نرخ رس��مي ٥ ارز كاهش و ٣٣ 
ارز افزاي��ش يافت و بهاي ي��ك ارز بدون تغيير درج 
ش��د. بر اين اس��اس نرخ دالر مبادله يي يا رسمي با 
٣٣ريال افزايش ٣٤11٧ريال، پوند با ٢٤٩ريال رشد 
٤٤٩0٢ريال و يورو با رشد 1٤0ريالي ٤01٤8ريال 

ارزش گذاري شد. 
در ب��ازار آزاد ني��ز صرافي ه��ا ه��ر دالر امريكا با 
1٣تومان افزايش نسبت به روز دوشنبه ٤8٥٧تومان 
اعالم كردند. همچنين هر ي��ورو با ٤8تومان افزايش 
٤هزار و 808 تومان و هر پوند با ٧8تومان رشد ٥ هزار 
و ٣8٤تومان معامله ش��د. همچنين خبرگزاري هاي 
مختل��ف نوس��ان دالر را بين ٤0٢٤ت��ا ٤0٥٧تومان 
گزارش كردند. نرخ پوند بين ٥٣8٤ و يورو را ٤808تا 
٤8٢0تومان اعالم كردند. نكته قابل توجه در بازار آزاد 
اين است كه نرخ يورو در روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
روي هم معادل 1٢٧تومان افزايش داشته و نرخ پوند 
نيز افزايش قابل توجهي در اين دو روز داشته است و 
بر اين اساس برخي كارشناسان با توجه به نرخ برابري 
دالر، يورو و پوند معتقدند كه نرخ دالر جاي بيشتري 
براي افزايش نرخ دارد. درهم امارات متحده عربي نيز 

با ٣0ريال رشد 11٢٢تومان فروش رفت. 
در س��امانه نظارت ارز)سنا( كه ميانگين نرخ هاي 
م��وزون ف��روش ارزهاي عم��ده در صرافي هاي مجاز 
سراس��ر كشور درج مي ش��ود، نرخ هر يورو ٤٧هزار و 
٢1٣ريال و هر دالر ٤0هزار و ٥٥ ريال اعالم ش��ده و 
هر درهم امارات متحده عربي 10هزار و ٩8٢ريال به 

فروش مي رود. 

نكته قاب��ل توجه در مواضع دولت اين اس��ت كه 
روز گذشته نوبخت س��خنگوي دولت بدون اشاره به 
نرخ ٤هزارتوماني دالر گفته اس��ت كه سياست دولت 
مديريت نرخ ارز شناور است. برخي تلقي مي كنند كه 
قيم��ت دالر بيش از ٥ هزار تومان اس��ت اما ما اين را 
قبول نداريم، دولت به دنبال نرخ ٥ هزار تومان نيست 
و نبايد عده يي سخنان رييس جمهور امريكا را به بازار 
ارز و سكه و طال وارد كنند و اگر اينگونه تلقي كنيم، 
افزايش تقاض��ا به وجود خواهد آم��د. تاكيد مي كنم 
ممكن اس��ت تا پايان هفته ترام��پ حرف هايي بزند 
نبايد باعث آشفتگي بازار شود و بازار را تحت تاثير اين 

ناآرامي قرار دهيم.
اين س��خنان نش��ان مي دهد كه دول��ت و بانك 
مركزي به دنبال افزايش نرخ رس��مي دالر كه اكنون 
به ٣٤1٢تومان رس��يده، خود را براي دالر آزاد باالي 
٤هزار تومان آماده كرده است اما در مقابل واكنش ها 
و پرس��ش هاي مختلف در مورد بازار ارز اعالم كرده 
ك��ه به دنبال تحق��ق نرخ ٥ هزار توم��ان براي دالر 
نيست و خواستار آن شده كه بازار نسبت به سخنان 
ترامپ واكنشي نداشته باش��د و اين سخنان را وارد 
معادالت بازار ارز نكند. اين درحالي اس��ت كه برخي 
كارشناسان با اش��اره به عوامل بنيادي رشد نرخ ارز 
ازجمله ش��اخص تورم در ٣س��ال اخير و رشد كمتر 
نرخ دالر در مقايسه با تورم معتقدند كه شرايط براي 
تخلي��ه بار تورم��ي در بازار ارز آماده اس��ت و حذف 
ارزهاي مبادله يي، رشد نرخ ارز رسمي، افزايش تقاضا 
ب��راي دالر به ج��اي ارزهاي ديگ��ر و اظهارنظرهاي 
ترامپ و تحوالت پيش رو عواملي هستند كه بر رشد 

نرخ ارز اثرگذار خواهند بود. 
در نتيجه افزايش رشد تقاضا براي دالر كه به جاي 
ارزهاي روپي��ه، درهم، لير، يوآن، ين، يورو و روبل و... 
وارد كننده دالر بيش��تري درخواس��ت مي كند، باعث 
خواهد شد كه تقاضاي بيشتري براي دالر ايجاد شود 
و در صورت تغيير سياس��ت دولت امريكا اثر بيشتري 

نيز بر تقاضا و نرخ دالر خواهد داشت. 
نگاهي به شاخص تورم و نرخ تورم در دوره ٤ساله 
٩٦- 1٣٩٢ نش��ان مي دهد كه ش��اخص تورم از عدد 
٧٥ در اس��فند ٩٢ به 108 در ش��هريور ٩٦ رسيده و 
٤٤درصد رش��د كرده اس��ت. به عبارت ديگر اگر قرار 
باشد كه بار تورمي به طور كامل روي دالر و ارز تخليه 

شود بايد نرخ دالر ٤٤درصد رشد مي كرد. 
اما در عم��ل نرخ دالر از ٣٢00تومان در اس��فند 
٩٢ ب��ه ٤0٢0ت��ا ٤0٤٥تومان در مهر ٩٦ رس��يده و 
٢٥درصد رش��د كرده است. بر اين اساس در مقايسه 
با تورم معادل 1٩واحد درصد كمتر رشد كرده است. 

البته برخي صاحب نظران در اين زمينه معتقدند 
كه بايد كاهش ارزش دالر در برابر ساير ارزها و دالر 
و ت��ورم جهاني را نيز در نظر گرفت و تورم جهاني را 
از تورم داخلي كم كرد س��پس نرخ ارز را متناسب با 

عدد باقي مانده ارزيابي كرد. بر اين اساس اگر فرض 
كنيم كه تورم س��االنه جهاني معادل ٢واحد درصد 
اس��ت براي ٤سال 8 تا 10واحد درصد مي توان تورم 
جهاني دالر را محاسبه كرد اما پس از آن باز هم دالر 
مي توانس��ت معادل ٣٤درصد رشد كند درحالي كه 

٢٥درصد رشد كرده است. 
به عب��ارت ديگر، دالر به ج��اي آنكه معادل ٣٤تا 
٤٤درص��د رش��د كند و حداق��ل ب��ه ٤٣00تومان و 
حداكثر به ٤٦00 تومان برس��د اما براي مدت ٣سال 
تقريبا روندي با ثبات و زير ٤هزار تومان را طي كرده 
است و نگهداري دالر به خاطر رشد كم آن در مقايسه 
ب��ا نرخ تورم عمال زيان بوده و نرخ مبادله به نفع ريال 

در مقايسه با تورم تقويت شده است. 
اما اكنون برخي كارشناس��ان معتقدند كه اين اثر 
تورمي انباشته شده ٤س��ال اخير به تدريج مي تواند 
تخليه شود زيرا نه نرخ مبادله يي و توزيع ساير ارزهاي 
غيردالري مانند روپيه، يوآن، لير، درهم، روبل، يورو و 
ين مثل سال هاي قبل وجود دارد و نه نرخ مبادله يي 
در س��طح پايين تثبيت ش��ده تا مانع افزايش نرخ ها 
شود و در شرايطي كه هم تقاضا براي دالر آزاد بيشتر 
ش��ده و جاي ارزهاي مبادله يي غي��ردالري را گرفته 
اس��ت همچنين نرخ مبادله يي هر روز رو به افزايش 
اس��ت و به ٣٤1٢تومان رسيده در نتيجه بازار تمايل 
با تخليه بار تورمي ٣سال اخير روي بازار ارز را دارد و 
اگر مواضع دولت امريكا نيز با تغييراتي مواجه ش��ود، 

واكنش ب��ازار نيز به اين عوامل بنيادي اضافه خواهد 
شد.بر اين اس��اس تمايل نرخ دالر به سمت باالتر از 
رقم فعلي وجود دارد و بس��تگي به شرايط و عملكرد 
دولت و بانك مركزي دارد كه در روزهاي آينده تا چه 

حدي مي خواهد اجازه رشد نرخ ارز را بدهد. 

 آغاز سفته بازي دالر 
يك اس��تاد اقتصاد گفت: اشتباه بانك مركزي در 
ش��يوه اجراي كاهش نرخ سود سپرده ها، پول ها را به 

سمت سفته بازي دالر سوق مي دهد. 
ابوالقاسم حكيمي پور در گفت وگو با فارس گفت: 
تك نرخ��ي ش��دن ارز آرزوي ديرينه ٣٩س��اله بعد از 

انقالب اسالمي است كه هنوز محقق نشده است. 
وي با بيان اينكه سياس��ت تك نرخ��ي كردن ارز 
از س��ال 1٣٦8 بيش��تر نمود يافت، افزود: تك نرخي 
ك��ردن ارز يكي از توصيه هاي بانك جهاني و صندوق 
بين الملل��ي پول براي اقتصاد ايران هم بوده اس��ت تا 
هم از رانت و فس��اد اقتصادي جلوگيري ش��ود و هم 
در صورت اعطاي تسهيالت از سوي آنها به ايران آنها 

بدانند كه ارز را با چه نرخي به ايران تحويل دهند. 
وي با اش��اره به دس��تور ٢ ماه پيش بانك مركزي 
براي كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي اظهار داشت: 
تا زماني كه ارز تك نرخي نش��ود، كاهش نرخ س��ود 
سپرده هاي بانكي اشتباه است و باعث خروج سپرد ها 
از بانك ها و حركت سپرده هاي بانكي به سمت بازار ارز 

به اميد سود بيش��تر مي شود. حكيمي پور با تاكيد بر 
اينكه بيان اين مطلب به معناي مخالفت وي با توليد 
نيست، گفت: توليد با پرداخت تسهيالت با نرخ سود 
باال امكان پذير نيس��ت، اما در شرايط فعلي كه بانك 
مركزي نرخ سود سپرده ها را كاهش داده است، امكان 
حركت سپرده هاي بانكي به بازار سفته بازي و خريد و 

فروش دالر وجود دارد. 

واكنش رييس كل بانك مركزي به نوسانات بازار ارز 

حرف هاي ترامپ هيجاني است، اثر بلندمدت ندارد
رييس كل بانك مركزي به نوس��انات اخير بازار ارز واكنش نشان 
داد و گفت: بانك مركزي نس��بت به نوسان نرخ ارز بي تفاوت نيست و 
وظيفه دارد كه از نوسانات هيجاني بازار ارز جلوگيري كند و اگر بانك 
مركزي مداخله كند، ممكن است به شكل موقت بشود بازار را كنترل 
كرد، اما شرايط باز به همان شرايط قبل برمي گردد و اين امر بازار را از 

پيش بيني پذير شدن خارج مي كند. 
وي ادام��ه داد: اگر بانك مركزي وظيفه اش را درس��ت انجام دهد، 
اخب��ار هيجاني تاثيري در بازار ايجاد نمي كند و بايد س��عي كنيم كه 

اين فضا را ايجاد كنيم. 
وي با كم اثر دانس��تن آثار س��خنان ترامپ در بازار ارز تاكيد كرد: 
اوج تاثير حرف هاي ترامپ در امور بانكي آثار هيجاني است كه ممكن 
است در بازار ارز ايجاد شود ولي اين اثرات بلندمدت نخواهد بود و در 
هيچ اقتصادي اينگونه حرف ها نمي تواند اثرات بلندمدت بگذارد و همه 
اين حرف ها اثرات موقت دارد. وي افزود: به دليل شفافيتي كه در بازار 

وجود دارد، ش��ايد حرف هاي خاص اصال اثري هم نداشته باشد و اگر 
اثري هم داشته باشد، موقت و زودگذر خواهد بود و نبايد فعاالن حاضر 

در بازار تحت تاثير اين هيجانات قرار گيرند. 
وي اظهار كرد: طي پنج س��ال گذش��ته در كش��ور ما نمونه هاي 
بارزي از اين آثار موقت را داش��تيم كه نوس��انات كوچك ايجاد شده 
ولي بالفاصله تبديل به وضعيت باثبات شد. اصوال اين برابري و متعادل 
بودن بازار ارزي در فضاهايي باثبات و قابل اتكا باقي مي ماند كه شرايط 

بر مبناي واقعيت ها باشد و عرضه و تقاضا نرخ را تعيين كند. 
ولي اهلل س��يف رييس كل بانك مركزي ايران گفت: پس از اجراي 
برجام روابط بانكي ما نسبت به گذشته اصال قابل مقايسه نيست و با 
همه جاي دنيا روابط بانكي مناسبي داريم و مي توانيم نيازهاي تسويه 
حساب هاي بانكي را انجام دهيم. وي در مصاحبه با ايرنا افزود: با وجود 
گش��ايش مناس��ب در روابط بانكي ايران با خارج از كشور، تعدادي از 
بانك ها در كار با ايران احتياط مي كنند. وي بيان كرد: توقع زيادي از 

سند برجام داش��تن طبيعتا زياد درست نيست و از آن طرف هم اگر 
بگوييم كه هيچ تاثيري نداش��ته آن هم غلط است چرا كه به موجب 
س��ند برجام، تحريم هاي ثانويه برداشته شده اس��ت. وي اضافه كرد: 
برجام تاثير خودش را داشته و عالوه بر حوزه بانكي، در حوزه نفتي نيز 
موجب گشايش شده و صادرات نفتي ما دو برابر شده كه از جمله آثار 
برجام است. وي با بيان اينكه برجام واقعيت هاي خودش را دارد، گفت: 
در توضيح آثار مثب��ت برجام نبايد افراط كرد و همچنين نبايد آن را 
دست كم گرفت چرا كه سند خيلي مثبتي است و دستاورد بين المللي 
بزرگي براي ايران محس��وب مي ش��ود. وي ادامه داد: در امريكا هم در 
خصوص سند برجام بحث مي كنند كه منافع امريكا در آن لحاظ نشده 
ول��ي ما نبايد تحت تاثير قرار گيري��م و از ظرفيت آن به همين ميزان 

واقعيت بايد تواقع داشته باشيم و از آثار مثبت آن بهره مند شويم. 
وي در خصوص نوس��انات نرخ ارز طي چن��د روز اخير نيز گفت: 
ارزهاي مختلف در دنيا نوس��اناتي دارند و چيز عجيبي نيست و حتي 
قوي ترين ارزها هم دچار نوسان نرخ برابري با ارزهاي ديگر مي شوند. 

وي بيان كرد: واقعيت هاي اقتصادي در هر كش��وري ش��رايطي را 
اقتضا مي كند و چيزي نيست كه بشود با دستور آن را در يك شرايط 
خاص و ثابت نگه داش��ت. رييس كل بان��ك مركزي ايران همچنين 
در تش��ريح نتايج س��فر خود به تركيه بيان كرد: در جريان اين سفر 

پيش نويس سند س��وآپ ارزي توسط روس��اي بانك مركزي ايران و 
تركيه تاييد شد كه در آينده نزديك به امضا مي رسد و اين اقدام بسيار 
ارزنده يي است كه مي تواند روابط نظام بانكي ما را با تركيه به صورت 

ريشه يي تسهيل كند. 
وي با اش��اره به تعيين س��قف ٣0 ميليارد دالر حجم تجارت بين 
ايران و تركيه توس��ط روساي جمهوري دو كش��ور ادامه داد: با توجه 
به وجود ظرفيت هاي مناس��ب در دو كش��ور، حجم تجارت بين ايران 
و تركيه مي تواند بيش��تر از اين باش��د و برقراري روابط بانكي مناسب 
يكي از بسترهايي است كه مي تواند زمينه ساز تحقق اين هدف باشد. 

وي افزود: تجار دو طرف با ش��رايطي كه از طريق س��وآپ ارزي و 
مبادله تجاري با استفاده از ارز ملي و محلي پيش مي آيد، مي توانند با 

امنيت كامل و با كمترين هزينه مبادالت خود را انجام دهند. 
وي بيان كرد: پيش نويس س��وآپ ارزي بين ايران و تركيه نهايي 
شده و در نخستين اجالس كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور كه 

به زودي تشكيل مي شود، به امضا مي رسد. 
سيف با اشاره به فعاليت بانكي بيش از ٣0 ساله ايران در تركيه و 
داير ش��دن شعبه بانك ملت در استانبول، آنكارا و ازمير گفت: در اين 
س��فر قرار شد كه موانع فعاليت بانكي برداش��ته شده و در نخستين 

فرصت از همه ظرفيت موجود استفاده شود. 

ميزان تغيير قيمتطال و ارز
قيمت

14،000+ تومان1،۳16،000 تومانسکه طرح جديد

15،000+ تومان1،266،000 تومانسکه طرح قديم

7000+ تومان669،000 توماننيم سکه

4000+ تومان۳91،000 تومانربع سکه

25۳،0000 تومانسکه گرمی

170+  تومان125،۳50 تومانهر گرم طالی 18عيار

7+  دالر1291.60 دالراونس

1۳+ تومان4057 توماندالر

115+ تومان4940 تومانيورو

88+ تومان5۳79 تومانپوند

2+ تومان1117 توماندرهم

  همايش رويکردهاي
ميان رشته اي در خاتم

 هماي��ش بين المللي رويكردهاي ميان رش��ته يي به 
آموزش ترجمه، با حضور اس��تادان برجس��ته داخلي و 
خارج��ي، در تاري��خ ٢0 مهر 1٣٩٦، در محل دانش��گاه 
خاتم برگزار خواهد ش��د. براس��اس اين خبر، محورهاي 
اي��ن همايش بين المللي عبارتند از رويكردهاي نوين به 
آموزش ترجمه، آموزش زبان و آموزش ترجمه، آموزش 
توان��ش ترجم��ه، روش ه��اي تدريس ترجم��ه، ارزيابي 
ترجمه، تهيه و تدوين مطالب آموزشي در حوزه آموزش 
ترجمه، كيفيت سنجي دوره هاي آموزش ترجمه در ايران، 
فناوري و ترجمه، مس��ائل حرفه يي در آموزش ترجمه، 
بازار ترجمه و آموزش ترجمه ش��فاهي. در اين همايش 
اس��تادان مطرح و بنام داخلي و خارجي همچون دكتر 
لوئيز فون فلوتو محقق برجسته بين المللي و مدير گروه 
مركز مطالعات ترجمه دانشگاه اتاوا، دكتر فرزانه فرحزاد، 
دكتر بهزاد قنسولي، دكتر احمد محسني، دكتر مسعود 
خوش سليقه و دكتر رشتچي و... به ارائه دانش و تجربيات 
خود خواهند پرداخت. گفتني است اين همايش در محل 
دانشگاه خاتم به نشاني تهران، خيابان مالصدرا، خيابان 
ش��يراز ش��مالي، خيابان حكيم اعظم، پالك ٣0 برگزار 
خواهد شد و بهره مندي از سخنراني ها و جلسه هاي ارائه 

مقاله  براي عموم آزاد است.

  عدم امکان محاسبه
مبلغ و زمان اجراي كارمزدها

گروه بان�ك وبيمه  ش��ركت هاي پرداخت به نامه 
شركت شاپرك درباره اصالح ساختار و نظام كارمزدي در 
كشور واكنش نشان داده و اقدام به تهيه اطالعيه در اين 
ب��اره كرده اند و هر يك نكاتي را مطرح كرده اند كه البته 
اكثر اين شركت ها به خاطر مشخص نبودن مبلغ و زمان 
اجراي كارمزدها، معتقدند كه امكان محاسبات تعديالت 

احتمالي وجود ندارد. 
به گزارش ايِبنا، نامه »اصالح ساختار و نظام كارمزدي 
در كش��ور« از سوي ش��ركت ش��اپرك به شركت هاي 
پرداخت )PSP( ارس��ال شد و پس از آن توضيحاتي از 
سوي مقام هاي مختلف بانك مركزي و شركت شاپرك 
را در پي داشته، برخي شركت هاي پرداخت نيز هر يك 
با مخاطبي خ��اص، توضيحاتي درباره اين نامه و اصالح 

ساختار و نظام كارمزدي در كشور منتشر كرده اند. 
در متن نامه ش��ركت ش��اپرك آمده است، »استناد 
به نامه بانك مركزي و پيرو جلس��ه مديران عامل مورخ 
سوم مهرماه 1٣٩٦ به استحضار مي رساند، همان طور كه 
اطالع داريد يكي از چالش هاي پيش روي نظام پرداخت 
كش��ور، موضوع كارمزد خدمات پرداخت و هزينه باالي 

تراكنش هاي شبكه پرداخت كشور است. 
با عنايت به اهميت و حساس��يت زي��اد اين مقوله از 
يك س��و و هزينه هاي مترتب به بانك ها از سوي ديگر، 
اقداماتي در جهت اصالح س��اختار و نظام كارمزدي در 
كشور در راستاي كاهش هزينه هاي پرداختي بانك ها در 
حال انجام است. لذا باتوجه به تاثيرات احتمالي استقرار 
نظام جديد كارمزد، الزم اس��ت شركت هاي ارائه دهنده 
خدمات پرداخت )علي الخصوص ش��ركت هاي بورسي( 
تمهيدات و پيش بيني هاي مقتضي را در تهيه گزارشات 

مالي خود لحاظ نمايند.«
شركت تجارت الكترونيك پارسيان )تاپ( با مخاطب 
قرار دادن رياس��ت اداره نظارت بر ناش��ران بورسي، عدم 
اطالعات كافي تعيين مبل��غ و زمان اجراي نظام جديد 
كارمزده��ا و عدم امكان محاس��بات تعديالت احتمالي 
خب��ر داده اس��ت:  باتوجه به عدم تعيي��ن مبلغ و زمان 
اجراي نظام جديد كارمزدها، امكان محاس��به تعديالت 
احتمالي در اين خصوص ميسر نيست. بديهي است پس 
از دريافت اطالعات الزم نسبت به برآورد آثار مالي ناشي 
از آن اقدام و مراتب در اس��رع وقت اعالم خواهد ش��د. از 
سويي شركت به پرداخت ملت نيز با انتشار اطالعيه يي 
در ش��بكه ك��دال توضيحاتي درخصوص نامه ش��اپرك 
 PSP مبني بر اصالح كارمزدهاي تراكنشي شركت هاي
ارائه داد: »به دليل مبهم بودن نامه ش��اپرك برآورد آثار 
مالي احتمالي آن مقدور نيست. همچنين اعالم مي شود 
برنامه هاي توس��عه يي ش��ركت به گونه يي ساختار يافته 

است تا حداكثر چابكي در برابر تغييرات را ميسر كند.«

  وضعيت سرمايه بانك ها
در كشورهاي عربي 

داراي��ي بانك ه��اي اماراتي با رس��يدن ب��ه بيش از 
٧٢0ميليارد دالر، در رتبه نخست بانك هاي كشورهاي 

عربي حوزه خليج فارس قرار گرفت. 
به گزارش تريد عربيا، در نيمه نخس��ت سال جاري 
ميالدي، نظام بانكداري ام��ارات متحده عربي به لحاظ 
ميزان دارايي در ميان كش��ورهاي ح��وزه خليج فارس، 
عنوان نخست بخش بانكداري را به خود اختصاص داد. 

اين در حالي است كه مجموع دارايي ٤8 بانك فعال 
اين كشور، به ٧٢٣ ميليارد دالر رسيده است. همچنين 
كارشناس��ان حوزه بانكداري اعالم كردن��د: تداوم ثبات 
نظام بانكداري امارات متحده عربي در مقايس��ه با ساير 
كشورهاي حوزه خليج فارس، در رتبه نخست قرار گرفته 
و عل��ت آن، به اقتصاد باز و سياس��ت مالي اين كش��ور 
برمي گردد كه بس��ياري از موسسات مالي جهان را براي 

سرمايه گذاري در اين كشور ترغيب مي كند. 
بر همين اساس، بانك ابوظبي با دارايي 1٧0ميليارد 
دالري، بان��ك ملي عربستان س��عودي ب��ا 1٢0ميليارد 
دالر، بان��ك ملي كويت با 8٥ ميلي��ارد دالر، بانك اهلي 
يونايتد بحرين با ٣11 ميليون دالر و بانك مس��قط هم 
با ٢٢ميليون دالر دارايي در ميان بانك هاي پرس��رمايه 
عربي قرار گرفتند. به گزارش گلف نيوز، سيستم بانكداري 
ام��ارات متح��ده عربي با مجم��وع ٧٢٣ ميلي��ارد دالر 
دارايي در ٦ماهه نخس��ت س��ال ٢01٧ ميالدي موفق 
به كس��ب رتبه نخس��ت در ميان بانك هاي كشورهاي 
عربي حوزه خليج فارس ش��د. به گفته متخصصان نظام 
بانكي، از جمله داليل روند مس��تمر با ثبات در سيستم 
بانكداري امارات در مقايس��ه با رقباي بانكي اين كش��ور 
در ساير كشورهاي حوزه خليج فارس به موضوع اقتصاد 
باز و سياس��ت هاي مالي اين كشور نسبت داده مي شود 
كه منجر به تش��ويق موسس��ات مالي جهان براي انجام 
س��رمايه گذاري در اين كش��ور مي ش��ود. البته سيستم 
بانكداري امارات به دلي��ل عملكرد مثبت خود، باالترين 
رتبه اعتباري را از ميان موسس��ات اعتبارسنجي معتبر 
دنيا ازجمله »مودي��ز«، »اس اند پي« و »فيچ« در ميان 
كش��ورهاي حوزه خليج فارس به دست آورده است و هر 
 AA-، كدام از اين موسس��ات به ترتي��ب رتبه اعتباري

AA٣ و AA- را به سيستم بانكداري امارات داده اند. 
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5 بورس و فرابورس
 درج نماد ش�ركت سرمايه گذاري شفا دارو 
در س�امانه پس از معامالت: شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه )س��مات( از درج 
نماد شركت سرمايه گذاري ش��فا دارو در سامانه پس 
از معام��ات خبر داد. بر اين اس��اس، ش��ركت ش��فا 
دارو دومين هلدينگ بزرگ دارويي كش��ور به ش��مار 
مي آيد كه ش��ركت هاي زيرمجموعه اين هلدينگ در 
توليد، واردات و توزيع انواع و اقس��ام دارو در كش��ور 
فعاليت دارند. داروس��ازي هاي جابر ابن حيان، لس��وه 
و كيميا دارو ش��ركت هاي بورسي تحت مديريت اين 
هلدينگ اس��ت. گفتني است كه 600قلم داروي مهم 
و اس��تراتژيك و 80درص��د دارو هاي تزريقي توس��ط 
شركت هاي زيرمجموعه ش��فا دارو توليد مي شوند. بر 
اس��اس اين گزارش، اين شركت سود سال 95 خود را 
با س��ود يك درصدي 527ريال اعام كرده است. اين 
شركت به عنوان پانصد و شانزدهمين شركت پذيرفته 
ش��ده در بورس در بخش س��اخت مواد ش��يميايي و 
محصوالت ش��يميايي در فهرس��ت نرخ هاي بازار دوم 
بورس و اوراق بهادار درج شده است. در همين رابطه، 
شركت س��پرده گذاري مركزي شركت سرمايه گذاري 
شفا دارو را با نماد »شفا « در سامانه پس از معامات 
درج كرد تا شرايط براي عرضه اوليه اين شركت فراهم 

شود. 
 تحق�ق س�ود 77ريال�ي به ازاي هر س�هم 
»وهور«: ش��ركت مديري��ت انرژي اميد تاب��ان هور با 
س��رمايه ثبت شده 2هزار و 300ميليون ريال )سرمايه 
ثبت نش��ده يك هزار و 700ميليون ريال( براي س��ال 
مال��ي پايان آذرم��اه 96 اطاع��ات و صورت هاي مالي 
ميان دوره يي 9ماه منتهي به پايان ش��هريور را منتشر 
كرد. بر اين اساس، »وهور« براي دوره 9 ماه منتهي به 
پايان شهريور 96 به ازاي هر سهم 77ريال سود خالص 
با س��رمايه 4هزار ميليون ريال محقق كرده است. اين 
ش��ركت براي دوره 9ماهه سال مالي گذشته با سرمايه 
2هزار و 300ميليون ريال به ازاي هر س��هم 152ريال 
سود محقق كرده بود. به اين ترتيب وهور در دوره 9 ماه 
امسال نسبت به س��ال قبل 49 درصد كاهش در سود 
را ثبت كرده است. البته سرمايه اين شركت نيز نسبت 
به سال گذشته 74درصد افزايش يافته است. افزون بر 
اين ش��ركت قبل از افزايش سرمايه در پايان سال مالي 
منتهي به پايان آذرماه 95 به ازاي هر س��هم 352 ريال 

سود محقق كرد. 
 »وس�اخت« 70درصد زي�ان را كاهش داد: 
ش��ركت س��رمايه گذاري س��اختمان ايران با سرمايه 
ثب��ت ش��ده يك ه��زار و 90ميلي��ارد و 296 ميليون 
ريال پيش بيني درآمد هر س��هم سال مالي منتهي به 
پايان ش��هريور 97 منتشر كرد. بر اين اساس، شركت 
پيش بيني درآمد هر س��هم سال مالي منتهي به پايان 
ش��هريور 97 را 68 ري��ال زيان خالص پس از كس��ر 
ماليات اعام كرد. اين در حالي اس��ت كه اين شركت 
براي س��ال مالي منتهي به پايان شهريور 96 به ازاي 
هر س��هم 227 ريال زيان محقق كرده اس��ت. به اين 
ترتيب اين ش��ركت زيان خود را نسبت به سال مالي 

قبل 70درصد كاهش داده است. 
 »رتاپ« شفاف س�ازي كرد: ش��ركت تجارت 
الكترونيك پارسيان در خصوص نامه شاپرك مبني بر 
اصاح ساختار و نظام كارمزدي خدمات پرداخت توضيح 
داد. به گزارش س��نا، عبدالعظي��م قنبريان مديرعامل 
ش��ركت تجارت الكترونيك پارسيان در نامه يي خطاب 
به رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي در رابطه با نامه 
شركت شاپرك توضيح داد. وي در اين نامه تاكيد كرده 
است كه با توجه به عدم تعيين مبلغ و زمان اجراي نظام 
جديد كارمزدها، امكان محاسبه تعديات احتمالي در 
اين خصوص ميسر نيست. بديهي است پس از دريافت 
اطاعات الزم نس��بت به برآورد آثار مالي ناش��ي از آن 

اقدام و مراتب در اسرع وقت اعام خواهد شد. 
 شفاف س�ازي »پرداخت«: شركت به پرداخت 
ملت روز سه شنبه با انتشار اطاعيه يي در شبكه كدال 
توضيحاتي در خصوص نامه ش��اپرك مبني بر اصاح 
كارمزدهاي تراكنشي ش��ركت هاي PSP ارائه داد. بر 
همين اساس »پرداخت« در اين نامه بيان كرده است 
كه به دليل مبهم بودن نامه ش��اپرك برآورد آثار مالي 
احتمالي آن مقدور نيس��ت. همچنين اعام مي ش��ود 
برنامه هاي توسعه يي شركت به گونه يي ساختار يافته 
است تا حداكثر چابكي در برابر تغييرات را ميسر كند. 
 دروازه حضور در بازارهاي جهاني: پاپي زاده 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
ب��ا بيان اينك��ه باي��د از ظرفيت هاي ب��ورس كاال در 
برندسازي محصوالت كش��اورزي استفاده كرد، گفت: 
معامات پس��ته و زعفران در بورس كاال امكان حضور 
س��رمايه گذاران كان براي معامله اين محصوالت در 
س��طح جهاني را فراه��م مي كند. به گ��زارش اقتصاد 
آناين، عباس پاپي زاده درباره عرضه پس��ته و زعفران 
در ب��ورس كاال گفت: زعفران، پس��ته و خرما از جمله 
محص��والت انحصاري هس��تند كه بايد به ن��ام ايران 
در دنيا ش��ناخته ش��ده و داراي قدرت رقابت باشند. 
اما متاس��فانه يكي از مش��كات جدي اين اس��ت كه 
نتوانس��ته ايم اين محص��والت را با برند مش��خص به 
دنيا معرفي كنيم. نماينده دزفول در مجلس ش��وراي 
اس��امي به علت اين مشكات پرداخت و افزود: علت 
آنكه پسته و زعفران نتوانسته است با برند مشخص به 
دنيا معرفي شود، اين است كه كشاورزان خرده مالك 
هس��تند و در نهايت با درياف��ت وام محصوالت خود 
را كش��ت كرده در زمان برداش��ت با فروش محصول 
خود هم وام را تس��ويه و هم مبلغي براي امرار معاش 
آنه��ا باقي بماند. به طور كلي آنها كار معيش��تي انجام 
مي دهن��د تا اقتصادي. عضو كميس��يون كش��اورزي، 
آب و مناب��ع طبيعي مجلس با اش��اره به مزيت ورود 
پسته و زعفران در بورس كاال تاكيد كرد: ارائه زعفران 
و پس��ته به بورس كاال يك فرصت��ي را ايجاد خواهد 
كرد كه بازرگانان و س��رمايه گذاراني كه مي توانند در 
اندازه ه��اي بزرگ و جهاني اي��ن محصوالت را تجارت 
كنند در يك محل مش��خص پس��ته و زعف��ران را به 
ص��ورت خرد يا عمده معام��ات قطعي و اصلي انجام 
دهند. پاپي زاده ادامه داد: مزاياي عرضه زعفران، پسته 
و ساير محصوالت كشاورزي در بورس مي تواند باعث 
كش��ف قيمت ها و شفافيت در معامات شود، چرا كه 
در بورس رقابت س��الم حاكم است و در حق كشاورز 
اجحاف نمي ش��ود. اين نماينده مجل��س افزود: امكان 
افزاي��ش س��رمايه گذاري به علت ش��فافيت و كاهش 
ريس��ك در بورس كاال فراهم اس��ت و در صورتي كه 
بورس بتواند از ظرفيت هاي قانوني خود استفاده كند، 
مبدل به بازار الكترونيك بخش كشاورزي خواهد شد. 
وي خاطرنشان كرد: در حالي كه محصوالت كشاورزي 
انحصاري در ايران توليد مي شود، داراي برند انحصاري 
در دنيا نيستند كه بورس مي تواند به برندسازي در اين 

حوزه كمك شاياني كند.

روي خط خبر

»تعادل« از منطقي شدن رفتارهاي سهامداران در برابر مسائل سياسي گزارش مي دهد

فازانتظاريبورستهرانتاروزيكشنبه
فضاي ترديد كنوني ميان سهامداران به نظر مي رسد تا اعالم نظر نهايي ترامپ ادامه داشته باشد

گروه بورس|سياوش فرهادي| 
يك��ي از موضوعاتي كه طي ماه هاي گذش��ته در بازار 
به وضوح ديده ش��ده است، تغيير نگرش س��هامداران از 
فاز هيجاني به سمت منطقي شدن است. باتوجه به اينكه 
همچنان برخي سهامداران با تصميمات هيجاني معامات 
بورس تهران را دنبال مي كنند، اين انتظار وجود داشت كه 
شاخص كل بعد از اظهارات دونالد ترامپ درخصوص برجام 
نوساناتي در مسير سقوط سنگين نماگر بازار داشته باشد. 
به گ��زارش »تعادل«، نگراني ها و ريس��ك سياس��ي 
هس��ته يي از زماني شروع ش��د كه دونالد ترامپ برخاف 
انتظارات بر مس��ند رييس جمهوري اياالت متحده امريكا 
نشست زيرا صحبت هاي وي درخصوص برهم زدن برجام 
در آن زمان و در روزهاي اخير تكرار اظهارات غيرمنطقي 
در زمينه و شاخ و برگ دادن اين صحبت ها توسط برخي 
رسانه هاي داخلي و خارجي به قدري بود كه اثر منفي بر 
بازار ها گذاشت. اما با مشخص شدن اظهارات رييس جمهور 
ش��ومن امريكا كه عاقه خاصي به توجه رس��انه ها دارد، 
غيرعملياتي به نظر مي رس��د كه كم��ي آرامش بر بازار ها 
و به ويژه بورس حاكم ش��ود. بر اين اساس سرمايه گذاران 
طي سال هاي اخير و همزمان با تحوالت سياسي اقتصادي 
درس هاي بسياري خوبي گرفته و به اين نتيجه رسيده اند 
كه اتكاي ش��ركت هاي داخلي به مس��ائل سياسي حوزه 
بين الملل، كاس��ته ش��ده اس��ت. در اين زمينه بسياري 
از س��هامداران ب��ر اين وقايع نظير گذش��ته عكس العمل 
نش��ان نمي دهند و به اصطاح بازار به يك بلوغ نسبي از 

تاثيرپذيري مسائل سياسي بين المللي رسيده است. 

 بازگشت ثبات به بازار
با اين حال فاز انتظار و صبر در بازار سرمايه با كاهش 
حجم و ارزش مبادالت به وضوح احساس مي شود و فعاالن 
بازار س��رمايه در كنار مابقي فعاالن اقتص��ادي در انتظار 
رس��يدن روز يك ش��نبه و تاريخ اظهارنظر دونالد ترامپ 
هس��تند. در اين باره عباس نيكچري درمورد آينده برجام 
و تعيين تكليف اين موضوع مهم توسط امريكا اظهار كرد: 
برخاف نظر برخي فعاالن بازار سرمايه و ديگران كه معتقد 
به عدم تاييد برجام توس��ط رييس جمهور اياالت متحده 
هستند، به شخصه معتقدم ترامپ برجام را تاييد خواهد 

كرد و در بدترين حالت به كنگره ارجاع خواهد شد. 
وي ادام��ه داد: چنانچه اين موض��وع به كنگره امريكا 
محول ش��ود، فرص��ت 60 روزه يي ايجاد و ط��ي آن زمان 
براي البيگري دروني امريكا و مذاكرات ديگر كشورها فراهم 
مي شود. اين درحالي است كه در كنگره سناتورهاي موافق 

برجام مي توانند در كس��ب نتيجه مثبت نقش مهمي ايفا 
كنند. اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به سايت بورس 
گفت: اما باتوجه به روحيات ترامپ و چرخش 180درجه يي 
وي در برخ��ي تصميمات مهم مانند بحران كره ش��مالي، 
حمايت س��ازمان ملل و اتحاديه اروپا، چين و روسيه و... از 
برجام، حضور شركت هاي اروپايي در ايران مانند بويينگ و 
توتال، وابستگي جهان به منابع ايران و فشار افكار عمومي 
جهاني كه مقوله بسيار مهمي است، آينده برجام روشن و 
مثبت است. نيكچري ادامه داد: از سوي ديگر ترامپ نشان 
داده كه فردي دالل و كاسب بين المللي بوده و درنهايت به 
فكر منافع اقتصادي خ��ود و امريكا خواهد بود اما با اعام 
مواض��ع تند و تيز در برج��ام در حال دريافت واكنش هاي 

مسووالن ايران و ديگر كشورهاست. 

 هيجانات فروكش كرد
در اي��ن باره مهدي طحاني كارش��ناس بورس معتقد 
است كه در حال حاضر هيجانات هفته گذشته بازار سرمايه 
فروكش كرده و شاخص بر مدار تعادل است. طحاني افزود: 

بازار س��رمايه در ابتداي هفته نوسانات منفي شديدي را 
تجربه كرد و اگر معامات بلوكي ابتداي بازار در آن روزها 
نبود امكان تنزل شاخص بورس تا مرز 700 تا 800 واحد 
وجود داشت. طحاني تصريح كرد: شاخص بورس ديروز با 
46واحد رشد هم اكنون در محدوده 84 هزار و 611واحد 
قرار  دارد و در شرايط حاضر سرمايه گذاران به صورت فردي 
به امر س��رمايه گذاري در بورس اقدام مي كنند و كمتر با 
ش��ركت هاي مشاور س��رمايه گذاري كه از سازمان بورس 
مجوز فعاليت دارند در ارتباط هستند. به اعتقاد كسي كه 
در اين بازار فعاليت حرفه يي دارد، مي گويم بهتر است افراد 
براي س��رمايه گذاري در بورس از تجربيات و رهنمودهاي 

شركت هاي معتبر مشاور سرمايه گذاري بهره مند شوند. 
وي با بيان اينكه هم اكنون فرصت س��رمايه گذاري در 
بورس بيش��تر از تهديدات اس��ت، اظهار كرد: افراد براي 
سرمايه گذاري و بهره مندي از سود مناسب در بورس به طور 

حتم با كارشناسان و اهل فن مشورت كنند. 
طحاني ضمن اش��اره به وضعيت تعادل و مثبت تمام 
گروه ه��اي فعال در جري��ان معامات دي��روز بورس جز 

گ��روه  آي تي گف��ت: هم اكنون قيمت اي��ن گروه ها براي 
س��رمايه گذاري جذاب و از نظر تكنيكالي اغلب روي خط 
حمايت قرار دارند. وي در ادامه با اعام اينكه بازار سرمايه 
تا 20 مهر ماه جاري به دليل موارد و مسائل مربوط به بحث 
برجام در باتكليفي به سر خواهد برد، افزود: در اين مدت 

بازار با معامات كم حجم روبه رو مي شود. 
اين كارش��ناس بورس با اعام اينكه بازار س��رمايه در 
شهريور امسال از رشد مناسبي برخوردار بوده است، اعتقاد 
دارد: هر روز نبايد انتظار داشت بازار سرمايه مثبت باشد، 
در حال حاضر هيجانات بازار دو روز گذشته فروكش كرده 

و شاخص متعادل است. 

 ناپايداري جو منفي 
علي اس��امي بيدگلي مديرعامل ش��ركت مش��اور 
س��رمايه گذاري آرمان آتي همچنين در تش��ريح رفتار 
اين روزهاي بازار س��هام گفت: افت اين روزهاي شاخص 
بازار س��هام ناش��ي از چند عامل اس��ت ك��ه مهم ترين   
و تاثيرگذارتري��ن آنه��ا، مرب��وط به صحبت ه��اي اخير 

رييس جمهوري امريكا و نااطميناني در مورد جهت گيري 
نهايي امريكا در قبال برجام بوده است. 

وي افزود: فضاي ترديد كنوني ميان سهامداران عمدتا 
به دليل موضوع بقاي برجام اس��ت. به نظر مي رسد روند 
صب��ر و انتظار ت��ا اعام نظر نهايي ترامپ ادامه داش��ته 
باشد كه آخرين مهلت آن يك شنبه هفته آينده خواهد 
بود. وي در پايان تصريح كرد: سايه ترديد بر تصميمات 
سهامداران به اين معنا نيست كه بازار سهام طي روزهاي 
آتي همچنان ب��ا روند منفي همراه خواه��د بود. بر اين 
اساس پيش بيني مي شود روند فعلي بازار در روزهاي آتي 

دنبال نشود. 

 توافقنامه جديد بورس با وجود مخالفت هاي 
علني امريكا

در اين ميان بهادر بيژني جانش��ين رييس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در جذب س��رمايه گذاري خارجي به 
نمود هاي عملي بي اثر بودن و منتفي بودن و بر هم خوردن 
برجام اشاره دارد و درباره فعاليت هاي بين المللي ايران در 
بازار سرمايه مي گويد: هلدينگ ايتاليايي آزيموت با سرمايه 
50 ميليارد دالري 20درصد شركت »سبدگرداني انتخاب 
مفيد« را خريداري كرده كه اين نشان از ظرفيت هاي بازار 
س��رمايه ايران دارد. وي در ادامه اف��زود: عاوه بر تاش 
بخش خصوصي در جذب سرمايه گذار خارجي، سازمان 
ب��ورس ني��ز در جديدترين اقدام خود ب��ا نهاد ناظر هند 
موافقتنامه يي را به امضا رس��انده كه از يك سيكل بسيار 
س��خت عبور كرده است. اين مقام مس��وول در اين باره 
توضيح داد: نهاد ناظر هند براي اينكه بتواند موافقتنامه يي 
را با هر نهاد ناظر ديگري به امضا برساند بايد طرح آن را 
ب��ه امضاي كل كابينه هند برس��اند و در رابطه با امضاي 
توافقنامه با بورس ايران نيز اين اتفاق با وجود مخالفت هاي 
علني امريكا و صحبت هاي مداوم درخصوص برهم زدن 
برجام رقم خورده كه اين اقدام ناشي از اطمينان به ايران 
و فضاي بين الملل اس��ت. وي با اش��اره به پ��روژه بورس 
كاالي��ي ايران و هند گفت: اي��ران يكي از صادر كنندگان 
اصلي قير به هند اس��ت برهمين اس��اس، ليست شدن 
قير در ب��ورس كاالي ايران و هن��د از ديگر اقدامات اين 
دو نهاد ناظر اس��ت كه به زودي به انجام مي رسد.  با همه 
اين تفاسير بازار سرمايه و فعاالن بازار در انتظار اظهارنظر 
يك ش��نبه هس��تند با اينكه جو اطمينان در بازار حاكم 
است ولي رييس جمهور غيرقابل پيش بيني امريكا باعث 
 حاكم ش��دن فاز انتظاري در بازار حداقل تا روز يك شنبه

شده است. 

نگاهي به تحوالت بازار
 افزاي�ش حج�م معامالت در بازار س�رمايه: 
مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار، 
پيش بين��ي كرد كه با كاه��ش اخير در نرخ كارمزدها و 
به تب��ع آن كاهش هزينه هاي معاماتي، حجم معامات 
در بازار سرمايه افزايش داشته باشد. محسن خدابخش 
در پاس��خ به اين سوال كه كاهش نرخ كارمزدها، چقدر 
در ورود پ��ول جديد به بازار و افزاي��ش نقدينگي موثر 
خواهد بود، گفت: يكي از عوامل اثرگذار در رونق بخشي 
به معام��ات، كاهش هزينه هاي معاماتي اس��ت؛ زيرا 
هر قدر هزينه ه��اي معاماتي كاهش پيدا كند، افرادي 
كه با ديد كوتاه مدت س��رمايه گذاري مي كنند، سريع تر 
مي توانن��د اقدام به خريد و فروش كنند و اين مس��اله 
منجر ب��ه افزايش حج��م معامات و نقدش��وندگي در 

ب��ازار خواهد ش��د. وي در گفت وگو با س��نا، افزود: در 
همين راس��تا سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستين 
گام، كارمزده��اي خرد را 25درص��د كاهش داد كه در 
معامات س��هام بورس اوراق به��ادار تهران حق نظارت 
سازمان بورس از خريد و فروش از 0.0008 به 0.0006 
كاهش يافته اس��ت. خدابخش ادامه داد: در گام بعدي 
نيز كارمزد شركت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 
اي��ران 20درص��د در معامات س��هام كاه��ش يافت؛ 
به طوري كه كارمزد ش��ركت بورس از خريد و فروش از 
0.0008 ب��ه 0.00064 ارزش معامله كاهش يافت. به 
گفته مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق 
به��ادار، كارمزد كارگزاران نيز با كاهش اندك به ميزان 
5درصد از 0.0008 به 0.0076 خريد و فروش رسيده 

كه مجموع اي��ن تغييرات منجر به كاهش 7.5درصدي 
هزينه معامات ش��ده است. خدابخش سپس در پاسخ 
به اين س��وال كه با كاهش ن��رخ كارمزدها، چه اتفاقي 
براي س��ود و درآمد كارگزاري ه��ا و اركان و همچنين 
سازمان بورس خواهد افتاد، اظهار كرد: باتوجه به اينكه 
انتظار اين اس��ت كه ب��ا كاهش هزينه ه��اي معاماتي 
حجم معامات افزايش داشته باشد، به نظر مي رسد در 
درآمد كارگزاران تغييري رخ ندهد؛ ولي درآمد سازمان 
از محل حق نظارت بر معامات كاهش داش��ته باش��د؛ 
چراكه كاهش كارمزدهاي سازمان بيش از كاهش ساير 

اركان بوده است.
 انتقال ريسك سرمايه گذاري به سهامداران: 
عضو ش��وراي عالي ب��ورس با بيان اينك��ه از اين پس 
اطاعات مبهم ش��ركت ها مانع از انج��ام معامات در 
بازار سرمايه نمي شود، گفت: ريسك سرمايه گذاري در 
ش��ركت ها با اطاعات مبهم و ناقص به سرمايه گذاران 
منتقل مي ش��ود. قاسم محس��ني با تاكيد بر شفافيت 

اطاعات در بازار سرمايه اظهار كرد: تمام شركت هاي 
سهامي عام ثبت شده در شركت بورس موظف هستند 
كه ساالنه 4 صورت حس��اب منتشر كنند. وي با بيان 
اينكه هر شركتي بايد هر 3ماه يك بار اقدام به انتشار 
صورت حساب خود كند و اطاعات حسابرسي خود را 
در ديد عموم قرار دهد، ادامه داد: شركت هاي بورسي 
موظف هس��تند عاوه بر انتشار صورت هاي مالي خود 
در موعد مقرر نس��بت به انتش��ار اطاعات مهم كه در 
قيمت س��هام تاثيرگذار اس��ت هم اق��دام كنند. عضو 
ش��وراي عالي بورس در گفت وگو با ايلنا افزود: برخي 
از اتفاق��ات مانند انعق��اد قرارداده��اي جديد در يك 
ش��ركت مي توانند عامل تعيين كننده در قيمت سهام 
آن شركت باش��د بنابراين بايد توضيحات اين موضوع 
در اس��رع وقت به س��هامداران و سرمايه گذاران اطاع 
داده شود. محسني با بيان اينكه علت بسته بودن نماد 
ش��ركت ها در بازار س��رمايه ابهام در اطاعات يا نبود 
اطاعات كافي است، اظهار كرد: با انتشار دستورالعمل 

جدي��د از اين پس ديگر ابهام در اطاعات ش��ركت ها 
نمي تواند مانع از انجام معامات ش��ود. وي ادامه داد: 
قرار بر اين اس��ت از اين پس در صورت نبود اطاعات 
ي��ا در صورت وجود ابهام در آن نماد ش��ركت ها چند 
س��اعت يا نهايتا براي چند روز بسته باشد. اين توقف 
چند س��اعته در انجام معامات هم تنها يك هشدار به 
س��رمايه گذاران خواهد بود. عضو ش��وراي عالي بورس 
گف��ت: از اين پس مقام ناظر در صورت نبود اطاعات 
مانع از معامات نخواهد شد و هشدار را در قالب بسته 
نگه داشتن چند س��اعته نماد به سرمايه گذاران اعام 
مي كند و اين س��رمايه گذاران هستند كه بايد ريسك 
سرمايه گذاري در اين ش��ركت را بپذيرند. محسني با 
اش��اره به برخورد بورس ساير كشورها با شركت هايي 
ك��ه اطاعات ناقص ارائه مي كنند، گفت: زمان بس��ته 
مان��دن نماد ش��ركت هايي ك��ه اطاعات مبه��م ارائه 
مي كنند در دنيا متفاوت اس��ت اما اين توقف معامات 

حداكثر بين يك تا 24ساعت است. 

بازار سرمايه 

تقويت122واحديدماسنجبازارافزايشسهامآسياييبارگذارينسخهجديدسامانهبازارمشتقه
گروه بورس  

نسخه جديد سامانه بازار مشتقه بورس كاالي ايران به همراه نگارش جديد )چهارم( معامات برخط 
مشتقه بارگذاري شد. بر اين اساس، امكان انجام معامات برخط قراردادهاي مشتقه بورس كاالي 
 ايران براي نخستين بار در بهمن ماه سال 1393 در بورس كاالي ايران فراهم شد و هم اكنون بيش از

 80درص��د معامات قراردادهاي آتي س��كه طا به صورت برخط انجام مي ش��ود؛ بنابراين بخش 
عمده يي از فعاالن قراردادهاي مش��تقه بورس كاالي ايران به س��امانه معامات برخط دسترس��ي 
دارند. در اين ميان باتوجه به نوپا بودن اين س��امانه بس��ياري از فعاالن بازار مشتقه خواستار ايجاد 
قابليت هاي بيشتر در سامانه برخط بودند. در واقع فعاالن بازار برخط خواستار اضافه شدن امكاناتي 
از قبيل به روز رساني حساب عملياتي به طور مستقيم، امكان ارائه گواهي آمادگي تحويل بازار آتي 
و اعمال بازار اختيار به صورت برخط، انجام معامات برخط قراردادهاي اختيار معامله و انتقال وجوه 
بين حساب آتي و اختيار معامله در سامانه برخط بودند كه اين درخواست ها از طريق كارگزاران و 
كانون كارگزاران نيز به بورس كاالي ايران منعكس ش��د. به گزارش بورس كاالي ايران، در همين 
راستا از حدود يك سال گذشته با انجام مطالعات الزم در كنار تاش هاي شبانه روزي كارشناسان 
توس��عه س��امانه هاي بورس كاالي ايران، تمام امكانات الزم و مورد درخواست فعاالن بازار در تمام 
زيرساخت هاي نرم افزاري به نتيجه رسيد و در مهرماه امسال نگارش جديد سامانه هاي ارتقا يافته 
بازار مش��تقه مورد اس��تفاده قرار گرفت. به اين ترتيب نگارش جديد س��امانه هاي بازار مشتقه در 
هفته دوم مهر ماه 1396 منتشر شد. اين نگارش دربرگيرنده تغييرات قابل توجه در زيرساخت هاي 
نرم افزاري و سخت افزاري بازار مشتقه و همچنين ارتقاي نگارش سامانه هاي نرم افزاري مربوطه شامل 
بس��تر معامات برخط، هسته هاي معاماتي بازار آتي و اختيار، سامانه هاي معاماتي و مديريتي و 
همچنين تابلوهاي معاماتي است. همچنين ارتقاي بستر معامات برخط به نگارش 4.0، قابليت 
استفاده از امكانات جديد در درگاه معامات برخط مشتريان توسط شركت هاي نرم افزاري را ميسر 
مي سازد. ازجمله اين تغييرات مي توان به امكان به روز رساني حساب هاي عملياتي توسط مشتري، 
ارائ��ه گواهي آمادگي تحويل قراردادهاي آتي و ارائه درخواس��ت اعمال قراردادهاي اختيار معامله 
توس��ط مشتري، اضافه شدن س��رويس هاي معاماتي بازار اختيار معامله و امكان انتقال وجه بين 

حساب هاي آتي و اختيار اشاره كرد. 

گروه بورس  
روز سه ش��نبه سهام آسيايي بي توجه به افت روز دوشنبه وال استريت، رشد كردند درحالي كه 
انتظار يك افزايش نرخ بهره ديگر تا پايان امس��ال، باعث ش��د دالر تثبيت ش��ود. بر اين اس��اس، 
گسترده ترين شاخص آسيا اقيانوس��يه در خارج ژاپن 0.5درصد رشد كرد. همچنين، با بازگشايي 
بازارها پس از تعطيلي عمومي در روز دوش��نبه، شاخص سهام ژاپن، نيكي، ضررهاي اوليه خود را 
جبران كرد و 0.4درصد به ارزش خود افزود. همچنين، سهام كره در نخستين روز معامات اين ماه 
خود با انتظار از اينكه تنش هاي كره شمالي كاهش مي يابد 2درصد جهش كرد. عاوه بر اين، روز 
دوشنبه پس از اينكه چند شاخص كليدي آلمان و امريكا به باالترين سطح خود رسيدند و ركورد 
زدند، سهام جهاني اندكي كاهش يافت. پس از اينكه داده هاي روز دوشنبه نشان داد توليد صنعتي 
آلمان در ماه آگوست به بزرگ ترين افزايش ماهانه خود در بيش از 6 سال، دست يافته است، يورو 
تقويت ش��د و با 0.3درصد افزايش به نرخ 1.1773دالر رس��يد. در سويي ديگر، پس از اينكه دالر 
نزديك به باالترين سطح 10 هفته يي خود معامله شد، روز دوشنبه با تقويت يورو، در برابر سبدي 
از ارزهاي مهم افت كرد. دالر امريكا در برابر ين ژاپن باال رفت اما در برابر يورو و سبدي از ارزهاي 
مهم افت كرد. افزون بر اين، دالر در نرخ 112.68 ين در برابر رقيب ژاپني خود تثبيت ش��د. دالر 
در جمعه گذش��ته تا حد 113.44ين افزايش يافته بود كه باالترين ميزان آن از 14 جوالي است. 
بر اين  اس��اس، در پايان معامات روز دوش��نبه شاخص صنعتي داوجونز با 0.06درصد افت به رقم 
22761.07 رسيد و اس اندپي 500 با لغزشي 0.18درصدي برابر با 2544.73  شد و تركيبي نسدق 
هم 0.16درصد افت داشت تا در رقم  6.579.3  بسته شود. همچنين، پيش خريد طاي امريكا هم 
براي تحويل در ماه دسامبر با رشدي 0.8درصدي به 1285 دالر براي هر اونس رسيد. افزون بر اين، 
قيمت طا در بازارهاي جهاني تحت تاثير نگراني هاي مربوط به اوضاع شبه جزيره كره و برنامه هاي 
هس��ته يي و موشكي كره شمالي با افزايش روبه رو ش��ده ولي تقويت ارزش دالر امريكا نيز از سوي 
ديگر مانع از افزايش چش��مگير قيمت طا شده است. براساس اين گزارش گمانه زني هاي مربوط 
به افزايش نرخ بهره فدرال رزرو امريكا در نشست دسامبر تاثير زيادي بر افزايش ارزش دالر داشته 
است. قيمت هر اونس طا با 0.2درصد افزايش به بيش از 1286 دالر رسيده كه اين قيمت باالترين 

ركورد از 29 سپتامبر به شمار مي رود. 

گروه بورس  
  ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در داد و س��تد هاي چهارمين روز كاري خود با رش��د

خ��ود  ب��ه  را  و 734واح��دي  ه��زار  رق��م 84  توانس��ت  و  ش��د  هم��راه  واح��دي   122 
 اختص��اص ده��د. از همي��ن رو، ش��اخص كل ه��م  وزن ام��ا ب��ا افزاي��ش 35 واح��دي ع��دد
  17 هزار و 374 واحد را به نمايش گذاشت. عاوه بر اين، شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش

 171 واحدي به رقم 91 هزار و 490 واحد دست يافت. اين در حالي است كه، شاخص بازار اول 
 با افزايش 109 واحدي به رقم 58 هزار و 529واحد دس��ت يافت و ش��اخص بازار دوم با افزايش
براس��اس  داد.  اختص��اص  ب��ه خ��ود  را  واح��د  واح��دي ع��دد 189 ه��زار و 184   142 
 اي��ن گ��زارش، روز گذش��ته معام��ات س��هام در نم��اد مل��ي صناي��ع م��س اي��ران ب��ا

 52 واح��د، ف��والد مبارك��ه با 45 واح��د و پااليش نفت ته��ران با 19 واحد افزايش بيش��ترين 
تاثي��ر مثب��ت را ب��ر محاس��به ش��اخص كل ب��ورس به ن��ام خ��ود ثب��ت كردن��د. در مقابل، 
 معام��ات س��هام در نم��اد معاماتي ش��ركت هاي هم��راه اول ب��ا 22 واح��د، گروه س��ايپا با

 19 واحد و تجارت الكترونيك پارس��يان با 10واحد كاهش بيش��ترين تاثير منفي را در برآورد 
اين نماگر به دوش كش��يدند. براس��اس اين گزارش، ارزش كل معامات روز سه ش��نبه بورس 
تهران درحالي به بيش از 237 ميليارد تومان رس��يد كه ناش��ي از دس��ت به دست شدن بيش 
از 448 ميلي��ون س��هم و اوراق مالي قاب��ل معامله طي 42 هزار و 796 نوبت دادوس��تد بود. در 
س��ويي ديگر، دادوس��تدهاي فرابورس ايران در روز گذشته در حالي پي گرفته شد كه با عرضه 
اس��ناد خزانه اس��امي در نماد »س��خاب7« پرونده عرضه هاي اين س��ري اوراق در بازار بسته و 
همزمان فصل جديدي از معامات س��خاب2 تا 7 تا زمان سررس��يد آنها در فرابورس آغاز ش��د. 
بر اين اس��اس، س��رمايه گذاران در بازار ابزارهاي نوين مالي همزمان با عرضه »سخاب7« شاهد 
گش��ايش نماد معامات��ي اوراق اجاره دولت در نماد »اجاد41« ني��ز بودند تا به اين ترتيب بازار 
بده��ي فراب��ورس طيف متنوع��ي از اوراق را در خود جاي دهد. . بر اين اس��اس، روز سه ش��نبه 
در مجموع ش��اهد جابه جايي بي��ش از 217 ميليون ورقه به ارزش 2 ه��زار و 730ميليارد ريال 
 در فراب��ورس ايران بوديم كه همزمان با دادوس��تدهاي انجام ش��ده ش��اخص كل نيز با رش��د

 7 واحدي خود را تا ارتفاع 928 واحدي رساند.

گزارش روز بازارهاي جهانيگزارش يك

روز سه ش��نبه و در چهارمين جلس��ه هي��ات امناي صندوق 
تثبيت بازار س��رمايه به رياس��ت مسعود كرباس��يان، وزير امور 
اقتص��ادي و داراي��ي، چارچوب كل��ي نحوه اس��تفاده از منابع، 
آيين نامه ه��ا و بودج��ه صندوق تثبيت بازار س��رمايه به تصويب 
رس��يد و عم��ا فعاليت هاي اين صندوق كار خ��ود را آغاز كرد. 

براين اساس، با تصويب چارچوب كلي فعاليت و نحوه استفاده از 
منابع، آيين نامه ها و بودجه توسط هيات امنا و امضاي وزير امور 
اقتصادي و دارايي صندوق تثبيت بازار س��رمايه از روز گذش��ته 
رس��ما فعاليت خود را آغاز كرد. به گزارش سنا، اين صندوق كه 
در راستاي اجراي ماده 28 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 

ارتقاي نظام مالي كش��ور با هدف اطمينان بخشي و ايجاد ثبات 
در بازار س��رمايه، در تيرماه 1396 بناي تاسيس آن گذارده شد 
تاثير بس��زايي در حمايت از سهامداران و پيشگيري از نوسانات 
ش��ديد بازار دارد. بر اين اس��اس، هدف اصل��ي از راه اندازي اين 
صندوق، اطمينان بخشي براي مقابله با مخاطرات و نوسان هاي 

قابل توجه در بازار س��هام و پوش��ش ريس��ك هاي خاص وارده 
بر بازار براي كاهش آس��يب س��هامداران خرد است. همچنين، 
تش��كيل اين صندوق، به عنوان يكي از زيرس��اخت هاي بازاري 
كارآم��د و عميق، س��بب افزايش ثبات، افزايش نقدش��وندگي و 

كاهش ريسك بازار سهام كشور مي شود. 

با امضاي وزير اقتصاد 

فعاليت صندوق تثبيت بازار سرمايه آغاز شد
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نگراني بر سر ماليات هاي 
ديجيتال

اتاق بازرگاني بين المللي)ICC( نسبت به پيشنهاد اخير 
كميس��يون اروپا)EC( براي اتخاذ مق��ررات جديد مالياتي 
اقتصاد ديجيتالي در بازار مشترك اتحاديه اروپا ابراز نگراني 
ك��رد؛ ICC معتقد اس��ت كه پيش��نهاد اخير كميس��يون 
اروپا)EC( مي تواند اساسا موانع مالياتي جديدي را به وجود 
آورد و نهايت��ا ت��اش جهاني براي برقراري يك چش��م انداز 

مستحكم ماليات بين المللي را تضعيف كند. 
 هفته گذش��ته، كميس��يون اروپ��ا با انتش��ار بيانيه يي، 
توصيه هاي��ي را مبني بر نظام عادالنه و كارآمد مالياتي براي 
بازار مشترك ديجيتالي، به اتحاديه اروپا ارائه كرد. كميسيون 
اروپا اظهار كرده كه »چالش فزاينده در تضمين اينكه اقتصاد 
ديجيتالي مبتني بر نظام مالياتي عادالنه است هنوز به اندازه 
كافي مورد توجه قرار نگرفته اس��ت؛ اي��ن موضوع در درجه 
اول ناش��ي از عدم وجود ي��ك توافق بين المللي و همچنين 
ماهيت چندبعدي اين چالش است«. كميسيون اروپا در اين 
بيانيه از اتخاذ رويكرد مشتركي در اتحاديه اروپا براي اطمينان 
از وجود نظام مالياتي كارآمد و عادالنه در اقتصاد ديجيتالي 
همچنين رشد اقتصادي، حمايت كرده و در نهايت خواستار 
اصاح قوانين ماليات بين المللي اس��ت؛ چراكه باور دارد اين 
قوانين در شرايط ديجيتالي شدن فزاينده و اتصال ديجيتالي 

جهان پاسخگوي اهداف مورد نظر نيست. 
ات��اق بازرگاني بين الملل��ي)ICC( از اتخ��اذ رويكردي 
هماهن��گ براي اطمينان از وجود قوانين مربوط و قابل اجرا 
در ماليات بين المللي در اقتصاد رو به رشد ديجيتالي جهاني 
حمايت مي كن��د. ICC قويا توصيه مي كند كه براي حفظ 
ثبات و يكپارچگي نظام ماليات بين المللي، توسعه هر عملي 
در اقتصاد ديجيتالي بايد براساس قوانين ماليات بين المللي 
و همس��و با تاش هاي جهاني ب��راي رويارويي با چالش ها و 

فرصت هاي كنوني اقتصاد ديجيتالي باشد. 
»كريس��تين كايزر« رييس كميس��يون ماليات ICC و 
مدير جهاني مالياتي در »زيمن��س« گفت:»قوانين مالياتي 
يكجانبه و مختلف، استانداردهاي مضاعف يا چندگانه يي را 
پدي��د مي آورند كه نه تنها چالش  پي��روي از قوانين را براي 
كسب  وكار موجب مي شوند بلكه اساسا به تضعيف ثبات نظام 

ماليات بين المللي مي انجامند.«
 نگران��ي از ارائه اين توصيه ها ب��ه اتحاديه اروپا به ويژه از 
احتم��ال ايجاد حجم معامات)يا تس��اوي( مالياتي ناش��ي 
مي ش��ود چراكه در صورت اجرا نه تنها اصول عمومي مورد 
قبول در رابطه با ماليات بر سود شركت ها را بي اثر مي كند )در 
جايي كه ارزش ايجاد شده مازاد بر هزينه هاست( بلكه ممكن 
اس��ت بر توان پرداخت مالياتي و فرصت هاي سرمايه گذاري 

كسب وكار نيز تاثير منفي داشته باشد. 
به ع��اوه بدون ترديد، تاوان اين رويكرد پيش��نهادي را 
كس��ب وكارهاي نوپا)اس��تارت آپ ها( مي پردازند؛ همچنين 
ن��وآوري را از بي��ن خواهد برد و به نوبه خ��ود اثر مخربي بر 
اش��تغال و رش��د خواهد داش��ت. اتخاذ يك تساوي مالياتي 
مي تواند اثر منفي بر رقابت پذيري اتحاديه اروپا و خطر براي 
رشد اقتصادي در اين منطقه داشته باشد. گزينه هاي ديگري 
كه از سوي كميسيون اروپا مطرح شده اند نيز مانند ماليات 
تكليفي)withholding tax( بر معامات ديجيتالي، ممكن 
اس��ت با اصول كلي معاهدات ماليات مضاعف تناقض داشته 
باشند. ICC خاطرنشان مي كند كه هر اقدامي بايد از ايجاد 
موانع مالياتي بيشتر يا ريسك ماليات مضاعف جلوگيري كند؛ 
اين امر تنه��ا در صورتي عملي خواهد بود كه تنها اقداماتي 
مورد قبول واقع شوند كه مطابق با قوانين اتحاديه اروپا، باشند. 
درحال حاضر، كارگروه اقتصاد ديجيتالي سازمان همكاري 
اقتصادي و توس��عه)OECD( در تدارك ارائه گزارش��ي به 
گروه G۲۰(۲۰( در ماه آوريل ۲۰۱۸ اس��ت. اين گزارش به 
تنظيم راهكارهاي ممكن براي برق��راري قرانين مالياتي در 
اقتصاد ديجيتالي در سطح بين المللي مي پردازد. يك فرآيند 
مشورتي عمومي نيز براي بررسي چالش هاي مالياتي ناشي از 
ديجيتالي شدن و عوامل بالقوه رويارويي با آن در جريان است 
كه يافته هاي آن به توسعه گزارشOECD كمك مي كنند. 
درحالي كه كميس��يون اروپ��ا به امكان ادغ��ام گزارش 
OECD به گروه G۲۰(۲۰( و پيشنهاد اخير اين كميسيون 
در اتخاذ قوانين الزام آور براي بازار مشترك اتحاديه اروپا اشاره 
كرده، احتمال مي رود كه اين كميسيون در صورت لزوم براي 
وضع قوانين خود، پيش��نهادهايي را مطرح كند. ICC  قويا 
توصيه مي كند كه هر اقدامي از س��وي كميسيون اروپا بايد 
با چارچوب ماليات بين الملليOECD هماهنگ باشد تا از 
ثبات و انسجام در سطح بين المللي اجراي آن توسط كسب 

وكار اطمينان حاصل شود. 
 

 همكاري براي مقابله
با كاالهاي تقلبي

رهبران صنعت حمل و نقل و پش��تيباني، اوايل ماه اكتبر 
همزمان با پنجاه و ششمين كنگره جهاني فدراسيون بين المللي 
اتحاديه هاي كارگزاران حمل )فيات��ا-FIATA( در »مالزي« 
گرد هم آمدند. اين نشست براي نخستين  بار به نگراني صاحبان 
نام هاي تجاري از حمل و نقل جهاني كاالهاي تقلبي پرداخت و 

راهكارهاي مقابله با اين مشكل را بررسي كرد. 
در اي��ن كنگره، »مينا س��ايال« مدير حفاظت جهاني نام 
تجاري »يونيلور« به نمايندگي از كارگروه اقدام كس��ب وكار 
 ICC(براي توقف جعل و س��رقت ات��اق بازرگاني بين المللي
BASCAP( شركت كرد.  فدراسيون بين المللي اتحاديه هاي 
كارگزاران حمل )فيات��ا-FIATA( نماينده حدود ۴۰ هزار 
ش��ركت و كارگزار حم��ل و نقل بين المللي اس��ت. پنجاه و 
ششمين كنگره جهاني ۲۰۱۷ فياتا، تحت عنوان »پشتيباني 
براي اتصال تجارت جهاني«، جمعي از كارشناسان پشتيباني 
و ديگ��ر فع��االن اين صنع��ت را در »كواالالمپ��ور«، گردهم 
آورد.  مباح��ث مطرح طي 5 روز مش��تمل بر افزايش تقاضا 
براي زنجيره تامين، پشتيباني از گسترش بين المللي كسب 
وكارها و تقويت تجارت فرامرزي بود.  در ادامه بحث پيرامون 
مسائلي نظير دس��تاوردهاي قانونگذاري در سراسر جهان در 
حمل و نقل و فناوري هاي جديد، آموزش و دستورالعمل هاي 
مربوط به ايمني، مدير حفاظت جهاني نام تجاري »يونيلور« 
آمارهاي مربوط به تجارت جهاني كاالهاي تقلبي را ارائه كرد. 
اين آمارها برگرفته از طرح اخير كارگروه BASCAP بود كه 
با مشاركت بخش دريايي در دست انجام است. بنابر گزارش 
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، حمل و 
نقل كانتينري كاالها حدود ۹۰درصد از كل تجارت بين المللي 
را تش��كيل مي دهد؛ با اين  ح��ال، محتويات كمتر از ۲درصد 
اي��ن كانتينرها مورد بازرس��ي قرار مي گيرند. بر اين اس��اس 
فرصت هاي بس��ياري براي ش��بكه هاي جرايم سازمان يافته 
فراهم مي شود تا اين كانال حياتي را در زنجيره تامين جهاني 
مورد سوء اس��تفاده قرار داده و در حجم وسيع به حمل و نقل 
همه انواع محصوالت تقلبي از اسباب بازي ها گرفته تا شامپوها 
و داروها بپردازند.  براس��اس گزارش��ي از س��ازمان همكاري 
اقتصادي و توسعه)OECD( / دفتر مالكيت فكري اتحاديه 
اروپا )EUIPO( ارزش تجارت محصوالت تقلبي و مسروقه 
در س��ال ۲۰۱۳ برابر با ۴۶۱بيليون دالر يا به عبارتي معادل 

۲.5درصد از مجموع تجارت بين المللي بوده است. 

اخبار

به مناسبت همكاري اتاق بازرگاني و يونيسف

ضرورت تغيير نگاه بخش خصوصي به مسووليت اجتماعي

در گفت وگو با دبيركل سابق اتاق بازرگاني تهران مطرح شد

عبور از تمركزگرايي صادراتي
بازارهاي منطقه ب��راي ارتقاي توان تجاري از اهميت 
باالي��ي برخوردارند. عراق به عنوان يكي از مهم ترين اين 
بازارها در سال هاي اخير با مشكاتي روبه رو شده اما هنوز 
مهم ترين بازار و شريك تجاري براي ما محسوب مي شود. 
اي��ن موضوع و ظرفيت هاي بازار ع��راق را در حال حاضر 
بسياري از كش��ورهاي دنيا و سرمايه گذاران دريافته اند و 
به خصوص بعد از افت ريس��ك هاي داعش در اين كشور 
در تاشند تا با حضور در برنامه بازسازي عراق مشاركت 
كنند. بازار قطر، بازار افغانس��تان، بازار سوريه، كشورهاي 
حوزه CIS و... همگي از بازارهايي هس��تند كه ايران بايد 
براي آنها اس��تراتژي مش��خصي را اعمال كند تا مانع از 
فروپاشي آنان گردد. كارشناسان معتقدند بازارهاي منطقه 
هنوز در اختيار ايران هستند و هنوز فرصت براي ارتقاي 
اين س��هم وج��ود دارد. در اين رابطه ابراهي��م بهادراني، 
دبيركل س��ابق اتاق بازرگاني تهران معتقد اس��ت دولت 
بايد براي رش��د حضور تجار ايران��ي در بازارهاي منطقه 
مش��وق هاي تجاري ارائه كند. وي با اشاره به چالش هاي 
بودجه يي در كش��ور معتقد است بايد سهم اين مشوق ها 
در بودجه تعريف و معين باشد. وي معتقد است هرچند 
حجم صادرات رشد كرده اما متوازن نيست و ۷۰ درصد از 
صادرات به 5 بازار صورت مي گيرد كه ريسك صادرات را 

در كشور ارتقا مي دهد. 
به گفته بهادراني قب��ل از هر چيز بايد قبول كرد كه 
ابزار الزم براي تش��ويق صادرات نداري��م چرا كه بودجه 
دولت يك بودجه نامتوازن توام با كس��ري اس��ت و عما 
كس��ري آن  را، بافروش اوراق مش��اركت يا فروش اموال 
و دارايي تامين مي كنيم. از طرفي الزمه گس��ترش بازار 
صادراتي و بازارهاي جديد، ارائه مشوق است كه به محض 
مطرح شدن اين موضوع، دولت اعام مي كند كه بودجه 
الزم براي اين كار را ندارد. دولتي در صادرات موفق است 
كه بتواند بخشي از بودجه مالي خودرا به تشويق صادرات 
تخصيص دهد يا در راه تش��ويق صادرات، سرمايه گذاري 
كند. متاس��فانه بودجه نامتوازن كشور باعث شده دست 
دولت ما بسته باشد وحتي اگر قولي بابت تشويق صادرات 

داده مي شود، به سختي عملي شود. وي تاكيد داشت: اگر 
برنامه هاي پنج ساله را مطالعه كنيد مي بينيد كه در مورد 
افزايش صادرات، قوانين محكمي تصويب شده است. اما 
در عمل به اندازه مورد انتظار، رش��د صادرات نداشته ايم. 
البته در دهه اخير، حجم صادرات ما از ۱۰ تا ۱5 ميليارد 
دالر ب��ه حدود ۳5ميلي��ارد دالر )منهاي ميعانات نفتي( 
رسيده اس��ت كه رشد خوبي اس��ت. ولي بايستي توجه 
داشت كه مشكل اصلي در شرايط فعلي، ضربه پذير بودن 
صادرات ماس��ت. وقتي ۷۰ درصد صادرات ما به 5 كشور 
انجام مي ش��ود صادرات ضربه پذير مي ش��ود و به محض 
تغيير ديپلماسي تجاري اين كشورها، نخستين حوزه يي 

كه آسيب مي بيند صادرات ماست. 
دبيركل سابق اتاق بازرگاني تهران افزود: درست است 
كه با كش��ورهاي زيادي در دنيا ارتباط تجاري داريم ولي 
صادرات مابه نس��بت معقولي بين بازارها تفس��يم نشده 
اس��ت. ب��ه عنوان مثال ص��ادرات ما به يك كش��ور تنها 
۱۰ ه��زار دالر اس��ت در حالي كه به كش��ور چين بيش 
از۸ ميليارد دالر )حدود۲۰ درصد كل(، صادرات اس��ت؛ 
ضمن اينكه در برنامه هاي بلندمدت آن بخشي از صادرات 
خودش را براي س��ال هاي طوالن��ي بيمه مي كند كه در 

كشور مقصد صادرات، سرمايه گذاري و توليد شود. 
بهادران��ي گف��ت: به طور كل��ي ص��ادرات غيرنفتي و 
صادرات خدمات، در س��ال هاي اخير فراز و نش��يب هايي 
داشته است. علت فراز و نشيب اين بخش، عمدتا به موانع 
و مشكاتي برمي گردد كه بنابه داليل مختلفي به فعاالن 
اين عرصه تحميل ش��ده اس��ت. در واقع بين آنچه امروز 
صادر مي كني��م و آنچه در واق��ع مي توانيم صادر كنيم، 

فاصله زيادي وجود دارد. 
ب��ه گفته وي صادرات خدمات، ش��امل خدمات فني 
ومهندس��ي، فناوري اطاع��ات، گردش��گري و ترانزيت 
)هوايي، دريايي، جاده يي و ريلي( اس��ت و در س��ال ۹5 
نسبت به سال ۹۴، در خدمات فني و مهندسي با صادرات 
۲۱۸۷ ميليون دالر، معادل ۳درصد، در فناوري اطاعات 
با صادرات ۱۸۰ميليون دالر، معادل ۴۴درصد، در ترانزيت 

با درآم��د ۲5۹۳ ميليون دالر، مع��ادل ۲۳ درصد، دچار 
كاه��ش ش��ده ايم. در حالي كه در گردش��گري بادر آمد 
۸۳۲۰ ميلي��ون دالر، معادل ۱۱ درصد رش��د را ش��اهد 
بوديم. در مجم��وع نيز با ۱۳۲۸۰ ميلي��ون دالر درآمد، 
معادل ۱/۳درصد كاهش را ش��اهد هستيم. چون عمده 
صادرات خدمات فني و مهندسي در حوزه برق وكارهاي 
پيمان��كاري اتفاق مي افتد، بايس��تي توانمن��دي  رقابتي 
را افزاي��ش داد، ام��ا ميزان فعلي ص��ادرات خدمات فني 
ومهندسي متناس��ب با توانمندي ها و ظرفيت هاي ايجاد 
 شده در كشور نيست و با پتانسيل بالقوه اين حوزه فاصله 
دارد و اگر بنا داريم در چش��م انداز اف��ق ۱۴۰۴ به رونق 
و توس��عه صادرات غيرنفتي برسيم، كه وابستگي به نفت 
قطع ش��ود بايد تقويت اين بخش در اولويت قرار بگيرد. 
وي اف��زود: از طرف ديگر اگر ظرفيت ايجاد مي كنيم بايد 
صادرات نيز داشته باش��يم، به عنوان مثال براي صنعت 
پتروشيمي اگر ظرفيت ايجاد مي كنيم بايد صادرات هم 
انجام دهيم، در غير اين صورت با توليدزير نقطه س��ر به 
س��ر ش��ركت ها، زيانده خواهند شد. و حتي صنايع فعال 
كنوني نيز اگر با اين مشكل روبه رو شوند با ورشكستگي 
و درنهاي��ت تعطيلي مواجه خواهند ش��د. مي توان گفت 
س��يمان در اين موقعيت به س��ر مي برد؛ ابتدا ظرفيت را 
ايجاد كرديم ولي به دليل رقابت نابجاي توليدكننده هاي 
داخلي )فروش س��يمان به قيمت ۴۲ تا ۴۶ دالر( موجب 
ش��د كشور عراق ما را به دامپينگ متهم و با ايجاد موانع 

از ورود سيمان توليدي ما به كشورش جلوگيري كند. 
به گفته بهادراني دليل اين مشكل را استفاده برخي از 
صنايع، از رانت هاي انرژي مي دانم و معتقدم رانت بزرگي 
در اختياراي��ن صنايع ق��رار دارد و دولت نيز حمايت هاي 
وي��ژه خود را به اين بخش از حلقه اول در زنجيره تامين 
صنعت، معطوف كرده است. مثال واضح اين مطلب فروش 
ارزان فوالد در دهه گذش��ته به كشورهاي اروپايي است 
كه م��ا وچيني ها را متهم به دامپينگ كردندكه با تاش 
مسووالن وقت، خوش��بختانه حل وفصل شد. به عبارت 
ديگر دول��ت، انرژي ارزان قيمت را به آس��اني در اختيار 

برخ��ي از صنايع قرار مي ده��د، و به اين جهت حضور ما 
در اي��ن بازارها رقابتي نيس��ت، در صورتيكه بايد در اين 
بازارها رقابتي اقدام كردن دليلي ندارد كه صنايع با انرژي 
ارزاني كه از دولت دريافت مي كنند به جهت اينكه ما يك 
كشور نفتي هس��تيم محصوالت خود را ارزان در اختيار 
ساير كشورها قرار دهند. بدين ترتيب نياز است دولت در 
اين مقوله سياست گذاري صحيح داشته باشد و تجار هم 

از اين موقعيت استفاده بهينه كنند. 
وي در پاسخ به اين سوال كه راهكار پيشنهادي شما 
براي نفوذ بيشتر در بازارهاي منطقه چيست گفت ما بايد 
جهت حركت كشور را متناسب با نيازهاي بازار كشورهاي 
هدف قرار دهيم. موانع و مش��كات داخلي را رفع كنيم. 
به عنوان مثال دركش��ورما، در نظام بانكي و مالي كشور 
مش��كاتي وجود دارد كه بايد آنها را رفع كنيم به نحوي 

كه خدمات اين بخش نيز با ديگر كشورها رقابتي شود. 
وي ادامه داد: عراق يكي از بزرگ ترين شركاي تجاري 
ايران اس��ت و فرصت و پتانس��يل فراواني دارد كه ما بايد 
از اين فرصت ها اس��تفاده كنيم. اين كشور، رتبه ۹ منابع 
طبيعي و رتبه 5 كش��ورهاي نفتي را در بين كشورهاي 
جهان داراس��ت. از س��وي ديگر با توجه به جمعيت ۳۳ 
ميليوني كش��ور عراق و همچنين ناامني و جنگ موجود 
در اين كشور بازار اين كشور اهميت فراواني را در منطقه 
به دست آورده است. البته بخشي از جمعيت كشور عراق 
را كردها و تركمن ها تش��كيل مي دهند و از آنجايي كه ما 

را دوست خود مي شمارند مايل به استفاده از محصوالت 
 ما هستند. از طرف ديگر، قرار است يك تريليون دالر در

۱۰ س��ال آينده در عراق س��رمايه گذاري ش��ود بنابراين 
وظيفه ماس��ت تا با اتخاذ سياس��ت هاي جديد و صحيح 
س��هم قابل توجه��ي از اين مبل��غ را از آن خ��ود كنيم. 
بدين ترتيب، همت دولت و بخش خصوصي بايستي براي 
اس��تفاده از اين فرصت به كار گرفته شود. بهادراني تاكيد 
داشت: صادركننده ها به دو دسته تقسيم مي شوند، عده يي 
زماني كه وارد بازاري مي ش��وند، يك كاال را براي يك بار 
به فروش مي رسانند و ارتباط تجاري به همان يك بار ختم 
مي ش��ود و دنبال سود آني هستند. اين دسته افراد را در 
معاماتي كه در آسياي ميانه وعراق داشتيم شاهد بوديم، 
كه در حقيقت مي توان گفت بازار خراب كن هس��تند. اما 
تعدادي صادر كننده چيره دست نيز هستند كه بازارهاي 
منطقه را مي شناسند و هيچ وقت براي يك بار حضور وارد 
بازار نمي ش��وند پس نبايد همه صادركننده ها را در يك 
گروه قرار داد. بايد صادركننده يي كه خوش��نام اس��ت و 
س��ابقه طوالني در اين امر دارد را با صادركنندگان دسته 
اول مجزا نمود. به گفته وي صادركننده هايي كه به دنبال 
منفعت آني هس��تند را بايد هدايت كرد و نگذاش��ت كه 
بازار ديگران را خراب كنند. تاكنون تجربه ثابت كرده كه 
معموال اعمال اين افراد باعث خراب شدن بازار صادركننده 
اصلي مي شود. به عاوه به گونه يي مشوق ها برنامه ريزي 

گردد كه مشمول صادركنندگان ريشه دار شود.

در هفته اخير شاهد شكل گيري همكاري ميان اتاق 
بازرگاني ايران و يونيس��ف بوديم. در همايشي به همين 
منظور بر اساس اين يادداشت تفاهم كه شامگاه دوشنبه 
در ته��ران مي��ان عليرضا اش��رف به نمايندگ��ي از اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و ويل پاركز به 
نمايندگي از يونيسف به امضا رسيد اتاق ايران و يونيسف 
نس��بت به ايجاد يك همكاري ۳ ضلعي در حوزه دانش و 
نوآوري ميان دولت، حوزه كس��ب وكار و دفتر نمايندگي 

يونيسف در ايران اقدام خواهند كرد. 
 همچني��ن دو طرف به ترويج مس��ووليت اجتماعي 
بنگاه ها در ايران پرداخته و اتاق ايران با همكاري يونيسف 
كنفرانس��ي را براي تهيه نقش��ه راهي براي مس��ووليت 
اجتماع��ي بنگاه ها برگ��زار خواهد كرد. بر اس��اس اين 
تفاهم نامه، اتاق ايران به يونيسف در زمينه جلب همكاري 
بنگاه ها در بخش هاي مختلف در جهت اجراي ماموريت 
خود يعني بهبود شرايط زندگي كودكان در ايران كمك 
خواهد كرد. موضوع مسووليت اجتماعي سال هاست كه 
در اتاق بازرگاني مطرح اس��ت ام��ا كارايي آن تاكنون به 
اندازه مطلوب نبوده اس��ت. حال اين سوال مطرح است 
كه مشكل از كجاس��ت و همكاري با نهادهايي همچون 

يونيسف آيا مي تواند گره گشا باشد؟

 نگاه سنتي اتاق ايران به مسووليت اجتماعي
در ات��اق بازرگان��ي ايران از دهه ه��اي قبل بحث هاي 
كارهاي خير با موضوعاتي همچون بيمارستان بازرگانان 
مطرح بود اما از دوره هفتم با ش��كل گيري كميس��يون 
مسووليت اجتماعي اين تاش رنگ و بوي ديگري به خود 
گرفت. با وجود تمام تاش هاي كميسيون اخاق كسب 
وكار و مسووليت اجتماعي اما نگاه كلي موجود به موضوع 
مسووليت اجتماعي در اتاق بازرگاني كاما سنتي است. 
براي مثال اتاق بازرگاني اقدام به ايجاد يك مركز خيريه به 
نام ابرار كرد و بودجه هاي اصلي مسووليت اجتماعي خود 

را خرج كارهاي خيريه با الگوهاي سنتي كرد. 
در حقيقت اتاق بازرگاني به جاي آنكه مانند بسياري از 
تشكل ها نحوه بهينه اجراي مسووليت اجتماعي را اجرايي 
كند خود اقدام به ايجاد نهاد خيريه و طبيعتا انجام كارها 

در ساده ترين شكل خود كرده است. 
وظيفه اصلي تشكل ها دادن سمت و سو و برنامه ريزي 
مناس��ب براي تحقق مس��ووليت اجتماعي اعضاي خود 
است، امروزه اتاق بازرگاني دقيقا به سبك گلريزان بازاريان 
قديمي اقدام به ايفاي مسووليت اجتماعي در حد بسيار 

نازلي مي كند. 
مسووليت اجتماعي شركت ها يا مسووليت اجتماعي 
سازمان ها ازجمله مفاهيمي است كه براي نخستين بار در 
دهه ۲۰ ميادي مطرح ش��د، ولي به دليل ركود بزرگ و 
جنگ جهاني دوم، نتوانست به عنوان يك موضوع جدي 
تا دهه ۱۹5۰ ميان رهبران كس��ب وكار جايگاهي بيابد. 
در س��ال ۱۹5۱ مس��ووليت اجتماعي شركت زماني كه 
»فرانك آبرامز« رييس هيات مديره شركت استاندارد اويل 
نيوجرسي مقاله يي با عنوان تعهد/ الزام كسب وكار منتشر 
ك��رد، دوباره در كانون توجه ق��رار گرفت. مدل هاي اوليه  
مسووليت اجتماعي شركت در دهه  ۱۹۶۰ ظاهر شد كه 

جنبه  »اجتماعي« مس��ووليت اجتماعي شركت را بطور 
مستقيم به مس��ووليت هايي باالتر و وراي مسووليت هاي 
اقتصادي و قانوني ربط مي داد. در اواخر دهه  ۱۹۹۰ ايده  
CSR به طور جهاني توسط جامعه، دولت ها و سازمان هاي 
غير دولتي و مصرف كنندگان مورد تاييد قرار گرفت. امروزه 
مسووليت اجتماعي بخش غيرقابل انكاري از فعاليت هاي 

تشكل هاي مطرح اقتصادي را پوشش مي دهد. 

 ساختار تشكل هاي SME محور
س��اختار اقتصاد ايران به گونه يي اس��ت كه در آن 
اكثريت بنگاه هاي اقتصادي را از نظر تعداد بنگاه هاي 
 SME كوچك و متوس��ط مقي��اس يا به اصط��اح
تشكيل مي دهد. بنگاه هاي كوچك و متوسط مقياس 
معم��وال از نظ��ر درآم��دي داراي درآمده��اي اندك 
هستند و براي ايفاي نقش در مسووليت اجتماعي به 
تنهايي با مش��كات زيادي روبه رو هستند. به همين 
دليل معم��وال بنگاه هاي كوچك و متوس��ط مقياس 
مسووليت اجتماعي خود را از طريق تشكل هاي خود 
انجام مي دهد. براي نمونه صنايعي كه آسيب زيست 
محيط��ي ايجاد مي كنند به براي حل اين مش��كل از 
طريق تشكل هاي مربوطه بخشي از آسيب را جبران 
مي كنند. مس��ووليت اجتماعي بنگاه تعهد مستمري 
است كه توسط بنگاه با هدف رفتار اخاقي، مشاركت 
در توسعه اقتصادي با تاكيد بر بهبود كيفيت زندگي 
ني��روي كار و خانواده آنان و جامع��ه بطور كلي اجرا 
مي شود. CSR بخش هاي متفاوت گسترده يي اعم از 
بهداش��ت و ايمني، حقوق بشر و حفظ محيط زيست 
را شامل مي ش��ود. اقدامات داوطلبانه CSR مي تواند 

منجر به پيش��رفت هاي قابل توجهي در ش��يوه هاي 
زيست محيطي كسب وكارها مانند كاهش استفاده از 
مواد و توليد گازهاي گلخانه يي و افزايش بازيافت شود.

 
 تشكل هاي نسل سوم و مسووليت اجتماعي

اگر به ساختار تشكل هاي نگاه شود، موضوع مسووليت 
اجتماعي در بنگاه هاي نسل سوم ظهور بيشتري دارد. در 
وظايف بنگاه هاي نسل اول و نسل دوم طبيعتا بحث هايي 
همچون مسووليت اجتماعي شركتي محلي از بحث ندارد 
اما در تش��كل هاي نسل سوم اين موضوع مورد تاكيد قرار 
گرفته اس��ت. هر چند كه در تش��كل هاي ايراني از قديم 
بحث كمك هاي انسان دوستانه مطرح بود. ساختار سنتي 
ب��ازار ايران به ش��كل گلريزان كمك ه��اي مختلفي براي 
مس��ائل مس��ووليت اجتماعي در نظر مي گرف��ت اما اين 
ساختارها معموال به شكل پراكنده، موردي و بدون داشتن 
الگويي مش��خص بود. در ايران مهم ترين تش��كلي كه به 
بحث مسووليت اجتماعي پرداخته اتاق هاي بازرگاني است. 
اتاق بازرگاني ايران اقدام به ايجاد كميس��يون مسووليت 
اجتماعي ك��رد و در دوره قبل چند ات��اق بازرگاني ديگر 
ازجمله اتاق تهران و اصفهان داراي كميسيون مسووليت 
اجتماعي ش��دند. در اي��ن رابطه فاطمه دانش��ور، رييس 
كميس��يون اخاق كسب وكار و مسووليت اجتماعي اتاق 
بازرگاني ايران اعام كرد: اين كميسيون از دوره هفتم اتاق 
بازرگاني ايران شكل گرفته و نگاه اصلي آن در محيط كار 
اين است كه فعاالن اين عرصه اقتصادي اجتماعي باشند 
و تنها به فكر كسب سود نباش��ند. وي ادامه داد: موضوع 
اخاق كسب وكار در جهان قدمتي ۳۰ساله دارد ولي در 
ايران ناشناخته است كه با كميسيوني كه براي اين موضوع 

تشكيل شده س��عي بر اين خواهد بود كه موضوع اخاق 
كس��ب وكار و مس��ووليت اجتماعي در ايران بيشتر براي 
مردم شناسانده شود. دانشور خاطرنشان كرد: جمع آوري 
كودكان كارتن خواب ك��ه به خاطر محدوديت هاي قانوني 
صورت نمي گرفته يكي از مشكاتي بوده كه در اليه زيرين 
شهرها شكل گرفته و در نهايت موجب مختل شدن امنيت 
اجتماعي ش��هرها مي شود. دانشور با بيان اينكه مشكات 
اقتصادي چند دهه گذشته مثل تورم و ركودي كه امروز 
با آن دست به گريبان هستيم نمي توانست عاري از تبعات 
اجتماعي باش��د، يادآور شد: دولت ها به تنها نمي توانند از 
پس مشكات موجود در سطح جامعه برآيند بدين ترتيب 
بنگاه ه��اي اقتصادي ني��ز بايد خ��ود را در برطرف كردن 
چالش هاي اجتماعي س��هيم بدانند. وي تاكيد داش��ت: 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط مقي��اس نياز به همكاري با 
يكديگر براي ارائه خدمات مسووليت اجتماعي دارند و اين 
موضوع تنها از طريق كمك تشكل ها و همكاري تشكل ها 

با دولت ممكن است. 

 خلق ثروت در خدمت خلق انسانيت
غامحسين شافعي شامگاه دوشنبه در مراسم همايش 
همكاري يونيس��ف- اي��ران تاكيد كرد: امروزه مس��ووليت 
اجتماعي بنگاه ها به يكي از محورهاي اصلي توسعه پايدار 
تبديل شده و در كارنامه شركت هاي بزرگ و معتبر جهاني، 
ايفاي اين مسووليت همواره در كنار امر توليد و خلق ثروت 

و نوآوري جايگاه برجسته يي دارد. 
ريي��س اتاق ايران با بيان اينكه درك عميق از توس��عه 
واقعي يعني توس��عه انساني فراگير ش��ده گفت: انسان ها 
زمان��ي مي توانند جايگاه و نقش واقعي خ��ود را در جوامع 

ايفا كنند كه در كنار هر فعاليتي به اقدامات انسان دوستانه 
خود بينديش��ند تا خلق ثروت بي��ش از هر چيز به خلق و 
پايداري انسانيت نيز منجر شود. وي اظهار اميدواري كرد: 
روزي برسد كه انديش��ه نيكوكاري به جاي كار نيكوكاري 
مورد توجه جدي قرار گيرد و به اين درك برسيم كه كمك 
ب��ه افراد جامعه با روش ه��اي صدقه يي و يارانه يي به توليد 
نمي رس��د بلكه اين انديش��ه نيكوكاري است كه بايد بطور 

جدي مورد توجه قرار گيرد. 
ش��افعي تصريح كرد: نقش احساسات و عواطف مثبت 
مانن��د بردباري، خوش��بيني، عزت نف��س در كنار عوامل 
منطق��ي همچون هوش��مندي و تفك��ر در توفيق رهبران 
جامعه و بنگاه ه��ا مورد ارزيابي قرار نگرفته اس��ت و بطور 
معمول ضريب هوشي افراد را به عنوان عامل توفيق بررسي 
مي كنند درحالي كه اين شناخت، شناخت صحيحي نيست. 
وي افزود: بايد توجه كنيم كه ضريب هوشي به تنهايي عامل 
موفقيت انس��ان ها نيست حتماً هر كدام از ما اگر به دوران 
تحصيل خود نگاه كنيم، مي بينيم كه همه ش��اگردان اول 
كاس ها انسان هاي موفقي نبودند و در اين ارتباط ضريب 
احساسي نيز مي تواند عامل اصلي موفقيت باشد به طوري 
كه بررس��ي هايي كه به تازگي انجام گرفته نش��ان مي دهد 
ك��ه بين ۷۰تا ۸۰ درصد عامل توفيق انس��ان ها در زندگي 
اجتماعي رهبران جامعه، ضريب احساسي و ۲۰تا ۳۰درصد 
ضريب هوشي است. رييس اتاق ايران با بيان اينكه توجه به 
مسووليت اجتماعي شركت ها و بنگاه ها به طور فزاينده  روبه 
افزايش اس��ت، افزود: در كشور ما نيز به اين موضوع توجه 
مي شود گرچه توجه به مسائل معنوي و مسووليت اجتماعي 
از گذش��ته هاي دور به عنوان يك امر ارزشمند مورد توجه 
ايرانيان بوده اس��ت؛ اما اين مفهوم طي س��ال هاي گذشته 
ش��اهد نوآوري هاي جديدي بوده است. وي اظهار كرد: در 
اين راس��تا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
يكي از راهبردهاي اصلي خود را ترغيب فعاالن اقتصادي به 
اداي مسووليت اجتماعي و ايفاي نقش بيشتر و موثرتر در 
ارتقاي فرهنگ اخاق حرفه يي در بهبود فضاي كسب وكار 
قرار داده است. شافعي افزود: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران در اين زمينه و براي هدفمندي و هم افزايي 
فعاليت هاي خيرخواهانه و انسان دوستانه بخش خصوصي، 
جامعه نيكوكاري ابرار را به عنوان يك موسسه غيرانتفاعي و 
غيرسياسي تاسيس كرده است. وي درخصوص فعاليت هاي 
جامعه نيكوكاري ابرار گفت: ارتقاي فرهنگ نيكوكاري در 
بين فعاالن اقتصادي و بخش خصوصي، ساماندهي تشكلي 
نيكوكاري، پيش��گامي در مس��ير رش��د و اص��اح ادبيات 
نيكوكاري در جامعه، توسعه فرصت هاي فايده رساني افراد 
جامعه به يكديگر، اصاح نگرش ه��ا و الگوهاي نيكوكاري 
در جامعه و پيش��گامي در حل مشكات ضروري جامعه به 
خصوص در بحران هاي اجتماعي ازجمله اقدامات نيكوكاري 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است. رييس 
اتاق ايران همچنين درباره فعاليت كان جامعه نيكوكاري 
ابرار نيز گفت: توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر كارآفريني 
و بهبود فضاي كس��ب وكار در روستاهاي محروم، حمايت 
از تحصيل نوجوانان و جوانان مس��تعد در مناطق محروم، 
مش��اركت در ايجاد مراكز مذهبي، آموزش��ي و فرهنگي و 

شبكه سازي موسسات خيريه و مردم نهاد است.

عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در گفت وگو 
با اگزيم نيوز با اش��اره به مشكات بانكي در حوزه صادرات غيرنفتي 
عنوان كرد: بانك ها در پرداخت وام با دس��ت بسته عمل مي كنند و 
به عنوان نمونه بانك توسعه صادرات كه اگزيم بانك ايران محسوب 
مي شود اكنون س��رمايه بسيار كمي دارد و براي حمايت از صادرات 

غيرنفتي نيازمند جدي افزايش سرمايه است. 
يون��س ژائله ادامه داد: از آنجايي كه وام هاي ما عموما يك س��اله 
اس��ت لذا اين مس��اله به عنوان مانعي براي توليد كنندگان ما تلقي 
مي ش��ود. ژائله با بيان اينكه س��رمايه فعلي بانك توس��عه صادرات 

ايران پاس��خگوي صادرات 5۰ميليارد دالري نيست، گفت: طبيعتا 
اين س��رمايه كفاف نمي دهد و بايستي سرمايه بانك توسعه صادرات 
افزايش يابد تا بتوان بخش��ي از صادرات كش��ور را ارتقا دهيم و در 
نتيجه شاهد رقابت پذيري توليدات كشور باشيم. وي ضمن ارزيابي 
وضع حوزه صنعت كشور اظهار كرد: در صورت رفع موانع اين حوزه 
ش��اهد افزايش رشد آن و به تبع صادرات نيز خواهيم بود اما مساله 
أصلي باال بودن قيمت تمام ش��ده كاال در كشورمان است كه همين 
ام��ر از ورود كاالي ايران��ي به بازار جهاني جلوگي��ري مي كند. ژائله 
ادام��ه داد: درصورتي كه بتوان ماليات ب��ر أرزش افزوده توليدات را 

با استانداردهاي جهاني تطبيق داد به مرور زمان كاهش هزينه تمام 
شده كاالها و رقابت پذيري آنها در عرصه بين المللي را شاهد خواهيم 
بود. وي گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده در كش��ور ما به درستي 
اجرا نمي شود و همين امر سبب شده تا توليدات ما در قياس با قيمت 
جهاني با افزايش ۲۲.5 تا ۴۲.5درصدي مواجه ش��ود بنابراين براي 
رقابتي ش��دن توليدات  بايد اين سياس��ت هاي اشتباه را اصاح كرد. 
ژائله با ابراز گايه مندي از نحوه اعطاي وام به توليد كنندگان كش��ور 
عنوان كرد: اكنون توليد كننده ما حدود ۱۸درصد سود تسهيات به 
بانك ها پرداخت مي كند و اين ميزان حدود ۱5درصد با اس��تاندارد 

جهاني فاصله دارد چرا كه در ديگر كشورها توليد كنندگان وام با سود 
۳درصدي را دريافت مي كنند. وي افزود: اين مس��اله شرايط را براي 
افزايش قيمت تمام شده كاال فراهم كرده است و به عنوان بزرگ ترين 
چالش حوزه صادرات كش��ور تلقي مي شود، به همين منظور انتظار 
مي رود تا وزارتخانه و نهادهاي مربوطه بسترهاي الزم براي جلوگيري 
از بسط اين ماجرا را مهيا كنند. ژائله با بيان اينكه نگاه جزيره يي به 
مس��ائل اقتصادي دردي را دوا نمي كند، گفت: براي رفع مش��كات 
كان اقتصادي قوانيني مصوب ش��ده است اما بازهم تنها تعدادي از 

شركت هاي ما مي توانند از اين هفت خان رستم عبور كنند. 

عضو هيات مديره خانه صنعت ايران مطرح كرد
اختالف ۱۵درصدي سود سرمايه با استانداردهاي جهاني
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7  جهان

 ثبت رسمي حزب سياسي
»فارك« در كلمبيا

 آتش سوزي كاليفرنيا بيش از
۱۰ هزار نفر را بي خانمان كرد

 بررسي صالحيت سياستمداران
دو تابعيتي استراليا

گروه جهان|
 در آتش سوزي مراتع و جنگل هاي ايالت كاليفرنيا ۱۰نفر جان خود را از دست دادند. 
مقامات امريكايي گفتند اين آتش س��وزي بيش از ۱۰هزار نفر را بي خانمان كرده اس��ت. 
در بس��ياري از مناطق مس��كوني صدها خانه و فروش��گاه در آتش سوخته اند. به گزارش 
رويترز به نقل از مقام هاي امريكايي، آتش سوزي كه در شمال ايالت كاليفرنيا آغاز شده، 
گس��ترش يافته است. وزش بادهاي شديد س��بب گسترش بيشتر اين آتش سوزي شده 
و مهار آن را س��خت  كرده اس��ت. در بس��ياري از بخش هاي كاليفرنيا مدارس و ادارات 
تعطيل شده اند. نواحي آتش گرفته يكي از مهم ترين نواحي توليد شراب با تاكستان هاي 
مشهور كاليفرنياست. گزارش ها حكايت از آن دارد كه سانتاروزا، بزرگ ترين شهر در نواحي 
درگير آتش سوزي با جمعيتي حدود ۱۷۵هزار نفر بيشترين آسيب را ديده و بيماران دو 
بيمارستان تخليه و به محل امن اعزام شده اند اما يك هتل بزرگ و خانه ها و مغازه هاي 
بس��ياري در آتش سوخته اند. مقام هاي امريكايي همچنين اعالم كردند ۱۵۰۰ساختمان 
طعمه حريق شده و بيش از ۲۰هزار نفر از محل آتش سوزي فرار كرده اند. پليس كاليفرنيا 
از طريق توييتر خبر داده فقط در بخش سونوما در كاليفرنيا ۷ نفر جان خود را از دست 
داده اند. طبق گزارش ها در بخش ناپا و مندوسينون هم 3 نفر جانشان را از دست دادند. 

جري براون، فرماندار كاليفرنيا در بخش هاي ناپا، سونوما و يوبا حالت فوق العاده اعالم 
كرده و خواستار تخليه اين مناطق از سكنه شده است. هنوز روشن نيست كه آتش سوزي 
روز يك ش��نبه از كدام ناحيه و با چه اتفاقي آغاز شده است. آتش سوزي هاي گسترده در 
جنگل هاي مناطق مختلف غرب امريكا سابقه يي طوالني دارد. كاليفرنيا سال گذشته نيز 
دس��تخوش آتش سوزي گسترده يي ش��ده بود. بزرگ ترين مورد از اين آتش سوزي كه به 
»آتش راكي« معروف ش��د بيش از ۵۴ هزار هكتار را س��وزاند. اين آتش سوزي در شمال 
غربي ساكرامنتو گسترش يافته و به  گفته مقام هاي آتش نشاني حدود ۱۲هزار نفر از مردم 
مجبور ش��دند منطقه را ترك كنند يا براي تخليه منازل خود درحال آماده باش باش��ند. 
فقط در همين منطقه بيش از دو هزار مامور آتش نش��اني، ۱۸۰خودرو، ۴ فروند هواپيما 

و ۱۹هليكوپتر مخصوص مهار آتش در عمليات كنترل و مهار حريق شركت داشتند. 

گروه جهان|
جنبش فارك كلمبيا كه پيش تر گروه مسلح چپ گراي شورشي محسوب مي شد، 
به عنوان بخشي از توافق صلح با دولت و روند سازش ملي حزب سياسي خود را به طور 

رسمي ثبت كرد. 
به گزارش اس��پوتنيك، اين حزب جديد »نيروهاي انقالبي آلترناتيو براي همه« 
است كه سر واژه آن همان نام قديم اين جنبش يعني »فارك« مي شود. ايوان ماركز 
يكي از رهبران فارك، دوشنبه گفت: »تبديل شدن به حزب سياسي اين انگيزه را به 
مردم مي دهد تا آنها هم بتوانند به سمت تغييرات بروند.« وي همچنين اعالم كرد كه 
اين حزب مي تواند نامزدهاي خود را براي انتخابات رياست جمهوري آتي معرفي كند. 
جنبش فارك سال ۱۹۶۴ به عنوان شاخه نظامي حزب كمونيست كلمبيا شكل 
گرفت. حدود نيم قرن جنگ داخلي در كلمبيا ميان جنبش فارك و نيروهاي دولتي 
كه اندكي پس از تشكيل اين گروه آغاز شد، جان بيش از ۱۷هزار نفر را گرفته است. 
در نهايت ۲۶ س��پتامبر ۲۰۱۶، رييس جمهوري كلمبيا و رهبر گروه فارك با امضاي 
يك توافقنامه صلح به رويارويي هاي خونين پايان دادند. توافق انجام ش��ده با دولت 
كلمبيا به موجوديت فارك به عنوان »يك گروه تروريس��تي« پايان مي دهد و از آن 
يك حزب سياسي مي سازد كه البته پيش شرط آن خلع سالح كامل نيروهاي فارك 
بوده اس��ت. روند خلع سالح فارك از ماه فوريه سال جاري آغاز شد و قرار بود اواخر 
ماه مه به پايان برسد؛ با اين حال، 3۰ ماه مه دولت كلمبيا با توافق با سازمان ملل و 
فارك، ضرب االجل تحويل سالح ها را ۲۰ روز تمديد كرد و نهايتا در ۲۶ ژوئن، هيات 
سازمان ملل متحد در كلمبيا به طور رسمي تاييد كرد كه فارك طبق توافق ها همه 
سالح هاي تحت اختيار خود را تحويل داده است. ژان آرنو رييس هيات سازمان ملل 
در كلمبيا گفت كه ناظران بين الملل در سراسر كشور در مجموع ۸هزار و ۹۹۴ قبضه 
سالح و بيش از 3۸ تن مواد منفجره را از چريك هاي سابق فارك جمع آوري كردند. 
تيمي ۱۵ نفره از متخصصان آلماني ۶هفته كار كردند تا اين تسليحات و مواد منفجره 

را غيرفعال كنند تا ديگر هرگز قابليت رزمي نداشته باشند. 

گروه جهان|
دادگاه عالي استراليا رسيدگي به موضوع صالحيت ۷ نمانيده دوتابعيتي پارلمان 
را آغاز كرده است. به گزارش بي بي سي در استراليا اعضاي هيات دولت عضو پارلمان 
هس��تند و بارنابي جويس، رهبر حزب ملي اس��تراليا و معاون نخست وزير در دولت 
ائتالفي يكي از سياس��تمداراني اس��ت كه صالحيت آنان ب��راي ادامه عضويت در 
پارلمان را مورد بررس��ي قرار دارد. سلب صالحيت جويس باعث برگزاري انتخابات 
ميان دوره يي در حوزه انتخابيه او مي شود و از آنجا كه دولت ائتالفي تنها از اكثريت 
يك كرسي در مجلس نمايندگان برخوردار است از دست دادن اين حوزه مي تواند 
به سقوط دولت منجر شود. در استراليا حزب يا ائتالف حاكم بايد داراي اكثريت در 
مجلس نمايندگان باش��د و به اين ترتيب سرنوشت سياسي ديگر افراد مطرح شده 
در اي��ن پرونده تاثيري بر دوام دولت ندارد. ماجراي تابعيت دوگانه سياس��تمداران 
در تابس��تان سال جاري و زماني آغاز شد كه سناتور اسكات الدالم از اعضاي حزب 
سبزها و يكي از افراد مطرح شده در پرونده حاضر گفت كه دريافته به دليل اينكه 
در نيوزلند متولد ش��ده داراي تابعيت آن كش��ور اس��ت. با اعالم اين موضوع چند 
سياستمداران ديگر نيز گفتند كه تابعيت دوگانه دارند و در پي آن يكي از نمايندگان 
س��ابق مجلس با مراجعه به دادگاه عالي خواس��تار س��لب عضويت آنان شد. اخيرا 
جويس نيز اعالم كرد كه سفارت نيوزلند با او تماس گرفته و گفته از آنجا كه اجداد 
او ش��هروندان آن كش��ور بوده اند او نيز به طور خودكار تابعيت آنان را به ارث برده 
اس��ت. طبق قوانين استراليا، شهروندان اين كشور مي توانند داراي تابعيت كشور يا 
كشورهاي ديگر هم باشند بي آنكه تابعيت استراليايي خود را از دست بدهند. براي 
اين افراد هيچ محدوديتي در زمينه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي منظور 
نشده است. تنها استثنا در اين مورد عضويت در مجالس دوگانه پارلمان استرالياست. 
در قانون اساس��ي اس��تراليا كه در سال ۱۹۰۱ به تصويب رس��يده، گفته شده كه 
دارندگان تابعيت كش��ور خارجي نبايد خود را نامزد عضويت مجلس سنا و مجلس 

نمايندگان كنند و نمي توانند به عضويت اين دو مجلس درآيند. 

تحريم بي سابقه سازمان ملل 
عليه كره شمالي

گ�روه جهان| س��ازمان ملل متحد چهار كش��تي به 
 نام ه��اي »پت��رل ۸«، »هاو ف��ان ۶«، »تونگ س��ان ۲« و
»جي شان« را به دليل بي توجهي به تحريم هاي وضع شده 
عليه كره شمالي و انتقال اقالم ممنوع به اين كشور تحريم 
كرد. در اين تحريم بي سابقه به تمام بنادر جهان ابالغ شده 

است تا مانع از پهلو گرفتن اين كشتي ها شوند. 
س��ازمان ملل اعالم كرد كه اين تصميم در جلس��ه روز 
دوش��نبه كه با محوريت بررس��ي نظارت بر اعمال صحيح 
تحريم هاي كره ش��مالي برگزار ش��ده بود، اتخاذ شده است. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، هماهنگ كننده پنل شوراي 
امنيت سازمان ملل در امور تحريم هاي كره شمالي در نشست 
كميته نظارت بر اجراي تحريم ها تاييد كرد: »به همه بنادر 
جهان اعالم شده كه مانع پهلو گرفتن چهار كشتي شوند كه 
تحريم ها را رعايت نكرده اند. اين كشتي ها محصوالت ممنوعه 
را از كره ش��مالي حمل مي كردن��د.« هاگ گريفيتز در ادامه 
گفت: »اين تصميم توسط كميته شوراي امنيت اتخاذ شده و 
قرار است پنجم ماه اكتبر به اجرا گذاشته شود.« گفته شده، 
اين كشتي ها زغال س��نگ، موادغذايي دريايي و سنگ آهن 
حمل مي كردند كه صادرات اين محصوالت از كره ش��مالي 
در قطعنامه س��ازمان ملل منع ش��ده اس��ت. اعمال چنين 
تحريمي در تاريخ سازمان ملل بي سابقه محسوب مي شود. 
معاون نماينده ايتاليا در سازمان ملل گفته است: »نكته مهم 
و حياتي اين است كه قطعنامه هاي سازمان ملل به طور كامل 
اجرا شود. تحريم ها هدف نهايي نيستند، اما مي توانند ابزاري 
براي كنترل كره شمالي باشند. همه موظف هستند تحريم ها 
را اجرا كنند. « ديپلمات هاي كره شمالي نيز در كميته مذكور 
حضور داش��تند، اما اظهارنظري درباره اين موضوع نكردند. 
نماينده كره شمالي در س��ازمان ملل متحد چند روز پيش 
امري��كا را به تالش براي مس��دود كردن توس��عه اقتصادي 
كش��ورها متهم و تحريم هاي اعمال ش��ده عليه كشورها را 
محكوم كرده بود. تحريم هاي اخير سازمان ملل در واكنش به 
آزمايش هاي موشكي اخير كره شمالي به ويژه گذر دو موشك 
اين كشور از حريم هوايي ژاپن و همچنين ششمين آزمايش 
هس��ته يي پيونگ يانگ اعمال شدند. چين كه بزرگ ترين و 
مهم ترين ش��ريك اقتصادي كره شمالي محسوب مي شود و 

همچنين روسيه اين تحريم ها را امضا كرده اند. 
بي بي س��ي در خبري ديگر اعالم كرده اسناد طبقه بندي 
شده نظامي كره جنوبي درباره حمله احتمالي به كره شمالي 
به دس��ت هكرهاي كره شمالي افتاده است. ري چئول هي از 
نمايندگان حزب حاكم در پارلمان كره  جنوبي گفته بيش از 
يك س��ال پيش مركز اطالعاتي وزارت دفاع كره جنوبي هك 
شده و اسناد محرمانه نظامي از جمله نقشه حذف كيم جونگ 
اون رهبر كره شمالي به دست هكرها افتاده است. كره جنوبي 
حدود پنج ماه پيش اذعان كرد اواخر تابس��تان سال گذشته 
مقدار زيادي اس��ناد و اطالعات به سرقت رفته ولي جزئيات 
بيشتري از ماهيت اين اسناد ارائه نداد. كره شمالي در همان 

زمان دخالت در هك شدن اين اسناد را رد كرده بود. 

عمان ميزبان ششمين 
نشست درباره افغانستان 

وزارت خارجه افغانس��تان با اع��الم برگزاري دور جديد 
نشس��ت افغانستان، پاكس��تان، چين و امريكا در ماه اكتبر 
محور اين مذاكرات را مبارزه با تروريس��م و ميزان صداقت 
اس��الم آباد در برخورد با تروريس��م دانس��ت. ب��ه گزارش 
رويترز، س��خنگوي وزارت خارجه افغانستان اعالم كرد كه 
ششمين نشست چهارجانبه در ۱۶ اكتبر در عمان با حضور 
نمايندگاني از افغانستان، پاكس��تان، چين و امريكا برگزار 
مي ش��ود. نخستين دور اين نشس��ت ها در حاشيه اجالس 
قلب آس��يا در اسالم آباد در س��ال ۲۰۱۵ برگزار شد. چند 
روز گذشته طرف افغانستاني تمايل خود را براي ازسرگيري 

مذاكرات چهارجانبه اعالم كرده بود. 

تركيه الحاق كريمه به روسيه را 
به رسميت نمي شناسد

رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري تركيه گفت كه اين 
كش��ور ضميمه  شدن كريمه به خاك روسيه را به رسميت 
نخواهد شناخت. به گزارش آسوشيتدپرس، اردوغان در سفر 
روز دوش��نبه خود به كي يف، پايتخت اوكراين، در نشست 
خبري مشترك با پترو پروشنكو، رييس جمهوري اوكراين 
گفت كه تركيه به حمايت از حق حاكميت ملي و تماميت 
ارض��ي اوكراين ادام��ه خواهد داد. وي اف��زود كه وضعيت 
تاتارهاي ساكن كريمه را همچنان دنبال مي كند و از دولت 

اوكراين به دليل دفاع از حقوق آنها متشكر است. 

 رشد تك رقمي تا 1400
مش��اور اقتصادي صندوق بين المللي پول در ادامه 
گفته:»رون��د بهبود اقتص��ادي همچنين با تهديدهاي 
ج��دي روبه روس��ت. بازارهاي مالي ك��ه اين تهديدها 
را نادي��ده مي گيرن��د، پيام ه��اي گمراه كننده ي��ي به 
سياستمداران ارسال مي كنند. سياستمداران نيز بايد 
به نوبه خود نگاهي بلندمدت داش��ته باشند و فرصت 
فعلي را براي اجراي اصالحات ساختاري و مالي مورد 
ني��از براي انعطاف پذيري، بهره وري و س��رمايه گذاري 

بيشتر مغتنم بشمارند.«
در گزارش اخي��ر »آي ام اف« ظهور و قدرت گيري 
جنبش هاي »ضد جهاني ش��دن« يك��ي از مهم ترين 
تهديده��ا علي��ه بهبود رش��د اقتصادي عنوان ش��ده 
اس��ت. در اين گزارش آمده كه كانادا با 3 درصد رشد 
سريع ترين رشد را در ميان كشورهاي گروه ۷ خواهد 
داشت. پس از آن اياالت متحده با ۲.۲ درصد و آلمان 
با ۲ درصد قوي ترين رش��د اقتصادي را در سال جاري 
خواهند داش��ت. صن��دوق بين المللي پ��ول همچنين 
رش��د اقتصادي ايران در ۲۰۱۷ميالدي را 3.۵ درصد 
پيش بيني كرده اس��ت. در گزارش پيش��ين صندوق، 
اين رقم براي س��ال جاري مي��الدي 3.3 درصد اعالم 
ش��ده بود. صندوق بين المللي پول در گزارشي  درباره 
چش��م انداز بازار نفت هم  اعالم ك��رده كه قيمت نفت 
 در بازار جهاني امس��ال به طور  ميانگين به ۵۰ دالر و 
3سنت  در هر بشكه خواهد رسيد كه  باالتر از ميانگين 
قيمت آن در  س��ال ۲۰۱۶ اس��ت. اما تا س��ال   ۲۰۲۲ 
قيمت نف��ت در بازار  جهاني در همين حدود ۵۰ دالر 

 در هر بشكه باقي خواهد  ماند.  

دريچه

كوتاه از منطقه

ادامه از صفحه اول

هشدار اروپايي ها به جدايي طلبان اسپانيا 

تاريخ در كاتالونيا تكرار مي شود؟

تجار و سرمايه گذاران مالي در انتخابات امريكا شركت مي كنند

ورود موج جديد »وال استريتي« ها به دنياي سياست
گروه جهان|

اكن��ون كه ي��ك تاج��ر )دونالد ترام��پ( به مرد 
شماره يك سياست امريكا تبديل شده، شمار اندك 
اما در حال افزايش بانكدارها و س��رمايه گذاران مالي 
وال اس��تريت از سراس��ر امريكا در پي به راهي براي 
ورود به دفتر رياس��ت جمهوري امريكا هس��تند. در 
ايالت هاي نيوجرس��ي، كنتيكت و كاليفرنيا، روساي 
پيش��ين بانك ها، مدي��ران س��رمايه و مديران عامل 
ش��ركت هاي خصوصي اكنون به دنبال كرس��ي هاي 
فرمانداري يا قانون گذاري هس��تند. در همين حال، 
گروه هاي تجاري صنعت��ي ازجمله مجمع بانكداران 
امريكايي براي آموزش شيوه هاي تبليغات انتخاباتي 

موفق به اعضاي خود، مشاوره مي دهند. 
به گزارش رويترز، نخس��تين مرتبه نيس��ت كه 
نامزده��اي ثروتمن��د وارد فض��اي سياس��ي امريكا 
مي ش��وند، اما تع��داد اين افراد در گذش��ته چندان 
زي��اد نبود. با اين ح��ال، تاريخ نگاران، كارشناس��ان 
علوم سياس��ي و بانكدارها بر اي��ن باورند كه فضاي 
سياس��ي در دوران رياس��ت جمهوري دونالد ترامپ 
بس��يار متفاوت از گذشته اس��ت. ريچارد بِِير رييس 
مجمع بانك��داران نبراس��كا، در اين ب��اره مي گويد: 
»به طور قطع ش��رايط كنوني به پديدار شدن فعاالن 
در حوزه تجارت منجر ش��ده كه در گذشته احتماال 
مي گفتند »من سياس��تمدار نيس��تم.« م��ا اكنون 
به آنها نش��ان مي دهيم كه چندان هم به پيش��ينه 
)سياس��ي( نياز ندارند.« مجمع بانكداران نبراس��كا 
يك��ي از نهادهايي اس��ت كه ب��راي نامزدهاي بالقوه 
قانون گذاري برنامه آم��وزش مهارت برگزار مي كند. 

مجمع بانكداري اوكالهم��ا نيز براي برگزاري برنامه 
مشابهي برنامه ريزي مي كند. 

موارد ضبط ام��وال به دليل عدم توانايي پرداخت 
اقساط يا اجاره بها، بيكاري و عدم تساوي در دريافت 
دس��تمزد، پ��س از بحران مالي س��ال هاي ۲۰۰۷ تا 
۲۰۰۹ س��بب ش��د تا همه در وال اس��تريت درصدد 
يافت��ن رابط هاي��ي در فض��اي پرهياهوي سياس��ي 
برآيند. اما دونالد ترام��پ ميلياردري كه ثروت خود 
را از معامالت امالك در نيويورك كسب كرده است، 
كابين��ه خود را با حضور بانكدارهاي وال اس��تريت و 
سرمايه داران ثروتمند چيده است. به  گفته افرادي كه 
كمپين ها را مطالعه كرده اند يا در جريان تالش هاي 
كنوني سرمايه داران براي شركت در انتخابات هستند، 
رياس��ت جمهوري ترام��پ ديگر فع��االن در جوامع 
مالي را به دنبال ك��ردن وظيفه مدني ترغيب كرده 
 اس��ت. جاشوا سندمن اس��تاد علوم سياسي دانشگاه

 »ني��و ه��ِون«، در اين ب��اره گفته ظه��ور ترامپ و 
دس��تيابي وي ب��ه مق��ام رياس��ت جمهوري نش��ان 
مي دهد كه اهميت پيش��ينه نامزدها از توانايي آنها 
در برقراري ارتباط با راي دهندگان كمتر اس��ت. وي 
گفته: »شركت ترامپ در انتخابات رياست جمهوري 
بس��ياري از اف��راد در خدم��ات مالي را ب��ه آزمودن 
آب ه��اي عميق سياس��ت ترغيب كرد؛ ام��ا اگر اين 
افراد يك س��ري تجربيات مثبت در تجارت نداشته و 
در مورد اش��تغال زايي و كمك به مردم منفعل بوده 

باشند، اين آب ها مي توانند تيره و خطرناك شوند.«
برشمردن تعداد نامزدهايي با پيشينه فعاليت هاي 
مالي براي شركت در انتخابات در قياس با دوره هاي 

گذشته دش��وار است؛ اما پال ِهرنس��ون استاد علوم 
سياس��ي در دانش��گاه كنتيكت كه درمورد پيشينه 
نامزده��ا تحقيقات��ي انج��ام داده، درم��ورد احتمال 
موفقيت س��يل جدي��د نامزدهاي عالقه مند ش��ده 
به سياس��ت، تردي��د دارد. وي در اين باره مي گويد: 
»درس��ت است؛ فضا اكنون نسبت به زمان فروپاشي 
بازار بهتر است، اما فكر نمي كنم مردم بگويند »فعال 
مالي وال اس��تريت همان كسي است كه مي توانم به 

او راي دهم.«
فيل مورف��ي نامزد حزب دموكرات براي پس��ت 
فرمان��داري در ايالت نيوجرس��ي در س��ال ۲۰۱۷ و 
مديرعامل پيش��ين گروه گلدمن س��اكس با سابقه 
كار ۲3س��اله، ش��ايد برجس��ته ترين نامزد ثروتمند 
در انتخابات ه��اي فرمانداري و قانون گذاري باش��د. 
كمپين وي بر ارتقايي شرايط قشر متوسط از طريق 
پيش��نهادهايي در زمينه ماليات بر اموال ميليونرها 
و ديگر ابت��كار عمل ها براي كمك به افراد كم درآمد 
تمركز داشت. مورفي موفق شد حمايت اتحاديه هاي 
كارگري، گروه هاي طرفدار محيط زيس��ت و فعاالن 
در زمينه حقوق مصرف كنندگان را به عالوه حمايت 
 چهره ه��اي مطرح��ي در حزب دموك��رات همچون 
جو بايدن و ال گور معاونان پيشين رييس جمهوري، 
كسب كند. طبق نتايج نظرسنجي دانشگاه مانموث 
در آغاز ماه اكتبر، مورفي از حمايت بيش از ۶۰درصد 
راي دهندگان نيوجرس��ي برخوردار و از كيم گاداگنو 
رقي��ب جمهوري خواه خود، ۱۴درصد جلوتر اس��ت 
و طبق نظرس��نجي كوئينيپي��اك، ارتباطات وي با 
گلدمن س��اكس اهميتي ب��راي راي دهندگان ندارد. 

توني بيانچيني سخنگوي شوراي محلي فرش فروشان 
در شمال ش��رق كه از مورفي حمايت مي كند، گفت: 
»آشكار است كه گلدمن شغل وي بوده است؛ به هر 

حال، هر كسي شغلي دارد.«
در كنتيكت، رابرت استفانفسكي مديرعامل پيشين 
شركت خدمات مالي يوبي اس، در انتخابات فرمانداري 
نامزد شده و گفته مي شود ديويد استمرمان يك مدير 
مالي برجس��ته، قصد دارد همي��ن كار را انجام دهد. 
اما دو فعال مالي جمهوري خواه س��رنخ هاي چنداني 
درمورد راهبرده��اي انتخاباتي خود ارائه نداده اند جز 
اينكه خ��ود را خارجي هايي مي دانند ك��ه مي توانند 

مشكالت كنتيكت را حل كنند. 
در كاليفرني��ا، كاركش��ته هاي وال اس��تريت ب��ه 
نامزدي در انتخابات مي انديشند. تام اسِتير يك فعال 
محيط زيس��ت كه در گلدمن ساكس كار مي كرده و 

مدير مالي بوده است، احتماال در انتخابات فرمانداري 
يا سنا نامزد خواهد شد. به گزارش پوليتيكو، جوزف 
س��نِبرگ مديرعامل پيشين ش��ركت سرمايه گذاري 
»تايگر گلوبال منيجمنت ال ال سي« نيز قصد نامزدي 

در انتخابات سنا را دارد. 
به عقيده تاريخ نگاران، افراد ديگري كه با س��ابقه 
فعاليت در كاخ س��فيد وارد سياست شدند بسته به 
همخواني پيام هاي كمپين هاي شان با نگراني مردم، 
عملكردهاي متفاوتي داش��تند. براي نمونه، فعاليت 
اقتص��ادي ميت رامن��ي ش��انس وي را در انتخابات 
رياست جمهوري س��ال ۲۰۱۲ به كلي نابود كرد. در 
ط��رف ديگر ماج��را، راي دهن��دگان در ايالت النوي 
بروس رانر را كه همانند رامني رياس��ت يك شركت 
خصوصي را برعهده داشت، در سال ۲۰۱۴ به عنوان 

فرماندار انتخاب كردند. 

گروه جهان|
بحران اس��تقالل طلبي در كاتالوني��ا، منطقه 
خودمختار اس��پانيا به مرحله حساس��ي رسيده 
اس��ت. قرار است كه ش��امگاه سه شنبه كارلوس 
پوجدم��ون ريي��س دول��ت محل��ي كاتالونيا، در 
پارلمان اس��پانيا س��خنراني كند. انتظار مي رود 
ك��ه او از اين فرصت براي اعالم جدايي رس��مي 
كاتالونيا از اسپانيا اس��تفاده كند. در اين صورت 
نمايندگان پارلم��ان در اين باره تصميم خواهند 
گرفت، مس��اله يي كه مادريد را به ش��دت نگران 

كرده است. 
برخي رس��انه هاي محلي و راشاتودي با اشاره 
به فش��ارهاي ش��ديد دولت مركزي اس��پانيا به 
ريي��س محلي كاتالونيا براي خ��ودداري از اعالم 
اس��تقالل رس��مي اين منطقه مدعي شده اند كه 
كارل��وس پوجدم��ون به زن��دان و حتي به مرگ 

تهديد شده است.
نش��ريه اينديپندنت هم نوشته كه سخنگوي 
ح��زب حاك��م »م��ردم« اس��پانيا با هش��دار به 
پوجدم��ون اعالم ك��رده كه هرگون��ه اقدامي در 
راس��تاي اس��تقالل كاتالونيا باعث خواهد ش��د 
ك��ه رهبر اي��ن منطقه سرنوش��تي مانن��د لوئيز 
كومپانيس پيدا كند، كس��ي كه ۸3 س��ال پيش 
با اعالم اس��تقالل اين منطقه بازداش��ت و تا آخر 

عمر در زندان ماند. 
روز اول اكتب��ر ۴3 درصد از واجدان ش��رايط 
راي دادن در كاتالونيا ب��ه پاي صندوق هاي راي 
رفتند و ۹۰ درصد از آنان به استقالل راي دادند. 
در پ��ي اين همه پرس��ي تنش ها در اس��پانيا باال 
گرفت. در يك سو دولت اين منطقه قرار دارد كه 
مي گويد همه پرسي، گوياي حق آنها براي جدايي 
از اس��پانيا اس��ت. در طرف ديگ��ر دولت مركزي 
اس��پانيا قرار دارد كه مي گوي��د اين راي گيري از 
پايه غيرقانوني  اس��ت. ماريانو راخوي نخست وزير 
اس��پانيا، آش��كارا تهديد كرده در ص��ورت اعالم 
اس��تقالل، گزينه حذف و بركناري دولت محلي 

كاتالونيا را در نظر خواهد گرفت. 
اين در حالي اس��ت كه با گذشت يك هفته از 
برگزاري همه پرسي، آثار منفي آن عالوه بر اسپانيا 
بر فضاي كسب و كار و اقتصاد كاتالونيا نيز سايه 

افكنده اس��ت. رويترز نوشته، تعداد شركت هايي 
كه در حال خروج از كاتالونيا و انتقال دفاتر خود 
به ش��هرهاي ديگر هستند در حال افرايش است. 
همچنين چند شركت بزرگ ساختماني، بانك و 
موسسه مالي و سرمايه گذاري تهديد كرده اند در 
صورت اعالم استقالل، از كاتالونيا خارج خواهند 
شد. اين در حالي است كه دولت اسپانيا با هدف 

تشديد فشارها بر دولت كاتالونيا قانوني را تصويب 
كرده كه به ش��ركت هاي مختل��ف اجازه مي دهد 
فعاليت هاي خود را به آس��اني به س��اير مناطق 
كش��ور منتقل كنن��د. كاتالونيا بخ��ش مهمي از 
درآمدهاي مالياتي اس��پانيا را تشكيل مي دهد و 
شركت هاي بزرگ داروس��ازي و خودروسازي در 

اين منطقه فعاليت دارند. 

 مخالفت شهردار بارسلون با استقالل 
آدا كوالو شهردار بارسلون، با رد استقالل كاتالونيا 
از دول��ت مركزي اس��پانيا و دولت محل��ي كاتالونيا 
خواس��ته با گفت وگو در س��طوح مختلف سياس��ي 
تنش��ي را كه ميان دو طرف به وجود آمده، برطرف 
كنند. كوالو تاكيد كرده نتايج اين همه پرس��ي نبايد 
زمين��ه را براي جداي��ي كاتالونيا فراه��م كند. او از 

ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا، خواسته نيروهاي 
ويژه پلي��س را از كاتالونيا خارج كند. گفته ش��ده، 
وزارت كشور اس��پانيا پيش از همه پرسي چند هزار 
نيروي ضدش��ورش ب��ه اين منطقه اع��زام كرده كه 
هنوز در آنجا مس��تقر هس��تند. در درگيري ها ميان 
اس��تقال ل طلبان و ماموران دولتي تاكنون دست كم 

۹۰۰ نفر زخمي  شده  اند. 
برخي تحليلگران براين باورند كه خشونت پليس 
اس��پانيا در جريان برگ��زاري همه پرس��ي در افكار 
عمومي به سود جدايي طلبان تمام شده است. عالوه 
بر ماريانو راخوي نخس��ت وزير اسپانيا، فيليپ ششم 
پادشاه اين كش��ور نيز سازمان دهندگان همه پرسي 
اس��تقالل را محكوم و تالش آنه��ا را خارج از قانون 
اساسي اين كش��ور و غيردموكراتيك خوانده است. 
اما پوجدمون در س��خنراني تلويزيوني گفته پادشاه 
با چني��ن مواضعي نقش خود در قانون اساس��ي را 
كنار نهاده و از او خواس��ته كه ميانجي گر بحران به 

وجود آمده باشد. 

 حمايت اروپا از مواضع اسپانيا 
در كشمكش مادريد و كاتالونيا رهبران اروپايي 
به صراحت از مواضع دولت اسپانيا حمايت كرده اند. 
دويچه وله نوش��ته آنگال م��ركل صدراعظم آلمان، 
در تماس��ي تلفني با نخست وزير اس��پانيا گفته از 
»اسپانياي واحد« پشتيباني مي كند. دولت فرانسه 
هم اعالم كرده از استقالل طلبان كاتالونيا حمايت 
نخواه��د كرد. ناتال��ي لوازو وزير اروپايي فرانس��ه، 
به طور رس��مي از مواضع دولت اسپانيا دفاع كرده 
و گفته هيچ دولت اروپايي كاتالونياي مس��تقل را 
به رس��ميت نمي شناسد. لوازو با اعالم اينكه بحران 
فعل��ي بايد با گفت وگو در تمام س��طوح سياس��ي 
اسپانيا حل وفصل ش��ود، گفته كاتالونيا در صورت 
استقالل از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد. همزمان 
ولفگانگ شويبله وزير دارايي آلمان، هم با دفاع از 
دولت اس��پانيا اعالم كرد كه اس��تقالل كاتالونيا به 
ضرر اتحاديه اروپا و اقتصاد كشورهاي عضو خواهد 
بود. اسپانيا چهارمين اقتصاد بزرگ منطقه يورو را 
دارد و تح��والت كاتالوني��ا مي تواند تاثير زيادي بر 
اوضاع اقتصادي اين كشور و ساير كشورهاي عضو 

يورو داشته باشد. 

كارلوس پوجدمون كيست؟ 
كارلوس پوجدمون ۵۴ ساله رييس منطقه يي خودمختار و ثروتمند كاتالونيا در 
دوران ديكتاتوري ژنرال فرانكو رش��د كرد و در يك مدرس��ه شبانه روزي متعلق به 
كليسا زبان اسپانيايي آموخت و پيش از انتخاب به عنوان رييس دولت كاتالونيا در 
س��ال هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ ش��هردار خيرونا واقع در شمال كاتالونيا بود. به گزارش 
يورونيوز، مونس��ه دابان، رييس هيات بين المللي مجم��ع ملي كاتاالن، تاكيد كرده 

كه كارلوس پوجدمون گرچه از پيش��گامان جدايي طلب��ي در كاتالونيا نبوده اما در 
رس��اندن منطقه به موقعيت كنوني نقش كليدي داشته است. مونسه دابان معتقد 
اس��ت مس��يري كه پوجدمون طي كرده اينك به رويارويي با قانون اساسي اسپانيا 
انجاميده و بحراني آفريده كه بازگش��ت از آن بس��يار دش��وار است. دابان مي گويد: 
»پوجدمون همه پل ها را ويران كرده تا به يك بيانيه استقالل يك طرفه دست يابد.«
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پرونده8
غول ركود، سرمايه گذار 

خارجي را مي ترساند
اگرچ��ه س��ازمان بين المللي همكاري و توس��عه 
اقتصادي؛ ريسك س��رمايه گذاري در ايران را 6 اعالم 
ك��رده، اما اين آمار سياس��ت زده ناف��ي لزوم كاهش 
ريس��ك س��رمايه گذاري در كش��ور نيس��ت. ج��ذب 
س��رمايه گذاري خارج��ي يك��ي از مولفه هاي بس��يار 
تعيين كننده در رش��د و ش��كوفايي اقتصادي هر چه 

بيشتر كشورها به شمار مي رود. 
با نيم نگاهي به نقشه جغرافيايي جهان، هيچ كشوري 
را نمي توان يافت كه در فقدان س��رمايه گذاري خارجي، 
مس��ير توس��عه اقتصادي را به نحو شايسته يي پيموده 
باشد. به تعبير ديگر، يكي از پايه هاي اساسي شكوفايي 
اقتصادي، به جذب سرمايه گذاري خارجي معطوف است 
بطوري كه ام��روزه قدرتمندترين اقتصاد هاي جهان نيز 
خود را بي نياز از سرمايه گذاري خارجي تصور نمي كنند. 
از اين رو اقتصاد كشور ايران نيز از اين قاعده مستثني 
نيست و بنا بر همين ضرورت و قاعده به كرات از سوي 
كارشناسان، صاحب نظران و مسووالن اقتصادي كشور، 
بر لزوم جذب سرمايه گذاري خارجي براي تسريع روند 
توس��عه اقتصادي تاكيد شده است. با همه اين اوصاف، 
آمار و ارقام منتش��ر شده از سوي س��ازمان همكاري و 
توسعه اقتصادي، شاخص ريسك سرمايه گذاري در ايران 
را 6 نشان مي دهد. به واقع، ارزيابي ريسك سرمايه گذاري 
از س��وي مرجع مذكور، عددي است ميان يك تا هفت 
كه هر آنچه عدد مذكور افزايش مي يابد به همان ميزان، 
ضريب ريسك سرمايه گذاري نيز تشديد مي شود. حتم به 
يقين عدد و رقم منعكس شده از سوي سازمان مذكور، 
به عنوان نهادي به اصطالح بين المللي، سياسي است و 
تمامي واقعيت هاي اقتصاد ايران را به تصوير نمي كشد 
اما اين به معناي وضعيت مطلوب و مثبت سرمايه گذاري 
در ايران نيس��ت چراكه با وجود سياس��ي بودن رويكرد 
س��ازمان همكاري و توسعه اقتصادي و غيرواقعي بودن 
آمار اشاره ش��ده، شرايط مساعد و خوشايندي از حيث 

ريسك سرمايه گذاري خارجي در ايران وجود ندارد. 
با نيم نگاهي به تحوالت اقتصادي يك دهه گذش��ته 
كشور، به اين واقعيت پي خواهيم برد كه ميزان ريسك 
سرمايه گذاري در س��ال 1385، عدد 4 برآورد شده كه 
در نوع خود، ضريبي قابل قب��ول بوده و رِنج ارزيابي ها، 
وضعيت متوس��ط و نس��بتا مطلوبي را از ميزان ريسك 

سرمايه گذاري در ايران به تصوير كشيده است. 
بع��د از آن، در دولت ه��اي نه��م و ده��م، ريس��ك 
س��رمايه گذاري در اي��ران ب��ه عدد 7، يعن��ي باالترين 
ميزان ممكن افزايش پي��دا كرد كه البته قطعنامه هاي 
ش��وراي امنيت و تحريم هاي پياپي و ظالمانه واشنگتن 
و كش��ورهاي غربي عليه اي��ران، در آن مقطع، يكي از 
اصلي ترين داليل افزايش ريسك سرمايه گذاري در ايران 

به شمار مي رفت. 
يكي از اهداف كش��ورهاي جهان، از باالبردن سطح 
تنش ها و تهديد ه��اي پياپي و طرح اين موضوع نخ نما 
شده كه همه گزينه ها روي ميز بوده تا به ايجاد تالطم و 
مخدوش نمودن اذهان و افكار عمومي جهان نسبت به 
شرايط كشورهاي هدف معطوف شود كه به تبع، بخشي 
از اين خوراك هاي تبليغاتي، براي سرمايه گذاران خارجي 
سرو مي شود تا با اتكاي به اين تهديدات، ميل و رغبت و 
تمايل فعاالن اقتصادي براي نقش آفريني در كشورهايي 
كه از حيث سياس��ي، متحد آنها محسوب نمي شوند را 
س��لب كنند. پس از روي كارآم��دن دولت يازدهم و به 
خصوص با حصول برجام، بس��ياري گم��ان مي كردند 
ريسك س��رمايه گذاري در ايران )با عنايت به برآوردي 
كه احس��اس مي شد از سوي سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي انجام مي پذيرد( با كاهش ملموسي همراه شود. 
برخي گمانه زني ها، حداكثر عددي را كه براي ميزان 
ريسك سرمايه گذاري در ايران متصور بود )منظور نظر، 
مالك و معيار قرار دادن آمار س��ازمان بين المللي اشاره 
ش��ده( حول مح��ور عدد 4 برآورد مي ش��د، لذا آخرين 
ارقام منتشر ش��ده )عدد 6(، حاكي از كاهش تنها يك 
رتبه يي ريسك سرمايه گذاري در ايران است كه به واقع 
اي��ن ميزان به هيچ عنوان تامين كننده رضايت متوليان 
و فعاالن حوزه اقتصادي كش��ور نيست. به تعبير ديگر، 
ش��اخص 6 نيز، وضعيت مطلوب��ي را در اذهان فعاالن 
اقتصادي و سرمايه گذاران خارجي براي نقش آفريني در 
اقتصاد ايران ترسيم نمي كند. البته برخي از كارشناسان 
اقتص��ادي بر اين عقيده ان��د كه با وج��ود تاثيرپذيري 
س��ازمان همكاري و توس��عه اقتص��ادي )OECD( از 
فشارهاي سياسي، لذا واقعيِت شرايط سرمايه گذاري در 

ايران چندان هم مطلوب نيست. 
اگرچه، مولفه هاي اقتصادي، نقش تعيين كننده يي در 
بااليا پايين رفتن نمودار ريسك سرمايه گذاري در كشور 
ايفا مي كند، اما تحوالت سياسي و منطقه يي در ميزان 
ب��رآوردي كه از ش��اخص مورد اش��اره در اين خصوص 

مي شود، بسيار تاثيرگذارتر است. 
يك��ي از ن��كات حائز اهميت��ي كه در اي��ن ارتباط 
نمي توان از نظر دور داش��ت به اوضاع سياسي حاكم بر 
منطقه خاورميانه برمي گردد. طرح اين ادعا اغراق نيست 
ك��ه محدوده جغرافيايي مذك��ور يكي از ملتهب ترين و 
تنش آميزترين نقاط جهان به شمار مي رود. كمتر روزي 
را مي ت��وان يافت كه خب��ري از انفجار، جنگ، عمليات 
انتحاري، تحريم، افزايش تنش ها، لشكركشي و... از اين 

منطقه شنيده نشود. 
مص��داق بارز اي��ن موضوع را مي ت��وان در تحوالت 
عراق، س��وريه، يمن، بحرين، قطر و... جس��ت وجو كرد 
ك��ه البته در هر كدام از حوزه ه��اي فوق، بصورت پيدا 
يا پنهان، توطئه اياالت متحده، رژيم اشغال گر قدس و 
برخي از متحدان آنها ديده مي شود، اما به هر ترتيب اين 
واقعيتي اس��ت كه در اين منطقه جاري و ساري بوده و 
سال هاست آرامش الزم از اين حوزه را سلب كرده است. 
اگرچه ايران در منطقه يي بسيار ملتهب و پر تنش و در 
شرايط بسيار با ثباتي قرار دارد اما تنها چندين كيلومتر 
در آن س��وي مرزهاي كش��ور، چنان وضعيت پيچيده 
و بغرنجي حاكم اس��ت كه به ه��ر ترتيب اين موضوع، 
ارزيابي و برآورد س��رمايه گذاران خارجي و تصور آنها از 
دورنم��اي اقتصادي اين خطه را با ابهامات و ترديدهاي 

جدي مواجه مي سازد. 
به م��وازات اي��ن وضعي��ت نامطل��وب، لفاظي هاي 
رييس جمهور امريكا عليه ايران و تهديدهاي تلويحي و 
تصريح��ي به خروج از برجام نيز مزيد بر علت ش��ده تا 
به نوعي سرمايه گذاران خارجي، اطمينان خاطر الزم را 
براي ورود به اقتصاد كشورمان و تزريق سرمايه هاي خود 

در حوزه هاي متعدد نداشته باشند. 
به واقع همين تحركات اس��ت كه بد عهدي اياالت 
متحده و دشمني بنيادي و ريشه يي با ايران اسالمي را 
به اثبات مي رس��اند. فارغ از مولفه ها و عوامل تاثيرگذار 
خارجي، برخي از نارس��ايي هاي داخلي نيز در باال بودن 

ريسك سرمايه گذاري در كشور تاثيرگذار است.  

گزارش

از سوي محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران صادر شد

اعالم مانيفست سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان 
ط�ي مقاله يي در نش�ريه امريكاي�ي آتالنتيك 
ب�ه تش�ريح و تبيي�ن ديدگاه ه�اي جمه�وري 
اس�المي ايران در زمينه هاي مختلف منطقه يي 
و بين الملل�ي پرداخ�ت. ب�ه گ�زارش پاي�گاه 
اطالع رساني دولت، متن مقاله وزير امور خارجه 

كشورمان به شرح زير است: 
  

 دخالت خارجي منطقه خاورميانه را به آشوب 
كشيده است

داراي  و  بي ثب��ات  منطقه ي��ي  در  ايراني��ان 
مش��كالت زي��اد زندگ��ي مي كنن��د. نمي توانيم 
جغرافيا را تغيير دهيم، ولي منطقه ما هميش��ه 
چني��ن پرآش��وب نب��وده اس��ت. ب��دون اينكه 
بخواهي��م خيل��ي در تاريخ به عق��ب برگرديم - 
اگرچ��ه به عنوان ملتي باس��تاني معيار خاطرات 
ما هزاره هاس��ت، و نه دهه ه��ا يا حتي قرن ها- با 
قطعيت مي ش��ود گفت كه منطقه م��ا از زماني 
دس��تخوش ناامني و بي ثباتي ش��د كه نيروهاي 
خارج��ي و در واقع قدرت هاي كام��ال »بيگانه« 

وارد شدند و شروع به مداخله كردند. 
اكتش��اف نفت، دارويي كه غرب به زودي به 
آن اعتياد يافت، صرف��ا به تقويت حضور و نمود 
قدرت هاي اس��تعماري در منطقه منجر ش��د و 
متعاقبا رقابت هاي دوره جنگ س��رد- كه هر دو 
عامل در تصمي��م دولت هاي امري��كا و انگليس 
براي س��رنگوني دولت قانوني و مشروع ايران در 
سال 1٩53 موثر بود- زمينه هاي مداخله هرچه 
بيشتر ابرقدرت ها و قدرت هاي خارجي را فراهم 

كرد. 
امروز آنچه اين مداخالت به همراه آورده است، 
يك خاورميانه از هم گس��يخته اس��ت. متحدان 
ديرپ��اي غ��رب، بيش از آنكه به آمال و مس��ائل 
ملت هاي خودش��ان توجه كنن��د، ثروت خود را 
هزينه خريد اس��لحه و تس��ليح خود مي كنند، و 
ثروت ه��اي حاص��ل از منابع طبيع��ي خود را به 
غرب مي فرس��تند. آنها بي��ش از ميلياردها دالر 
از اي��ن ثروت را نيز هزين��ه ترويج وهابيت- يك 
ايدئولوژي قرون وس��طايي تنفر و انزوا- از شرق 
دور ت��ا امري��كا مي نمايند. آنها حام��ي بازيگران 
غيردولتي س��ازمان يافته يي هس��تند كه پيگير 
انتقام جويي مخرب از طري��ق ترور و جنگ هاي 
داخلي هستند و از جمله در مورد افغانستان، دو 
كشور عربستان س��عودي و امارات متحده عربي 
تا جايي پيش رفتند كه طالبان را رسما به عنوان 
دولت افغانستان به رسميت شناختند- و به اين 
ترتيب دو كش��ور از فقط سه كشوري در جهان 

بودند كه اين شناسايي را انجام دادند.
با اي��ن ح��ال، دولت امريكا چش��م ب��ر اين 
ايدئول��وژي و تامين مالي آن بس��ت كه به ايجاد 
القاعده - و شعبه هاي جديدتر آن شامل داعش، 
جبه��ه النص��ره، احرار الش��ام، جيش االس��الم، 
بوكوح��رام، الش��باب و نظاي��ر آن- و همچنين 
بدترين حمله تروريس��تي در خاك امريكا بعد از 
پرل هاربر گرديد. ام��روز هدف از حضور نظامي 
امري��كا در منطقه، ديگر صرفا مقابله با تهديدات 
نس��بت به منافع امريكا نيس��ت، بلك��ه مقابله با 
تهديدات تروريس��تي اس��ت كه تح��ت حمايت 
هم��ان متحدان��ي گس��ترش يافته ان��د و اكنون 
شهرهاي اروپايي و امريكا در معرض آن هستند. 
اين متح��دان غرب- كه در طول تاريخ كوتاه 
خود بر ضديت با كش��ور من اصرار كرده اند- به 
اي��ران بع��د از انقالب اس��المي حمل��ه كردند؛ 
انقالبي ك��ه ما را ازيك ديكتات��وري كم و بيش 
مش��ابه آنه��ا رهايي داد و به ما اج��ازه داد تا راه 
مس��تقل و مس��المت آميز غيروابسته به شرق و 
غ��رب را در تاري��خ پيدا كني��م. در حالي كه ما 
داوطلبانه نقش ژاندارم منطقه را كنار گذاش��ته 
بودي��م، اي��ن متحدين غ��رب به تامي��ن مالي و 
تس��ليحاتي و حمايت از صدام حسين در حمله 
به ايران پرداختند. جنگ هشت ساله صدام عليه 
ايران هيچ نتيجه يي جز مرگ و خرابي نداش��ت، 
از جمله نخس��تين استفاده ميداني از تسليحات 
شيميايي بعد از جنگ جهاني اول- توسط صدام 
برعليه سربازان و شهروندان ايراني- كه با سكوت 
كركننده جامع��ه جهاني همراه بود. ما ايراني ها، 
به جرم اينكه جرات داش��تيم و رهايي مان را از 
استبداد داخلي و س��لطه خارجي اعالم كرديم، 
مورد تنبيه ق��رار گرفتيم و حتي از تس��ليحات 
اولي��ه دفاعي محروم ش��ديم؛ حت��ي زماني كه 
ش��هر هاي ما در ميان هلهله و شادي همسايگان 

عربمان موشكباران مي شد. 
يكي از اين همس��ايه ها كويت بود كه يكي از 
حاميان اصلي صدام در جنگ با ايران محس��وب 
مي شد و به وي در فروش نفتش كمك مي كرد. 
ب��ا اين حال مدت كوتاه��ي بعد از جنگ، كويت 
خودش قرباني جاه طلبي هاي صدام قرار گرفت 

و به آن حمله شد. 
ب��ا اين وج��ود، م��ا تصمي��م ب��ه حمايت از 
حاكمي��ت كويت در جهت حف��ظ صلح و ثبات 
منطقه ي��ي گرفتي��م، آن همزمان��ي ك��ه صدام 
پيش��نهاد ش��راكت در غنايم��ش را ب��ه ما داده 
ب��ود و حت��ي جنگنده هاي��ش را در ظاهر براي 
حفاظ��ت و در واقع ب��راي تطميع ما به همراهي 
با خودش به ايران فرس��تاده ب��ود. رهبري ايران 
به طور قاطع و با وجود دش��مني پي��دا و پنهان 
برخ��ي دولت هاي خليج ف��ارس از زمان انقالب، 
اين پيش��نهاد وسوسه انگيز را رد كرد. ما ترجيح 
داديم همس��ايگانمان در خليج فارس كشورهايي 
پايدار، برقرار و مس��تقل بمانند تا اينكه رضايتي 
كوتاه مدت از مشاهده اينكه آنها بسزاي اعمالشان 

رسيده اند، به دست آوريم. 
ام��روز برخ��ي از اي��ن دول��ت ها- ب��ه ويژه 
عربس��تان س��عودي و امارات عربي متحده و در 
اثر البي پرهزينه آنها، اياالت متحده امريكا- ادعا 
مي كنند كه ايران در امور اعراب دخالت مي كند 
و نا امني را در منطقه مي گس��تراند. طرفه آنكه، 

اي��ن همين كش��ورها هس��تند كه جن��گ را به 
كشور عرب همسايه ش��ان يمن تحميل كردند، 
به بحرين تجاوز كردند، كش��ور خويشاوندش��ان 
قط��ر را تحريم كردند، گروه هاي تروريس��تي در 
س��وريه را حمايت مالي و تسليح كردند و از يك 
كودتاي نظامي در مصر عليه يك دولت منتخب 
مردم حمايت كردند و همه اينها در حالي اس��ت 
كه آزادي هاي اساس��ي بديهي را از مردم بي قرار 
خودش��ان دري��غ مي كنند. در مقاب��ل، ايران كه 
از هم��ه همس��ايگان خود به عنوان يك كش��ور 
مس��تقل قوي تر و قديمي تر اس��ت، در سه قرن 
گذشته به هيچ كشور ديگري حمله نكرده است. 
ايران در امور داخلي همسايگانش دخالت نكرده 

و نخواهد كرد. 
با وجود اين، »امور عربي« به ايران ربط دارد. 
و از گفتن اين ابايي نداريم كه بگوييم »مس��ائل 
غي��ر عرب��ي« هم به آنه��ا مربوط اس��ت. چطور 
مي ش��ود به هم مربوط نباش��ند؟ وقت��ي مرزها، 
آب ها و منابع مش��ترك داري��م و وقتي از فضاي 
هوايي يكديگر پرواز مي كنيم- نمي توانيم به اين 
موضوع كه همس��ايگان م��ا چگونه اين بخش از 
جهان را كه خانه ما در آن اس��ت متاثر مي كند، 

منافعي نداشته باشيم. 
ولي منافع ما در ام��ور منطقه مان بدخواهانه 
نيس��ت. برعك��س، اي��ن منافع در جه��ت ثبات 
اس��ت. ما هيچ عالقه يي به س��رنگوني هيج يك 
از رژيم هاي كش��ورهايي كه اطرافمان هس��تند، 
نداريم. خواس��ته ما- در اص��ول و در عمل- اين 
اس��ت كه هم��ه ملت ه��اي منطق��ه از امنيت، 
صل��ح و ثب��ات برخ��وردار باش��ند. متاس��فانه، 
برخي همس��ايگان ما كه رهب��ران كار ناآزموده 
آنه��ا خود را ب��ا توهم تغيير حكوم��ت در ايران 
تس��لي مي دهند، چنين خواس��ته يي ندارند و از 
گروهك هاي تروريس��تي حمايت مي كنند كه به 
دنبال براندازي يا ايجاد وحشت براي جريحه دار 
كردن عزم ملت هس��تند. اين همس��ايگان تمام 
اي��ن كارها را در همان زماني انجام مي دهند كه 
ادعا مي كنند نفوذ ايران در حال گسترش است- 
به ويژه از زمان نهايي ش��دت توافق هسته يي در 

سال ٢٠15. 

نفوذ اي��ران در منطقه با هدف تحميل هزينه 
بر ديگران از س��وي ما گس��ترش نيافته اس��ت، 
بلك��ه نتيجه اقدامات، اش��تباهات و انتخاب هاي 
غل��ط خ��ود آنها و متحدان غربي ش��ان اس��ت. 
بعد از س��قوط طالب��ان در افغانس��تان و صدام 
حس��ين در عراق، اين موض��وع طبيعي بود كه 
اي��ران كه ميزب��ان آوارگان اين دو كش��ور بود و 
به چهره هاي سياس��ي اين دو كش��ور پناه داده 
بود، »نفوذ« بيش��تري بر دوستان تازه به قدرت 
رسيده نسبت به كساني داشته باشد كه طالبان 
و صدام حس��ين را تامين مالي و از جنايات آنها 
عليه ملتشان پش��تيباني كرده بودند. اين ايران 
نبود كه عربس��تان سعودي را به مدت يك دهه 
از گشايش سفارت در بغداد بعد از سقوط صدام 
بازداش��ت يا اين ايران نبود كه آنها را بر جنگ با 

يمن يا تحريم قطر سوق داد. 
قط��ر، كش��وري كه با م��ا در برخي مس��ائل 
اختالف نظرهاي جدي دارد، همس��ايه يي است 
كه م��ا نمي خواهي��م بي ثبات ش��ود. همينطور 

نمي خواهيم اس��تقالل اين كشور همسايه بر اثر 
قلدري برادر بزرگ تر س��عودي زير سوال رود. از 
آنجايي كه نمي توانستيم اجازه بدهيم اين كشور 
تح��ت محاصره و ان��زوا قرار بگيرد، مس��يرهاي 
هواي��ي و بندرهاي مورد ني��از را در اختيار قطر 
ق��رار داديم. در مورد مش��ابه ما س��ريعا حمايت 
خودم��ان را از دولت منتخب دموكراتيك تركيه 
در مواجهه با تالش براي كودتا اعالم كرديم، در 
حالي ك��ه با آنها هم در برخي مس��ائل اختالف 
نظر داشتيم. در لبنان - جايي كه تشكيل دولت 
مركزي بعلت مخالفت هاي عربستان سعودي كه 
دش��مني و اختالف��ات فرقه يي در ش��امات را به 
دولت مس��تقر ترجيح مي دهد دو سال به طول 
انجامي��د - از نف��وذ خود براي ثب��ات و آرامش 

استفاده كرديم. 
در سوريه- در زماني كه گروه هاي تروريستي 
وابس��ته به القاع��ده يا داعش با سوءاس��تفاده از 
پوشش نا آرامي هاي بهار عربي به دنبال برقراري 
يك حكومت تروريس��تي آدم كش كه مشخصه 
آن سربريدن هاي وحش��يانه است بودند - ما به 
كمك مردم سوريه رفتيم. برخي از اين گروه هاي 
تروريس��تي به طور مس��تقيم يا غيرمس��تقيم به 
لحاظ مالي و تسليحاتي توسط برخي همسايگان 
م��ا مورد حمايت قرار گرفته اند و حتي در برخي 
موارد از سوي امريكا حمايت شده اند. ميليون ها 
س��وري خانه خود را ترك كرده و آواره شده اند. 
آنها از دس��ت يك ش��خص، گروه ي��ا دولت فرار 
نكرده اند، بلكه آنها به خاطر فرار از جنگ و ترور 
آواره ش��ده اند. هيچ كش��وري به اندازه ايران در 
جنگ با داعش و ممانعت از تشكيل خالفت ضد 

اسالمي از دمشق تا بغداد فعاليت نكرده است. 

 ايران نمي خواهد صدام ديگري به او حمله كند 
اي��ران رس��يدن به تواف��ق جهت ح��ل بحران 
س��اختگي هسته يي را جزو اولويت هايش قرار داد، 
دقيقا به خاطر اينكه مانع ايجاد بي ثباتي بيشتر در 
منطق��ه و حل يك نقطه بحراني ش��ود. ما اميدوار 
بوديم و توقع هم اين اس��ت كه چنين رويه يي به 
نفع تمام همس��ايگان اس��ت. همزمان بحران هاي 
ديگر كه منطقه را دربرگرفته فراموش نكرده ايم و 
براي حل اين بحران ها طرح هاي متعدد براي آتش 
بس و انجام مذاك��رات براي پايان نبرد و درگيري 

مطرح ساخته ايم. 
و  امريكايي ه��ا  مي��ان  در  گ��وش ش��نوايي 
كش��ورهاي عربي براي پيش��نهادهاي ما نبوده 
است. ولي كسي نمي تواند ايران را ناديده بگيرد، 
همان گون��ه كه ما ن��ه مي خواهيم و نه مي توانيم 
كش��ورهاي مهم و عمده منطقه مثل عربس��تان 
س��عودي را در ايج��اد ثبات منطقه ي��ي ناديده 
بگيريم؛ چرا كه بي ثباتي در يك كش��ور بر ثبات 

همه تاثير خواهد گذاشت. 
پ��س از تواف��ق هس��ته يي همس��ايگان م��ا 
مي توانس��تند معامالت تجاري و سرمايه گذاري 
بيش��تري با ما داشته باش��ند. آنها مي توانستند 
پيش��نهاد هميشگي و مس��تمر ما براي ترتيبات 
امني��ت منطقه را بررس��ي كنند. ول��ي كامال به 
عك��س عمل كردن��د. خصومت ها علي��ه ايران و 
ايراني��ان را دوچن��دان كردن��د و ه��ر كاري كه 
توانس��تند انجام دادند - از البي ه��اي متعدد تا 
افراط در خوش رقصي براي رييس جمهور امريكا 
و امتناع از تعامل با ايران – تا اين توهم را ايجاد 
كنن��د كه ايران ريش��ه اصلي بي ثباتي اس��ت و 
باي��د قب��ل از آنكه تمامي جه��ان را تهديد كند 
با آن مقابله ش��ود و به عبارت مصطلح امروز در 

واشنگتن به عقب رانده شود. 
با توجه به اين فض��ا و با درنظرگرفتن تجربه 
جنگ هش��ت ساله يي كه همسايه ما عليه كشور 
و م��ردم ما به راه انداخت و تقريبا تمامي منطقه 
و جهان از متجاوز حمايت كرد، ما كوش��يده ايم 
كه توان دفاعي خ��ود را تقويت نماييم. به دليل 
خصومت��ي كه منطق��ه و غرب عليه م��ا از آغاز 
انق��الب نش��ان داده و به دليل امتن��اع غرب از 
فروش حداقل س��الح دفاعي، ما توانمندي بومي 
دفاع��ي ايجاد كرده ايم تا در آينده صدام ديگري 
به فك��ر تجاوز به اي��ران نيفتد. اي��ن توانمندي 
ش��امل موش��ك ها نيز مي ش��ود كه مي  بايست 
آزمايش ش��وند ت��ا اطمينان حاص��ل كنيم كه 
بر اس��اس طراحي انجام ش��ده عم��ل مي كنند 
ك��ه در حال حاضر ب��ا دقت 7 مت��ري هدف را 

مورد اصابت قرار مي دهن��د. )چنين دقتي براي 
موشك هاي طراحي ش��ده براي سالح هسته يي 
كام��ال غيرضروري اس��ت چرا ك��ه آنها حتي در 
صورتي ك��ه با فاصله ده ها و حت��ي صد كيلومتر 
از ه��دف اصابت كنن��د هنوز تخريب و كش��تار 
در يك محوطه گس��ترده ايج��اد مي كنند. ولي 
دقت براي حمله با س��الح متع��ارف به يك مقر 
تروريس��تي يا ه��دف نظامي ب��دون وارد كردن 
خسارت جانبي به غيرنظاميان ضروري است.( ما 
عم��دا توانمندي نظامي خود را وارد بحث برجام 
نكردي��م، چرا كه ايران هرگ��ز اجازه نخواهد داد 
كه حق خود براي دفاع از شهروندانش خدشه دار 
ش��ود يا در اختيار طرف ديگري قرار گيرد. اين 
مس��اله قرار نيست موضوع هرگونه مذاكره ديگر 
يا چانه زني قرار گيرد. البته هيچ كشور يا طرفي 
نبايد از توانمندي موشكي و اصوال قدرت نظامي 
ما هراس داشته باش��د، مگرآنكه خيال حمله به 
س��رزمين ما يا اقدام تروريس��تي علي��ه ما را در 

سرپرورانده باشد. 
عربستان س��عودي س��االنه 63 ميليارد دالر 
هزين��ه بودجه نظامي خ��ود مي كند و در جهان 
بعد از امريكا، چين و روسيه رتبه چهارم را دارد. 
امارات متح��ده عربي با يك و ني��م ميليون نفر 
جمعي��ت رتب��ه 14 در جه��ان را دارد و بالغ بر 
٢٢ ميلي��ارد دالر س��االنه ص��رف بودجه نظامي 
خود مي كند. ايران حتي در ميان ٢٠ كش��وري 
كه بيش��ترين هزينه تس��ليحاتي دارند نيست و 
ب��ا هزينه 1٢ ميليارد دالر در س��ال رتبه 33 در 
جهان را دارد. هدف ما اين نيست كه بزرگ ترين 
نيروي مس��لح يا بيشترين تس��ليحات را داشته 
باشيم يا تريليون ها دالر صرف خريدهاي نظامي 
كنيم؛ بلكه هدف اين است كه توانمندي دفاعي 
داشته باش��يم كه چنانچه كش��وري هوس كرد 
كشور ما را مورد حمله قرار دهد، بتوانيم از خود 
دفاع كني��م و در برابر هرگونه حمله بازدارندگي 
داش��ته باشيم. بزرگ ترين سرمايه ما براي ثبات، 
امنيت و اس��تقالل كش��ور مردم ما هستند، كه 
برخالف ش��هروندان برخي از متحدان امريكا در 
منطقه هر چهار سال يك بار، خود دولت شان را 

تعيين مي كنند. 

م��ا در آبراه خليج ف��ارس – كه قرن ها پيش 
توس��ط غربي ها بدليل آنكه اي��ران طوالني ترين 
س��احل را در آن داش��ت بدين نام شناخته شد 
- گش��ت مي دهيم، چرا كه هيچكس نمي تواند 
حق ايران براي دفاع از مرز و بوم خود در مقابل 
حمله يا توطئه را منكر ش��ود. )ظاهرا به همين 
دليل نيروي درياي��ي امريكا در خليج مكزيك و 
س��واحل اقيانوس اطلس و آرام نيز گش��ت زني 
خود را متوقف نكرده اند.( اگر قرار باش��د كس��ي 
به اقدامات تحريك آميز در خليج فارس اعتراض 
كند، آن طرف يقينا ايران اس��ت. ناوهاي جنگي 
امري��كا كه ه��ر يك تقريبا وس��عت يك ش��هر 
ب��زرگ را دارند در آب هاي خلي��ج فارس – كه 
در برخي نقاط فق��ط 1٠ كيلومتر عرض دارد - 
ب��راي قايق هاي ايران ايج��اد مزاحمت مي كنند. 
هيچكس نبايد انتظار داش��ته باش��د ايران حق 
مس��لم خود يعني نظارت بر اي��ن آبراه مهم كه 
ش��اهرگ اصلي اقتصادي و مناف��ع امنيت ملي 

ايران است را ناديده بگيرد. 

 كاربرد راه حل هاي برد – برد 
ايران هراس��ي كه توسط برخي همسايگان ما 
دامن زده مي ش��ود و در دوران حكومت نااهالن 
عرصه سياست به يك بيماري هيستريك تبديل 
شده، امروز به سياست امريكا جهت مي دهد. اين 
جهت گيري در ارتباط با توافق هس��ته يي صادق 
است و نمونه بارز آن خصومت آشكار عليه ايران 
در س��خنراني رييس جمه��ور ترام��پ در مجمع 
عمومي ملل متحد است. ولي مدارك »رفتار بد« 

ايران وجود خارجي ندارد. 
»س��لطه و تجاوز« ايران يك توهم اس��ت كه 
توسط كساني منتشر مي شود كه دالرهاي خود 
را صرف خريداري تسليحات و شركت هاي روابط 
عموم��ي امريكاي��ي مي كنند و ب��ه امريكا قول 
مي دهن��د كه بجاي منافع مردم ش��ان از منافع 
امريكا دفاع كنند و در نهايت به هيچ يك كمكي 

نمي كنند. 
اجراي موفقيت اميز توافق هس��ته يي –الاقل 
توس��ط اي��ران- نش��ان دهنده حس��ن ني��ت و 
صلح خواهي ايران بوده اس��ت. ب��ا قصد هژموني 
و برتري جويي، هيچگاه توافق حاصل نمي ش��د. 
برج��ام في الواقع الگويي مناس��ب ب��راي حل و 
فصل اختالفات از مس��ير ديپلماس��ي است و از 
چني��ن الگوي��ي مي ت��وان براي ح��ل اختالفات 
منطقه بطور مس��المت آميز استفاده كرد. بجاي 
تمركز بر كاس��تي هاي آن – كه هر معامله و بده 
بس��تاني از ديد هر يك از طرف ها داراي نواقص 
و كاس��تي هايي است – مناس��ب است كشورها 
ب��ه منافع آن بنگرند، چرا كه اي��ن توافق منافع 
فراوان��ي براي همگان و منجمله همس��ايگان ما 

دارد. 
رهبران جديد عربستان سعودي و امارات متحده 
عرب��ي - ب��ا بي صبري ناش��ي از بي تجربگي و غرور 
ناش��ي از نازپروردگي و برخ��ورداري از ناز و نعمت 
– جهت گيري توس��عه طلبانه يي در منطقه از خود 
نش��ان داده اند. نگراني از رسوايي و شكست، باعث 
امتناع آنها از بازگشت از اشتباهات بوده است. ولي 
اصرار ورزيدن به سياس��ت هاي غلط لزوما اوضاع را 
بهت��ر نخواهد كرد. مطمئنا امريكا از ويتنام و اتحاد 
جماهير شوروي وقت از افغانستان درس هاي خوبي 
گرفته ان��د. تنش هاي موجود در منطقه مي بايس��ت 
براي همس��ايگان ما موجب عبرت ش��ود. يافتن راه 
صحيح دش��وار نيس��ت و تنها نيازمند چشم و فكر 
باز، احت��رام به عقايد و مواضع ديگ��ران و آمادگي 
ب��راي تعام��ل و جس��ت وجوي راه حل ه��اي مورد 
پذيرش متقابل اس��ت. ما ايرانيان براي رس��يدن به 
چنين كاري همراه با ش��ش قدرت بزرگ زماني كه 
مذاكرات را در س��ال ٢٠13 ش��روع كرديم متعهد 
شديم. حتي اگر يك يا چند عضو توافق بدون دليل 
تصميم بر نق��ض و خروج از آن بگيرند يا از اجراي 
كامل آن س��رباز زنند، روشي كه انتخاب شد روش 
درس��تي بود. هر گونه ناكامي احتمالي در نهايت به 
دلي��ل ايراد ذاتي توافق نخواهد بود، بلكه نش��ان از 
سوءنيت داش��ته و به بي اعتباري جهاني طرفي كه 

نقض عهد كرده خواهد انجاميد. 
براي بررس��ي راه هاي عبور از بن بس��ت كنوني 
و ب��ه وي��ژه در رابطه با گس��ترش تروري��زم، براي 
كش��ورهاي منطقه و حاميان غربي آنها مفيد است 
نگاهي دقيق تر به بحث گفت وگوي تمدن ها كه در 
س��ال 1٩٩8 - بسيار قبل از حوادث 11 سپتامبر و 
جدي شدن بحث جنگ تمدن ها در فضاي عمومي 
- از س��وي ايران پيش��نهاد ش��د و همچنين بحث 
)WAVE( جهان عليه خشونت و افراط گرايي كه 
در س��ال ٢٠13 – قب��ل از آنك��ه داعش به صورت 
جدي مطرح باشد - از سوي رييس جمهور روحاني 
عنوان گرديد، داشته باشند. هر دو ابتكار به درستي 
شرايط اجتماعي، فرهنگي و جهاني كه به گسترش 
افراطي گري و خش��ونت افراطي انجاميده اس��ت و 
معم��وال در خطابه هاي مبارزه ب��ا اين بليه فراموش 

مي شوند تشخيص داده شده است. 
در حالي كه بديهي است كه داعش و گروه هاي 
تروريس��تي بايد نابود ش��ده و وعده هاي دروغين 
آنها افشا ش��ود، بازگشت معني دار صلح و ثبات به 
منطقه خليج ف��ارس نيازمند ترويج تفاهم متقابل 
و همكاري امنيتي منطقه يي اس��ت كه تاكنون از 
سوي همسايگان ما پذيرفته نشده است. ولي هيچ 
دليل��ي وجود ندارد كه نتوانيم با يكديگر همكاري 
كني��م. دربازي باس��تاني ايراني ش��طرنج يا به بن 
بس��ت مي رس��يم يا يك طرف برنده و طرف ديگر 
بازنده اس��ت. ش��طرنج يك بازي عالي اس��ت؛ اما 
آن فقط يك بازي اس��ت. در دنياي امروزي نتايج 
ديگري هم ممكن اس��ت. مي تواني��م راه حل هاي 
برد-برد داش��ته باشيم كه نتيجه آن شكست هيچ 
كس نباش��د. براي رس��يدن به اين هدف بايد يك 
س��ازوكار كارآمد منطقه يي ايجاد كنيم و نه ديوار 

اختالف را بلندتر كنيم. 
ما مي توانيم با يك مجمع گفت وگوي منطقه يي 
ش��روع كنيم كه ايران هموار به صورت خصوصي و 

علني خواستار آن بوده است. 
چني��ن مجمعي مي باي��د بر اس��اس احترام به 
حاكميت، تماميت ارضي، اس��تقالل سياس��ي همه 
كشورها، خدش��ه ناپذيري مرزهاي بين المللي، حل 
و فصل مس��المت آميز اختالفات، ممنوعيت تهديد 
و اس��تفاده از زور، و ترويج صلح، ثبات، پيشرفت و 
رفاه در منطقه ايجاد شود. چنين مجمعي مي تواند 
در نهايت به ترتيبات همكاري امنيتي و عدم تجاوز 
بين همه كشورهاي منطقه ارتقا يابد تا خليج فارس 

همواره مترادف با مشكالت غيرقابل حل نباشد. 
ايران همچن��ان به رويه هميش��گي خود يعني 
گفت وگ��و، احترام متقاب��ل و تفاه��م ادامه خواهد 
داد. من در اين راس��تا اوائل ماه اكتبر س��ال جاري 
مالقات هاي بس��يار مهم در س��طوح باال در قطر و 
عمان داشتم و روز بعد اجالس سران ايران و تركيه 
را در تهران داش��تيم و به موضوع��ات مهم صلح و 
ثب��ات و امني��ت در منطق��ه پرداختي��م. همه بايد 
خواهان آن باش��ند ك��ه بتوانيم تعامل مش��ابهي با 

ديگر همسايگان داشته باشيم.

ما مي توانيم با يك مجمع گفت وگوي 
منطقه يي شروع كنيم كه ايران هموار 

به صورت خصوصي و علني خواستار 
آن بوده است.  چنين مجمعي مي بايد 
بر اساس احترام به حاكميت، تماميت 

ارضي، استقالل سياسي همه كشورها، 
خدشه ناپذيري مرزهاي بين المللي، حل و 
فصل مسالمت آميز اختالفات، ممنوعيت 
تهديد و استفاده از زور، و ترويج صلح، 

ثبات، پيشرفت و رفاه در منطقه ايجاد 
شود. چنين مجمعي مي تواند در نهايت 

به ترتيبات همكاري امنيتي و عدم تجاوز 
بين همه كشورهاي منطقه ارتقا يابد تا 

خليج فارس همواره مترادف با مشكالت 
غيرقابل حل نباشد

                                                                                                      
اجراي موفقيت آميز توافق هسته يي –الاقل 

توسط ايران- نشان دهنده حسن نيت و 
صلح خواهي ايران بوده است. با قصد 

هژموني و برتري جويي، هيچگاه توافق 
حاصل نمي شد. برجام في الواقع الگويي 

مناسب براي حل و فصل اختالفات از 
مسير ديپلماسي است و از چنين الگويي 
مي توان براي حل اختالفات منطقه بطور 
مسالمت آميز استفاده كرد. بجاي تمركز 
بر كاستي هاي آن – كه هر معامله و بده 
بستاني از ديد هر يك از طرف ها داراي 

نواقص و كاستي هايي است – مناسب 
است كشورها به منافع آن بنگرند، چرا 

كه اين توافق منافع فراواني براي همگان و 
منجمله همسايگان ما دارد
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نئوليبراليسم در بحران فرورفته است

هيجانات و خطرهاي يك سياست جديد چپ
حال كه نئوليبراليسم در بحران است، وقت آن است كه بر اهميت تعلق و همكاري تاكيد كنيم

چين و مناسبات امنيتي خاورميانه

دوست همه و دشمن هيچ كس
حسين مفيدي احمدي  دكتراي روابط بين الملل  
سياست خاورميانه يي چين به همراه آينده هاي 
بدي��ل حضور اي��ن كش��ور در مناس��بات امنيتي 
خاورميانه مساله يي نيست كه از چشم تحليلگران 
و تصميم سازان كش��ورمان به دور باشد. اين نكته 
از آنج��ا اهمي��ت مي ياب��د كه تا چند س��ال پيش 
س��خن گفتن از نقش چين در پويش هاي منطقه 
خاورميانه دور از ذهن به نظر مي رسيد. شايد بهتر 
باش��د پيش از تمركز بر آينده ه��اي بديل حضور 
امنيتي چين در منطقه خاورميانه، به چند مس��اله 
راهبردي در سياست خارجي و اقتصادي چين كه 
در چارچوب آن منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا 

اهميت مي يابد نگاهي بيفكنيم. 
 مي داني��م ك��ه چين از دوران زمامداري ش��ي 
جين پينگ، گام به گام درحال دور شدن از راهبرد 
س��نتي »قدرت خود را پنهان كن، منتظر باش تا 
زمان تو فرا برسد« اس��ت. در دوران جديد، چين 
سياست خارجي چندبعدي را دنبال كرده است كه 
ايجاد فرصت هاي جديد براي اين كشور و استفاده 
از نقاط ق��وت آن به ويژه در حوزه قدرت اقتصادي 
و تج��اري براي تاثيرگذاري سياس��ي را در كانون 
توجه خود قرار داده اس��ت. بديهي اس��ت منطقه 
مه��م خاورميانه نيز نمي تواند از اي��ن نگاه به دور 

باشد. 
تبديل  ش��دن به يك��ي از هنجارس��ازان نظام 
بين المل��ل نيز يكي ديگر از اهداف راهبردي چين 
در س��ال هاي اخير بوده اس��ت. اين نكت��ه از آنجا 
اهميت مي ياب��د كه قطب بندي هاي هنجارمحور و 
ارزش محور، يكي از موتورهاي محركه پويش هاي 
بين الملل��ي در ق��رن جدي��د هس��تند. ب��ه نظ��ر 
مي رس��د تالش چين براي رهبري »سرمايه داري 
دولت محور« در عرصه جهان��ي نيز يكي از عوامل 
ش��كل دهنده راهبردهاي اقتصادي اين كش��ور در 
مقابل كش��ورها و حوزه ه��اي جغرافيايي مختلف 
بوده اس��ت. واقعيتي كه برخ��ي از تحليلگران آن 
را »جهاني  شدن با ويژگي هاي چيني« خوانده اند.

)سپلچر، 2016( 

در اي��ن نگاه، خاورميانه صحنه مناس��بي براي 
چين اس��ت تا خود را ب��ه عنوان يك قدرت بزرگ 
مش��روع در عرصه نظام بين الملل نش��ان دهد. به 
عن��وان  مث��ال چين موقعي��ت منحصر ب��ه  فردي 
ب��ه عنوان »دوس��ت هم��ه و دش��من هيچ كس« 
در خاورميان��ه دارد. در اي��ن ن��گاه چين به عنوان 
كش��وري كه سياس��ت ع��دم مداخله در مس��ائل 
داخلي و بين دولت��ي در منطقه را دنبال مي كند؛ 
بر توس��عه و گفت وگو به جاي استفاده از ابزارهاي 
قدرت نظامي تاكيد دارد و سياس��ت ثبات س��ازي 
از طري��ق همكاري هاي چند جانب��ه اقتصادي در 
منطق��ه را دنب��ال مي كند، ظرفيت تبديل ش��دن 
به قدرتي مش��روع در خاورميان��ه را دارد. در واقع 
پيگيري سياس��ت هاي فوق موجب تمايزبخشي به 
چين در مقايس��ه با ديگر قدرت هاي فرامنطقه يي 

شده است. 
خاورميان��ه در راهبرد ورود ب��ه پارادايم جديد 
اقتص��ادي چين نيز س��هم مهم��ي دارد. مي دانيم 
ك��ه چين از نقطه نظر اقتصادي به يك نقطه عطف 
رسيده است. سياست اقتصادي موفق پيشين اين 
كش��ور كه به خروج حدود 400 ميليون چيني از 
فق��ر كمك كرد ديگر كافي نيس��ت و اين كش��ور 
نيازمن��د گذار به پارادايم جدي��د اقتصادي مبتني 
بر گش��ودن راه هاي جديد تج��اري و نوآوري هاي 
مرتبط با فناوري هاي باال و خدمات اس��ت. در اين 
نگاه طرح »ي��ك كمربند يك جاده« چين نيز كه 
شبكه يي از جاده هاي فراسرزميني؛ خطوط راه آهن 
و زيرس��اخت هاي اطالعاتي چين را به اروپا متصل 
خواه��د كرد، يك��ي از ابزارهاي مه��م طي كردن 
دوران گ��ذار چين ب��ه پارادايم جدي��د اقتصادي 
خواهد ب��ود. بديهي اس��ت، منطق��ه خاورميانه و 
ش��مال آفريقا منطقه يي كليدي براي تحقق طرح 

»يك كمربند يك جاده« است. 
دالي��ل مهم ديگري ني��ز براي تمركز بيش��تر 
چي��ن بر منطقه خاورميانه وجود دارد. نگراني هاي 
امني��ت داخلي چي��ن از منظر ارتب��اط گروه هاي 
جهادي خاورميانه ي��ي و چيني يكي از اين داليل 

اس��ت. ديگر آنكه در س��ال 2015 چين امريكا را 
به عنوان بزرگ ترين واردكننده نفت جهان پش��ت 
س��ر گذاش��ت و مي دانيم بيش از نيمي از واردات 
نف��ت چين از منطق��ه خاورميانه و ش��مال آفريقا 
مي آي��د. »چين همچنين به مقصد اصلي صادراتي 
كشورهايي چون عربستان سعودي و ايران تبديل 
ش��ده اس��ت و واردات انرژي اين كشور از منطقه 
مورداش��اره تا س��ال 2035 دو برابر خواهد شد.« 

)دوسك، 2017( 
نش��انه هايي از تمركز بيشتر چين بر خاورميانه 
در حال هويدا ش��دن اس��ت. چين تنها در س��ال 
2016 نخستين پايگاه نظامي خود در خارج از اين 
كشور را هم زمان با نودمين سالگرد تشكيل ارتش 
اين كشور در جيبوتي افتتاح كرد؛ نماينده يي براي 
بحران سوريه معرفي كرد و نخستين سند سياست 
عربي خود را منتشر نمود. با اين  وجود درخصوص 
آينده هاي ممكن حضور چين در خاورميانه ش��ايد 
بهتر باشد، بازه زماني كوتاه مدت و ميان مدت را از 
بازه زماني بلندمدت تفكيك ش��ود. به عنوان  مثال 
گرچه ش��ايد بتوان كنش ها و سياس��ت هاي چين 
در منطقه خاورميانه را در راس��تاي سرمايه گذاري 
عميق ت��ر در ي��ك منطق��ه راهبردي و ن��ه صرفا 
مش��اركت فعاالنه تر در اي��ن منطقه در نظر گرفت 
به نظر مي رسد در كوتاه مدت و ميان مدت، حضور 
چي��ن در خاورميانه به معناي رقابت اس��تراتژيك 
امري��كا و چين در خاورميان��ه نخواهد بود. چين و 
امريكا هر دو منافع مش��تركي در استمرار جريان 
انرژي از منطقه خاورميانه دارند. در ضمن چين از 
چتر امنيت س��از امريكا در خاورميانه در چارچوب 
اهداف تج��اري خود نهايت بهره ب��رداري را كرده 
است و به هيچ وجه عالقه يي با كاهش نقش امنيت 

ساز امريكا در منطقه ندارد. 
ديگ��ر آنكه به نظ��ر مي رس��د، تحوالتي چون 
پاس��خ س��ردرگم امريكا به تنش جاري در روابط 
قط��ر و برخ��ي كش��ورهاي عربي به هم��راه طرح 
اي��ن ادعا كه امري��كا رويكرد نگاه ب��ه درون را در 
پيش خواه��د گرفت، موجب آن خواهد ش��د كه 

كش��ورهاي خاورميانه گرايش بيش��تري به حضور 
ش��ركاي امنيت س��از ديگري در منطقه داش��ته 
باش��ند. در اين  بين چين به عن��وان بازيگري كه 
در مقايسه با امريكا به حق حاكميت ملي كشورها 
احت��رام مي گ��ذارد و ب��ه هنجار ع��دم دخالت در 
امور داخلي كش��ورها نيز پايبند اس��ت، ش��ريكي 
قاب��ل  اعتمادتر ب��راي اين كش��ورها خواهد بود. با 
اين  وجود تالش كش��ورهاي منطق��ه خاورميانه و 
ش��مال آفريقا ازجمله كش��ورهاي عربي منطقه از 
به مش��اركت فراخواندن چي��ن در حوزه امنيتي با 
هدف متنوع س��ازي بازيگران امنيت ساز در منطقه 
صورت گرفته و خواهد گرفت و نه جايگزيني چين 

با امريكا. 
به نظر مي رسد، پيامدهاي امنيتي كوتاه مدت و 
ميان مدت حضور چين در خاورميانه بيشتر از منظر 
افزايش مراودات نظامي چين با كش��ورهاي عربي 
حوزه خليج فارس قابل  توجه باشد. »درحال حاضر 
چين پانزدهمي��ن تامين كننده س��الح خاورميانه 
اس��ت ولي طرح هاي گس��ترده يي ب��راي افزايش 
ف��روش س��الح به منطق��ه دارد. به عن��وان  مثال، 
چين توافقنامه يي با عربس��تان امضا كرده اس��ت 
كه بر اس��اس آن چين كارخان��ه توليد هواپيماي 
ب��دون سرنش��ين را به عن��وان س��ومين كارخانه 
چي��ن در خارج از اين كش��ور)بعد از پاكس��تان و 
ميانمار( و نخس��تين م��ورد در خاورميانه در اين 
كشور خواهد س��اخت.« )هيندي 2017( در واقع 
فناوري هايي را كه عربس��تان سعودي نمي توانست 
از امريكا درياف��ت كند)ازجمله هواپيماهاي بدون 
سرنش��ين( هم اكنون از طريق چين قابل دريافت 
اس��ت. در ضمن چين هواپيماهاي بدون سرنشين 
نظامي را به كش��ورهاي عراق، ام��ارات و مصر نيز 
فروخته اس��ت. در سند سياس��ت عربي چين نيز 
بر همكاري نظامي با كش��ورهاي عربي ازجمله در 
حوزه پرسنل، س��الح، فناوري نظامي و مانورهاي 

مشترك تاكيد شده است. 
آينده ه��اي بدي��ل حض��ور چي��ن در منطق��ه 
خاورميان��ه در ب��ازه زماني بلندم��دت در قالب دو 
س��ناريو قابل پيش بيني اس��ت. در قالب سناريوي 
نخس��ت با افزايش توان نظامي چي��ن به  ويژه در 
ح��وزه درياي��ي و در ص��ورت تش��ديد تنش هاي 
امريكا و چين در حوزه پاس��يفيك، امكان تس��ري 
رقابت ه��اي ژئوپليتي��ك اين دو كش��ور به منطقه 
خاورميان��ه وج��ود دارد. ش��ايد در چارچوب اين 

س��ناريو باش��د كه بايد توجه كنيم ك��ه »حضور 
در  امري��كا  پايگاه ه��اي  و  درياي��ي  نيروه��اي 
خليج ف��ارس نه صرفا براي حفاظت از كش��ورهاي 
نفت خي��ز منطقه بلك��ه به صورت غيرمس��تقيم با 
هدف حمايت از متحدان امريكا در منطقه ش��رق 
آسيا صورت مي گيرد. به اين صورت كه پايگاه هاي 
درياي��ي امريكا در خليج فارس در واقع پايانه غربي 
سيس��تم ايمن س��ازي ارتباط��ات درياي��ي امريكا 
هس��تند. در اين ن��گاه منطقه خاورميانه و ش��رق 
آس��يا، صحنه تئاتر واحدي براي عمليات سياسي 

و نظامي امريكاست.« )مياكي، 2017( 
به نظر مي رس��د پيامدهاي راهبردي بلندمدت 
ارتقا جايگاه چين به عنوان يك نيروي دريايي در 
خاورميانه؛ اقيانوس هن��د و حتي درياي مديترانه 
ازجمل��ه ني��از اين كش��ور ب��ه ايج��اد پايگاه هاي 
درياي��ي در اين مناطق، به چند مس��اله بس��تگي 
خواهد داش��ت: »چش��م انداز كل��ي ژئوپليتيك در 
خاورميانه؛ س��طح حضور نيروه��اي امريكايي در 
خليج فارس)ازجمل��ه به دليل احتم��ال مواجهه با 
احساس��ات انزواگرايانه در داخل امريكا(؛ س��طح 
اطمينان كش��ورهاي حوزه خليج فارس از استمرار 
حضور امنيت س��از امريكا؛ سطح خواست و تعهد 
امريكا در چارچوب سيس��تم ايمن سازي ارتباطات 
دريايي؛ س��طح هم��كاري بين روس��يه و چين و 
ماهيت رقابت اس��تراتژيك امريكا و چين در شرق 
آس��يا.« )مياكي 2017( در واق��ع عالوه بر توانايي 
نظام��ي امري��كا و چين، توانايي آنها در به دس��ت 
آوردن و نگهداري از پايگاه هاي نظامي و تاسيسات 
پش��تيباني دايمي نيروهاي درياي��ي در نزديكي و 
حتي داخل آب هاي خليج فارس نيز در رقابت هاي 

آينده بين چين و امريكا حياتي است. 
حض��ور چي��ن در منطق��ه خاورميان��ه در بازه 
زمان��ي بلندم��دت را مي ت��وان در قالب س��ناريو 
ايج��اد س��ازوكارهاي پيچيده تر هم��كاري چين و 
امريكا نيز به تصوير كش��يد. در قالب اين س��ناريو 
مي توان متصور ش��د كه ازجمله با توجه به كاهش 
ني��از امريكا به انرژي خاورميان��ه، انگيزه و فرصت 
بيشتري براي مشاركت بيشتر مالي و نظامي چين 
در امني��ت خاورميانه فراهم ش��ود و همكاري هاي 
آينده امريكا و چين به گذار به ترتيباتي پيچيده تر 
با همكاري اين دو كشور ازجمله در حوزه حفاظت 

از مسيرهاي دريايي منجر شود. 
منبع: شمس
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گاردي�ن- آنچ��ه خطرن��اك اس��ت مي تواند 
هيجان انگي��ز ه��م باش��د. از وقتي پرس��ش هاي 
هويت، اجتم��اع و مليت دارند ب��ا فوريت تازه يي 
پرس��يده مي شوند و بعضي از پاس��خ ها نيز عميقا 
از  بس��ياري  مي آين��د،  در  كار  از  نگران كنن��ده 
دموكراس��ي هاي ليبرال با چيزي خطرناك دست 
ب��ه گريبان ش��ده اند. اما آيا چي��ز هيجان انگيزي 
هم در جريان اس��ت؟ ظرفيت دموكراس��ي براي 
رق��م زدن ش��گفتي هايي مث��ل نتيج��ه انتخابات 
سراس��ري 2017 در بريتانيا مسحور كننده است. 
برگزيت شايد اليحه يي انگشت نما براي خودآزاري 
اقتصادي باش��د، اما به هر روي، چيزي جديد زاده 
خواهد ش��د. اما خطر همچنان پابرجاست و شايد 

در حال رشد باشد. 
اينك��ه چنين اتفاقي ح��اال مي افتد و نه 10 يا 
20 س��ال پيش، پيامد مس��تقيِم ازهم پاش��يدگي 
چارچ��وب سياس��ت اقتصادي اي اس��ت كه براي 
بيش��تر 40 سال گذشته امور را در بريتانيا، امريكا، 
كميس��يون اروپا، و بيش��تر نهاده��اي چندجانبه 
در دس��ت داشته اس��ت. اغلب از اين چارچوب با 
نام »نئوليبراليس��م« ياد مي ش��ود، حتي اگر اين 
اصطالح طبق��ه ويژه يي از تحليلگ��ران را بيازارد 
كه به نظرش��ان اي��ن عبارت نوعي دش��نام بدون 
هيچ مرجع مش��خصي اس��ت. ازهم پاشيدگي اين 
چارچ��وب مناف��ع متعارضي را پديد م��ي آورد، و 
بس��ياري از چپ ه��ا، متوجه ديگري س��تيزي اي 
شده اند كه مي تواند در غياب قوانين پايدار مبتني 

بر بازار از كنترل خارج شود. 
به نظر جورج مونبيو، نئوليبراليسم، بيش از هر 
چيز ديگري، بايد همچون يك »قصه« فهم شود؛ 
قصه يي كه دقيقا در لحظه مناسبي در معرض ديد 
قرار گرفت: زماني كه قصه پيش��ين -كينزگرايي- 
در دهه 1۹70 تكه و پاره شده بود. قدرت قصه ها 
سهمگين است، ازاين رو كه آنها »ابزاري هستند كه 
با آنها راهمان را در جهان پيدا مي كنيم. آنها به ما 
امكان مي دهند كه نش��انه هاي پيچيده و متناقض 
را تفسير كنيم«. قصه مخصوص نئوليبراليسم »ما 
را همچون رقيباني تعريف مي كند كه بيش از هر 
انگيزش ديگري، به وسيله خواست پيش افتادن از 

رفيقانمان هدايت مي شويم. «
ش��ايد اين قصه چندان جذاب نبوده باشد، اما 
معن��ا و وضوح فراه��م مي كرده اس��ت. راهنمايي 
براي چه كردن و چگونه زيس��تن داشته است. با 
صعود مارگارت تاچر و رونالد ريگان، نئوليبراليسم 
به كنترل چگونگي طراحي سياس��ت ها و ساخت 
نهادها دس��ت پيدا كرد. با نش��ر بيشتر، به جايي 
رس��يد كه شيوه فهم خودمان را شكل داد و ما را 
به جايي رساند كه مسووليتي فزاينده براي نيازها، 
امني��ت اقتصادي و س��المتي خودم��ان به عهده 
بگيريم، و در اين راه ارزش وابس��تگي و پيوندهاي 

اجتماعي را كاهش داد. 
مش��كالت ب��زرگ جهان��ي نئوليبراليس��م را 
مي ش��ود به وضوح ديد. بحران مالي شاهدي براي 
حماقت بار بودِن مقررات زداي��ي بود، و ناتواني در 
عب��ور از آن نش��ان مي دهد كه چگونه سياس��ت 
اقتصادي ارتدوكس ديگر جوابگو نيست. راه حل ها 
براي تغييرات آب وهوايي فلج ش��ده اند، چون الزم 

اس��ت به اس��تراتژي هاي ش��ركتي و مالي احترام 
گذاش��ته ش��ود. اما مونبيو عالوه  براين ها، شواهد 
رواني و زيس��تي قابل توجهي را شرح مي دهد كه 
نش��ان مي دهند چگونه اخالق رقابت شخصي به 
همه ما آس��يب مي زند و در تضاد با نيازها و غرايز 
ذاتي اس��ت. تنهايي و بي اعتمادي فقط مشكالت 
اجتماعي عصر ما نيس��تند، اما به ش��كلي فزاينده 

براي سالمت ما به تهديد تبديل شده اند. 
مس��اله اينجاس��ت كه ما قص��ه جديدي براي 
گفتن نداريم و بنابراين در تكراري به سبك فيلم 
روز گراندهاگ گي��ر افتاده ايم. هدف اصلي بيرون 
از خرابه ها مشخص كردِن مسيرهاي خروج از اين 
وضعيت تيره و تار اس��ت. تعداد كمي از ايده هاي 
سياس��ي موجود در كتاب اصالتا متعلق به مونبيو 
هس��تند )او با نظم و سخاوت به منابع شان ارجاع 
مي دهد( و بعضي از اين ايده ها )مثل بودجه بندي 
مش��اركتي و درآمد پايه( مدت هاس��ت كه مطرح 
هس��تند، اما به ندرت در يك روايت جامع و واحد 
جمع ش��ده اند. مونبيو پيش از هر چيز دارد مثِل 
يك قصه گو نقش ايفا مي كند. او اشتياقي ويژه به 
اقتصاد محيط زيس��تي كيت راورث و تكنيك هاي 
فعاليت مش��اركتي س��تاد انتخاباتي برني سندرز 

نشان مي دهد. 
براي س��اخت قص��ه جديد، مونبيو به ش��دت 

به ش��واهد روبه رش��د براي طبيعِت ذاتا اجتماعي 
و همدالن��ه ما انس��ان ها تكيه مي كند. انس��ان ها 
»بهتري��ن همكاري كننده ه��ا« هس��تند و همين 
ويژگ��ي س��لطه ما بر جه��ان طبيع��ت را توضيح 
مي ده��د. فداكاري و توجه به احساس��ات ديگران 
ويژگي هاي��ي تكاملي هس��تند كه براي زيس��ت 
م��ا حياتي اند، و در نتيجه اين واقعيتي اس��ت كه 
درده��اي »اجتماع��ي« )مث��ل تنهايي ي��ا اندوه( 
نش��انه هاي بس��ياري توليد مي كنند كه مش��ابه 
دردهاي »فيزيكي« اس��ت. وقتي در ميانه س��ده 
بيس��تم، براي نخس��تين ب��ار، اقتصادداناني مثل 
فردري��ك فون هايك قص��ه نئوليب��رال را تعريف 
مي كردند، بيش��تر اين پژوهش ها ناش��ناخته بود، 
باوجود اين ، آنها جنبه هاي مهمي از وضع بش��ر را 
برجس��ته مي كنند كه فرهنگ فردگرا و رقابتي ما 

آنها را ناديده گرفته است. 
مونبي��و مي گويد كه اي��ن يافته ها حاكي از آن 
اس��ت كه يك قصه سياس��ي جديد بايد باالتر از 
ه��ر چيز، براي »تعلق« امتياز قائل ش��ود. ما نياز 
داري��م حس كنيم كه به مكاني خاص و اجتماعي 
خ��اص تعلق داريم كه با همراهي آن مي توانيم به 
اهداف مش��تركي برسيم. ما نياز داريم با مجموعه 
جدي��دي از نهادها كه از طريقش��ان افراد بتوانند 
جمعا زندگي و محيط خودش��ان را ش��كل دهند، 

با همه گي��ري بيگانگي مب��ارزه كني��م. بيرون از 
خرابه ها خطابه يي شورانگيز و خوش بينانه در دفاع 
از دموكراس��ي بيشتر ايراد مي كند، دموكراسي در 
عمال تمام حوزه هاي زندگ��ي، از جهاني تا محلي 
و در اي��ن روند، پول هاي كالن را هم از سياس��ت 
بيرون مي ان��دازد. همزمان، ش��هود مونبيو درباره 
»تعلق« با روحيه سياس��ي فعل��ي همخواني دارد. 
آيا گرايش به تعلق، يا حداقل حسي از عدم تعلق 
به بروكسل نبود كه بيشتِر رأي هاي برگزيت را در 

سبد انداخت؟
بيرون از خرابه ها كتابي ش��ديدا معاصر اس��ت 
كه بالق��وه مجموعه يي از ابزاره��ا در اختيار چپ 
مي گ��ذارد كه با آنه��ا بح��ث را در زميني پيروز 
ش��ود كه غالبا تحت س��لطه راس��ت پوپوليستي 
اس��ت. بعد از منظره افس��رده كننده گشت وگذاِر 
بوري��س جانس��ون با اتوب��وس در مناطق س��ابقا 
صنعتي و وعده او براي بودجه بهداش��ت عمومي 
كه مي دانس��ت هرگز واقعي نخواهد ش��د، نيازي 
مبرم به چش��م اندازي صادقانه تر داريم براي اينكه 
م��ردم »كنترل را پس بگيرند«. نيروي اميدبخش 
و عمل گرايانه مونبيو دقيقا چيزي است كه چپ ها 
حاال نيازمند آن هس��تند. بعض��ي از طرح هاي او 
در مرز آرمانشهري  بودن است، اما به هرحال قصه 

هايك هم همين طور بود. 

خوش بين��ي البته نق��اط كور خ��ودش را ايجاد 
مي كن��د. مونبي��و از هيج��ان قدرت مردم��ي آگاه 
اس��ت، اما از خطرات اين هيجان اثري نيس��ت. او 
به چش��م انداز بدبينانه تامس هابز اش��اره مي كند؛ 
فيس��لوف س��ده هفدهمي كه مي گفت با توجه به 
ماهيت ذاتا مش��كوك و مغرور ما، كاِر اصلي دولت 
متوقف كردن كش��تار ما به دس��ت يكديگر اس��ت. 
مونبيو به ما اطمينان مي دهد كه »امروز، با دانستن 
آنچه م��ا درباره ماهيت و اصل انس��انيت مي دانيم، 
مي تواني��م صراحت��ا اعالم كنيم« كه دي��دگاه هابز 
»اشتباه اس��ت«. همه ما دوس��ت داريم اين حرف 
درست باش��د )حتي هابز هم دوس��ت داشت(، اما 
اين حرف ادعايي بي پرواست، مخصوصا روي پرتگاه 

پسانئوليبرالي كه بااليش ايستاده ايم. 
اش��تياق ب��راي »تعلق« ب��ه ش��كلي تاريخي با 
محافظه كاري رمانتيك مرتبط ش��ده است، گرچه 
مونبي��و چند مثال نقض خوب مثل مجله كالريون 
مي آورد، كه در دهه 1۸۹0 جوامع سوسياليس��ت 
و باش��گاه هاي پياده روي و دوچرخه سواري تشكيل 
داد، بااين حال چنين پيشنهادي در فضاي كنوني، 
حداق��ل براي خوانن��دگاِن كمت��ر خوش بين چند 
پرس��ش ايج��اد مي كند: يك��ي اين اس��ت كه آيا 
مشاركت دموكراتيك مي تواند همان حس تعلقي را 
به وجود بياورد كه نيروهاي سياسي سياه تر با وعده 
رس��يدگي به خودي و بيرون نگاه داش��تن ديگران 
تحريك مي كنند؟ اگر چپ مي خواهد گفت وگويي 
را درباره تعلق آغاز كند، الزم اس��ت مطمئن باشد 
كه مي تواند به پايانش برس��اند. باالخره، قصه گوي 
ديگري نيز در بريتانيا هس��ت كه فرقه رشد توليد 
ناخال��ص داخلي را به چالش مي كش��د و به حس 

تعلق اولويت مي دهد: نام او نايجل فاراژ است. 
چندان مس��لم نيس��ت كه دموكراسي - حتي 
دموكراس��ي فراگير و پرونق- همان برون دادهاي 
اجتماعي و محيط زيس��تي ش��ادي آوري را توليد 
كند كه مونبي��و از آن انتظار دارد و در عين حال، 
احت��رام به علم را هم حفظ كن��د. تعيين ناپذيري 
قدرت مردمي هم هيجان آور است و هم خطرناك. 
مونبيو جايي با استادي مي نويسد كه چگونه بايد 
موسيقي، »انرژي زاها«، و سخنرانان را تركيب كرد 
تا س��رزندگي راهپيمايي ه��اي اعتراضي را تبديل 
كنيم ب��ه برون دادهايي بلندمدت ت��ر در كارزارها. 
»انرژي زاها موزيس��ين ها را وامي دارند تا جمعيت 
را در خوان��دِن ي��ك س��رود رهب��ري كنند: هيچ 
راه بهت��ري براي توليد حس همبس��تگي و حس 
مشترك نيست« اين حرف ها همان قدر كه عالقه 
مونبي��و را برمي انگيزد، ش��بيه يكي از تجمع هاي 

ترامپ هم است. 
ممكن اس��ت مونبيو پاس��خ دهد كه خطرهاي 
متعددي همين حاال در قالب تغييرات آب وهوايي، 
فس��اد سياس��ي، پريش��اني روان��ي و نابرابري به 
واقعيت بدل ش��ده اند و چرا بايد با خطر دشمنان 
بالقوه زندگي كرد وقتي دشمنان پابرجايي همين 
حاال همه جا را به آش��وب كش��يده اند؟ بيرون از 
خرابه ها تا حدي يك جور كتابچه راهنماي فعاالن 
اس��ت، كه هدفش هماهنگي و قوت بخشيدن به 
كس��اني اس��ت كه جهان متفاوتي مي خواهند. با 
هش��دار و ترس نمي ش��ود قصه يي تحريك كننده 

ساخت. اميدوارم موفق شود.
منبع: ترجمان

  علت مصرف بي رويه
حجم اينترنت موبايل

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات گف��ت: ناآگاهي 
و مديري��ت نامناس��ب تلفن همراه عم��ده دليل مصرف 
بي رويه حجم اينترنت توس��ط كاربران اس��ت. به گزارش 
ايرنا، محمدجواد آذري جهرمي در جمع خبرنگاران افزود: 
بررسي هاي س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
از گزارش هاي م��ردم درباره اتمام زودهنگام بس��ته هاي 
اينترنتي نش��ان داد ك��ه اين موضوع دليل ه��اي زيادي 
دارد ام��ا عمده ترين آنه��ا نا آگاهي مردم در اس��تفاده از 
خدماتي بود كه در اختيار آنها قرار دارد. عضو هيات دولت 
دوازدهم، مناسب نبودن امنيت »مودم واي- فاي« مردم 
كه سبب شده رمز عبور آنها توسط ديگران مورد شناسايي 
قرار گيرد را يكي از داليلي برش��مرد كه س��بب ش��ده از 
حجم اينترنت سوءاس��تفاده شود. آذري جهرمي انجام به 
روزرساني نرم افزارها به صورت خودكار و مديريت نكردن 
كارب��ران روي آن را از ديگر داليل مصرف حجم اينترنت 
ذكر كرد و گفت: البته دليل هاي متعدد ديگر وجود داشت 
كه سبب مصرف حجم اينترنت شده است. وزير ارتباطات 
با بيان اينكه مردم از اي��ن موضوع رضايت ندارند، گفت: 
وظيفه اطالع رس��اني و آگاهي مردم به عهده شركت هاي 
ارائه دهنده خدمات اينترنتي اس��ت كه ابزاري ارائه كنند 
كه مردم بتواند از ميزان مصرف اينترنت خود آگاهي يابند. 
به گفته وي، پس از بررس��ي ش��كايت هاي مردم و اعالم 
اينكه بيشترين نارضايتي از كجاست، اطالعات شفاف در 
اختيار مردم قرار گرفت و اين روند همچنان ادامه خواهد 
يافت. آذري جهرمي اضافه كرد: اطالع رساني ها سبب شد 
تا بسياري از شكايت ها كاهش يابد و در 3ماهه بعد هم كه 
گزارش منتشر مي شود، متوجه كاهش شكايت ها خواهيم 
بود. وزير ارتباطات انتش��ار گزارش را داراي اثر پيشگيرانه 
عنوان كرد و گفت: ش��ركت هاي ارائه كنن��ده اينترنت با 
انتش��ار گزارش ها به موضوع حساس شده اند. عضو هيات 
دول��ت دوازدهم از بررس��ي ميداني ديگ��ري در اين باره 
اطالع داد كه نتايج آن نش��ان از بيشتر شارژ كردن حجم 
اينترنت خريداري شده از سوي مردم توسط شركت هاي 
عرضه كننده اس��ت. آذري جهرمي به گزارش هاي ارسال 
شده توسط ش��ركت ها درباره توجيه اين روند اشاره كرد 
و گفت: چنين گزارشي پذيرفته نيست زيرا شركت ها بايد 
آن چيزي را كه كاربر خريداري كرده به وي ارائه دهند نه 
بيشتر از آن و نه كمتر و اين روند بايد پس از گزارش كامل 
رگوالتوري مورد بررسي بيشتر قرار گيرد. محمود واعظي، 
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات دولت يازدهم چندي 
پيش گفت: مردم از حجم فروشي رضايت نداشتند. بر اين 
اساس كميته يي تشكيل شده است تا روش مناسب تري 
اتخاذ كن��د. وي ادامه داد: كارب��ران بايد بتوانند اينترنت 
داخلي را با سرعت مناس��ب و حجم مورد نياز خريداري 

و در بازه زماني مشخص استفاده كنند.

 توسعه دولت الكترونيك 
يكي از مطالبات رييس جمهور

رييس مركز توسعه دولت الكترونيك فناوري اطالعات 
و آمار وزارت كش��ور گفت: دكتر روحاني بر نهايي ش��دن 
ط��رح دولت الكتروني��ك در دولت دوازده��م تاكيد ويژه 
دارند. به گزارش ايس��نا، امير شجاعان در نشست مديران 
و كارشناس��ان فناوري اطالعات اس��تان س��منان اظهار 
كرد: توس��عه دول��ت الكترونيك يك��ي از مطالبات اصلي 
رييس جمهور است و بر ضرورت اجرايي كردن آن در اين 
دولت اصرار دارد. وي با بيان اينكه بحث توسعه الكترونيك 
در افزايش ش��فافيت و كاهش فس��اد اداري بس��يار موثر 
اس��ت، افزود: رييس جمهور تاكيد دارند دولت الكترونيك 
در همين دولت به جايگاه اصلي خود برس��د. رييس مركز 
توس��عه دولت الكترونيك فناوري اطالع��ات و آمار وزارت 
كش��ور با تاكيد بر لزوم توجه به توس��عه بخش خصوصي 
خاطرنش��ان كرد: دنيا به سرعت درحال حركت است و ما 
بايد با استفاده از ظرفيت هاي خوب كشور و استان، سرعت 
خدمت رساني به مردم را باال ببريم. وي با اشاره به عملكرد 
خوب اس��تان سمنان در طرح توس��عه دولت الكترونيك 
اضافه كرد: اس��تان س��منان در ارزيابي هاي وزارت كشور 
به عنوان اس��تان برتر در حوزه انتخابات تمام الكترونيك 
انتخاب شده است. شجاعيان با بيان اينكه استان سمنان 
ظرفيت توسعه الكترونيك را دارد خاطرنشان كرد: استان 
س��منان به واسطه زيرساخت هاي مختلف و بهره مندي از 
توانمندي انساني و زيرساختي اين توان را دارد كه بسياري 
از طرح ه��اي پايلوت مل��ي را در آن اجرايي كنيم. رييس 
مركز توس��عه دولت الكترونيك فن��اوري اطالعات و آمار 
وزارت كشور از آمادگي اين مركز براي همكاري در تكميل 

و توسعه طرح دولت الكترونيك در استان خبر داد. 

  انرژي خورشيدي
شايد وقتي ديگر

درحال��ي ك��ه اس��تفاده از انرژي هاي ن��و مانند انرژي 
خورش��يدي و بادي در جهان شتاب زيادي گرفته، اما در 
كش��ور ما ضرورت اس��تفاده از اين انرژي ها نهادينه نشده 
اس��ت. بازار تامين انرژي يك بازار رقابتي است كه در آن 
توليد برق در نيروگاه هاي بادي در مقايسه با نيروگاه هاي 
سوخت هاي فسيلي برتري هاي نويني را پيش روي كاربران 
قرار داده اس��ت. از برتري هاي نيروگاه هاي بادي اين است 
كه در طول مدت زمان عمر خود، سال هاي زيادي انرژي را 
بدون نياز به هزينه سوخت توليد خواهند كرد، در حالي كه 
هزينه ديگر منابع توليد انرژي در طول اين سال ها افزايش 
خواهد يافت. فعاليت گسترده بسياري از كشورهاي جهان 
براي توليد الكتريسيته از انرژي باد، سرمشقي براي ديگر 
كشورهايي است كه در اين زمينه راه درازي در پيش دارند. 
بسياري از منابع اقتصادي درحال رشد در منطقه آسيا واقع 
ش��ده اند و اقتصاد رو به رشد كش��ورهاي آسيايي ازجمله 
ايران باعث ش��ده تا اين كش��ورها بيش از پيش به توليد 
الكتريس��يته احتياج داشته باشند و به توليد الكتريسيته 
از منابع غيرفس��يلي اقدام كنند. افزون بر اين موارد، نبود 
شبكه برق سراسري در بسياري از بخش هاي روستايي در 
كش��ورهاي آسيايي نيز مهر تاييدي بر سيستم هاي توليد 
الكتريسيته از انرژي باد زده است. پس در خصوص آينده 
اقتصادي اس��تفاده از انرژي باد در ايران مي بايست گفت 
استفاده از اين انرژي موجب صرفه جويي فرآورده هاي نفتي 
به عنوان سوخت مي ش��ود. صرفه جويي حاصله در درجه 
اول موجب حفظ فرآوردهاي نفتي شده كه امكان صادرات 
و مهم تر اينكه تبديل آن را به مشقات پتروشيمي با ارزش 
افزوده باال فراهم مي كند. در درجه دوم توليد الكتريسيته 
از اين انرژي فاقد هر گونه آلودگي زيست محيطي بوده كه 
همين عامل كمك شاياني به حفظ طبيعت سالم محيط 
زيست بشري كرده و در نتيجه مسير براي نيل به توسعه 

پايدار اقتصادي، اجتماعي فراهم مي شود. 

اخبار

بيرون از خرابه ها كتابي شديدا معاصر است كه بالقوه مجموعه يي از ابزارها در اختيار چپ مي گذارد كه با آنها بحث را در زميني 
پيروز شود كه غالبا تحت سلطه راست پوپوليستي است. بعد از منظره افسرده كننده گشت وگذاِر بوريس جانسون با اتوبوس در مناطق 

سابقا صنعتي و وعده او براي بودجه بهداشت عمومي كه مي دانست هرگز واقعي نخواهد شد، نيازي مبرم به چشم اندازي صادقانه تر 
داريم براي اينكه مردم »كنترل را پس بگيرند«. نيروي اميدبخش و عمل گرايانه مونبيو دقيقا چيزي است كه چپ ها حاال نيازمند آن 

هستند. بعضي از طرح هاي او در مرز آرمانشهري  بودن است، اما به هرحال قصه هايك هم همين طور بود
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پرونده10
كليد مشكل مسكن پرداختن 

به مسايل شهرسازي است 
 عض��و كميس��يون عم��ران مجلس گف��ت: كليد 
مش��كل مس��كن در ايج��اد تع��ادل مي��ان مباحث 
باالدس��تي مس��كن مانند رش��د جمعيت ش��هري و 

مهاجرت و مسائل از اين دست خواهد بود. 
به گزارش مهر، سيد كمال الدين شهرياري گفت: 
وزير راه و شهرس��ازي آمار تعداد واحدهاي مسكوني 
موجود در كش��ور را ۲۵ميليون و معاون مسكن اين 
وزارتخان��ه هم آن را ۲۷ميليون اعالم كرده در حالي 

كه تعداد خانوارها ۲۴ميليون خانواده است. 
ش��هرياري ادام��ه داد: بنابراين تع��داد واحد هاي 
مس��كوني از خانوارها كمتر است كه به عدم تناسب 

بين عرضه و تقاضا برمي گردد. 
عضو كميس��يون عم��ران مجلس تصري��ح كرد: 
مش��كل مس��كن در فيزيك ساخت وس��از در بخش 
مس��كن نيس��ت بلكه در اقتصاد مسكن است و براي 
حل اين مشكل بايد شهرسازي و مشكالت باالدستي 

مسكن را حل كرد. 
او درب��اره مش��كالت باالدس��تي مس��كن گفت: 
مباحثي همچون رش��د جمعيت، جمعيت ش��هري، 
جمعي��ت روس��تايي، مهاج��رت، ت��وازن منطقه يي، 
اقتصاد شهري، اقتصاد روستايي، برنامه ريزي مسكن، 
حاشيه نشيني، جامعه هدف، تفكيك جامعه هدف و... 
از مهم ترين مس��ائل باالدستي بخش مسكن هستند 
كه به دليل غفلت از آنها در برنامه ريزي مس��كن در 
س��ال هاي گذشته با مش��كل بخش مسكن در حال 

حاضر مواجه شديم. 
ش��هرياري با اشاره به آمار نخس��تين سرشماري 
نفوس و مسكن در ايران در سال ۱۳۳۵ اظهار داشت: 
براساس اين سرشماري جمعيت ايران ۱۹ميليون نفر 
بود كه ۱۳ميليون نفر جمعيت روس��تايي و ۶ميليون 
نفر جمعيت ش��هري محاسبه مي شد. به اين معنا كه 
تناس��ب جمعيت شهري به روستايي ۳۰ به ۷۰ بود. 
اما در سرش��ماري سال ۹۵، اين نسبت عكس شد و 
تناسب جمعيت شهري به روستايي ۷۰ به ۳۰درصد 

است. 
عضو كميسيون عمران ادامه داد: در سال ۱۳۳۵، 
تعداد شهرهاي ايران ۱۹۹شهر بود كه در حال حاضر 
به ۱۳۰۰شهر افزايش يافته است. چه كسي گفت كه 
بايد اين اتفاق بيفتد، اين نس��بت جمعيت شهري به 
روس��تايي را چه فرد يا دس��تگاهي طراحي و كنترل 
كرد. آيا الزامات ۱۳۰۰ش��هر در كش��ور و تمهيدات 
م��ورد نظ��ر جه��ت آمادگي ب��راي رس��يدن به اين 

جمعيت انديشيده شده بود. 
او با اش��اره به قان��ون تعاريف شهرس��ازي اظهار 
داشت: براساس اين قانون، تعداد زيادي از روستاهاي 
كش��ور به ش��هر تبديل ش��دند. اگر در ح��ال حاضر 
جمعيت كش��ور را به تعداد ش��هرها تقس��يم كنيم، 
به طور متوسط جمعيت هر شهر رقمي بين ۴۵ تا ۴۶ 
هزار نفر خواهد بود ام��ا جمعيت پايتخت ۲۰۰برابر 

متوسط جمعيت شهري كشور است. 
شهرياري يادآور شد: شهرداران تراكم فروخته اند 
و با اس��تفاده از درآمد آن اتوبان همت را ساخته اند. 
بعد ديدن��د اتوبان همت به دلي��ل افزايش جمعيت 
قفل شد، باز هم تراكم فروختند و نيايش را ساختند 
و اي��ن روند بارها و بارها ادامه داش��ت. به طوري كه 
به جمعيت ش��هرها طي سال هاي گذشته اضافه و از 
جمعيت روس��تاها كاسته شد. به گونه يي كه در حال 
حاضر نسبت جمعيت ش��هري ايران به روستايي آن 
از كشورهايي مانند سوييس و هلند نيز بيشتر است. 

آيا اين يك مزيت است كه به آن افتخار مي كنيم. 
اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي تاكيد كرد: 
براي حل مشكل مسكن بايد به اين مسائل باالدستي 

پرداخته و به اين پرسش ها پاسخ دهيم. 

نمي توان مشكل ترافيكي 
تهران را در ۴سال حل كرد

مع��اون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران با 
تاكيد بر اينكه نمي توان مشكل ترافيكي تهران را در 
اين چهار سال حل كرد، ادامه داد: با جهت گيري هاي 
درس��ت مي توان بخشي از مش��كالت آلودگي هواي 
ته��ران را حل كرد و در اين راس��تا بايد از تجربيات 

مفيد بقيه دنيا استفاده كنيم. 
به گزارش ايلنا، محسن پورسيدآقايي گفت: نقش 

فناوري اطالعات بايد پررنگ تر شود. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه دايم��ا در حال رصد ترافيك 
هس��تيم، اف��زود: در اي��ن فرصت كمي ك��ه از مهر 
مي گ��ذرد، طرح ه��اي معاون��ت در راس��تاي كاهش 
ترافي��ك از جمله ش��ناور ش��دن س��اعت كار صبح 
كاركنان و ممنوعيت ورود كاميونت هاي حمل بار به 
محدوده زوج و فرد و انعكاس رسانه يي براي اجتناب 
از سفرهاي غيرضروري در كل نتيجه خوبي به همراه 
داشت و در روزهاي كاري دو هفته اول مهر نسبت به 
سال گذشته طول ترافيكي به طور متوسط ۲۱درصد 

كاهش يافت. 
او با تشكر از همكاري مردم در هفته هاي آغازين 
مهر براي كاهش حجم ترافيك نتايج طرح آزمايشي 
خط اتوبوس��راني س��رويس مدارس دانش آموزان را 
مثبت ارزيابي ك��رد و افزود: اين خط هر روز ۲۵۰۰ 
دانش آموز را جابه جا مي كند و بر اساس نظرسنجي ها 
۹۰درص��د ش��هروندان رضايت مندي خ��ود را اعالم 
كردند در همين راستا هيات هايي براي تكميل طرح 
و صدور كارت بلي��ت به نام دانش آموزان در حال كار 

هستند. 
پورس��يدآقايي ادامه داد: كارت بليت دانش آموزي 
عالوه بر تخفيف ۵۰درص��د براي دانش آموزان زمان 
س��وار ش��دن دانش آموز به اتوبوس را ب��ا پيامك به 
اطالع خانواده و مدرس��ه مي رساند و قصد داريم در 
آين��ده در ه��ر منطقه حداقل يك خط اتوبوس��راني 

مدارس احداث كنيم. 
مع��اون حمل ونقل و ترافيك با بيان اينكه اولويت 
در مترو توس��عه و باال بردن ميزان مسافران جابه جا 
شده اس��ت، گفت: اولويت ما افزايش مسافران است 
و نه افزايش تعداد اتوب��وس. در حال حاضر 8درصد 
رش��د جابه جايي مسافر در مترو داشتيم اما با كمبود 
ناوگان روبه رو هس��تيم. بيش��ترين تقاضاي سفر در 
خطوط يك و چهار است در همين راستا بايد فاصله 

بين ايستگاه به ۳دقيقه كاهش يابد. 
او ادام��ه داد: اولوي��ت در خط هفت تامين ايمني 
و افزاي��ش عملكرد اس��ت فقط اضاف��ه كردن خط و 

ايستگاه توسعه مترو نيست. 

اخبار

»تعادل« اثر ظهور اپليكيشن ها در بخش حمل ونقل كاال را بررسي مي كند

برندگانوبازندگانآژانسهايباربريآنالينجادهاي
گروه راه و شهر سازي| زهره عالمي | 

 س��ازمان راه��داري و حمل ونق��ل جاده يي در 
ش��رايطي ضواب��ط فعاليت بازارگاه ه��اي اينترنتي 
حمل و نقل جاده يي كاال را ابالغ كرد كه مدتي است 
برخي ش��ركت ها، اقدام به ساخت اپليكيشن هايي 
براي جابه جاي��ي كاالها در فواصل بين ش��هري و 
درون ش��هري كرده اند، اين اپليكيشن ها رابط بين 
رانندگان كاميونت ها و صاحبان كاال هس��تند و در 
اغلب م��وارد هزينه جابه جاي��ي كاال از اين طريق 
ارزان تر از حمل ونقل كاال به ش��يوه س��نتي انجام 
مي ش��ود، زيرا هزين��ه هنگفتي كه رانن��دگان به 
واس��طه ها براي ارائ��ه بار ارائه مي كردند،  كاس��ته 

مي شود. 
البته در يكي، دو سال گذشته اپليكيشين هايي 
مانند تپسي، اسنپ و... در حوزه حمل ونقل مسافر 
و كاال فعال شده اند و با ارائه خدمات ارزان قيمت و 
مناسب توانسته اند مسافران بسياري را جذب كرده 
و دامنه فعاليت ش��ان را گسترده كنند، اما با وجود 
اس��تقبال خوب مردم، فعاليت اين اپليكيش��ن ها 
با واكنش مثبتي از س��وي اتحاديه تاكس��ي داران 
و اتحادي��ه اتومبيل كرايه س��واري مواجه نش��د، 
حت��ي در ش��هريورماه، رييس س��ازمان راهداري 
هم نس��بت به وجود گزينه جابه جايي مس��افر در 
فواصل بين ش��هري در اين اپليكيشن موضع گيري 
و اع��الم كرد كه در اين ب��اره اقامه دعوي حقوقي 
كرده اس��ت. اگرچه اين دادخواس��ت ب��ا واكنش 
مس��ووالن اجرايي اسنپ روبه رو ش��د و آنها اعالم 
كردند كه تنها حمل ونقل درون ش��هري را برعهده 
دارند اما مشخص شد كه نه تنها بخش خصوصي، 
بلكه بخ��ش دولتي هم چن��دان از فعاليت چنين 

اپليكيشن هايي دلخوشي ندارند. 
واكن��ش منف��ي اتحاديه ها و بخ��ش دولتي به 
فعالي��ت اپليكيش��ن هاي مرب��وط ب��ه جابه جايي 
»مس��افر« درب��اره اپليكيش��ن هاي مرب��وط ب��ه 
حمل ونقل »كاال« هم مش��اهده شد و گفت وگوي 
»تعادل« با رييس اتحاديه كارفرمايان موسس��ات 
و شركت هاي حمل ونقل كاال به اين موضوع صحه 

گذاشت. 
گفت��ه  ب��ه  ك��ه  حال��ي  در  نمان��د  ناگفت��ه 
كارشناسان، مس��افران بيشترين بهره را از فعاليت 
اپليكيش��ن هايي مانند تپسي و اسنپ مي برند، اما 
رانندگان برندگان اصلي فعاليت اپليكيش��ن هايي 
هس��تند ك��ه جابه جاي��ي ب��ار را برعه��ده دارند.   
حام��د تاج الدين، مديرعامل يكي از ش��ركت هايي 
ك��ه درح��وزه حمل ونق��ل اينترنت��ي كاال فعاليت 
مي كن��د به »تع��ادل« مي گويد: ۶ م��اه از آغاز به 
كار اپليكيش��ن جابه جايي كاال توسط اين شركت 
مي گذرد و تالش ش��ده اس��ت كه با اس��تفاده از 
فناوري اطالعات، پ��ردازش داده، ابرداده و... اقدام 

به تحول چرخه ارائه خدمات حمل ونقل كنيم. 
تاج الدي��ن ادامه مي دهد: ب��ا بهره گيري از اين 
اپليكيشن و مدل پلتفرم به سمت كارآمدي بيشتر 
در صنع��ت حمل ونقل حرك��ت مي كنيم، زيرا اين 
صنعت در ايران از تكنولوژي دور بوده و پايانه هاي 

حمل ونقل كاال در استان ها هم ناكارآمد است. 
او مي افزاي��د: به عنوان نمون��ه روزانه در تهران 
و در پايانه نس��يم ش��هر، رانندگان كاميونت تجمع 
مي كنن��د و عده يي با نام جارچ��ي اقدام به معرفي 
بار و انتخاب راننده مي كنند. اين جارچي ها س��عي 
مي كنن��د كه بارها را با باالتري��ن قيمت ممكن در 
اختي��ار رانندگان قرار دهند. در واقع مازاد بر رقمي 
كه در بارنامه ذكر شده هزينه يي دريافت مي كنند، 
اين روند همچنان ادامه دارد درحالي كه اين فرآيند 

بايد توسط شركت هاي حمل ونقل انجام شود. 
اي��ن فع��ال ح��وزه حمل ونق��ل،  ب��ه گفت��ه 
 اپليكيش��ن هاي مربوط به جابه جاي��ي كاال ارتباط 
بي��ن راننده و صاح��ب كاال را از طريق تكنولوژي 
برق��رار مي كند و ديگر نياز نيس��ت ك��ه رانندگان 
ساعت ها در پايانه هاي حمل بار در انتظار دريافت 
كاال بمانن��د و مي توانن��د از اي��ن زم��ان به خوبي 

استفاده كنند. 
او اظه��ار مي كن��د: رانن��دگان از طري��ق اين 
اپليكيش��ن مي توانند ش��رايط حمل ونقل بارها از 
جمله مس��يرها،  هزينه ها و... را رصد كند و بعد بار 

مناسب را انتخاب كند. 

  15هزار راننده كاميون آنالين
تاج الدي��ن بيان مي كند: عم��ده بارهايي كه از 
طريق اين اپليكيشن جابه جا مي شود، بين شهري 
است و براس��اس مدل كسب و كار اين اپليكيشن 
برقراري ارتب��اط ميان رانن��دگان و صاحبان كاال 

اس��ت و تاكنون نزديك به ۱۵هزار راننده از طريق 
اين اپليكيشن شناسايي شده و بار جابه جا كرده اند. 
اين فعال حوزه حمل ونقل با اشاره به گسترش 
اين اپليكيش��ن طي ۶ماه گذشته ميان رانندگان و 
صاحبان كاال مي گوي��د: صاحبان كاال، كارخانه ها، 
انباره��ا، مراك��ز پخش و... ب��ا اي��ن تكنولوژي به 
رانندگان مرتبط مي ش��وند البت��ه ناگفته نماند كه 
صاحب��ان كاال از پلتفرم و رانندگان از اپليكيش��ن 

استفاده مي كنند. 

 حذف واسطه ها و جارچي ها
تاج الدين اضاف��ه مي كند: رانن��دگان از فعاليت 
اين اپليكيش��ن حمل ونقل كاال رضايت دارند زيرا با 
بهره گيري از اين اپليكيشن ديگر نيازي به پرداخت 
هزينه اضافي ب��ه جارچي وجود ندارد. ضمن اينكه 
رانندگان مثل گذش��ته زمان زي��ادي را در پايانه ها 
ب��راي درياف��ت بار س��پري نمي كنن��د و راننده در 
خان��ه خ��ود مي تواند بار خود را انتخ��اب كرده و با 
صاحب كاال در ارتباط باشد، رانندگان از اين طريق 

مي توانند براي زمان خود برنامه ريزي كنند. 
او تصري��ح مي كند: اين اپليكيش��ن بيش��تر در 
جهت منافع رانندگان اس��ت و آنه��ا با بهره گيري 
از اين آن مي توانند تعداد مسيرهاي سرخالي خود 

را كاهش دهند. 
اين فعال حوزه حمل ونقل با اش��اره به رضايت 
صاحب��ان كاال از اين اپليكيش��ن مي گويد: آنها با 
استفاده از اين اپليكيشن گزينه هاي جديدي را به 
دست مي آورند كه در مدل سنتي اينگونه نبود به 
عنوان نمونه اين اپليكيشن قابليت رصد لحظه يي 
بار را به صاحبان كاال مي دهد در حالي كه براساس 
مدل سنتي، صاحب كاال بايد با شركت حمل ونقلي 
ارتب��اط بگيرد و پس از انتخاب راننده و تحويل بار 
تا زماني كه كاالبه مقصد نرس��يده، او از ش��رايط 
كاالي خ��ود اطالعي ندارد اما در اين اپليكيش��ن 

صاحب كاال مي تواند مسير جابه جايي كاالي خود 
را رص��د كند.  تاج الدين اظه��ار مي كند: صاحبان 
كاال از طريق پنل به ش��بكه وصل مي ش��وند و از 
طريق پلتفرم به شبكه وصل هستند البته براساس 
برنامه، قرار اس��ت اپليكيش��ني هم براي صاحبان 

كاال ساخته شود. 
او ادام��ه مي دهد: در مدل قديم��ي، به عنوان 
نمون��ه راننده ي��ي ك��ه قص��د جابه جايي ب��ار به 
اصفهان را داش��ت براي حم��ل بار۵۰۰هزار تومان 
درياف��ت مي كرد ام��ا صاحب كاال باي��د 8۰۰هزار 
تومان پرداخت مي ك��رد زيرا مبلغي هم در حدود 
۱۰درصد دستمزد راننده بايد بابت عوارض )صدور 
 بارنامه هزينه دارد و مبلغي براي عوارض راهداري، 
بيمه بار و...( هم دريافت ش��ود ك��ه رقمي حدود 
۵۵۰ه��زار تومان مي ش��ود، اما ۲۵۰ه��زار تومان 
مابقي س��ود ش��ركت حمل ونقل و جارچي اس��ت 
كه در حال حاضر س��ود بيشتر به جارچي ها تعلق 

مي گيرد. 
اين فع��ال حوزه حمل ونقل اينترنتي با اش��اره 
به مزاياي بهره گيري از اپليكيش��ن حمل ونقل بار 
مي افزاي��د: رانندگان قربانيان اصلي مدل س��نتي 
جابه جاي��ي ب��ار بودن��د و مجبور به ص��رف زمان 
بس��ياري در پايانه هاي حمل بار بودند. اما در حال 
حاضر اپليكيشن جديد تالش كرده كه تنها درصد 
كم��ي را از رانندگان ب��راي ارتباط دهي ميان آنها 
و صاحبان كاال دريافت كند كه طي ۶ماه گذش��ته 
تاكنون هزينه يي در اين زمينه دريافت نشده است 
و ش��ركت در تالش است تا در گام نخست مزاياي 
بهره گيري از اين اپليكيشن را به رانندگان معرفي 
كند.  تاج الدين بي��ان مي كند: درحال حاضر، اين 
اپليكيش��ن در برخي مسيرها براي جذب مشتري، 
۳۰ تا ۴۰ درصد تخفيف مي دهد، يعني كرايه حمل 
ب��ار را كاهش مي دهد.  او اظه��ار مي كند: با توجه 
به اينكه اين اپليكيش��ن ت��الش مي كند تا صنعت 

حمل ونقل بار را كارآمد كند ش��ركت، موسس��ه يا 
فعالي كه ارزش اقتصادي خلق نمي كند با فعاليت 

اين اپليكيشن مخالف است. 
به گفته اين فعال اقتصادي، در ش��يوه س��نتي 
بس��ياري از كاميون ها براي مس��ير بازگشت باري 
ندارند و س��رخالي بازمي گردند و اين اپليكيشن ها 
در حال حاضر بر حل مش��كل بازگش��ت سرخالي 
كاميون ها تمركز كرده اس��ت، زيرا دروضع موجود 
حدود ۳۰ درصد از كاميون ها سرخالي بازمي گردند.  
تاج الدين تصريح مي كند: در مدل سنتي عالوه 
بر اينكه متضرر اصلي راننده اس��ت اما بهره گيري 
از اين روش هزينه ه��اي زندگي  تمام مردم را هم 
تحت الش��عاع قرار مي دهد زيرا هزينه حمل ونقل 
تم��ام كاالها با اين روش افزوده مي ش��ود و حتي 
جارچ��ي فع��ال در پايانه ه��اي بارب��ري ه��م كه 
بيش��ترين بهره را از اين روش مي ب��رد زماني كه 
قصد خريد كااليي را دارد بايد هزينه اس��تفاده از 

اين روش را پرداخت كند. 

 كاهش هزينه تحميل شده به اقتصاد
او اظه��ار مي كن��د: س��االنه ۱.۵ميلي��ارد دالر 
هزينه- فرصت كاميون هايي اس��ت ك��ه بدون بار 
و س��رخالي باز مي گردند. در واق��ع هم اكنون و با 
مدل سنتي ۳۰ درصد كاميون ها، سرخالي هستند 
كه ۳ درصد هزينه تمام ش��ده كاال مي ش��ود كه با 
بهره گي��ري از اين اپليكيش��ن، ۳ درصد در هزينه 

تمام شده كاال كاهش مي يابد. 
اي��ن فعال حوزه حمل ونق��ل كاال بيان مي كند: 
هزين��ه حمل ونقل كاال ب��ا بهره گيري از اين روش 
حداقل ۱۰ درصد ارزان تر از مدل س��نتي است. اما 
عمدتا براس��اس مس��ير، زمان، طول مس��ير،  شهر 

مبدا، فصل سال و... دارد. 
ب��ه گفت��ه تاج الدي��ن، درحال حاضر سيس��تم 
مكانيزه ي��ي ب��راي تعيين قيم��ت حمل ونقل كاال 

نداريم و در پايانه هاي حم��ل بار، قدرت چانه زني 
جارچي ه��ا ب��ا راننده ه��ا دارند و گاه��ي در يك 
روز و در يك س��اعت يك بار با مس��ير مش��خص 
ب��ا قيمت هاي متفاوتي جابه جا ش��ده اند كه گاهي 
تفاوت قيمت به ۴۰۰هزار تومان هم رس��يده است 
اما در اين اپليكيشن سيستم مكانيزه تعيين قيمت 
وجود دارد.  او تصريح مي كند: اس��اس شكل گيري 
اين اپليكيشن، كاهش ۱.۵ميليارد دالري هزينه ها 
بود كه به دليل س��رخالي برگش��تن كاميون ها به 
اقتصاد كشور تحميل مي شد و با بهره گيري از اين 
اپليكيش��ن و كاهش هزينه تمام شده كاالها، تمام 

مردم از اين اقدام بهره مي برند. 

 رقابت با فعاليت بازارگاه هاي اينترنتي
حس��ين زن��دي، ريي��س اتحادي��ه كارفرمايان 
موسسات و ش��ركت هاي حمل ونقل درباره كسب 
و كاره��اي اينترنت��ي كاال درحمل ونق��ل كاال ب��ه 
»تعادل« مي گويد: اتحادي��ه، حمل ونقل كاالهاي 
موسس��ه   ۳۷۰ ح��دود  ته��ران،  ش��هري  درون 
حمل ونقل اس��ت كه از ۵ دستگاه تا ۱۵۰ دستگاه 
ماش��ين دارند و سيس��تم حمل ونقل كاال و اثاثيه 

منزل را انجام مي دهند. 
زن��دي ادامه مي دهد: جابه جاي��ي كاال فعاليتي 
تخصصي اس��ت ضمن اينكه از راننده هاي فعال در 
موسس��ات حمل ونقل كاال، آزمايش عدم اعتياد و 
سوپيشينه گرفته مي شود، البته بيش از 8۰ درصد 
اين موسس��ات صاحب پروانه، خودمالك هستند و 
اغلب اين راننده ها، صاحب خودرو سنگين هستند. 
به گفت��ه او، در اغلب موسس��ات حمل ونقل و 
جابه جايي كاال، راننده ها صاحب خودرو هس��تند و 
فعاليت كميس��يوني راننده ها تنها حدود ۱۵ درصد 
است و مابقي كاميونت هايي كه اقدام به جابه جايي 
كاالي بين شهري و درون شهري را انجام مي دهند 

صاحبان موسسات حمل ونقل هستند. 
اين فعال ح��وزه حمل ونقل جاده يي، رانندگان 
فع��ال در موسس��ات حمل ونق��ل جاده ي��ي كاال، 

متخصص هستند. 
زن��دي اظه��ار مي كن��د: مال��كان موسس��ات 
حمل ونق��ل، مال��كان خ��ودرو هس��تند و ح��دود 
۱۵ درص��دي كه به ص��ورت كميس��يوني فعاليت 
مي كنن��د، تواناي��ي اداره وضعي��ت حمل ونق��ل و 
جابه جايي كاالهاي درون ش��هري و برون شهري 

را ندارند. 
او بيان مي كند: اتحاديه كارفرمايان موسس��ات 
و ش��ركت هاي حمل ونق��ل كاال، از فعاليت ه��ا و 
اقدامات��ي ك��ه هزين��ه جابه جاي��ي كاال را كاهش 
مي دهد اس��تقبال مي كند اما حمل ونقل جاده يي 
كاال مانن��د حمل ونق��ل مس��افر نيس��ت و نياز به 
پيش زمينه هاي بس��ياري دارد و اگر حداقل قيمت 
توسط اين ش��ركت هاي اينترنتي از صاحبان كاال 
دريافت ش��ود، از اين اقدام اس��تقبال زيادي مانند 
اس��نپ و تپس��ي نمي ش��ود زيرا صاحبان كاال به 
مش��كالت جابه جايي از اين طري��ق آگاهي دارند. 
رييس اتحاديه كارفرمايان موسسات و شركت هاي 
حمل ونقل كاال با اش��اره به فعاليت منظم و دقيق 
ش��ركت هاي حمل ونقل كاال مي گويد: در اس��تان 
تهران،  ۳۷۰ موسسه تحت نظارت اتحاديه فعاليت 
مي كنند و با هزينه ه��اي ثابت اقدام به جابه جايي 
كاالهاي درون شهري و برون شهري مي كنند و در 
اين مي��ان اگرچه تخلفاتي هم انجام مي ش��ود اما 
در ۹۰ درصد موارد،  جابه جايي كاال بدون مش��كل 
انجام مي ش��ود و اتحاديه هم جوابگوي شكايات و 

مشكالت مطرح شده است. 
زن��دي درباره تاثي��ر فعاليت كس��ب وكارهاي 
اينترنت��ي حمل ونقل كاال بر فعاليت ش��ركت ها و 
موسس��ات جابه جايي كاال اضاف��ه مي كند: به نظر 
نمي رس��د، اين ش��ركت ها و اپليكيشن هاي مطرح 
ش��ده جايگزين موسس��ات حمل ونقل شوند البته 
اتحادي��ه كارفرماي��ان موسس��ات و ش��ركت هاي 
حمل ونقل كاال، مانعي براي فعاليت اين شركت ها 

و اپليكيشن ها ايجاد نمي كند. 
او ادام��ه مي ده��د: در بخ��ش جابه جايي كاال 
مانند جابه جايي مس��افر يا ساير بخش ها، موسسه 
و شركتي كه بتواند خدمات بهتر و ارزان تري ارائه 
دهد، موفق تر اس��ت و مي تواند مشتريان بيشتري 

را جذب كند.  
اين فع��ال حوزه حمل ونق��ل جاده يي كاال، در 
بح��ث جابه جايي كاال رقابت ح��رف اول را مي زد 
و اگر ش��ركت يا موسسه يي بتواند با هزينه كمتر، 
خدمات بهتري را به مش��تريان ارائه دهد مي تواند 

حجم بزرگي از بازار را كسب كند. 

  چندي پيش ضوابط مربوط به فعاليت بازارگاه هاي الكترونيكي حمل ونقل 
جاده يي كاال از سوي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي به سراسر كشور 
ابالغ شد، اين ابالغيه در راستاي حمايت و ضابطه مند شدن بخش خصوصي 
در ح��وزه فعاليت كس��ب و كارهاي اينترنتي در حمل ونق��ل كاال و تفكيك 
صحيح مسووليت ها و رعايت حقوق ذي نفعان در امور جا به جايي كاال ضوابط 
فعالي��ت بازارگاه ه��اي الكترونيكي با هدف افزايش بهره وري، ش��فافيت امور 
جابه جايي كاال، دسترس��ي س��ريع تر به ظرفيت حمل،  اس��تفاده از اينترنت 
براي گس��ترش فعاليت در بازار كش��ورهاي همس��ايه و كارآمدتر شدن امور 

مرتبط ابالغ شد. 
بازارگاه الكترونيكي يا E-Marketplace بس��تري اس��ت كه تعامالت، 
مذاكرات و انجام معامالت بين ارائه دهندگان و متقاضيان خدمات حمل ونقل 

جاده اي كاال از طريق اينترنت در آن صورت مي پذيرد. 
حمل و نقل هوش��مند ب��ار، زمان بندي بهتر اتصال بار ب��ه كاميون، بهبود 
كيفي��ت ارائه خدمات در صنعت حمل ونقل جاده ي��ي كاال، صرفه جويي هاي 
اقتصادي در صنعت لجس��تيك، افزايش درآمد رانندگان )كاهش تردد خالي 
و انتظار ب��راي يافتن بار( از جمله مهم ترين مزاي��اي را ه اندازي بازارگاه هاي 
الكترونيكي اس��ت كه ش��ركت هاي حمل ونق��ل كاال، رانن��دگان حرفه يي و 
صاحب��ان كاال مي توانن��د در ب��ازارگاه الكترونيكي بار، عض��و و از مزاياي آن 

بهره مند شوند. 

ع��الوه بر كلي��ه مدارك هويت��ي، متقاضي بايد نس��بت ب��ه ارائه گواهي 
 رتبه بندي ش��وراي عالي انفورماتيك، مجوز نماد اعتماد براي دامنه بازارگاه، 
مجوز تصدي رس��انه برخط يا نش��ر ديجيتال از مركز رس��انه هاي ديجيتال 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي و برنامه عملياتي اپراتور اقدام نمايد ضمن 
اينكه برنامه عملياتي اپراتور بايس��تي شامل يك نسخه از توافقنامه هاي بين 
اپراتور با اعضاء، نحوه و فرآيند ثبت نام عضو، احراز هويت و شناس��ايي اعضا 
و مكانيس��م هاي جلوگيري از سرقت هويت )مانند راس��تي آزمايي از طريق 
پيامك(، فرآيندهاي معام��الت و برنامه عملياتي مديريت اطالعات و امنيت 
اطالعات باشد و سازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي پس از دريافت كليه 
مدارك فوق و بررس��ي و احراز صالحيت بر اس��اس ش��رايط اختصاصي اين 
ضوابط، توس��ط كميته صدور مجوز )متش��كل از دفاتر فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات و حمل ونقل كاال و حسب نياز با دعوت از اداره كل استاني مربوطه 
س��ازمان( نس��بت به صدور مجوز فعاليت موقت يك س��اله يا سه ساله اقدام 
مي كند كه صدور مجوز موقت يك س��اله با حداقل امتياز ۵۰ و صدور مجوز 
موقت سه ساله با حداقل امتياز ۷۵ براساس جدول اختصاصي انجام مي شود. 
همچني��ن ناگفته نماند كه ص��دور بارنامه كماكان برعهده ش��ركت هاي 
حمل ونقل كاال بوده و بازارگاه هاي مذكور صرفا فضايي براي اتصال رانندگان، 
شركت هاي حمل ونقل كاال و همچنين صاحبان كاال بوده و اين فضا بستري 

مناسبي براي تبادالت اقتصادي درحوزه IT  است. 

ضوابط فعاليت بازارگاه هاي اينترنتي حمل ونقل جاده اي

 حم��ل و نقل يكي از اساس��ي ترين و مهم ترين 
عوامل رش��د و توس��عه اقتصادي كشور است و در 
تمام بخش هاي كشورهم تاثيرگذار است و براساس 
آمار و اطالعات موجود س��هم ارزش افزوده بخش 
حمل و نقل رقم قابل توجهي بوده و طي ۱۰س��ال 
گذش��ته هم روند رو به رشدي داشته است. در اين 
ميان، س��هم ارزش افزوده زيربخ��ش حمل و نقل 
جاده يي بيش از س��اير زيربخش ه��ا بوده و همواره 
بي��ش از ۹۰درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل 
مربوط به حمل و نقل جاده يي بوده است برهمين 
اس��اس روزنامه تعادل گزارش��ي از آمار مربوط به 

حمل و نقل جاده يي كاال منتشر مي كند. 
*حم��ل و نق��ل جاده يي يك��ي از قديمي ترين 
راه ه��اي جابه جايي كاالس��ت ك��ه از نظر قيمت و 
سرعت جهت حمل بسياري از كاالها مناسب است. 
* جابه جايي ۹۰درصد كاالهاي كش��ور با حمل 

و نقل جاده يي انجام مي شود. 
*بخ��ش حمل و نق��ل جاده يي با آمار س��االنه 
۶۰۰ ميليون ت��ن جابه جايي كاال و ۱۰ميليون تن 

ترانزيت كاال نقش مهمي را در حمل و نقل داخلي 
و بين المللي داراست. 

ح��دود  در  بارنام��ه  طب��ق   ۹۵ س��ال  *در 
۲۰۵8۰۵ميليون تن كيلومتر كاال در سراسر كشور 
جابه جا ش��ده است و ميانگين كاالهاي حمل شده 

در استان ها عدد ۱۲۵۰۰تن را نشان مي دهد. 
*اس��تان هاي اصفهان، خوزس��تان و تهران به 
ترتي��ب ۳ اس��تان فع��ال در حمل كاال در كش��ور 
هس��تند و بيش��ترين حمل كاال در كشور از طريق 

اين استان ها صورت يافته است. 
*۶ درص��د از كاالهاي حمل ش��ده در كش��ور 
در س��ال ۹۵ درون اس��تاني بوده و ۹۴درصد برون 

استاني بوده اند. 
*۳۵۹هزار و ۷۰۱دس��تگاه تعداد وسايل نقليه 
عمومي باري اس��ت كه تا پايان سال ۹۵ ثبت شده 

است. 
* ۴۲۹۳مورد شركت و موسسه حمل و نقل در 

سال ۹۵ در سراسر كشور فعاليت داشته اند. 
* اگرچه در برنامه شش��م توس��عه حمل و نقل 

ريلي و توس��عه دريامح��وري از اولويت هاي حوزه 
حمل و نقل اس��ت اما با توجه به سهم ۹۰درصدي 
جاده ه��اي كش��ور در حمل و نق��ل و اهميت اين 
بخش، نگهداري و بهس��ازي راه هاي موجود كشور 
براي ارتقاي ايمني س��پس اح��داث راه هاي جديد 

جزو اولويت هاي اين حوزه است. 
* س��رويس هاي ش��ركت حمل و نقل جاده يي 
و  يخچال��ي  كامي��ون  از  اس��تفاده  از  عبارتن��د 

محموله هاي حجيم و ترانزيت كاال. 
*حم��ل و نقل زميني را مي ت��وان در دو حوزه 
دسته بندي كرد: حمل كاال در محدوده يك كشور 
كه حمل و نقل داخلي ناميده مي شود و حمل كاال 
بين دو يا چند كش��ور كه حم��ل و نقل بين المللي 

ناميده مي شود. 
* حم��ل و نقل جاده يي مانن��د ديگر متدهاي 
حمل و نقل در ۳بخش زيرس��اخت، وسايل نقليه و 

بهره برداري طبقه بندي مي شود. 
*ش��ركت هاي حمل و نقل كاال خدماتي را ارائه 
مي دهند كه اين خدمات مي توانند به دس��ته هاي 
 ،)LTL(گروپاژ ،)FTL(مختلفي مانن��د دربس��ت
حمل ب��ا كامي��ون يخچال��ي، ترانزي��ت، خدمات 
 ،Door to Door ،گمرك��ي در مب��دا و مقص��د

حمل محموله هاي حجيم يا حمل مركب كه شامل 
اس��تفاده از يك يا چند وسيله نقليه زميني، ريلي 

و هوايي مي شود. 
*برخ��ي از مزاياي حمل و نقل زميني جاده يي 
عبارتن��د از نياز به س��رمايه گذاري كمتر، خدمات 
حم��ل در ب��ه در، ام��كان ارائه خدم��ات حمل و 
نقل در مناطق روس��تايي، خدم��ات قابل انعطاف، 
مناس��ب براي فواصل كوتاه جاده اي، آسيب كمتر 
ب��ه محموله ه��ا در موقع حمل و نقل، س��رعت در 
جابه جاي��ي و صرفه جوي��ي در هزينه بس��ته بندي 

است. 
* بخ��ش دولتي هيچ دخالتي در امور اقتصادي 
و س��رمايه گذاري حمل و نقل جاده يي كاال ندارد و 
نقش آن محدود به سياس��ت گذاري، برنامه ريزي و 
نظارت هاي كالن است و سازمان راهداري و حمل 
نق��ل جاده يي عهده دار وظايف دولت در اين زمينه 

را بر عهده دارد. 

 پايانه ها
* كرايه ه��اي توافق��ي در بعض��ي از ش��هرها و 
اس��تان ها اجحاف زيادي به رانندگان وارد مي كند، 
كارمزد دريافتي از راننده بايد ۱۰درصد باش��د اما 

بعضي ش��ركت هاي حم��ل و نقل بي��ن ۲۰تا ۵۰ 
درصد دريافت مي كنند. 

* در بعض��ي از پايانه ه��اي كش��ور به خصوص 
بنادر و شهرها اولويت تحويل كاال اول به رانندگان 
بومي آن منطقه است و رانندگان غيربومي بايد در 

نوبت بار توقف داشته باشند. 

 تجربه ساير كشورها
* براساس آمارمنتشر ش��ده، ميزان جابه جايي 
كاال در كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا بيش��ترين 
س��هم جابه جاي��ي كاال مربوط به وس��ايل نقليه از 
طريق جاده با س��همي معادل ۴۵/۷درصد اس��ت 
ضم��ن اينكه رش��د قاب��ل توجه حم��ل ونقل هم 
قاب��ل تامل ب��وده و در اين بخش هم رش��د حمل 
ونقل جاده يي نس��بت به ديگر مدهاي حمل ونقل 
قابل بيان اس��ت البته سيس��تم حمل ونقل ريلي و 
دريايي داخلي در سال هاي گذشته از آهنگ نسبتا 

يكساني برخوردار بوده است. 
*جابه جايي كاال از طريق جاده در اتحاديه اروپا 
از اهميت خاصي برخوردار است و در اكثر كشورها 
س��هم اين بخش از حمل ونق��ل بيش از ۹۰درصد 

است. 

گزارش

سهم 90 درصدي جاده در حمل بار
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

حراج شماره هاي رند همراه 
اول به نفع امور خيريه

همراه اول با همراهي موسس��ه »ام��داد اول« تعدادي از 
شماره هاي رند خود را در طرح »همراه نيكوكار« براي امور 

خيريه، حراج مي كند. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار 
ايران، در طرح »همراه نيكوكار«، شماره هاي رند همراه اول 
در س��امانه رند اول حراج ش��ده و كليه عوايد حاصل از اين 
حراج، با كمك موسسه »امداد اول« صرف امور خيريه شامل 
كمك هزينه مدرسه س��ازي در مناطق محروم، طرح اكرام 
ايتام و محسنين، كمك هزينه درمان بيماران صعب العالج، 
كم��ك هزينه تحصيل ك��ودكان نيازمند، طرح همس��فره 
)مربوط به رفع س��وء تغذيه كودكان نيازمند( مي شود. اين 
حراج از روز شنبه ۱۸ مهر ماه شروع شده و مراسم اختتاميه 
همزمان با نمايش��گاه ايران تلكام ٢۰۱٧ )٢٤ تا ٢٧ مهرماه( 
در محل دايمي نمايش��گاه بين المللي تهران، برگزار و نتايج 
حراج اعالم مي ش��ود. عالقه مندان مي توانند جهت دريافت 
اطالعات بيشتر و شركت در حراج، به سايت رند همراه اول 

به نشاني Https://rond.mci.ir مراجعه كنند. 

  س�رمايه گذاري شركت س�نگاپوري در بخش 
كش�اورزي خوزس�تان- اهواز| ش��ركت س��نگاپوري 
ASMC Agrotech ب��راي خريد تضميني محصوالت 
كش��اورزي استان خوزستان رسما فعاليت خود را در اهواز 
آغ��از كرد. عم��ر عبدالخطيب، مدير بخ��ش بازرگاني اين 
ش��ركت اظهار كرد: در نخستين بازديد ميداني كه چندي 
پيش صورت گرفت، حاصلخيز بودن زمين هاي كشاورزي 
خوزستان و شرايط جغرافيايي و محيطي اين استان، نظر 

مديران ارشد شركت را به خود جلب كرد. 
وي در ادامه افزود: ش��ركت ASMC در فاز نخس��ت 
براي خري��د خرما، س��بزيجات، حبوب��ات، صيفي جات و 
مركبات قرارداد منعقد كرد و دفتر ايران متعهد ش��د كه تا 
پايان سال حجم مبادالت را گسترش دهد. مدير بازرگاني 
شركت ASMC Agrotech اضافه كرد: شركت ما تمايل 
دارد كه در آينده نزديك بسته بندي با تكنولوژي مدرن را 
در ايران آغاز و صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال را به 

كشورهاي همجوار گسترش دهد. 
  بازگشت به تحصيل 4800 دانش آموز بازمانده 
از تحصيل- زاهدان| مدير آموزش و پرورش شهرستان 
مهرستان سيستان و بلوچستان گفت: در سطح شهرستان 
بيش از ٤۸۰۰دانش آموز دختر و پس��ر بازمانده از تحصيل 

در قالب طرح خريد خدمات مشغول به تحصيل هستند. 
بهرام��ي افزود: اميدواري��م در ص��ورت افزايش نيرو و 
سهميه در سال تحصيلي جديد اين تعداد به بيش از 6۰۰۰ 
هزار نفر برسد. وي همچنين ادامه داد: با همكاري آموزش 
و پرورش شهرس��تان مهرس��تان و حمايت علما و شوراي 
روس��تاي رگنتك 3۸دانش آموز دختر بازمانده از تحصيل 
در مقطع متوسطه اول به آغوش تعليم و تربيت بازگشتند. 
 7 ه�زار تُ�ن خرم�ا از هرمزگان صادر ش�د- 
بندرعباس| رييس انجمن خرماي هرمزگان گفت: ٧ هزار 
تن خرما با ارزآوري ۱5ميليون دالر از ابتداي س��ال جاري 
تاكنون از اين استان به كشورهاي مختلف صادر شده است. 
ابراهيم پورحيدري ديروز در جمع خبرنگاران افزود: ميزان 
صادرات خرما امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش 
از 5 درصد رش��د داش��ته كه علت آن كيفيت بسته بندي، 
بازارياب��ي مناس��ب و همكاري هاي بين بانكي اس��ت. وي 
بي��ان كرد: در اي��ن مدت خرماي مضافت��ي، پيارم، كريته 
و مرداس��نگ به كش��ورهاي مالزي، اندونزي، هندوستان، 
امارات متحده عربي، روسيه و كشورهاي اروپايي صادر شد. 
رييس انجمن خرماي هرمزگان اظهار كرد: س��ال گذشته 
ني��ز ٢۸هزار تن خرما از اين اس��تان با بيش از 39ميليون 
دالر ارزآوري به خارج از كش��ور صادر شد. حيدري افزود: 
٢۰درصد خرماي اس��تان هرمزگان ص��ادر و ۸۰ درصد در 
داخل كشور مصرف مي شود. برداشت خرما در هرمزگان با 
خرماي آل مهتري از اول خرداد آغاز مي شود و با برداشت 

پيارم به پايان مي  رسد.
  كاه�ش تولي�د گندم در آذربايجان ش�رقي- 
تبريز| مديرعامل ش��ركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 
۸ گفت: امس��ال به دليل س��رمازدگي و كاهش بارندگي، 
ميزان توليد گندم اس��تان نسبت به سال گذشته كاهش 
يافته است. اسفنديار ابوالحسن زاده اظهار كرد: ۱٤9هزار تن 
گندم در س��ال جاري از كشاورزان آذربايجان شرقي خريد 
تضميني شده است. وي با اشاره به اينكه اين ميزان گندم 
توس��ط 5۰ مركز ش��ركت غله و ۱٧مركز تعاون روستايي 
خريداري شده است، گفت: مراكز خريد تضميني گندم در 
شهرستان هاي تبريز، اهر، هشترود و ميانه همچنان فعال 
هستند. ابوالحسن زاده با اشاره به اينكه نرخ خريد تضميني 
هر كيلوگرم گندم معمولي در س��ال ج��اري ۱3هزار ريال 
تعيين شده است، بيان كرد: كل بهاي قابل پرداخت به ازاي 
۱٤9هزار تن گندم خريداري شده از گندم كاران استان يك 
 هزار و 9٧۰ميليارد ريال است و تا زمان حاضر 9٧۰ميليارد 

ريال پرداخت شده است. 
 حمايت از ك�ودكان مناطق محروم خراس�ان  
شمالي-بجنورد| مديركل كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان خراسان شمالي گفت: يكي از اهداف اصلي كانون 
پ��رورش فكري ك��ودكان و نوجوانان حماي��ت از كودكان 
مناط��ق محروم و كم برخوردار اس��ت. منير صادقي ديروز 
در حاش��يه برگزاري مراسم روز جهاني كودك اظهار كرد: 
هفته ملي كودك با هدف جلب  توجه مسووالن نسبت به 
حوزه كودك و نوجوان هر سال برگزار مي شود. برنامه هاي 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مختص هفته ملي 
كودك نيست بلكه برنامه هاي اين هفته نمادي براي جلب 

 توجه مسووالن و عموم مردم است. 

ويژه

اخبارشهرستانها

ايالم|
س��رعت س��ير باال و انجام تبادالت 
مالي از مهم تري��ن اهداف الزم در زمينه 

تجارت الكترونيك است.
هدايت فيلي معاون اجرايي پست استان در نشست تجارت 
الكترونيك با دس��تگاه هاي مرتبط در اي��ن زمينه تصريح كرد: 
سرعت سير باال و انجام تبادالت مالي، انعطاف پذيري و انطباق با 
نيازهاي مشتريان، ايجاد زيرساخت هاي مناسب، كاهش قيمت 
تمام شده از مهم ترين اهداف الزم در زمينه تجارت الكترونيك 
و انعقاد تفاهمنامه كاري با شركت هاي تجاري است. به گزارش 
»تع��ادل« و به نق��ل از روابط عمومي اداره كل پس��ت ايالم در 
راس��تاي انعقاد تفاهمنامه هاي همكاري و انجام خدمات نيابتي 
با ادارات دولتي، س��ازمان ها و ش��ركت هاي خصوصي نشست 
مش��ترك »تجارت الكترونيك« با حضور معاونان و كارشناسان 
پس��ت، صنعت، معدن و تجارت، ات��اق بازرگاني و اتحاديه هاي 
مختلف اصناف در محل س��الن جلسات اداره كل پست استان 
برگزار ش��د. معاون اجرايي پست استان در اين نشست با اشاره 
به اهميت بحث تجارت الكترونيك در ش��بكه پس��تي كش��ور 
جهت تس��هيل در انجام خريد و فروش اقالم و كاالهاي تجاري 
و غيرتجاري مش��تريان در داخل و خارج افزود: بر اس��اس مواد 
مندرج در اساس��نامه جديد شركت ملي پس��ت اين شبكه به 
عنوان متولي حوزه تجارت الكتروني��ك در زمينه هاي نظارت، 

مبادالت مالي و اجرا معرفي شده است. 
وي افزود: زيرس��اخت هاي كيف��ي الزم براي انجام اين مهم 
نظي��ر طراحي بس��ته هاي قبول، رهس��پاري، توزي��ع، تجزيه 
و مب��ادالت فراهم ش��ده و همچني��ن  بايد از ت��وان و ظرفيت 

شركت هاي دانش بنيان در اين زمينه نيز استفاده شود. 

معاون اجرايي پست استان در 
نشست مشترك تجارت الكترونيك

اردبيل|
مديركل دامپزش��كي اس��تان اردبيل 
گفت: در صنعت مرغداري و پرورش طيور 
در استان هيچ موردي از وجود هورمون قابل 
مصرف گزارش نش��ده اس��ت. صادق صالحي اظه��ار كرد: اصالح 
ژنتيكي جوجه ها و ضريب تبديل آنها از نظر مواد غذايي همواره از 
سوي دامپزشكي استان رصد مي شود و در حال حاضر طيور توليد 
شده در مرغداري هاي استان اردبيل به بازار روسيه صادر مي شود. 
وي با يادآوري اينكه بازار روسيه از نظر اعمال موارد بهداشتي 
در سطح بس��يار بااليي قرار دارد، خاطرنشان كرد: كشتارگاه آرتا 
جوجه س��بالن به عنوان بزرگ ترين كش��تارگاه طيور كش��ور در 
اردبيل افتتاح ش��ده و زمينه صادرات مرغ و فرآورده هاي آن را به 

كشورهاي مختلف به ويژه روسيه فراهم كرده است. 
مديركل دامپزش��كي اس��تان اردبيل با اش��اره به اينكه هفته 
گذش��ته نخس��تين محموله كش��تارگاهي از اي��ن مجتمع راهي 
كش��ور عراق شد، تصريح كرد: اين مجتمع با خطوط توليد مجهز 
و اتوماتي��ك بدون دخالت دس��ت در خدمت توليد و تامين طيور 
مورد نياز استان است كه در كنار آن ذبح اسالمي در اين مجتمع 
به ص��ورت كامل رعايت مي ش��ود. صالحي با ي��ادآوري اينكه در 
اين مجتمع گوش��ت ب��ه صورت آماده طبخ ارائه مي ش��ود، اضافه 
كرد: جانمايي فازهاي بعدي اين مجتمع مش��خص شده و با ورود 
دستگاه ها از كش��ورهاي هلند و فرانسه به زودي اين فازها كه در 
منطقه و كش��ور بي نظير است، افتتاح ش��ده و محصوالت متعدد 

پروتئيني توليد و صادر خواهد شد. 
صالحي خاطرنش��ان ك��رد: در تمام كش��تارگاه هاي صنعتي و 
سنتي استان اين ناظران حضور دارند و عالوه بر نظارت بر بهداشت 
كشتارگاه ها ذبح شرعي در اين كشتارگاه ها را نيز دنبال مي كنند. 

هورمون قابل مصرف در صنعت 
مرغداري وجود ندارد

سيستان و بلوچستان|
آب در 3هزار و ٢٤ روس��تاي سيستان 
و بلوچستان با جمعيت 3٤٧هزار و ٤۰ نفر 
به س��بب بروز خشكسالي، عدم برخورداري از 
ش��بكه آبرساني و كاهش ذخيره س��فره هاي زيرزميني به كيميايي 

گرانبها در اين مناطق تبديل شده است. 
مديرعامل آب و فاضالب روس��تايي سيس��تان و بلوچستان در 
گفت وگ��و با ايرن��ا در اين ب��اره مي گويد: از مجموع 5ه��زار و 59٤ 
روس��تاي اس��تان ٢هزار و 5٢ روس��تا با جمعيت يك ميليون و ٤٢ 
هزار و 693 نفر از ش��بكه آبرس��اني برخوردارن��د. عبداالحد ريگي 
اظهار داش��ت: 3هزار و ٢٤ روس��تاي اس��تان با 3٤٧هزار و ٤۰ نفر 
جمعيت فاقد هرگونه س��امانه آبرساني هس��تند كه آب آشاميدني 
مورد نياز س��اكنان اين روس��تاها به وس��يله تانكر آبرساني سيار از 
س��وي اين شركت، چاه هاي حفر ش��ده و موتور آب تامين مي شود. 
وي روستاهاي باالي ٢۰ خانوار غير برخوردار از آب آشاميدني سالم 
سيستان و بلوچستان را هزار و ٤٤٢ روستا ذكر كرد. مديرعامل آب 
و فاضالب روس��تايي اس��تان گفت: هم اينك هزار و ٢۰۸ روستاي 
استان با تانكر آبرساني مي شوند. وي ادامه داد: اين شركت براي رفع 
مشكل روستاهاي فاقد شبكه آبرساني ساخت ۱9 مجتمع آبرساني 
را در دس��ت اجرا دارد. مديرعامل آب و فاضالب روستايي سيستان 
و بلوچس��تان اظهار داشت: حدود 63درصد روستاهاي استان از آب 
آشاميدني بهداشتي بهره مند هستند كه كمترين اين شاخص مربوط 

به شهرستان چابهار با ٢۱ درصد است. 
ريگي با بيان اينكه براي رفع مش��كالت حوزه تامين آب بس��ته 
۱5هزار ميليارد ريالي به وزير نيرو ارائه شده است، بيان كرد: دولت 
در يك برنامه 3س��اله در تالش اس��ت تا ش��اخص هاي بهره مندي 

روستاهاي اين استان از آب آشاميدني بهداشتي را ارتقا دهد. 

چالش آب در 3 هزار روستاي 
سيستان و بلوچستان

كرمان|
مدي��ركل دفتر ج��ذب و حمايت 
از س��رمايه گذاري اس��تانداري كرمان 
گفت: در س��ال ج��اري تاكن��ون 5هزار 
و 3۰۰ ش��غل در استان ايجاد شده اس��ت. به گزارش ايسنا، 
وحيد ميرزايي در كارگروه اش��تغال و س��رمايه گذاري استان 
كرمان افزود: دولت براي ايجاد 9٧۰هزار شغل در سال جاري 
برنامه ريزي كرده اس��ت كه حداقل ش��غلي كه بايد در استان 

ايجاد شود، 3٤ هزار شغل است. 
وي گف��ت: ۱۰درصد اش��تغالي كه در س��ال ج��اري بايد 
در اس��تان كرمان ايجاد ش��ود از محل ط��رح كارورزي براي 
فارغ التحصيالن دانش��گاهي اس��ت. ميرزايي اظهار كرد: عدم 
ابالغ به موقع اعتبارات در 6ماه اول امسال موجب كندي روند 
ايجاد اشتغال شده بود كه در 6ماه دوم اين كمبودها مشخص 
شده و سهميه هر شهرستان به آن ابالغ شده است. وي گفت: 
در كن��ار فرمانداري ها بايد يك تيم مش��اوره قوي نيز به كار 

گرفته شود و دانشگاه ها نيز درگير كار شوند. 
ميرزايي ادامه داد: پيش بيني مي ش��ود كه تا پايان س��ال 
جاري منابع بس��يار زيادي به سمت استان سرازير شود و اگر 
از هم اكنون برنامه ريزي نداشته باشيم، دچار مشكل خواهيم 

شد. 
وي تاكيد كرد: فرماندار در هر شهرستان محور اصلي كار 
در حوزه اش��تغال قرار گرفته و برنام��ه زمان بندي نيز تدوين 

شده است. 
مدي��ركل فني و حرفه اي اس��تان كرمان گفت: در س��ال 
جاري س��هميه 3ه��زار و ٢٤۰ نفري براي اس��تان در اجراي 

طرح كاج )كارانه اشتغال جوانان( تعيين شده است. 

ايجاد ۵300 شغل در استان 
كرمان طي سال جاري

استاديار دانشگاه و كارشناس امور اقتصادي در يادداشتي تحليلي بررسي كرد

الزامات سياست تك نرخي كردن ارز

تقدير از شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران
بنابه گ��زارش روابط عمومي و ام��ور بين الملل، 
س��تاد مركزي برگزاري جشنواره شهيد رجايي كه 
همه ساله عملكرد دستگاه هاي اجرايي را در سطوح 
مختلف مورد ارزش��يابي قرار مي دهد تا تالش��گران 
عرص��ه خدمت به نظام مقدس جمهوري اس��المي 
اي��ران را شناس��ايي نماي��د، عملكرد ش��ركت ها و 
س��ازمان هاي تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را در س��ال ۱395 با توجه به شاخص هاي عمومي 
و اختصاص��ي مورد س��نجش ق��رارداد و از آنجا كه 
شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري 
اس��المي اي��ران از لحاظ ش��اخص هاي عملكرد در 

بخش برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي و خارجي 
و ني��ز عملياتي نمودن ماموريت ها و وظايف محوله 
براس��اس نتايج مكتسبه، »رتبه برتر« را احراز كرد، 

اين شركت را با اهداي »لوح تقدير« مفتخر كرد. 
ي��ادآوري مي ش��ود كه اين جش��نواره در س��ه 
سطح )سطح ملي، سطح دس��تگاه و سطح استان( 
س��ازمان ها را از لحاظ عملكرد ارزش��يابي مي كند. 
هدف اصلي اين ارزش��يابي، ارتق��ا و بهبود عملكرد 
دس��تگاه هاي اجرايي، افزايش كارآي��ي آنها، ترويج 
فرهن��گ عدالت گس��تري، مه��رورزي و خدمت به 

مردم است. 

بين الملل��ي  نمايش��گاه هاي  س��هامي  ش��ركت 
ج.ا.اي��ران كه بي��ش از نيم قرن س��ابقه خدمت به 
بخ��ش صنعت و تج��ارت را در كارنامه فعاليت هاي 
خود داراس��ت ضمن سپاسگزاري از اعضاي محترم 
س��تاد برگزاري مراس��م جش��نواره ش��هيد رجايي 
و حس��ن انتخاب آنها، از همه معاون��ان، مديران و 
كاركنان كوش��ا و پرتالش خود كه ايثارگرانه براي 
تقويت بنيه هاي اقتصادي كش��ور و رونق تجارت و 
صنع��ت آن فعاليت مي كنند و موجب ش��ده اند كه 
اين شركت به دريافت تقديرنامه مزبور مفتخر شود، 

قدرداني مي نمايد. 

دكتر ابوالقاسم جمشيدي|
 اين روزها اغلب اقتصاد خوانده هاي دانشگاهي 
در گفتمان و نوش��ته ها، مق��االت و مصاحبه هاي 
خ��ود عمده مش��كالت اقتص��اد امروز كش��ور را 
مرب��وط به تعلل در اج��راي تك نرخي كردن ارز 
مي دانند. تجربه اندوختگان اجرايي كشور به ياد 
دارن��د كه يك  بار در دولت س��ازندگي به توصيه 
بانك جهاني اين اقدام با هزينه بس��يار بااليي به 

اجرا گذاشته شد. 
ليكن بر اثر دو محدودي��ت: اوال، نبود ذخيره 
كاف��ي ارز در برابر ولع س��فته بازان و برانگيختن 
تقاض��ا ب��راي تبديل داراي��ي ثاني��ا آزاد نكردن 
قيمت ها در بازار ب��ه دليل نگراني از افزايش نرخ 
تورم، طرح به طور ناقص و ناموفق اجرا ش��د. در 
نتيج��ه؛ تالش ها عقيم ماند و )ملت هم س��يخ را 
خورد و هم پياز را( قيمت ارز به  ش��دت افزايش 
ياف��ت و با خ��روج ارز از كش��ور ت��اب مديريت 
قيمتي ارز به  ش��دت كاهش ياف��ت. همان زمان 
تركيه براي جذب ارز اقدام به سپرده گيري ارزي 
ايرانيان با نرخ هاي باالي ۱۰درصد براي بازسازي 
كشورش كرد، مشوق هايي را در اين زمينه پياده 
ك��رد. اما آنچ��ه از ميراث باقيمان��ده بر اقتصاد و 
بازار اثر گذاش��ت، آن بود كه بنگاه هاي توليدي و 
بخش مولد كشور نتوانست تسهيالت اخذ شده از 
بانك ها را در برابر افزايش قيمت جهنده ارز)براي 
واردات كاال و م��واد اوليه، كاالي نيم س��اخته و 
واس��طه يي و كاالي  هاي سرمايه يي به ويژه براي 
پروژه هاي س��رمايه گذاري( در سررس��يد مبادله 
اس��ناد تسويه كند: لذا بدهي بخش مولد در برابر 
تعهدات ارزي به روش هاي يوزانس و فاينانس با 
نرخ بهره و جرايم متعلقه سال به سال در بانك ها 
متراك��م و به صورت معوقات ارزي باقي ماند زيرا 
مطابق دستورالعمل بانك مركزي تسويه حساب 
ارزي در نظام بانكي در روز مبادله اس��ناد به نرخ 
روز مبادله قطعي مي ش��ود. در فاصله زماني بين 
ثبت س��فارش ت��ا ورود كاال به گمركات كش��ور 
و انعق��اد ق��رارداد جديد ريالي و اخ��ذ بارنامه و 
سياهه كاال جهت ترخيص و اجراي فرآيند توليد 
و ف��روش تا سررس��يد بدهي ارزي و تس��ويه آن 
هر گونه نوس��ان فزاينده نرخ ارز موجب تضعيف 
س��رمايه در گردش توليد كننده و نابس��اماني در 
قيمت تمام شده و كاالي فروش رفته مي شود؛ به 
ويژه پروژه ها را در زمان بهره برداري غيراقتصادي 

و محصول توليدي را غيررقابتي مي كند. 
در اين فرآيند بديهي اس��ت كه س��رمايه گذار 
و توليد كنن��ده، انگي��زه كار و تالش را از دس��ت 
مي دهن��د ه��ر گونه تصمي��م ضربت��ي تغيير در 
رون��د كس��ب و كار؛ عمال واحده��اي توليدي را 

غيراقتصادي و محصول او را غيررقابتي مي كند. 
نهايت��ا؛ مش��تريان بانك موقع تس��ويه بدهي 
دچار مش��كل بازپرداخت مي شوند. بديهي است، 
تراك��م بدهي ناش��ي از افزايش جهن��ده نرخ ارز 
عم��ال ق��درت رقابت��ي توليد كنن��ده را در برابر 
واردات تضعي��ف مي كن��د؛ و در كوتاه مدت تورم 
ه��م نمي تواند ضرر و زيان بخش توليد را جبران 
كند. اين فرآيند موجب ورشكس��تگي واحد هاي 
توليدي به ويژه واحدهاي توليدكننده محصوالت 
با دوام و طرح هاي جديد س��رمايه گذاري شده يا 
در حال آبستني سرمايه؛ غيراقتصادي مي شوند. 
در تجربه گذش��ته آث��ار زيانبار اعمال سياس��ت 
تثبي��ت قيمت ها، همراه با ت��ك نرخي كردن ارز 
موجب شد برخي از بنگاه ها به سوي ورشكستگي 
و ركود برود و متقابال مطالبات بانك ها به  ش��دت 
افزاي��ش يابد. ت��راز بانك ه��ا نا موزون ش��ده و 
عكس العمل تورمي بازار عمال قدرت خريد مردم 
را كاهش داد. ظهور همزمان رشد جمعيت و بروز 
بحران بيكاري در بازار اشتغال و افزايش انتظارات 
و تقاضاي كل در جامعه، شرايط را سخت تر كرد. 
مصرف كنندگان و تامين كنندگان معاش زندگي 
)سرپرست خانواده( اجباراً تمام اين چالش ها را با 
اندوخته گذشته جبران و تحمل كردند؛ اندوخته 
خانواده ها به جي��ب واردكنندگان، فرصت طلبان 

ب��ازار و رانت خ��واران انتقال يافت و نرخ رش��د 
واقعي حس��اب سرمايه به ش��دت كاهش يافت و 
حتي در برخي از س��ال هاي متمادي منفي ش��د 
و عمال بازار كس��ب وكار داخل به دست كاالهاي 
خارجي افت��اد. با گذر از مقدم��ه فوق هم اينك 
مروري بر محدوديت هاي تك نرخي كردن ارز در 

شرايط فعلي مي پردازيم. 
محدوديت ه��ا و چالش هاي پي��ش روي تك 
نرخ��ي ك��ردن ارز در كوتاه مدت)خروجي پروژه 

تك نرخي كردن ارز( عبارتند از: 
۱- محدوديت وجود ارز به ميزان كفايت براي 
پاسخگويي به تقاضاها ي واقعي و پنهان در بازار 

در شرايط فعلي. 
٢- نگران��ي از پذي��رش ت��ورم به وي��ژه تورم 
جهنده ناش��ي از آزادس��ازي قيمت ها در دولت و 

مجلس شوراي اسالمي. 
3- وجود ركود در بازار همراه با تورم. 

٤- مس��ووليت پذيري بانك مركزي در حفظ 
ارزش پول ملي ك��ه اصلي ترين وظيفه آن بانك 

است. 
5- نگراني از خروج شتابان سرمايه

6- نگران��ي از تحريك تقاضا براي ارز و تمايل 
اشخاص به تبديل ثروت و دارايي ارز خود. 

٧- ع��دم همبس��تگي فك��ري و ناب��اوري به 

استراتژي واحد جهت تدوين و اجراي يك الگوي 
اقتصادي مس��تدام و بلندمدت متناسب با ميزان 

توان و ظرفيت كشور.
 از اي��ن رو تك نرخي ك��ردن ارز زماني رافع 
قس��متي از معضالت اقتصادي مي ش��ود كه اوال 
ذخي��ره ارزي كاف��ي در دس��ت دول��ت و بانك 
مركزي وجود داشه باش��د، ثانياً اقتصاد سياسي 
از ثب��ات كافي برخوردار گ��ردد، ثالثاً متغيرهاي 
اقتصاد با ثبات نس��بي حركت كنند، رابعا بخش 
خصوصي واقعي با اصالت، با قبول مس��ووليت و 
تعهد به رس��الت ملي و آوردن سرمايه فيزيكي و 
دانش و تجربه، به ميدان عمل وارد شود، خامسا 
دولت و ب��ه ويژه نهادهاي ملي با اعتماد راس��خ 
به آزادس��ازي ظرفيت هاي نهفته در دارايي هاي 
ملي درچارچوب اجراي اصل ٤٤ قانون اساس��ي 
اقدام كند همچنين اقتصاد سياس��ي با تعامالت 

بين المللي از ثبات نسبي برخوردار شود. 
 در ص��ورت تحق��ق ش��رايط ف��وق و فضاي 
مناس��ب براي كس��ب وكار؛ تك نرخي كردن ارز 
و اص��الح نظام پول��ي كش��ور امكان پذير خواهد 
بود. اما در ش��رايط فعلي كه چندگانگي ارزي در 
نظام پولي كشور مستمراً ادامه داشته است، براي 
خروج از اين محدوديت ها، نياز به حفظ س��رمايه 
اجتماعي و به ناچار مجبور به پذيرش نسخه گام 

ب��ه گام و تمركز در اجراي سياس��ت هاي كلي و 
هدف گيري هاي مبتني بر اقتصاد مقاومتي براي 

برون رفت از وضعيت فعلي باشد. 
 براي رفع نگراني توليدكنندگان و رقابت پذير 
كردن كاالها در برابر كاالهاي مش��ابه خارجي و 
راه اندازي ظرفيت هاي بالقوه بخش توليد كشور، 
دولت كه صاحب ارز حاصل از صادرات انفال نظير 
نفت اس��ت؛ مي تواند ارز بخ��ش توليد را، نظارت 
ش��ده با قيمت تثبيتي و )ترجيحي مناس��ب( به 
بخش توليد و س��رمايه گذاري هاي مولد با ارزش 
افزوده اختصاص و تامين نمايد، تعرفه هاي اقالم 
مورد مصرف در بخش مولد كشور را شفاف نمايد. 
درآم��د امروز خود از ماليات را موكول به آينده و 
از مح��ل درآمدهاي مالياتي آتي بنگاه ها با ارزش 
افزوده بيشتر كسب نمايد. بدين ترتيب و با اجراي 
دقيق اس��تاندارد ملي، كميت و كيفيت توليدات 
بهتر ش��ده و قيمت توليدات رقابتي خواهد شد و 
بدين روش صادرات رقابت پذير شده و رشد مورد 

انتظار محقق خواهد شد. 
 در مقابل براي جبران درآمد دولت و خروج 
از چالش دمپينگ بر واردات كاالهاي مصرفي از 
مجاري رسمي و غيررسمي و قاچاق به كشور و 
رهايي از كاالهاي دپو ش��ده نامرغوب خارجي؛ 
با ابزار تعرفه س��نگين و اعمال اس��تاندارد هاي 
اجب��اري مي تواند قيم��ت ارز را ب��راي واردات 
كاالهاي مصرفي خارجي ب��ا نرخ باالتر و تعرفه 
بيشتر تامين كند. تاجر وارد كننده اقالم مصرفي 
انب��وه مي تواند از ارز صادرات��ي يا از ارز دولت با 
قيمت حاش��يه بازار اس��تفاده كند. صادر كننده 
هم آزادانه مي تواند ارز خود را به قيمت حاشيه 
بازار آزاد ارز به وارد كننده كاالهاي مصرفي يا به 

بخش خدمات اختصاص دهد.
بدي��ن صورت با عبور از اين مس��ير؛ به مرور 
و در يك بازه زمان��ي معقول با تثبيت تحركات 
اقتصاد سياس��ي و برقراري ثبات سياسي و رفع 
كامل تحريم هاي ظالمانه و رفع معضالت ركود 
و بي��كاري كه خود ارتباط پيوس��ته يي با بحث 
ف��وق دارد؛ فضا براي تك نرخي كردن ارز آماده 

خواهد شد.
آنگاه كه كش��ور آماده آزادس��ازي اقتصاد به 
طور شفاف و بدون تبعيض و انحصار شود قطعا 
نوسانات قيمت ارز محدود و با ثبات خواهد شد. 
دولت با همراهي بازار بدون فش��ار و با س��رمايه 
اجتماع��ي پش��تيبان، اقتص��اد كالن را با روند 
مناسب و رش��د پاينده با نگاه توسعه يي حركت 
خواه��د داد و انتظارات اقتص��اد مقاومتي و تك 
نرخي ارز با استقبال جامعه و با هزينه بسيار كم 

محقق خواهد شد. 
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اقتصاد اجتماعي12
سربازها ديپلم مهارتي 

مي گيرند
معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش از 
برگزاري جلسات مشتركي با ستاد كل نيروهاي مسلح 
خبر داد و گفت: مذاكراتي بر سر كسر خدمت سربازي 
فارغ التحصيالن رشته هاي فني و ارائه ديپلم مهارتي دوم 
به فارغ التحصيالن رشته هاي نظري در حال انجام است. 
عل��ي زرافش��ان در گفت وگ��و ب��ا ايس��نا، درباره 
مهارت آموزي در دوران سربازي اظهار كرد: در تالشيم 
تا مهارت آموزي را در كش��ور توسعه دهيم. در همين 
راستا س��تاد كل نيروهاي مسلح جلسات مشتركي با 
بخش هاي مختل��ف دارد كه يكي از كارگروه ها مربوط 
به آموزش و پرورش اس��ت. وي افزود: موارد مختلفي 
در اين جلس��ات مشترك در دس��ت بررسي است كه 
از جمل��ه آنها تعيي��ن تكليف خدمت س��ربازي براي 
دانش آموزان فارغ التحصيل شاخه هاي فني و حرفه اي 
است. بحث اعطاي مشوق هايي مبني بر كسر خدمت از 
دوره سربازي براي فارغ التحصيالن اين رشته ها مطرح 
اس��ت. همچنين قرار اس��ت توافقاتي صورت بگيرد تا 
آنها كه فارغ التحصيل رشته هاي نظري هستند نيز در 
دوره س��ربازي تحت آموزش هاي مهارتي قرار بگيرند. 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: 
ت��الش مي كنيم مهارت ها را ط��وري تنظيم كنيم كه 
اين دانش آموزان يك ديپلم ديگر هم بگيرند، يعني دو 

ديپلم داشته باشند. 
زرافشان در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه 
آيا كاهش 600 پرسنل از بدنه وزارت آموزش و پرورش 
صح��ت دارد؟ گف��ت: در ماده 33 قانون برنامه شش��م 
توسعه آمده است كه بايد دستگاه هاي دولتي 15درصد 
از نيروهايش��ان را كاهش دهند. البت��ه اين موضوع در 
قانون برنامه پنجم توس��عه هم مطرح بود اما اجرا نشد. 
بايد طبق برنامه شش��م توس��عه 15درصد از نيروهاي 

آموزش و پرورش كاهش يابد. 

 شناسايي ۹۰ هزار كودك
دچار سوءتغذيه

رييس كميت��ه امداد از شناس��ايي ۹0هزار كودك 
دچار سوء تغذيه خبر داد و گفت: براي تغذيه آنها مبلغ 

۷0هزار تومان به صورت ماهانه واريز مي شود. 
پرويز فتاح با حضور در كميسيون فرهنگي مجلس 
با تش��ريح اقدامات اين نهاد با بي��ان اينكه همكاري و 
تعامل بس��يار خوبي با دولت داريم، گفت: . وي با اشاره 
ب��ه اينكه در رابطه با بيمه تامي��ن اجتماعي ۲50هزار 
خانوار اقدام كرده ايم گفت: در حال حاضر حدود 5هزار 
نفر يك سوم حقوق بازنشستگي را دريافت مي كنند در 
حال��ي كه وضعيت مطلوب براي ما اين اس��ت كه اين 
افراد مس��تمري بگير تامين اجتماعي شوند.  وي افزود: 
در حال حاضر هزينه تحصي��ل 330هزار دانش آموز و 
۷۲هزار دانش��جوي تحت پوشش برعهده كميته امداد 
است به طوري كه در اول مهر امسال براي دانش آموزان 
مبلغ 100 هزار تومان براي تهيه نوشت افزار در اختيار 
آنها قرار گرفت.  همچنين متوسط شهريه هر دانشجو 
در دانش��گاه آزاد اس��المي 1.5ميليون توم��ان برآورد 
مي شود كه از سوي كميته امداد پرداخت مي شود. فتاح 
با بيان اينكه بيش��ترين جمعيت تحت پوشش كميته 
ام��داد را زنان سرپرس��ت خانوار با ح��دود يك ميليون 
نفر تش��كيل مي دهند، گف��ت: همچنين يك ميليون و 
300هزار نفر افراد سالمند و روستايي و 1۷5هزار يتيم 
تحت پوش��ش اين نهاد حمايتي ق��رار دارند كه به طور 
متوس��ط هر يتيم با توجه به شرايط خانوادگي خود 5 
حامي مردمي دارد و متوس��ط 1۴0هزار تومان از سوي 
حاميان خود دريافت مي كند. رييس كميته امداد امام 
خميني)ره( با اش��اره به آس��يب هاي اجتماعي و تحت 
پوش��ش قرار گرفتن خانواده هاي آسيب ديده از سوي 
اين نهاد حمايتي گفت: در حال حاضر 35هزار خانواده 
تحت پوش��ش كميته امداد هستند كه سرپرست اين 

خانواده ها در زندان به سر مي برند. 
وي همچنين خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد 
كه سرپرس��ت آنها اعتياد به موادمخدر دارد را ۴0هزار 
نفر اعالم كرد و گفت: متاس��فانه شاهد دست برد زدن 
به صندوق هاي صدقه از س��وي معتادان در ش��هرها به 
ويژه تهران هس��تيم كه اين مش��كل را ب��ا جمع آوري 
صندوق ه��اي قديم��ي و الكترونيكي ك��ردن پرداخت 
صدقات حل كرده ايم. فتاح همچنين با اشاره به كمك 
كميته امداد به كودكان كمتر از 6 س��ال تحت پوشش 
گفت: ۹0هزار كودك داراي سوء تغذيه شناسايي شده 
و براي تغذيه آنها مبلغ ۷0هزار تومان به صورت ماهانه 

واريز مي شود.

ايجاد ۴ هزار فرصت شغلي 
براي معتادان

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر به ايجاد ۴هزار 
فرصت ش��غلي براي معتادان اشاره كرد و در خصوص 
بيمه اعتياد، گفت: در س��ال ۹6 بودجه به ۷۹ميليارد 
توم��ان افزاي��ش پي��دا كرده اس��ت در ح��ال حاضر 
دس��تور العمل اجرايي آن نوشته ش��ده ولي همچنان 
براساس دستورالعمل سال قبل كار انجام مي شود هر 
آنچ��ه در كميته درمان در برنامه ريزي انجام مي دهند 
بايد مصوب بش��ود كه اگر انجام ش��ده جاي تشكر و 

قدرداني دارد. 
افشار با اشاره به اينكه درمان اعتياد رايگان نمي شود، 
اف��زود: با اعتبار ۷۹ميليارد توماني هم نمي ش��ود همه 
معتادان را زير پوشش قرار داد سرانه بيمه بايد در سال 
۲۲ ميليارد تومان افزايش پيدا كند تا بتوانيم به اجراي 

برنامه هايمان برسيم. 
وي گفت: مراكز ماده 16 بايد در اختيار بهزيس��تي 
 باش��ند كه 1۸ مركز در اختيار اين نهاد قرار گرفتند و
۲ مركز ديگر هم تا پايان ماه به بهزيستي واگذار مي شود، 
 ۸ مركز هم بايد براي نگهداري زنان داش��ته باشيم كه

5 مركز قبال فعال بود و 3 مركز ديگر هم تجهيز شد و 
دو مركز هم براي زنان باردار در نظر گرفته ش��ده است 

كه به زنان معتاد باردار خدمات رساني مي كند. 
افش��ار گفت: ۷ه��زار و 516 مركز اق��دام به درمان 
معتادان مي كند 301 تيم سيار هم به معتادان خياباني 
خدمات رساني مي كنند. تعداد زيادي از دي اي سي ها 
 به مت��ادون درماني و افزايش خدمات مجهز ش��ده اند.

۷۷ مركز نگهداري شبانه در كشور فعال است. اين تعداد 
از ابتداي سال كمتر بود اما هنوز به ايده آل نرسيده ايم. 
در سيس��تان و بلوچستان اقدامات خوبي در اين زمينه 
انجام شده است و خوشحاليم كه سمن ها براي فعاليت 
در امر كاهش و پيشگيري از اعتياد ورود پيدا كرده اند. 

اخبار

ازدواج هاي سه ماه پاياني سال با گواهي سالمت ژنتيك ثبت مي شود

غربالگري ژنتيك اجباري شد

ريحانه جاويدي  
س��االنه 100هزار نفر به معلوالن كشور اضافه 
مي ش��ود كه از اين ميان 30هزار نفر را كودكاني 
تش��كيل مي دهند كه به دليل اختالالت ژنتيكي 
م��ادرزادي، از داش��تن زندگ��ي س��الم و طبيعي 
مح��روم مي مانند. اما س��رانجام پس از تالش هاي 
بس��يار، غربالگ��ري ژنتي��ك در م��اده ۷5 قانون 
برنامه شش��م توس��عه گنجانده ش��د و پيش بيني 
كارشناس��ان بهزيس��تي مبني بر اين است كه در 
سه ماه پاياني س��ال 13۹6،  تمامي زوج ها هنگام 
انجام آزمايش پيش از ازدواج غربالگري ژنتيك را 

هم انجام دهند.

با وجود اين، برخي نمايندگان مجلس از وجود 
چنين طرحي بي خبرند. 

و  معلولي��ت  از  حاص��ل  رن��ج  سال هاس��ت 
هزينه ه��اي م��ادي و معنوي بروز چني��ن اتفاقي 
س��بب ش��ده تا راه هاي پيش��گيري از ب��روز اين 
مش��كل در راس دغدغه ه��اي دس��ت اندركاران و 
مطالب��ات مردم از دولت قرار گيرد. انجام آزمايش 
ژنتيك به وي��ژه براي زوج هايي كه ريس��ك ابتال 
ب��ه اخت��الالت ژنتيك��ي در آنها باالس��ت يكي از 
راه هايي به ش��مار مي رود ك��ه مي تواند آمار تولد 
نوزادان معلول را به طور چشمگيري كاهش دهد، 
در همين راس��تا سال 13۹1،  س��ازمان بهزيستي 

كش��ور اقدام به تهيه پيش نوي��س اليحه اجباري 
ش��دن مش��اوره هاي ژنتيك پي��ش از ازدواج كرد 
اما با مخالفت وزارت بهداش��ت در هيات دولت به 
تصويب نرس��يد؛ اليحه يي ك��ه در صورت تصويب 
مي توانست به شكل چش��مگيري از تولد نوزادان 
معلول جلوگيري كند و بيمه ها را نيز موظف كند 
ت��ا از خدمات ژنتيك حمايت هاي الزم را داش��ته 
باش��ند با وجود اين، اهميت ماج��را تا حدي بود 
كه مسووالن بهزيستي عقب نشيني نكنند و براي 
جلوگيري از هزينه هاي تولد كودكان معلول،  طرح 

ديگري را اجرا كنند.
مينو رفيعي مدير اداره پيش��گيري از معلوليت 

سازمان بهزيس��تي كش��ور درباره اين موضوع به 
»تع��ادل« مي گوي��د: »از س��ال 13۹1 كه وزارت 
بهداش��ت با پيش نوي��س طرح مخالف��ت كرد تا 
امس��ال فرصت داشتيم كه طرح را منطقي كنيم. 
بنابراين از سال 13۹3 تا 13۹5 يك طرح پايلوت 
انجام ش��ده كه براس��اس آن 100ه��زار متقاضي 
ازدواج م��ورد غربال قرار گرفتن��د و نتيجه يي كه 
از اين آزمايش حاصل ش��د نسبت به پيش نويسي 
كه س��ال ۹1 تهيه شده بود كارآمدتر و منطقي تر 

بود.«

 قانون در راه ابالغ به دفترخانه ها
رفيع��ي معتقد اس��ت اجباري ك��ردن چنين 
طرحي با ذات مشاوره در تضاد است و در شرايط 
اجبار ممكن اس��ت افراد صادقان��ه عمل نكنند و 
اين امر س��بب مي ش��ود آزمايش بي نتيجه بماند. 
رفيع��ي درباره اين موض��وع افزود: »بس��ياري از 
افراد نس��بت به مس��ائل ژنتيكي اط��الع ندارند و 
تصور مي كنند انجام چنين آزمايش��ي مانعي براي 
ازدواجش��ان خواهد بود. در ش��رايط عادي تمامي 
افراد ميزان 3درصد در خطر به دنيا آوردن فرزند 
معل��ول قرار دارن��د و آزمايش ژنتي��ك در تالش 
اس��ت تا اين ميزان به 10درصد و بيش��تر نرسد. 
بنابراين به جاي اجباري ش��دن مش��اوره ژنتيك، 
 آزمايش��ات غربالگري به ويژه براي موارد پرخطر 
در دستور كار قرار گرفت تا اينكه در سال 13۹5 
پس از سه سال تالش و كسب تجربه اين طرح به 
مجلس رفت تا در برنامه شش��م توسعه قرار گيرد 
كه اكنون براس��اس ماده ۷5 قانون برنامه شش��م 
توس��عه غربالگري براي تمام متقاضيان ازدواج از 
نظر بيماري هاي ژنتيكي الزامي شده،  آيين نامه آن 
با همكاري وزارت بهداشت تهيه و به هيات دولت 
ارسال شده تا پس از تصويب به دفاتر ثبت ازدواج 
ابالغ ش��ود. پيش بيني ها بر اين اس��ت كه در سه 
ماه پاياني سال تمام ازدواج ها با درخواست گواهي 

غربالگري انجام شود.« 
او درباره جزئيات اين طرح بيان كرد:   »آزمايش 
غربالگري شامل يك پرسشنامه تخصصي است كه 
با توجه به پاس��خ هايي ك��ه مراجعه كننده به آنها 
مي دهد،  متوجه مي ش��ويم آيا اين زوج در معرض 
خطر هس��ت ي��ا خي��ر. در صورتي كه مش��خص 
ش��ود ريس��ك اختالل ژنتيكي در افراد باالست، 
 مش��اوره هاي پيشرفته تري انجام مي شود و پس از 
آن در صورتي كه بيماري قابل پيش��گيري باشد، 

كارهاي مقدماتي انجام مي شود.«
رفيعي درباره همكاري وزارت بهداش��ت با اين 
ط��رح تصريح كرد: »ب��ا توجه به اينكه س��ازمان 

بهزيس��تي كش��ور، سازماني اس��ت كه در مسائل 
مرب��وط به معلوالن ذي نفع ب��وده،  قانون الزام در 
انجام آزمايش��ات ژنتيك را هم اين سازمان تهيه 
كرده است اما از طرف ديگر در قانون براي وزارت 
بهداش��ت هم وظايفي تعيين شده كه براساس آن 
مقرر ش��د تا وزارت بهداشت با سازمان بهزيستي 
همكاري كرده،  غربالگري در مراكز بهداش��تي كه 
زوج ها براي انجام آزمايش پيش از ازدواج مراجعه 

مي كنند،  انجام شود.«

 بهزيستي برخي هزينه ها را مي پردازد
درحال��ي كه مرداد امس��ال محمد اس��ماعيل 
مطل��ق، مديركل دفتر س��المت جمعيت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداش��ت،  اعالم كرد ۸5 درصد 
خدمات ژنتيك تحت پوش��ش بيمه قرار مي گيرد، 
 رفيعي نس��بت به اين موضوع اظه��ار بي اطالعي 
مي كند و پاس��خگويي رابه عهده مسووالن وزارت 
بهداش��ت و بيمه ه��ا مي داند. با وج��ود اين، مدير 
اداره پيش��گيري از معلوليت س��ازمان بهزيس��تي 
كش��ور، درباره كمك هاي مالي سازمان بهزيستي 
مي گويد: »س��عي كردي��م برخي آزمايش��ات كه 
بيم��اري خاص تري را نش��ان مي ده��د،  با هزينه 
مناسب انجام شود. طبق قانون براساس توان مالي 
افراد،  كم توان ها شناس��ايي ش��ده و خدمات را در 
مراكز مشاوره ژنتيك س��ازمان بهزيستي دريافت 
مي كنن��د و اگر الزم ش��ود بهزيس��تي هزينه ها را 
تقبل مي كند. در شرايط فعلي ۲56 مركز مشاوره 
ژنتيك در كل كش��ور فعال هستند كه پيش بيني 

مي شود تا پايان سال اين تعداد افزايش يابد.«

 مجلس از طرح خبر ندارد
اظهارات مينو رفيعي مدير اداره پيش��گيري از 
معلوليت سازمان بهزيستي كشور،  درباره تصويب 
ال��زام در انجام آزمايش ژنتيك پيش از ازدواج در 
حالي است كه  روز گذشته سلمان خدادادي عضو 
كميس��يون اجتماعي مجلس، اعالم كرد استفاده 
از مش��اور ژنتي��ك درحال حاضر به ش��كل قانون 
نيست، اما اگر بهزيستي اين موضوع را به مجلس 
اعالم كند؛ تالش مي ش��ود كه ب��ا تصويب قانون 

شرايط براي اجراي آن فراهم شود. 
نماين��ده م��ردم مل��كان در مجلس ش��وراي 
اسالمي، با اشاره به اينكه هزينه آزمايشات ژنتيك 
به مراتب بس��يار باالتر از آزمايش��ات ديگر است، 
افزود: هيچ زوجي تمايلي به انجام اين آزمايش��ات 
ن��دارد، اما اگ��ر اين آزمايش��ات عملي مي ش��د؛ 
به طورحتم مي توانس��تيم از تول��د كودكان معلول 

جلوگيري كنيم. 

زمان��ي هم��ه ناصرخس��رو را به ن��ام محلي ب��راي فروش 
داروهاي كمياب و ناياب و غيرقانوني مي ش��ناختند، اما حاال 
مسووالن وزارت بهداشت مي گويند اين شسرايط تغيير كرده 

است. 
مديركل دفتر بازرس��ي، پاس��خگويي به ش��كايات و امور 
حقوقي س��ازمان غذا و دارو گفت: فروش، عرضه و تبليغ دارو 
ب��ه صورت اينترنت��ي غيرقانوني و غيرمجاز ب��وده و به نوعي 

قاچاق محسوب مي شود. 
ش��هريار اس��المي تبار گفت: »ناصر خس��رو« زماني مركز 
ف��روش داروه��اي كمياب و قاچاق بود، ام��ا اكنون اين اتفاق 
از طري��ق س��ايت هاي اينترنت��ي صورت مي گي��رد و با اينكه 
ف��روش دارو از طري��ق اينترنت غيرقانون��ي و به نوعي قاچاق 
محسوب مي ش��ود، اما بيش��تر داروهاي قاچاق از طريق اين 
س��ايت ها عرضه و در محل به مش��تري تحويل مي ش��ود. او 
ادام��ه داد: فروش، عرض��ه و تبليغ دارو به ص��ورت اينترنتي 
غيرقانون��ي و غيرمج��از ب��وده و ب��ه نوعي قاچاق محس��وب 
مي ش��ود هم اكنون بازار ناصرخس��رو مانند چند سال گذشته 
نيس��ت، بلكه س��ايت هاي مختلف داروياب و... ايجاد شده اند 
 ك��ه داروه��ا را از مس��ير نادرس��ت تهيه و ب��ه مصرف كننده

مي رس��انند. اس��المي تبار اظهار كرد: م��وارد تخلف از طريق 
معاونت قضايي دادس��تاني كل كش��ور و همكاري پليس فتا 
پيگيري مي ش��ود. ب��راي برخورد ب��ا قاچ��اق، طرح هايي در 
س��ازمان اجرا ش��ده كه بخش هاي بازرس��ي و حقوقي آنها را 
بررس��ي و با هماهنگي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق پيگيري 

مي كنند. 
مديركل دفتر بازرس��ي، پاس��خگويي به ش��كايات و امور 
حقوقي س��ازمان غذا و دارو افزود: ح��دود 11000 داروخانه 
در كش��ور داريم كه بر اساس طرح تحول سالمت، برنامه هاي 
مشخص روزانه بازرسي از مراكز عرضه انجام مي شود و ساالنه 
ميانگين حدود 3 بار داروخانه ها مورد بازرسي قرار مي گيرند. 

بنابر اعالم روابط عمومي س��ازمان غذا و دارو، اس��المي تبار 
ادامه داد: تعداد بازرس��ي هاي ظن به قاچاق حدود 10 درصد 
 مجموع بازرسي هاس��ت و ميزان قاچ��اق در حوزه دارو حدود

5 درصد كل بازار دارو است. او گفت: از سال 13۹۲ تا 13۹5 
ميانگين س��االنه ح��دود 10درصد واردات دارو در راس��تاي 
اقتص��اد مقاومتي، كاه��ش واردات دارو را به كش��ور داريم و 
همزم��ان برنامه يي طراحي ش��ده تا ح��دود 10درصد قاچاق 
ورودي ني��ز كاهش يابد. در حمايت از طب س��نتي و تجويز 
داروه��اي گياهي، تبليغ اينترنتي مجاز اس��ت ولي فروش از 

طريق داروخانه هاي مجوزدار صورت مي گيرد. 
اس��المي تبار در پايان گفت: مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون 
مق��ررات امور پزش��كي و داروي��ي س��ال 133۴ مكمل هاي 
تغديه يي كه در درمان به كار روند، دارو محس��وب مي ش��وند 
و بيش��تر مشكالت تبليغ غيرمجاز و قاچاق دارو در اين گروه 
اس��ت، ولي به دليل تاثيرگذاري برخ��ي اقالم دارويي خاص، 
قاچاق دارو مهم تر، پيچيده تر و رديابي س��ازمان يافته آن در 

اولويت قرار مي گيرد. 
تبليغات دارو صرفا در نشريات و پايگاه هاي اينترنتي علمي 

- تخصصي و پزشكي مختص جامعه پزشكي منعي ندارد. 

سرانه مدارس هنوز پرداخت نشده است و مدارس دولتي ناچارند 
براي تامي��ن هزينه هاي جاري، از والدين پ��ول بگيرند. مطالبات 
حق التدريسي ها نيز به تعويق افتاده است؛ حق التدريسي هايي كه 

البته حاال ادعا و درخواست استخدام نيز دارند. 
وزي��ر آموزش و پرورش درباره س��رانه مدارس گفته اس��ت: 
اعتب��اري ك��ه گرفتيم به خزانه رفته بخش��ي براي پرس��نلي و 
مطالبات حق التدريس و بخش��ي براي س��رانه است. اميدواريم 
با گش��ايش خزانه، به زودي پرداخت شود. سيدمحمد بطحايي 
جزئي��ات طرح »ايران مهارت« را تش��ريح كرد و گفت: در اين 
طرح دبيرس��تاني ها در ۲0 جلس��ه ب��ا مهارت هاي پايه آش��نا 
مي ش��وند و اه��داف آن با »ط��رح كاد« متفاوت اس��ت. او در 
حاش��يه مراس��م رونمايي از طرح كتاب ايران مه��ارت با بيان 
اينكه دانش آموزان بنا به عالقه، امكانات و مقتضيات منطقه يي 
و شرايطي كه منطقه دارد مي توانند اين 500 مهارت را انتخاب 
كنن��د اظهار كرد: مقام معظم رهبري و رييس جمهور اش��ارات 
مفصلي به ضرورت مهارت آموزي داشتند كه سعي مي كنيم در 

راستاي عملياتي كردن اين منويات حركت كنيم. 
وزير آم��وزش و پرورش ب��ا بيان اينكه در قال��ب اين طرح 
دانش آم��وزان م��ا برخ��ي ح��رف و فن��ون را تمرين ك��رده و 
مهارت هاي��ي را مي آموزند گفت: زم��ان مهارت آموزي كوتاه و 
مختصر اس��ت اما مي تواند در توسعه كارآفريني و ايجاد انگيزه 
موثر باش��د و دانش آموزان را از محفوظات خارج كند. بطحايي 
درباره طرح »كاد« كه در گذش��ته اجرا مي شد گفت: تجربيات 
خوبي از طرح هاي مش��ابه داشتيم اما برخي از آنها متوقف شد. 
اين طرح، همان طرح كاد نيس��ت. در ط��رح كاد دانش آموزان 
هفته يي يك بار به كارگاه ه��ا مراجعه و مهارت ها و ظرافت هاي 
ش��غلي را مي آموختند ام��ا در اين طرح دبيرس��تاني ها در ۲0 

جلسه 1.5ساعته با مهارت هاي پايه آشنا مي شوند و اهداف آن 
با طرح كاد متفاوت اس��ت. وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 
اميد اس��ت تعداد زي��ادي از دانش آموزان تحت پوش��ش طرح 
»اي��ران مهارت« ق��رار بگيرند گفت: بخش وس��يعي از مدارس 

متوسطه اول و دوم مجري طرح خواهند شد. 
بطحاي��ي در پاس��خ ب��ه اينك��ه اي��ن آموزش ه��ا در داخل 
م��دارس صورت مي گيرد يا خارج از آن؟ گفت: تالش مي كنيم 
آموزش ها در داخل مدرس��ه صورت گيرد، اما در برخي رشته ها 
كه تجهيزات قابل انتقال نيس��ت، دانش آم��وزان بايد به مراكز 
فني بروند. 500 نوع مهارت متناس��ب با ش��رايط هر مدرسه و 
منطقه در نظر گرفته شده كه از جمله آنها مي توان به كار روي 
چوب، صنعت جواهرس��ازي، كار روي طال، سفالگري و... اشاره 
ك��رد. او درباره هزينه هاي اين طرح گفت: بخش��ي از اعتبارات 
از س��وي ما، بخشي از س��وي س��ازمان فني و حرفه اي تامين 
مي ش��ود و براي بخش��ي ديگر نيز روي كمك و مشاركت اوليا 

حساب مي كنيم. 

»ناصرخسرو« ديگر »ناصرخسرو« نيست

مشكل بودجه براي پرداخت سرانه مدارس

طرح »جذب و س��اماندهي كودكان كار خيابان« از مرداد ماه 
آغاز شد، اما ساعتي پس از آغاز اين طرح موجي از انتقادات به نحوه 
جمع آوري به فرمانداري وارد شد تا جايي كه وزارت كار، بهزيستي، 
اعضاي ش��وراي شهر و NGOهاي فعال در حوزه كودك بارها از 
اجراي اين طرح اظهار نگراني كرده  و نسبت به اين طرح نقدهايي 
داش��تند و بارها اعالم كردند كه جمع آوري كودكان بايد مطابق با 
آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني مصوب 13۸۴ هيات دولت 
انجام گيرد، نه اينكه جمع آوري كودكان همراه با طرح جمع آوري 

متكديان و معتادان اجرايي شود. 
طبق مصوبات فرمانداري در خصوص طرح جمع آوري متكديان، 
دعوت كننده اين طرح از س��اير نهادها براي اجرا فرمانداري تهران 
بوده اس��ت و موض��وع طرح نيز معت��ادان و متكديان اس��ت، اما 
طي اجراي اين طرح كودكان كار و خيابان نيز دس��تگير ش��ده و 
به مراكز نگهداري منتقل ش��دند. پس از اي��ن اقدامات، وزير كار 
اجراي اين طرح را مشكل دار توصيف كرد. همچنين مديركل دفتر 
امور آس��يب هاي اجتماعي اين وزارتخانه نيز در هفته گذش��ته به 
صراحت اعالم كرد كه كودكان كار و خيابان بايد از شمول مصوبه 

جمع آوري فوريت هاي خدمات اجتماعي تهران خارج شوند. 
حال روزبه كردوني، مديركل دفتر امور آسيب هاي اجتماعي 
وزارت رفاه از برگزاري جلس��ه يي به رياس��ت فرماندار تهران و با 
حضور معان مركز اجتماعي و فرهنگي وزارت كشور، نمايندگان 
وزارت كار، نماين��دگان دس��تگاه هاي مرتبط با اين موضوع مثل 
شهرداري، بهزيس��تي و نيروي انتظامي خبر مي دهد كه نتيجه 
اين جلس��ه مصوبه يي اس��ت كه بيانگر به ثمر رسيدن پيگيري 
مخالف��ان نحوه اجراي اي��ن طرح اعم از فع��االن حقوق كودك 
دولتي و غيردولتي است. كردوني در اين باره به ايلنا گفت: پيرو 
نشست مجتمع فوريت هاي خدمات اجتماعي شهر تهران مصوب 
ش��د؛ موضوع حمايت اجتماعي و جذب و توانمندسازي كودكان 
كار و خيابان از ش��مول مصوبه فوريت خدمات اجتماعي ش��هر 
تهران خارج شود و مطابق آيين نامه ساماندهي كودكان خياباني 

)حماي��ت اجتماعي از كودكان كار و خيابان( به عهده س��ازمان 
بهزيستي و وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعي قرار گيرد. 

او با اش��اره به اينكه اصوال ن��گاه تهديد محور به كودكان كار و 
خيابان رويكرد مناسبي براي حمايت اجتماعي از كودكان نيست، 
تاكيد كرد: دبيرخانه شوراي حمايت اجتماعي از كودكان فعال تر 
مي ش��ود و با همفكري با س��ازمان هاي مردم نهاد و صاحبنظران 
دانشگاهي و همچنين هماهنگي بيشتر بين دستگاه هاي اجرايي 
تالش مي شود، روند حمايت اجتماعي از كودكان هدفمندتر گردد. 
مديركل دفتر امور آس��يب هاي اجتماعي وزارت رفاه در ادامه 
اظه��ار كرد: فرمان��داري تهران عطف به نامه وزير كش��ور خطاب 
به اس��تاندار تهران در سال ۹3 و با اس��تناد به مصوبه ساماندهي 
متكديان در س��ال ۷۸ و مصوبه شوراي اجتماعي كشور با موضوع 
ساماندهي متكديان و آسيب ديدگان اجتماعي تهران از مرداد ماه 
ج��اري اقداماتي را براي جمع آوري معت��ادان متجاهر و متكديان 
انجام داد. كردوني با اشاره به اينكه از ابتداي اجراي اين مصوبه، نظر 
كارشناسي وزارت رفاه و تاكيد دكتر ربيعي كه مبتني بر مشورت با 
فعاالن مدني، مطالعات كارشناسي، تجارب داخلي و بين المللي به 
ويژه طرح هاي اجراي شده قبلي بود بر اين اساس بود كه كودكان 

كار و خيابان بايد از شمول اين مصوبه خارج شوند.

رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا گفت: اين سامانه براي 
ثبت هوش��مند تخلفات و اعمال قانون رانندگان ايجاد شده است 
و با راه اندازي آن پليس راه اس��تان ها مي تواند در لحظه، تخلفات 

رانندگان را رصد كند. 
به گزارش ايسنا، سردار تقي مهري در مراسم افتتاح 35 مركز 

مانيتورينگ در استان هاي كشور اظهار كرد: 
اين س��امانه هوش��مند براي ثبت تخلف و اعم��ال قانون براي 
رانندگان متخلف اس��ت و امروز ش��اهد افتتاح مركز مانيتورينگ 
در 35 اس��تان هستيم. با راه اندازي اين سامانه، پليس راه استان ها 

مي تواند در لحظه تخلفات رانندگان را در استان خود رصد كند. 
ريي��س پليس راهنمايي و رانندگي ناج��ا اضافه كرد: در حال 
حاضر 1300 دوربين در سطح كشور براي ثبت تخلف وجود دارد 
و بيش از ۷50 دستگاه دوربين هاي نظارتي نصب شده  است كه در 
پليس راه استان ها مورد استفاده قرار مي گيرد. راه اندازي اين مركز 
مانيتورينگ باعث مي ش��ود كه ماموران در استان ها، رصد بهتري 
داشته باشند همچنين اين اقدام مسووليت پذيري استان ها را نيز 
افزايش مي دهد. همچنين آخرين وضعيت جاده ها، محدوديت ها و 
ممنوعيت ها در اين مركز كنترل مي ش��ود و عالوه بر كنترل اين 

موارد در مركز، اين امكان براي استان ها نيز وجود دارد. 
مه��ري با بيان اينكه پليس راهنمايي و رانندگي به س��مت 
ارائه خدمات هوشمند حركت مي كند، گفت: تالش ما اين است 
كه بتوانيم با اين اقدامات هوش��مند در كاهش سوانح رانندگي 
تاثير داشته و به س��متي حركت كنيم تا بتوانيم اشراف كاملي 

داشته باشيم. 
وي با اش��اره به استفاده از انواع دوربين ها گفت: در حال حاضر 
معابر درون شهري و برون شهري به بيش از 10هزار دستگاه از انواع 
دوربين ها مجهز ش��ده اند و با توجه به برنامه يي كه در نظر گرفته 

شده، 1۸۸۸ دوربين ديگر بايد نصب مي شد كه تاكنون نصب بيش 
از 1۲00 دس��تگاه عملياتي شده اس��ت كه اميدواريم نصب باقي 

دوربين ها تا پايان تابستان سال ۹۷ به سرانجام برسد. 
رييس پلي��س راهنمايي و رانندگي تهران ب��زرگ اضافه كرد: 
نيازمند اين هس��تيم كه در جاده هاي برون ش��هري دوربين هاي 
بيش��تري نصب ش��ود. در بي��ش از ۴50 هزار كيلومت��ر از معابر 
نيازمند ايجاد مراكز مانيتورينگ هستيم و در حال حاضر 10 مركز 

مانيتورينگ در داخل شهرها داريم. 
مهري با بيان اينكه اين اقدامات براي پيشگيري از سوانح صورت 
مي گي��رد، به كاهش آمار تلفات اش��اره كرد و گفت: درس��ال۸۴، 
۲۸هزار جانباخته داش��تيم كه اين آمار در س��ال ۹5 به كمتر از 
16هزار نفر رسيد. همچنين از هفته ناجاي سال گذشته تا مردادماه 
امس��ال، تعداد افرادي كه جان خود را از دس��ت داده اند، 5۷۷ نفر 
كاس��ته ش��د كه اين آمار ۴درصد از مدت مشابه كمتر است. اين 
اتفاق تنها با هماهنگي و تعامل تمام دستگاه هاي امدادي، خدماتي 

و اصحاب رسانه صورت مي گيرد. 

كودكان كار با متكديان جمع آوري نمي شوند 

ثبت تخلفات رانندگي با راه اندازي مركز مانيتورينگ
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بعد از 2بخشنامه سنت شكن نجفي، پارلمان محلي پايتخت »طرح ساماندهي واگذاري امالك« را تصويب كرد

گام سوم فسادزدايي از مديريت شهري

در هفدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن مطرح شد

شكاف طبقاتي 5 برابري شمال و جنوب تهران

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 
بعد از اينكه محمدعلي نجفي، شهردار تهران طي دو 
بخشنامه جداگانه در خصوص منع صدور هولوگرام و نيز 
ساماندهي عملكرد شوراي شهرسازي و معماري مناطق 
عمال مبارزه با فساد در شهرداري را كليد زد، روز گذشته 
نوبت شوراي شهر پنجم بود كه نخستين طرح ضدفساد 
ش��وراي پنجم را تصويب كند. در نشس��ت علني ديروز 
پارلمان ش��هري پايتخت، طرح الزام شهرداري تهران به 
س��اماندهي واگذاري حق بهره ب��رداري امالك، اراضي و 
اموال غيرمنقول شهرداري به اشخاص حقيقي، حقوقي 
و موسسات عمومي غيردولتي مورد بررسي قرار گرفت و 

در نهايت با 13راي موافق به تصويب رسيد. 
به گ��زارش »تعادل« بر اس��اس اين ط��رح هرگونه 
واگذاري ام��الك، اراضي و اموال غيرمنقول ش��هرداري 
تهران و س��ازمان ها و ش��ركت هاي تابعه به صورت حق 
بهره برداري به رايگان يا با ش��رايط معين به موسسات و 
نهادهاي عمومي غيردولتي، اشخاص حقيقي و حقوقي از 
جمله موسسات خيريه، بيمارستان ها، مساجد، هيات ها 
و... باي��د پس از ارائه اليحه توس��ط ش��هرداري تهران يا 
در قالب طرح توس��ط اعضاي ش��ورا به تصويب شوراي 
اسالمي شهر تهران برس��د. اين مصوبه از زمان تصويب 

الزم االجراست. 
همچنين براس��اس اي��ن مصوبه كلي��ه مصوبه هاي 
و  آيين نامه ه��ا  و  ته��ران  اس��المي ش��هر  ش��وراهاي 
دستورالعمل هاي داخلي ش��هرداري تهران مغاير با اين 

مصوبه لغو مي شود. 
بر اساس تبصره دوم نيز شهرداري مكلف است، كليه 
واگذاري هاي مغاير اي��ن ماده واحده را تا قبل از اجرايي 
ش��دن ظرف يك ماه به شورا گزارش دهد. همچنين هر 
گونه تخصيص بودجه از تاريخ اجرايي شدن اين مصوبه 
به كدپروژه هاي موجود يا ايجاد رديف و كد پروژه جديد 
در س��ال هاي  آينده قبل از طي شدن فرآيند اين مصوبه 

ممنوع است. 

 خيريه ها امالك شهرداري را پس نداده اند
ب��ه گزارش »تع��ادل« اين طرح قب��ل از تصويب در 
صحن شورا مورد بررسي قرار گرفت و اعضا نظرات خود 
را در اين خصوص اعالم كردند. از جمله محسن هاشمي، 
رييس ش��وراي ش��هر تهران عنوان كرد كه بس��ياري از 
موسس��ات فرهنگي و خيريه ها كه از شهرداري زمين و 
امالك دريافت كردند، با اتمام فعاليت شان امالك را پس 
ندادند. وي توضيحات بيشتري در اين خصوص ارائه كرد 
و گفت: در زماني كه قانون كمك ش��هرداري ها به مراكز 
آموزش��ي و فرهنگي و... تصويب شد، امكانات شهرداري 
به اين اندازه توس��عه پيدا نكرده بود و با توسعه امكانات 
شهرداري ها، واگذاري ها نيز به شدت افزايش پيدا كرد و 
اين واگذاري ها به صورت مجاني و بعضا با ترك تشريفات 

واگذار مي شد. 
به گفته هاش��مي، اين طرح بر اموالي تاكيد دارد كه 
مجاني يا با كمترين دريافتي واگذار مي ش��وند، چرا كه 
بسياري از اين واگذاري ها به موسسات و افرادي شده كه 
ديگر فعاليت فرهنگي و خيريه انجام نمي دهند و امالك 
را نيز بر نمي گردانند و حتي اين امالك تخليه شده و از 
آن استفاده نمي شود، اما به شهرداري هم پس نمي دهند. 
وي افزود: به طور مثال كس��اني كه در حوزه كودكان 

كار و كارتن خواب ها فعاليت مي كردند، اما ديگر اين امور 
را انج��ام نمي دهند وقتي به آنها اعالم مي كنيم چرا اين 
واگذاري انجام ش��ده، مي گويند متعلق به 1۴سال قبل 
بوده و بنابراين بايد به سمت ساماندهي واگذاري ها برويم، 
اما بررسي تمام واگذاري ها در شوراي شهر هم امكان پذير 

نيست، زيرا پرونده هاي واگذاري بسيار زياد است. 

 ورود به واگذاري رايگان امالك 
هاش��مي در ادامه خطاب به اعضاي ش��وراي شهر 
گفت: نمي توان واگذاري هر امالكي را در شوراي شهر 
بررس��ي كرد، چرا كه از اين به بعد در شوراي شهر با 
حجم نامه هايي مواجه مي شويم كه از شورا مي خواهند 
واگذاري پنج غرف��ه در ميوه و تره بار يا واگذاري چند 
غرف��ه در مترو را بررس��ي كنيم كه اي��ن عمال كار در 

شهرداري را مي خواباند. 
وي افزود: پيش��نهاد من اين است كه شوراي شهر 
به صورت وي��ژه در مورد واگ��ذاري امالك به صورت 
رايگان وارد ش��ود. علي اعطا، س��خنگوي شوراي شهر 
تهران نيز در اين باره گفت: طبق بند ۶ ماده ۵۵ قانون 
شهرداري ها، شهرداري مي تواند به تعليمات اجباري و 
تاس��يس موسسات فرهنگي، بهداشتي و تعاوني مانند 
بنگاه ه��اي حمايت مادران، نوانخانه ها، پرورش��گاه ها، 
كتابخانه ها و... مس��اعدت مالي داشته باشد. شهرداري 
موظف به اخذ موافقت ش��ورا جهت واگذاري امالك و 
اراض��ي متعلق به خود به صورت ح��ق بهره برداري با 

حفظ مالكيت يا اجاره و فروش است. 
وي ب��ا بيان اينكه در ش��وراي اول چندين ملك با 
همين رويه واگذار شد، گفت: اما با مصوبه ساماندهي 
ش��ركت ها و س��ازمان هاي ش��هرداري در س��ال ۹۰، 
اختيار تصويب آيين نامه مالي و معامالتي شركت ها و 
سازمان ها به شهرداري تهران واگذار و تمام واگذاري ها 

از اين پس بدون اطالع و تصويب ش��ورا انجام شد كه 
خالف قانون اس��ت. سخنگوي شوراي ش��هر با اشاره 
ب��ه اينكه واگذاري ها بر اس��اس مصوبه س��ازمان ها و 
ش��ركت ها به صورت داخلي انجام مي ش��د، گفت: در 
تاريخ ۲1 ش��هريورماه افشين حبيب زاده با قيد عادي 
بودن طرح، اين طرح الزام ش��هرداري را در كميسيون 
نظ��ارت و حقوقي مطرح ك��رد و در اين خصوص كار 

كارشناسي انجام شد. 
وي اف��زود: متاس��فانه در اين مدت ش��ورا از هيچ 
واگذاري اطالع نداش��ته و براي ب��ر هم زدن اين روال 
و شفافيت در واگذاري اين طرح در اولويت قرار گرفته 
و از اعضاي ش��ورا مي خواهم در راس��تاي بازگرداندن 

انضباط مالي به شهرداري اين طرح را تصويب كند. 
ظاهرا تخلفات ش��هردار قبل��ي در زمينه واگذاري 
امالك اين سازمان به افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي 
ابع��اد گوناگون��ي دارد و برخي افراد س��اختمان هاي 

شهرداري را به اسم حسينيه مي گرفته اند. 
حبيب زاده در اي��ن باره توضي��ح داد: برخي افراد 
س��اختمان هاي ش��هرداري را به اسم حسينيه گرفته، 
ام��الك اط��راف آن را ب��ه ص��ورت تجاري اس��تفاده 
مي كردند و مش��خص نب��ود آيا درآمده��اي آن براي 
حس��ينيه صرف مي ش��د يا خي��ر؟ ما هي��چ اطالعي 
از نحوه واگذاري ها نداريم و بايد مش��خص ش��ود چه 
امالكي ب��راي بهره برداري واگذار ش��ده و پول امالك 

واگذاري شده به كجا مي رود. 
حبيب زاده تاكيد كرد: اي��ن طرح صراحت قانوني 
دارد و اگر اين روند ادامه داش��ته باش��د، بازرسي كل 
كشور و نهادهاي نظارتي قوه قضاييه مي توانند به اين 
واگذاري ها كه خالف قانون است، ايراد بگيرند و ورود 
پيدا كنند، بنابراين تصويب آن خيرخواهي براي شورا 

و شهرداري است. 

 بهره برداري بي قاعده از ساختمان ها
محمد س��االري رييس كميس��يون شهرس��ازي 
ش��وراي شهر تهران نيز اين طرح را يكي از طرح هاي 
جدي شوراي پنجم دانست و گفت: بهره برداري امالك 
و ساختمان هاي شهرداري در طول سال ها بدون قاعده 
انجام شده، اما انتظار نداشتيم به اين زودي در دستور 
كار قرار گيرد و درخواس��ت مي شود يك بار ديگر به 

كميسيون ها ارجاع شود تا مورد بررسي قرار گيرد. 
وي اين طرح را مغاير اساسنامه شركت ها دانست و 
گفت: بايد تصويب اساسنامه شركت ها به شورا واگذار 
شود و بعد آيين نامه هاي آن را تغيير دهيم و نمي توان 
قبل از تغيير اساس��نامه به تغيير آيين نامه ها دس��ت 
بزنيم. س��االري درخواس��ت كرد كه جلسه ديگري از 

شورا نيز به اين موضوع اختصاص پيدا كند. 
شهربانو اماني هم تذكري در خصوص عدم رعايت 
نوب��ت صحبت دو مواف��ق و مخالف عن��وان كرد كه 
محس��ن هاش��مي با تاييد تذكر اماني و با بيان اينكه 
انتقاد شما وارد است به شوخي گفت: اين را به حساب 
بي تجربگي من بگذاريد و من خيلي مليح از تذكر شما 

عبور كردم. 
در نهايت پيشنهاد برگشت اين طرح به كميسيون هاي 
تخصصي به راي گذاشته شد كه با ۹ راي مورد موافقت 
قرار نگرفت و اصل مصوبه به راي گذاش��ته شد كه با 13 

راي به تصويب رسيد. 

 جايزه خوش حسابي براي بدهكاران شهرداري
در ادامه جلس��ه يك فوريت بررس��ي اليحه اصالحيه 
مصوبه مجوز تقسيط و چگونگي اخذ مطالبات شهرداري 
تهران ابالغ ارديبهش��ت ۹1 در دوازدهمين جلسه شوراي 
ش��هر تهران تصويب شد. هر چند بررس��ي اين اليحه در 
دستور كار شورا قرار نداشت اما پيرو نامه محمدعلي نجفي 

ش��هردار تهران به محسن هاشمي رييس شوراي اسالمي 
شهر تهران در جلسه علني به راي گذاشته شد. 

بر اس��اس اي��ن اليح��ه در صورتي ك��ه صاحبان 
واحدهاي تجاري و اداري نسبت به پرداخت بدهي هاي 
خ��ود طي دوره زماني الزم االجرا ش��دن اين مصوبه تا 
پايان دي ماه ۹۶ صرفا به صورت نقدي به حساب خزانه 
شهرداري تهران مبادرت كنند 3۵درصد پاداش و جايزه 
خوش حسابي نس��بت به وجه واريزي دريافت خواهند 
كرد. همچنين جايزه مزبور نسبت به وجوه واريزي طي 
دوره زماني ابتداي بهمن ماه امسال تا پايان فروردين ۹7 

معادل 3۰درصد محاسبه و اجرا خواهد شد. 
همچنين در اين جلس��ه افشين حبيب زاده عنوان 
ك��رد ك��ه اطالع��ات درس��تي از متن دس��تورالعمل 
و عملك��رد 1۲س��اله ش��هرداري در خص��وص  برخي 
مصوبات در اختيار نيس��ت. به گفته وي در س��ال 8۴ 
ش��وراي شهر مصوبه يي مبني بر الزام شهرداري تهران 
بر تهيه و اجراي دس��تورالعمل ارائه خدمات فرهنگي، 
اجتماعي، رفاهي و... به كاركنان شهرداري، سازمان ها 
و شركت هاي تابعه داش��ته، اما هيچ گونه اطالعاتي در 
خصوص متن و دستورالعمل ها و عملكرد 1۲ساله طرح 

وجود ندارد. 
او ادامه داد: واگذاري امالك به صورت زمين يا واحد 
مسكوني به صورت آپارتمان و وياليي به برخي اشخاص 
يا تعاوني ها نيز كه در دوره گذش��ته مساله آفرين شد در 

قالب دستورالعمل مذكور صورت گرفت. 

 لزوم ورود شورا به موضوع آلودگي هوا
در ادامه جلسه آرش ميالني عضو كميسيون سالمت 
شوراي شهر تهران بر لزوم توجه جدي به نقش دستگاه ها 
در كاهش آلودگي هوا تاكيد كرد و با بيان اينكه تكاليف 
در خصوص كاهش آلودگي هوا مش��خص ش��ده و براي 
1۰وزارتخانه و دستگاه هاي اجرايي تكاليفي با زمانبندي 
مش��خص در نظر گرفته شده اس��ت،  گفت: الزم است، 
ش��وراي ش��هر تهران از دس��تگاه هاي دخي��ل همچون 
وزارت نفت، وزارت صنايع، محيط زيست و... دعوت كند 
تا گزارش��ي در خصوص عملكردشان در راستاي كاهش 

آلودگي هوا ارائه كنند. 

 پيگيري سرقت مجسمه هاي پايتخت 
زهرا نژادبهرام عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران، 
ري و تجريش از پليس خواست كه سارقان مجسمه هاي 
پايتخت را دس��تگير كنند. وي با بيان اينكه متاس��فانه 
شاهد هستيم كه در روز جهاني كودك، مجسمه كودك 
در ميدان ونك ربوده مي ش��ود، گف��ت: گويا روند ربودن 
مجس��مه ها مجددا آغاز ش��ده و الزم اس��ت، مسووالن 

انتظامي فكري به حال اين موضوع كنند. 

 خط 7 مترو يا اصالح شود يا تعطيل
همچنين شهربانو اماني عضو كميسيون حمل و نقل 
شوراي شهر تهران، ري و تجريش درباره وضعيت ايمني 
خط 7 مترو هش��دار داد و گفت: الزم اس��ت مديرعامل 
جديد بهره برداري مترو، با حضور در صحن شورا گزارشي 
در خصوص وضعيت مت��رو و اين خط ارائه كند، چراكه 
يا بايد مش��كالت اين خط مرتفع يا براي حفظ سالمت 

مردم تعطيل شود. 

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
طراحي برنامه سوم ش��هري پايتخت از سال 13۹7 
تا 1۴۰۰، رش��د7۶۰ برابري قيمت زمين از س��ال 8۴ تا 
۹۲ و افزايش ۲درصدي قيمت زمين طي ۴سال گذشته 
مهم ترين خبرهايي بود كه ديروز در هفدهمين همايش 
سياس��ت هاي توسعه مسكن از س��وي مسووالن بخش 

مسكن و شهري كشور اعالم شد. 
به گزارش »تعادل« حجت اهلل ميرزايي در هفدهمين 
همايش سياس��ت هاي توسعه مس��كن گفت: هم اكنون 
درح��ال برنامه ريزي ب��راي ته��ران با ن��ام برنامه ريزي 
ش��هري تهران هس��تيم كه فاصله س��ال هاي 13۹7تا 
1۴۰۰ را ش��امل مي ش��ود و در اين برنامه شهري تاكيد 
بر توس��عه محله محوري تهران شامل 13۵۰محله، گذر 
از برنامه ري��زي كالبدي به برنامه ريزي چند وجهي، گذر 
از اقتصاد ساخت و ساز به اقتصاد دانش بنيان، واگذاري 
تصدي گري ها، شفاف س��ازي همچنين تسهيل فعاليت 

بخش خصوصي گنجانده مي شود. 
او اظهار كرد: در دهه گذش��ته تورم بخش مس��كن، 
ورود مهاجران و حجم باالي س��اخت و س��از و افزايش 
نقش خوابگاهي تهران مسائل زيادي براي پايتخت ايجاد 
كرد البته مهاجرت پذيري تهران متوقف شده است اما اين 

مشكالت و چالش ها همچنان ادامه دارد. 
ميرزاي��ي با اش��اره به اينكه تهران درآمد س��رانه اش 
به كل دنيا نزديك اس��ت، افزود: درآمد س��رانه تهران ۵ 
برابر ديگر شهرهاست كه عامل افزايش مهاجرت به اين 

كالن شهر شده است. 
معاون ش��هردار تهران افزود: تهران در سطح ملي از 
باالترين س��طوح برخورداري و فناوري هاي نوين شهري 
و ش��اخص هاي توس��عه يافتگي برخوردار اس��ت اما در 
مقياس جهاني و در بخش هاي فناوري هاي نوين و جذب 

سرمايه گذاري هاي خارجي توسعه نيافته است. 
ميرزايي با بيان اينكه تهران نمونه كامل يك ش��هر 
ناموزون از نظر كالبدي اس��ت،  گفت: نخس��تين چالش 
مس��كن در تهران وجود بافت هاي ناكارآمد است كه در 
يك برآورد بزرگ 1۴هزار هكت��ار و در برآورد محدود ۶ 
هزار هكتار اس��ت. به گفته او، س��اخت 3۰۰هزار واحد 
مسكن مهر در اطراف اين كالن شهر، زمينه يك مهاجرت 
بزرگ و كاركرد ضد توسعه يي براي دو كالن شهر تهران 
و ك��رج را ايج��اد كرد ك��ه در نتيجه با يك س��كونتگاه 

بحران خيز مواجه شديم. 
معاون ش��هردار تهران، ركود بخش مس��كن را عامل 
درآمدهاي ش��هري تهران در سال هاي گذشته دانست و 
يادآور شد: درآمدهاي تهران به  شدت وابسته به ساخت 
و س��از بود كه با ركود كنوني اين درآمدها با محدوديت 

مواجه شده اس��ت. ضمن اينكه پيش فروش تراكم سيار 
در سال هاي گذشته، ماليه شهرداري تهران را با مشكل 
مواج��ه كرده اس��ت و س��وداگري امالك در س��ال هاي 
گذش��ته هم توانسته چالش هاي جديدي براي اين شهر 
ايجاد كند. ميرزايي اضافه كرد: از ديگر مشكالت شهري 
تهران فس��اد سازمان يافته، فقدان شفاف سازي مديريت 
شهري، اطالعات پرهزينه و خارج از دسترس، ناكارآمدي 
تش��كل هاي صنفي مسكن اس��ت كه بخش عمده اين 

چالش ها در تهران به سال هاي گذشته بازمي گردد. 

 تغيير ساختار سياست گذاري جمعيتي 
وزير راه و شهرسازي گفت: با توجه به توقف تحوالت 
بزرگ جمعيتي در كش��ور، سياس��ت هاي توسعه بخش 

مسكن بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد. 
ب��ه گزارش»تعادل« عب��اس آخون��دي در همايش 
سياس��ت هاي توسعه مس��كن افزود: بايد پذيراي تغيير 
و تحول در س��اختار جمعيتي شهر تهران باشيم زيرا به 
نظر مي رس��د از اين موضوع تصور واحدي نداريم چراكه 
انتظارات در بخش مسكن از بهره برداران تا سياست گذار 
با هم فاصله زيادي دارد. وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره 
به تركيب جمعيتي ش��هري و روستايي ايران كه شامل 
7۴درصد جمعيت ش��هري و ۲۶درصد روستايي است، 
تاكيد ك��رد: اين تركيب بيش��تر به ص��ورت 7۰درصد 
جمعيت روس��تايي و 3۰درصد جمعيت روستايي بود و 
درحال حاضر فرآيند مهاجرت به  ش��دت كند شده و در 
حوزه جمعيت ش��هري به يك ثب��ات و تعادل جمعيتي 
نس��بي رسيده ايم و پيام اصلي اين وضعيت آن است كه 

بايد كل سياست گذاري بخش مسكن تغيير كند. 
او با اشاره به تحوالت جمعيتي در سال هاي گذشته 
تصريح كرد: جمعيت 3ميليوني تهران درحال حاضر به 
8.8 ميليون نفر رس��يده البته در فاصله سال هاي ۹۰تا 
۹۵ اين روند افزايش جمعيت به  شدت كند شده است. 

آخون��دي با اش��اره ب��ه اينكه تهران درح��ال حاضر 
بدون نياز به س��اخت هيچ گونه واحد مسكوني جديدي 
1۰.۵ميليون نفر ظرفيت جمعيت پذيري دارد، ادامه داد: 
بايد ديد آيا مي توان به سياس��ت هاي گذشته ادامه داد؟ 
پاسخ منفي است؛ چراكه اين سياست ها فارغ از تحوالت 
جمعيتي طراحي ش��ده اند. او بيان كرد: آمار سرشماري 
سال ۹۵ نشان مي دهد، رشد جمعيت كنوني 1.۲درصد 
اس��ت كه با رش��د جمعيت در دهه ۶۰ و 7۰ فرق دارد؛ 
ضمن اينكه جابه جايي بزرگ جمعيت تمام شده و تحول 

جمعيتي در ايران در مراحل نهايي قرار دارد. 
آخون��دي اظهار ك��رد: زماني با توجه به نرخ رش��د 
جمعي��ت، توليد انبوه مس��كن در اكباتان و ش��هرهاي 

جدي��د رونق داش��ت ام��ا درحال حاضر اج��راي چنين 
پروژه هايي غيرممكن است، مشكل اين است كه تصورات 
سياست گذاران بخش مس��كن، تحوالت كمي و بزرگ؛ 
يعني تحوالت جمعيتي دهه هاي ۶۰ و 7۰ است درحالي 

كه مساله كيفيت سكونت و زندگي در ايران است. 
اين مقام مس��وول تاكيد كرد: اخت��الف طبقاتي در 
كالن شهرها بس��يار باالس��ت، تفاوت قيمت مسكن در 

برخي مناطق تهران ۵ برابر تفاوت دارد. 

 35 هزار مسكن خالي در منطقه يك پايتخت
آخوندي ادام��ه داد: در تهران ۵۰۰ هزار واحد خالي 
داريم كه اين موضوع نشان دهنده وقوع اتفاقي بزرگ در 
كشور اس��ت و تنها در منطقه يك تهران 3۵هزار واحد 

مسكوني نوساز بدون مشتري وجود دارد. 
وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: بيش��ترين عرضه 
س��اختماني و ساخت و ساز مسكن در منطقه ۲۲ تهران 
انجام ش��ده است اما نرخ معامالت خريد و فروش در اين 

منطقه جزو ۲ تا 3 منطقه آخر قرار دارد. 
او با اشاره به اينكه بيشترين مداخالت دولت در بخش 
مسكن در سال هاي 8۴ تا ۹۲ با طرح مسكن مهر و ساخت 
۲ميليون واحد مسكوني جديد رقم خورد، گفت: براساس 
اين طرح معادل 8 درصد موجودي مس��كن به واحدهاي 
مسكوني اضافه شد كه در تاريخ ايران بي سابقه است ضمن 
اينكه بيشترين آمار شهرفروشي هم درهمين دوره رخ داد. 
به گفت��ه آخوندي، انتظار مي رف��ت در دوره يي كه عرضه 
مس��كن به اوج مي رس��د بايد قيمت به حداقل برس��د اما 
قيمت زمين در همين مدت 8.۶ برابر شد يعني 7۶۰درصد 
رشد داست كه رقم شگفت انگيزي است. اين درحالي است 
كه طي سال هاي ۹۲تا ۹۵ توانستيم رشد قيمت زمين در 
تهران را به ۲درصد يعني حدود صفر كاهش دهيم. وزير راه 
و شهرسازي تصريح كرد: قيمت مسكن در سال هاي 8۴ تا 
۹۲، ۶ برابر شد يعني ۵۰۰ درصد اما در سال هاي ۹۲تا ۹۵ 
قيمت مسكن 1.1برابر افزايش يافت. وي با بيان اينكه شهر 
تهران تا 1۰س��ال آينده جمعيتي ۹ميليون نفري خواهد 
داش��ت، تصريح كرد: اما آيا مردم خوب زندگي مي كنند؟ 
خير بس��يار بد زندگي مي كنند. آيا نياز به ساخت مسكن 
جديد نيست؟ چرا هست اما مسكني كه جايگزين مسكن 
بد شود اگر به ازاي هر مسكن بد، يك مسكن خوب ساخته 

نشود، فاصله طبقاتي گسترش مي يابد.
 

 2.2 ميليون خانه دوم در كشور
آخوندي يادآور ش��د: درحال حاضر ۲/۵ميليون خانه 
خال��ي و ۲.۲ميليون خان��ه دوم در كش��ور داريم يعني 
۴ميليون و 7۰۰هزار خانه بالاس��تفاده در كش��ور وجود 

دارد. وزير راه و شهرس��ازي گفت: درحال حاضر سياست 
توانمندس��ازي متقاصيان خريد مس��كن ج��واب داده و 
تاكنون ۲8۲هزار نفر در صندوق پس انداز مس��كن يكم 
با ميانگين منابع ۲۰ميليون تومان سپرده گذاري كرده اند 
كه اين به معناي ورود اين تعداد متقاضي به بازار مسكن 
است. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: از ديگر سياست هاي 
اين وزارتخانه، افزايش قدرت خريد خانه اولي ها با استفاده 
از حساب پس انداز مسكن يكم بوده است كه تسهيالت از 
محل اين صندوق، قدرت خريد خانوارها را ۶ برابر مي كند. 

 افزايش2 درصدي قيمت زمين در۴ سال 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي هم در 
اين همايش با اشاره به اينكه بخش مسكن جزو نيازهاي 
اساس��ي زندگي خانواده هاست، افزود: اقتصاد مسكن در 

ايران در اولويت قرار دارد و ابتدا بايد به اين نياز اساس��ي 
در كنار كيفيت س��اخت و ساز پاس��خ دهيم. اگرچه در 
۲۰س��ال گذشته از سال 7۹تا ۹۲ بهاي زمين 1۰7برابر، 
بهاي مسكن 7۶برابر، اجاره بها در تهران ۶1 برابر و تورم 
به طور كلي 37برابر شد در واقع طي ۲۰سال)7۹تا ۹۲( 
به��اي زمين 3برابر تورم، بهاي مس��كن ۲.۲برابر تورم و 

اجاره بها 1.7برابر تورم افزايش يافته است. 
حامد مظاهريان تصريح كرد: از آنجا كه قيمت خانه و 
زمين در بلندمدت خود را با نرخ تورم يكسان مي كند از 
سال ۹۲ تا حال حاضر)سال ۹۶( قيمت مسكن 1.۶برابر 
ت��ورم، قيمت زمي��ن ۲درصد و اجاره به��ا 1.۵برابر تورم 
افزايش يافته اس��ت؛ يعني در ۴س��ال گذشته، اجاره بها 
بيش��ترين افزايش قيمت را داش��ته تا به سطح عمومي 

قيمت ها در بلندمدت خود را نزديك كند. 

 ۱۰ مقصد جديد
هواپيماهاي برجامي 

ناوگان نوين هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران »هما« 
از پنج شنبه ۲۰مهر، پروازهاي منطقه يي و توسعه يي خود را 
از اس��تان هرمزگان آغاز مي كند و 1۰مقصد جديد پروازي 
ب��ا محوريت بندرعباس ش��امل جزيره ابوموس��ي، چابهار، 
ايرانش��هر، زاهدان، اهواز، كرمان، اصفهان، ش��يراز، جزيره 
كيش و عس��لويه است. هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
اعالم كرد: ن��اوگان هواپيماهاي ATR ك��ه پس از حدود 
۲۰س��ال به صورت نو خريداري و ۶ فروند آن وارد كش��ور 
شده است از پنج شنبه هفته جاري فعاليت هاي منطقه يي 
خود را از مبدا بندرعباس به 1۰مقصد آغاز كرده و نخستين 
پ��رواز آن به جزيره ابوموس��ي خواهد بود. گفتني اس��ت، 
هواپيماه��اي ATR به دليل توانايي و قابليت هايش مانند 
چابكي، داش��تن پلكان، ظرفيت متناس��ب و مصرف بهينه 
مي توانند مقاص��د كوتاه را پيوند داده و اس��تمرار خدمات 
پروازي را تضمين كنند. هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
در دوره جديد فعاليت خود با تاسيس يك شركت منطقه يي 
قصد دارد نقاط كمتر برخوردار را به مراكز استاني و پروازي 
پيون��د دهد و فرودگاه هاي كمتر فعال را نيز عملياتي كند. 
ناوگان هواپيماي كوتاه برد هما ش��امل ATR72-600 و 

فوكر F100 در اين شركت منطقه يي پرواز خواهند كرد.
 

رفع ۱5۰۰ نقطه پرحادثه نيازمند 
۱۰۰۰ ميليارد تومان اعتبار

رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي كشور با 
اشاره به 1۵۰۰نقطه شناسايي شده به عنوان نقاط پرحادثه 
در كش��ور گفت: براي رفع اين نق��اط نيازمند هزارميليارد 

تومان اعتبار هستيم. 
به گزارش تسنيم، داود كشاورزيان درباره تعداد نقاط 
پرحادثه خيز جاده يي كشور اظهار كرد: در بررسي ها ابتدا 
حدود 3هزار نقطه به عنوان نقاط پرحادثه خيز در كش��ور 
نامزد ش��دند كه بعد از انجام محاس��بات، 1۵۰۰نقطه به 
عنوان نقاط پرحادثه شناس��ايي ش��دند. او ادامه داد: رفع 
اين نق��اط حادثه خيز نيازمند هزارميلي��ارد تومان اعتبار 
است. در كوتاه مدت در پي آن هستيم به كاربران هشدار 
داده و با اطالع رساني و انجام كارهاي كم هزينه تلفات در 
نقاط پرحادثه را كاهش دهيم اما متاسفانه طي سال هاي 
گذش��ته به لحاظ اعتبارات عمراني دچار مشكالت جدي 
بوديم. رييس س��ازمان راه��داري و حمل و نقل جاده يي 
كش��ور يادآور شد: طبق قانون ۶۰ درصد از جرايم حاصل 
از تخلف��ات رانندگي بايد در اختيار س��ازمان راهداري و 
۴۰درصد مابقي آن در اختيار س��اير ارگان ها قرار بگيرد 
اما در دو سال گذشته با وجود تصويب قانوني اين موضوع 
حدود 3۰درصد از مبلغ جرايم در اختيار سازمان راهداري 

قرار گرفته است. 

 هر سال ۱۹۰هزار نفر
به پايتخت كوچ مي كنند

براس��اس سرشماري سال ۹۵، استان تهران رتبه اول 
مهاجرپذيري در كشور را دارد. 

ب��ه گ��زارش مه��ر، براس��اس مس��تند سرش��ماري 
 س��ال 13۹۵ اس��تان تهران، اين اس��تان طي سال هاي

مهاج��ر  جمعي��ت  ۲۰درص��د  از  بي��ش   13۹۰ -۹۵  
در كش��ور را داش��ته اس��ت )۹۵1۲۴8 نف��ر( ك��ه اين 
مع��ادل 17.7درص��د  مع��ادل  دوره۹۰- 8۵  در   رق��م 

 )۹7۹۶3۶ نف��ر( ب��وده ك��ه هم��واره طي اين س��ال ها 
مهاجرپذيرترين استان كشور بوده است. 

استاني كه رتبه بعدي مهاجرپذيري را بين استان هاي 
كشور دارد، خراسان رضوي است كه با سهم 7.3درصدي 
مهاجران كل كشور، نش��ان دهنده تفاوت سهم با استان 
تهران اس��ت. در واقع اس��تان تهران به عن��وان پايتخت 
جدابيت بيش��تري براي مهاجران دارد. همچنين استان 
اصفهان با س��هم ۶.8درص��دي از مهاجرپذيري در رتبه 

سوم قرار دارد.

 پيش فروش بليت قطار 
براي ماه هاي آبان و آذر 

معاون مس��افري راه آه��ن گفت: پيش ف��روش بليت 
قطارهاي مس��افري حد فاصل اول آبان ۹۶ لغايت 3۰ آذر 

۹۶ از يكشنبه ۲3مهرماه ماه شروع مي شود. 
به گ��زارش روابط عمومي راه آهن جمهوري اس��المي 
ايران، ميرحسن موسوي افزود: پيش فروش بليت قطارهاي 
مسافري ۹۶/8/1 لغايت ۹۶/۹/3۰ از يك شنبه ۲3 مهر ماه 
ماه س��اعت ۹ صبح آغاز مي ش��ود. او ادامه داد: متقاضيان 
ب��راي دريافت بليت مي توانند به يكي از مراكز فروش مجاز 
بليت قطار در سراس��ر كشور و نيز سايت اينترنتي راه آهن 
به نشاني www.rai.ir مراجعه كنند. گفتني است، سامانه 
صداي مسافر راه آهن به شماره ۵1۴۹-۰۲1 به صورت ۲۴ 
س��اعته آماده پاسخگويي به س��واالت هموطنان و دريافت 

پيشنهادات، انتقادات و شكايات است. 

اخبار
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صنعت، معدن و جتارت14
  تفاهمنامه تجاري

»ايران- ارمنستان« 
شاتا  محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت 
ب��ا س��ورن كارايان، وزي��ر توس��عه اقتصاد و س��رمايه گذاري 
ارمنس��تان ديدار كرد. شريعتمداري با اشاره به رايزني معاون 
اول رييس جمهوري ايران و نخس��ت وزير ارمنستان گفت: در 
اين ديدار نقاط مش��تركي براي توسعه هرچه بيشتر روابط به 
دست آمد. همكاري ارمنس��تان با ايران در زمينه مذاكرات با 
كشورهاي اوراسيا قابل تقدير بود و كميته مشترك دو كشور 
مذاكرات خوبي را به خصوص در حوزه تعرفه ترجيحي انجام 
دادند كه با جديت تا حصول نتيجه نهايي پيگيري مي ش��ود. 
وي ادامه داد: آمادگي تاس��يس يك ش��ركت مش��ترك براي 
پيش��برد اهداف مورد نظر و همكاري در ح��وزه مناطق آزاد 
براي فراهم ش��دن زمينه هاي هرچه بيش��تر تبادالت تجاري 
با ارمنس��تان را داري��م. به طوري كه در ح��وزه همكاري هاي 
صنعتي در زمينه خودروس��ازي دفتر نمايندگي ايران خودرو 
در ارمنس��تان در حال راه اندازي اس��ت و آمادگي توسعه هر 
چه بيشتر اين همكاري ها را داريم. همچنين »سورن كارايان« 
وزير توسعه اقتصاد و سرمايه گذاري ارمنستان نيز در اين ديدار 
گفت: مس��اله مشترك مهم ما اين اس��ت كه حجم تبادالت 
اقتص��ادي دوطرف كافي نيس��ت و نمي توانيم از ظرفيت هاي 
تجاري حداكثر اس��تفاده را ببريم. تشكيل گروه هاي مشترك 
كاري ميان دو وزارتخانه با مس��ووليت معاونان دو وزير سبب 
تسهيل روابط و حركت به سمت افزايش مبادالت خواهد شد.

 

  اولويت هاي صنعتي
در دولت دوازدهم 

پاي�گاه خب�ري س�ازمان گس�ترش و نوس�ازي 
صناي�ع ايران  معاون وزير صنع��ت، معدن و تجارت گفت: 
محروميت زدايي در بخش صنعت كشور با اولويت استان هاي 
كمتر توس��عه يافته انجام خواهد شد. منصور معظمي اظهار 
كرد: س��ازمان گسترش در صنعت كش��ور اثرگذاري بزرگي 
دارد و در راس��تاي بازآفرين��ي نق��ش ايدرو در كش��ور بايد 
جهت مس��ائلي كه بيش��تر جنبه نوآوري و خالقيت دارند و 
بخش خصوصي در آن حضور ندارد، حركت كنيم. وي با اشاره 
به درخواست نمايندگان مجلس شوراي اسالمي براي ايجاد 
صنايع در مناطق خود گف��ت: وزير صنعت، معدن و تجارت 
هم از ايدرو جهت اقدام در محروميت زدايي در بخش صنعت 
كشور در استان هاي كمتر توس��عه يافته انتظار دارد و از اهم 
برنامه هاي اين وزارتخانه قرار گرفته است. در اين راستا انتظار 
م��ي رود، مجلس قوانين��ي كه اي��درو را در حركت و هدايت 
صنعت كشور محدود كرده، تغيير دهد. معظمي عنوان كرد: 
وقتي مي توانيم براي 10هزار نفر در پروژه هاي سال ۹۶ ايدرو 
شغل ايجاد كنيم، بايد هر چه سريع تر اين موضوع را گسترش 
و توس��عه دهيم، چراكه دغدغه اصلي نظام اش��تغال است و 
ايدرو به عنوان يك س��ازمان استراتژيس��ت و سياس��ت گذار 
و اجرا كننده اين امر اس��ت و وظيفه ايدرو توس��عه و هدايت 

صنعت كشور است. 

 واكنش واردكنندگان خودرو 
به بيانيه سازمان حمايت

مه�ر   انجمن صنف��ي واردكنندگان خودرو نس��بت به 
بيانيه اخير س��ازمان حمايت در رابطه با »معرفي شركت هاي 
غيرقانوني پيش فروش خودرو« كه با ذكر نام اين شركت ها و 
به قصد تخريب آنان شكل گرفته است، اعتراض كرد. انجمن 
صنفي واردكنندگان خودرو در واكنش به بيانيه اخير سازمان 
حمايت با انتشار مطلبي نكاتي را به اطالع مي رساند: »در ابتدا 
بايد اش��اره كنيم كه سازمان حمايت اگرچه در يك سال اخير 
مواضع منفعالنه يي در بازارهاي مختلف داشته است، اين بار و 
درست در زماني كه موضوع ثبت سفارش خودروهاي خارجي 
نزديك به گش��ايش و رف��ع موانع بود با ص��دور اطالعيه يي 
مغرضانه بار ديگر موجب تش��ويش بازار و اتهام زني به برخي 
ش��ركت ها شد. اين سازمان با صدور بيانيه يي قطعي در مورد 
۷ ش��ركت فروش خودرو خارجي به نق��ض صريح ماده ۶۹۸ 
قان��ون مجازات اس��المي كه به تش��ويش اذه��ان عمومي بر 
خالف حقيقت و با قصر اضرار به غير اش��اره مي كند، مرتكب 
ش��ده است كه به نظر مي رسد س��ازمان حمايت در اين مورد 
دچار توهمي بزرگ اس��ت كه خ��ود را در جايگاه قوه قضاييه 
مي پندارد. اين در حالي است كه اگر كوچك ترين حسن نيتي 
در صدور بيانيه آن سازمان بود، خريداران يا مصرف كنندگان 
را به سمت ش��ركت هاي قانوني مدنظر خود سوق مي داد، نه 
اينك��ه جهت ح��ذف و از ميدان خارج ك��ردن رقباي تجاري 
دوس��تان خود با ذكر نام آنها موجب تشويش اذهان عمومي 
و ناامني اقتصادي در جامعه ش��ود.« در اين بين نيز ش��ركت 
مفتاح رهنورد توضيحاتي را در راستاي انتشار بيانيه سازمان 
حمايت ارائه كرده كه به اين ش��رح اس��ت: » ش��ركت مفتاح 
رهنورد در راس��تاي بهبود چرخه عرضه خودروهاي وارداتي و 
تحقق مش��تري مداري تا امروز تمام مراحل اداري و قانوني را 
براي دريافت مجوز پيش فروش خودروهاي خارجي طي كرده 
اما پس از گذشت چندين ماه از اقدام به تشكيل پرونده جهت 

اخذ مجوز پيش فروش خودرو، منتج به نتيجه نشده است. «

اخبار

در جلسه هماهنگي اجراي طرح در اتاق اصناف ايران مطرح شد:

زواياي پنهان طرح رجيستري
9 روز تا حذف گوشي هاي قاچاق

در صبحانه كاري بخش خصوصي تشريح شد

الزامات ورود به زيست بوم جديد
تعادل   

»ايده ه��اي جديد همه چي��ز را به هم مي ريزد؛ بازيگ��ران جديدي كه 
كس��ب وكارهاي س��نتي را به چالش مي كش��ند.« از اي��ن رو ورود فعاالن 
اقتصادي جديد در چرخه اقتصاد ايجاب مي كند كه سياست گذاران برخورد 
متفاوتي براي ميدان دادن به آنها داش��ته باش��ند. نمون��ه اين تحول را در 
بحث تاكسي هاي آنالين )اسنپ و تپ سي( ديديم؛ اقدامي كه بدون حضور 
دولت كليد خورد و توانس��ت يك فضاي رقابت��ي را در بازار ايجاد كند. اما 
س��وال اينجاست كه آيا فضا براي ورود اين زيست بوم جديد فراهم است؟ 
فعاالن بخش خصوصي روز گذشته در نشست صبحانه كاري خود ميزبان 
معاون علم��ي و فناوري رييس جمهور بودند تا ضمن پاس��خگويي به اين 
سوال، چالش هاي پيش روي كس��ب وكارهاي نوپا را بررسي كنند. »حذف 
قوانين زائد و حمايت از اس��تارت آپ ها، وضع قوانين جديد براي حركت به 
سمت سرمايه گذاري در كسب وكارهاي نوين، رفع نواقص قوانين تجارت در 
حوزه ش��ركت هاي دانش بنيان و...« از جمله مواردي بود كه در اين نشست 
مورد بحث قرار گرفت. مع��اون اول رييس جمهوري در 
جمع فع��االن اقتصادي نيز اين موضوع را مورد اش��اره 
ق��رار داد كه در همه جاي دنياي ش��ركت هاي نوپا اول 
خود را اثبات مي كنند و بعد قانون حمايتي از آنها نوشته 
مي شود؛ بر اين اساس، ما هم نمي دانيم كه چه قوانيني 
بايد نوش��ته شود تا پاس��خگوي نياز اين حوزه باشد يا 
حوزه را تحت تاثير قرار دهد. به گفته س��ورنا س��تاري، 
اين حركت نو و تازه يي اس��ت ك��ه بايد كمي صبر كرد 
تا موانع برطرف ش��ده و قوانين حمايتي آن با شناخت 
تدوين ش��ود. به گفته او، دولت مي خواهد شركت هاي 
دانش بنيان را به بخش خصوصي واگذار كند و از حضور 
آنها در اين حوزه اس��تقبال مي كن��د. در مقابل رييس 
پارلمان بخش خصوصي، يكي از عمده ترين داليل قطع 
ارتب��اط ايران با بازارهاي جهاني را ش��كاف قابل توجه 
تكنولوژيك بين توليدكننده هاي ايراني و ساير كشورها 
به ويژه در حوزه صنعت عنوان كرد كه موجب ش��ده، 
كس��ب وكارهاي ايراني از دنياي رقابت جهاني فاصله 
بگيرند. غالمحسين شافعي با انتقاد از اينكه مراكزي كه 
در زمينه كسب وكارهاي نوين فعاليت دارند، به شدت 
دولتي هس��تند و مرز كاري آنه��ا با بخش خصوصي 
فاصله زي��ادي وجود دارد، بر لزوم تدوين يك نقش��ه 
راه بلندم��دت براي تدوين اولويت ه��اي كاري در اين 
زمينه با همكاري دولت با بخش خصوصي و همچنين 
كميته مشترك همكاري ميان معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري و اتاق هاي سراسر كشور تاكيد كرد. 

 چالش دانش بنيان بودن
نشس��ت مش��ترك فعاالن اقتصادي ات��اق ايران با 
معاونت علمي رييس جمهور روز گذشته در محل اتاق 
ايران برگزار ش��د. معاون علمي و فناوري رييس جمهور 

در جمع فعاالن اقتصادي با اشاره به اينكه از ابتداي دولت يازدهم همواره 
فكر مي كرديم كه چگونه ايده هاي جديد در حوزه اقتصادي داشته باشيم و 
بتوانيم به اين حوزه كمك كنيم، گفت: ما به موضوعاتي مانند فرار مغزها و 
عدم ارتباط دانشگاه با صنعت هم  فكر كرديم و به دنبال راه حل هايي براي 
اين موضوعات بوده ايم و بر همين اساس هم رشد شركت هاي دانش بنيان را 
شروع كرديم و االن به جايي رسيده ايم كه 3300 شركت دانش بنيان داريم. 
به گفته سورنا ستاري، اين شركت ها به مرحله بازدهي اقتصادي رسيده و 

سال گذشته 40هزار ميليارد تومان تراكنش مالي داشته اند. 
او بر آموزش به عنوان موضوع كليدي ش��ركت هاي دانش بنيان تاكيد 
كرد و گفت: نيروي انس��اني پايه اقتصاد دانش بنيان اس��ت و براي نيروي 

انساني هم هيچ چيزي مهم تر از آموزش نيست. 
ستاري با بيان اينكه دانشگاهي كه كوچه پشتي خود را نتواند درست 
كن��د، جامعه خود را نمي تواند درس��ت كند، گف��ت: در مدارس ما بچه ها 
خودباور به بار نمي آيند و ابتكاراتشان سركوب مي شود. در مورد دانشگاه ها 
هم بايد گفت دانشگاهي كه 100درصد پولش را از دولت مي گيرد، نيرويي 

تربيت مي كند كه تنها براي دولت مفيد است. 
به گفته معاون علمي و فناوري رييس جمهور، دانش��گاهي مطلوب 
اس��ت ك��ه ۶0 تا ۷0درصد بودج��ه اش را از بخش خصوص��ي بگيرد و 
اين گون��ه بتواند كارآفرين تربيت كن��د. او ادامه داد: ما بايد نوع اقتصاد 
خود را عوض ك��رده و اقتصادي بر پايه دانش ايجاد كنيم و كارآفريني 

را هم در كنار اين موضوع رشد دهيم. 
ريي��س بني��اد مل��ي نخب��گان در م��ورد اس��تارت آپ ها گف��ت: 
اس��تارت آپ هايي در س��ال هاي گذش��ته تشكيل  ش��ده اند كه زندگي 
روزمره ما را تغيير مي دهند و با اين اس��تارت آپ ها به  راحتي مي توانيم 

هزينه هاي مختلف در توزيع و خدمات را كاهش دهيم. 
معاون رييس جمهور در مورد رتبه كشور در زمينه نانوتكنولوژي هم 
گفت: س��ال گذشته فروش ش��ركت ها در حوزه نانو ۹00ميليارد تومان 
بوده و رتبه ايران در مقاالت نانو در كش��ورهاي دنيا رتبه چهارم است. 
ستاري با بيان اينكه صدسال حاكميت اقتصاد نفتي دولتي خيلي موارد 
را در كشور تغيير داده و خيلي از موارد را از دست  داده ايم، تصريح كرد 
ك��ه مهم ترين آن موارد فرهنگ كارآفريني اس��ت كه از بين رفته و ما 
به هيچ عن��وان به يك جوان صاحب ايده اعتماد نمي كنيم. او تاكيد كرد 
كه بايد همه براي تش��كيل يك زيست بوم اقتصادي كه شرايط مناسب 

رشد شركت هاي دانش بنيان را فراهم كند، تالش كنيم. 

 ضرورت تدوين نقشه راه
از آن سو رييس اتاق ايران با تاكيد بر ضرورت استفاده از تكنولوژي 
روز در هم��ه زمينه ه��اي اقتصادي و توليدي اف��زود: چنين به نظر 
مي رس��د كه در شرايط فعلي كش��ور و با توجه به گذشته ناموفقي 
كه در طول يك دهه گذش��ته در مس��ائل اقتصادي داشته ايم، تنها 
راه حل مس��ائل و گرفتاري هاي اقتصادي به ويژه در حوزه توليد، رفع 

عقب ماندگي ما در زمينه دانش و تكنولوژي روز است. 
غالمحس��ين ش��افعي لزوم اس��تفاده از تكنولوژي روز در حوزه 
كش��اورزي را ه��م مورد توجه ق��رار داد و گفت: با وجود مس��ائل و 

مش��كالتي كه در زمينه كش��اورزي داريم به ويژه بح��ران آب هنوز 
نتوانس��ته ايم از روش هاي جديد كشاورزي و روش هاي نوين آبياري 
اس��تفاده كنيم. رييس اتاق اي��ران ادام��ه داد: كارآفرينان و فعاالن 
اقتصادي اتاق ايران آماده اند كه شروع تازه يي در همكاري با معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري داشته باشند و حمايت و پشتيباني 
خود از ش��ركت هاي دانش بنيان به ويژه در سطوح استاني را تقويت 
كنند. او همچنين بر لزوم تسهيل فضاي كسب وكار براي شركت هاي 
نوپا تاكيد كرد و گفت: فضاي كسب وكار در مورد شركت هاي نوپا و 
دانش بنيان بايد بيش  از پيش تس��هيل شود. شافعي بر لزوم تدوين 
يك نقشه راه بلندمدت تاكيد كرد و گفت: به باور من نياز داريم نقشه 
راهي براي اين حوزه تدوين و اولويت ها را مشخص كنيم؛ هرچند من 
مطلع��م كه تالش ها و برنامه هاي قابل  توجهي در جهت اين موضوع 
در معاونت شما انجام  شده و مي گويم كه بخش خصوصي هم آماده 

است آنچه قوه و قوت خود است را در اختيار اين معاونت بگذارد. 

 دغدغه هاي بخش خصوصي
در ادامه اين نشس��ت ديگر اعضاي اتاق ايران فرصت يافتند تا به بيان 
دغدغه ه��اي خود در اين زمينه بپردازن��د. نايب رييس اتاق ايران، تداخل 
وظاي��ف و اه��داف معاونت علمي با وزارت علوم را م��ورد توجه قرار داد و 
گفت: وظايف اين دو نهاد در خيلي از موارد باهم همپوشاني دارد. حسين 
سالح ورزي افزود: حوزه نوآوري و كارآفريني در كشور متولي ندارد و معاونت 
علمي هم بيش��تر به سمت تكنولوژي و مس��ائل دانش بنيان تمركز دارد. 
محمدرضا انصاري ديگر نايب رييس اتاق ايران هم گفت: خواسته بسياري 
از فع��االن بخش خصوصي اين اس��ت كه معاون��ت علمي رييس جمهور، 
فعالي��ت خ��ود را متمركز ب��ه تصدي گري نكند و تنها ب��ه مديريت امور 
بپردازد و امور اجرايي را به بخش خصوصي بس��پارد. نايب رييس اول اتاق 
ايران نيز طي سخناني گفت: به طور كلي فضاهاي آموزشي ما با فضاهاي 
آموزشي در كشورهاي ديگر هماهنگ و همگام نيست و شكاف ما با اين 
كش��ورها روزبه روز بيشتر مي شود. پدرام سلطاني افزود: نظام آموزشي ما 
محافظه كارترين بخش در دولت محافظه كار است و اين خود خطاي بزرگ 
دولت محس��وب مي شود. به گفته او، پيش��نهاد اتاق ايران است كه براي 
سرعت بخش��يدن به توليد دانش، حقوق ورودي گوشي هاي هوشمند و 
تبلت را به صفر برسانيم تا شهروندان به راحتي به اين ابزار توليد دسترسي 

پيدا كنند. از سوي ديگر، رييس كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران هم 
بر لزوم تعديل در س��اختارهاي دولتي و اصالح روند واگذاري ها به بخش 
خصوصي تاكيد كرد. كاوه زرگران افزود: ما در كشور مشكل تامين منابع 
انس��اني و مالي نداريم بلكه چالش اصلي ايجاد زنجيره بين بخش هاست. 
به گفته او، مش��كل اصلي در كش��ور ايجاد زنجيره و پيوندهاست و امروز 
در زمينه پيوند بين دولت و بخش خصوصي، بين دانش و صنعت و بين 
صنعت و بازار با مشكالتي مواجه ايم. زرگران با تاكيد بر لزوم اعتماد بيشتر 
دول��ت به بخش خصوصي ابراز اميدواري كرد كه روند ادغام و واگذاري ها 
به بخش خصوصي با س��رعت بيشتري صورت گيرد. او اساس نوآوري در 
دولت را تفكر واگذاري دانس��ت و پيشنهاد كرد كه حوزه يي براي حمايت 
از كس��ب و كارهاي نوين در معاونت علمي و فناوري ايجاد ش��ود. رييس 
كميس��يون جوانان، كارآفريني و كس��ب وكارهاي نوي��ن دانش بنيان 
اتاق اي��ران مواردي را براي همكاري مش��ترك ميان معاونت علمي و 
فعاالن اقتصادي عنوان كرد. افش��ين كالهي گفت: ارزيابي شركت هاي 
دانش بنيان ضمن اينك��ه روالي طوالني و بروكراتيك دارد، در دو نهاد 
انجام مي شود؛ هم معاونت علمي رييس جمهور و هم صندوق نوآوري و 
شكوفايي. اتاق ايران مي تواند در اين حوزه كمك كرده و بخشي از امور 
را به دس��ت بگيرد و به تس��ريع روند كمك كند. از مشكالت ديگر به 
گفته او، اين بود كه حوزه دانش بنيان بر اساس تفكر دانشگاهي شكل  
گرفته و بازار و صاحبان سرمايه در آن ديده نشده اند كه اتاق مي تواند 
در اين زمينه كمك كرده و اين دو حوزه را به هم نزديك كند. كالهي 
همچنين لزوم تغيير روند اعطاي تسهيالت به شركت هاي دانش بنيان 
را م��ورد توجه قرار داد و بر ل��زوم تغيير در قانون تجارت تاكيد كرد و 
گفت: قانون تجارتي كه 30س��ال قبل نوشته  شده، نمي تواند جوابگوي 
كس��ب وكارهاي نوين باش��د. كالهي همچنين از حضور خصولتي ها 
در اي��ن حوزه گله ك��رد و گفت: حضور اين ش��ركت ها توان رقابت 
را از ش��ركت هاي كوچك و نوپا گرفته اس��ت. فرش��يد شكرخدايي، 
نايب رييس كميس��يون رقابت، خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق 
ايران نيز بر لزوم تقويت ش��ركت هاي دانش بنيان تاكيد كرد و گفت: 
براي حمايت از ش��ركت هاي نوپا بايد شركت هاي شتاب دهنده فعال 
ش��وند. معاونت علمي رييس جمهور در جايگاهي نيس��ت كه بتواند 
اي��ن ش��ركت ها را ارزيابي كن��د بلكه اي��ن معاونت فق��ط بايد كار 

سياس��ت گذاري را انجام دهد.

تعادل  
 »۲۸مه��ر ماه؛ اج��راي طرح رجيس��تري تلفن 
همراه براي جلوگي��ري از قاچاق اين محصول كليد 
مي خورد.« بر اين اساس، صنوف عرضه تلفن همراه 
تنه��ا ۹روز ديگر فرصت دارند تا خود را براي اجراي 
اي��ن طرح مهم آماده كنند. اين طرح كه با همكاري 
3 وزارتخان��ه ارتباطات وفن��اوري، صنعت، اقتصاد و 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و گمرك از پايان مهر ماه 
اجرايي مي ش��ود در فاز نخست براي ۵ تا 10درصد 
از مدل هاي برند هاي گوش��ي تلف��ن همراه پيامكي 
ارس��ال مي شود، مبني بر اينكه گوشي شما از مبادي 
قانوني وارد نش��ده اس��ت. اگرچه مدت زيادي است 
كه س��خن از اجراي اين طرح مل��ي به ميان مي آيد 
اما گويا تاكن��ون اراده جدي بين دولتي ها و صنوف 
عرضه كنن��ده اي��ن محصول براي اج��راي نهايي آن 
وجود نداش��ته اس��ت؛ به طوري كه يكي از داليل به 
تعويق افتادن آن را فراهم نبودن زيرساخت ها عنوان 
مي كردند. در همين راس��تا روز گذش��ته يك جلسه 
هماهنگي ب��راي اجراي طرح رجيس��تري در محل 
اتاق اصناف ايران برگزار ش��د كه مسووالن ذي ربط 
دولت��ي غايبان اين نشس��ت بودن��د. اگرچه صنوف 
عرضه كننده تلفن همراه خواه��ان اجراي اين طرح 
هس��تند اما اش��كالتي در اين طرح وج��ود دارد كه 
آنها را نگران كرده است. عمده ترين انتقاد واحدهاي 
صنفي عرضه تلفن همراه اين بود كه در اتخاذ چنين 
تصميمي به نظرات آنها توجه نش��ده است. به گفته 
اصنافي ه��ا با اجراي اين طرح بخش��ي از تامين تلفن 
همراه بازار با مش��كل مواجه خواهد ش��د و به تبع آن 
افزاي��ش 30درصدي قيمت ها را به دنبال دارد. آنها بر 
اين باورن��د كه در صورت اجراي اين طرح بايد كاالي 
ما تامين باش��د و انحصار در واردات نباشد. »حذف ارز 
رقابتي در ش��رايط اجراي اين طرح صحيح نيس��ت« 
از ديگ��ر انتقادات وارد ش��ده به اين ط��رح بود كه به 
پيشنهاد اصنافي ها حداقل بايد تا پايان سال ارز رقابتي 
ب��ه واردات اين كاال اختصاص يابد. معضل ديگري كه 
در اين نشست به آن اشاره شد، »مشكل ترخيص تلفن 
همراه از گمركات كشور« بود؛ خواسته آنها اين بود كه 
خط سبز گمرك درس��ت شود و جنس بدون مشكل 
وارد ش��ود. از آن سو رييس كل گمرك ايران در پاسخ 
به اين دغدغه اصنافي ها از اعطاي تس��هيالت »مسير 
س��بز« به واردكنن��دگان قانوني گوش��ي تلفن همراه 
به كش��ور خبر داد. از س��وي ديگر، وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالعات نيز عنوان كرد كه مردم نگران اجراي 
طرح كددار كردن گوش��ي هاي تلفن همراه)رجيستر( 
نباش��ند؛ زيرا از نظر ما همه گوشي هايي كه اكنون در 
ش��بكه تلفن همراه كشور فعال هستند، قانوني بوده و 

مشمول اجراي اين طرح نمي شوند. 

 »الزامات طرح رجيستري«
»طرح رجيس��تري تلف��ن همراه از ۲۸مه��ر ماه در 
سراس��ر كشور اجرايي مي شود.« در همين راستا جلسه 
هماهنگي اجرايي كردن طرح رجيستري تلفن همراه روز 
گذشته با حضور مسووالن ذي ربط در سالن اجتماعات 
اتاق اصناف ايران برگزار شد. همزمان با اين هم انديشي، 
نشس��ت  ديگري در محل وزارتخانه ارتباطات و فناوري 
اطالعات با همراهي وزير صنعت معدن، تجارت و معاون 

وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد. 
محمدمهدي غفوريان پيرنيا از اتاق اصناف كرج در 
تشريح جلسات متعددي كه در طول يك ماه گذشته 
برگزار شده است، گفت: مهم ترين موضوع مطرح شده 
در جلسات يك ماه اخير بحث رجيستري تلفن همراه 
بود كه البته اين موضوع از سال گذشته در دستور كار 
ق��رار گرفته بود. غفوريان مش��كالت اين طرح را چند 

مورد برشمرد كه ازجمله آنها مي توان به تامين كاالهاي 
بازار، مشكالت ترخيص كاال، مجوزهاي سازمان مقررات 
در بحث نظارت سامانه جامع تجارت، عدم تسلط كافي 
كارشناسان درخصوص تلفن همراه، برداشتن ارز رقابتي 

و مشكالت مالياتي اشاره كرد. 
او بي��ان كرد: موض��وع تامين كاالي ب��ازار يكي از 
مهم ترين موضوعاتي اس��ت كه ب��ه دنبال اجراي طرح 
رجيستري تلفن همراه مطرح است. به اين ترتيب كه 
ممكن اس��ت با اجراي اين طرح بخشي از تامين تلفن 

همراه بازار با مشكل مواجه شود. 
وي با بيان اين مطلب كه مش��كل ترخيص تلفن 
همراه از گمركات كش��ور هم يكي ديگر از مشكالت 
اس��ت، اظهار كرد: مسووالن در ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز اع��الم كرده اند كه براي واردات تلفن همراه 
تس��هيالتي قائل مي ش��وند و واردات اين كاال از الين 
س��بز گمرك در كمترين زمان ممكن انجام مي شود 
ولي اساس��ا برخي از موضوعات و مش��كالت مردم به 
ترخيص كاال منحصر به گمرك نيس��ت و مس��ائل و 
مش��كالت ديگر توسط س��ازمان هاي ديگر هم در آن 
دخيل اس��ت ازجمله اينكه مي توان به سامانه جامع 
تجارت اش��اره كرد كه هنوز به صورت كامل و دقيق 
عملياتي نشده است. غفوريان پيرنيا با اشاره به حذف 
ارز رقابتي از واردات گوش��ي تلف��ن همراه گفت: اين 
اتفاق ب��ه معناي افزايش 1۵درصدي قيمت گوش��ي 
تلف��ن همراه اس��ت و با توجه به اينك��ه اجراي طرح 
رجيستري گوشي تلفن همراه به كمبود گوشي تلفن 
همراه در بازار منجر مي شود، مي توان پيش بيني كرد 
تا 30درص��د قيمت ها افزايش ياب��د. وي اظهار كرد: 
حذف ارز رقابتي در ش��رايط اجراي طرح رجيستري 
گوش��ي همراه صحيح نيست و پيشنهاد ما اين است 
كه حداقل تا پايان سال ارز رقابتي به واردات اين كاال 

اختصاص يابد. 
او ب��ا بي��ان اينكه مي��زان مالياتي ك��ه در صنف 
موبايل اخذ مي ش��ود مناس��ب با س��ود فروش تلفن 
همراه نيس��ت، گفت: ماليات كمر اصناف را شكسته 
و م��ا اعتقاد داريم كه اخذ مالي��ات منصفانه صورت 
نمي گي��رد و برحس��ب درآم��د اين صنف نيس��ت. 
غفوريان پيرنيا بيان ك��رد: درحالي  كه 14هزار واحد 
صنفي در سراسر كشور به عرضه گوشي تلفن همراه 
مي پردازن��د اما در اتخاذ تصميم ب��راي اين بخش و 

صنف به نظرات آنها توجه نمي شود. 

 شرط اصناف براي اجرا
از س��وي ديگ��ر، ريي��س اتحاديه دس��تگاه هاي 
مخابراتي و ارتباطي لوازم جانبي مش��هد نيز گفت: 
براس��اس سيس��تمي كه اين موضوع طراحي شده، 
مغ��ازه دار بايد 1۵درص��د از ارزش كاالي خريداري  
ش��ده را از طريق س��امانه يي كه در گمرك طراحي 
ش��ده به عنوان ع��وارض ورود پرداخت كند و پس 

از آن كد رجيستري براي خريدار ارسال مي شود. 
افش��ين اكبري ح��داد با بي��ان اينك��ه اصناف و 
400ه��زار نفري ك��ه در صنف عرض��ه تلفن همراه 
حض��ور دارن��د خواهان اج��راي طرح رجيس��تري 
تلفن همراه هس��تند، تصريح كرد: اين طرح بايد در 
ش��رايطي براي صنوف كشور اجرا شود كه اشكاالت 
آن ط��رح ب��ازه زماني مش��خصي روش��ن ش��ود تا 
فروشندگان دچار ضرر نشوند به واقع ما هم خواهان 
اجراي طرح هس��تيم اما به ش��رط اينكه مسووالن 
و تصميم گيرن��دگان صنوف موباي��ل را درباره نحوه 

اجراي طرح دخيل كنند. 
ب��ه گفته او، ما به عن��وان متولي توزيع كنندگان 
تلفن همراه دوس��ت داريم، دغدغه فروشندگان اين 

صنف ، فروش بيش��تر و ارائه خدمات بهتر باشد و ما 
نبايد به اين موضوع كار داش��ته باشيم كه جنس از 
كج��ا و به چه نحوي وارد مي ش��ود. اكبري حداد با 
انتقاد از اينكه بروكراسي هاي اداري براي واردكننده 
بسيار زياد است، گفت: سامانه گمرك در هفته چند 
روز قطع است و واردكنندگان هميشه با اين مشكل 
مواجه هستند كه چگونه كاالي وارداتي خود را ثبت 
كند. با اين بستر قرار است رجيستري آغاز شود كه 
ممكن اس��ت اصناف را براي تامين كاال با مش��كل 

مواجه كند. 
او شرط موافقت صنوف از اجراي طرح رجيستري 
را منوط به تامين شدن كاال توسط دولت دانست و 
گفت: دولت در راس��تاي اجراي اي��ن برنامه هزينه 
كرده و حاال مي خواهد كه طرح رجيس��تري موبايل 
را به سرانجام برساند؛ اين موضوع درحالي است كه 
 اصناف مي گويند در ش��رايطي مي توان اين طرح را 
اجرا كرد كه انحصار در واردات نباش��د و كاالها نيز 
از سوي دولت تامين شود. اين فعال صنفي با تاكيد 
بر اينك��ه بايد انحصار در واردات تلفن همراه از بين 
برود، گفت: بايد ورود گوشي تلفن همراه براي افراد 
حقيقي و حقوقي آزاد شود تا بازار تامين و همچنين 
ضريب مالياتي ما درس��ت ش��ود و مطابق س��ود به 
دست آمده شفاف باشد. شرايط بايد به گونه يي باشد 
كه خط س��بز گمرك درست ش��ود و جنس بدون 
مشكل وارد كشور شود. اكبري حداد همچنين يكي 
از مش��كالت صنف تلفن هم��راه را پرداخت ماليات 
دانس��ت و گف��ت: همچنان اين صنف با مش��كالت 
پرداخ��ت مالي��ات مواجه اس��ت و اخ��ذ ماليات از 
خرده فروش��ان موبايل با س��ود آنها كه بسيار اندك 
اس��ت، هرگز تطابقي ندارد. اين نشست كه قرار بود 
با حضور مسووالن ذي ربط دولتي برگزار شود، بدون 

حضور آنها به كار خود ادامه داد و به جاي دهقاني نيا 
مديركل فناوري س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز، 
محسن ماندگار كارشناس ستاد مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز پاسخگوي سواالت صنوف اين بخش شد. 
كارش��ناس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در 
اين نشس��ت هم انديشي با اشاره به اينكه بازاري كه 
تاكنون ظرفي��ت تجارت غيرقانون��ي آن نزديك به 
۹0درصد ب��وده، اصالح آن انتفاع برخ��ي را از بين 
مي برد و باعث ايجاد هيجان در بازار مي شود، گفت: 
حت��ي چنانچه ما در زمينه تامين بازار قول دهيم و 
ضمانت هايي را كه براي تامي��ن اين بازار گرفته ايم 
اعالم كنيم باز هم باورپذير نيست و در بازار شايعات 

گسترده است. 
به گفته محسن ماندگار، اجراي طرح رجيستري 
گوش��ي تلفن هم��راه اختاللي در تنظي��م بازار اين 
كاال ايجاد نمي كند. وي عنوان كرد: مش��كل اصلي 
دس��ت اندركاران ح��وزه توزيع تلفن هم��راه پس از 
اج��راي طرح رجيس��تري كمبود بازار اي��ن كاال يا 
تنظيم بازار آن اس��ت كه همه اي��ن نوع موضوع ها 
در قالب بس��ته يي ميان چند وزارتخانه مس��وول به 
اش��تراك گذاشته ش��ده تا مقام هاي مسوول با ارائه 
نظر كارشناسي ش��ده اين طرح را با افزايش ميزان 
رضايت به اجرا برس��انند. او در پاس��خ به پرس��ش 
واردكنندگان موبايل گف��ت: تمهيداتي براي تامين 
نياز بازار س��نجيده ش��ده و با اعضاي اتاق بازرگاني 
و حتي نمايندگان رس��مي وارد كننده گوشي تلفن 
همراه صحبت هايي ش��ده و تعهدات��ي از آنها براي 
تامين كاالي بازار اخذ ش��ده است. از اين رو پس از 
اجراي رجيس��تري تلفن همراه ما در تامين بازار با 

اختالل مواجه نخواهيم شد. 
به گفت��ه مان��دگار، بنابراين ب��ا تامين كنندگان 
خارج��ي  توليد كنن��دگان  همچني��ن  و  خارج��ي 
مذاكرات��ي انجام ش��ده و با تع��دادي از صنوف نيز 
مذاكرات��ي انجام گرفته كه ظرفي��ت واردات خود را 
اع��الم كنند.  همچنين مذاكرات��ي با وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت صورت گرفته ت��ا در صورت بروز 
مش��كل در تنظيم بازار گوش��ي تلفن همراه پس از 
اجراي طرح از تبصره هاي قانوني اس��تفاده ش��ود و 

تامين كاال براي فروشندگان تسهيل شود. 
از آن سو، وزير ارتباطات و فناوري نيز در حاشيه 
نشس��ت هم انديش��ي بررس��ي طرح ك��د دار كردن 
گوش��ي هاي تلفن همراه كه در محل اين وزارتخانه 
برگزار شد، گفت: مردم نگران اجراي طرح رجيستر 
نباشند زيرا از نظر ما همه گوشي هايي كه اكنون در 
ش��بكه تلفن همراه كشور فعال هستند، قانوني بوده 
و مش��مول اجراي اين طرح نمي شوند. محمدجواد 
آذري جهرمي همچنين از آماده بودن زيرساخت هاي 
فن��ي طرح رجيس��تري خبر داد و گف��ت: حداكثر 
تالش اين اس��ت كه افزايش��ي در قيمت گوشي به 
وج��ود نيايد و اين موضوع نيازمند نظام كنترل بازار 
است. او به اين موضوع نيز اشاره كرد و گفت: ممكن 
اس��ت هر پروژه يي داراي ضريب شكس��ت باشد اما 
همه تالش اين است كه با حداقل اشكال اين پروژه 
انجام شود. محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت كه در اين نشس��ت حض��ور يافته بود، از 
تش��كيل كارگروهي با هم��كاري وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالع��ات براي اجراي ط��رح كد دار كردن 
گوشي هاي تلفن همراه خبر داد. به گفته او، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات محوريت و مس��ووليت 
مذاكره هاي تجاري با واردكنندگان عمده گوش��ي و 
تجهي��زات را برعه��ده دارد و وزارت صنعت نيز قرار 
اس��ت در اجراي طرح نيازهاي مصرف كنندگان در 

اين عرصه را تامين كند. 
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15 نفت و انرژي
 كاهش قيمت متوسط سبد 

نفتي اوپك 
ايرنا  براس��اس محاسبات دبيرخانه اوپك كه روز سه شنبه 
اعالم ش��د، بهاي سبد نفت اين س��ازمان روز دوشنبه به طور 
متوس��ط 53 دالر و 70سنت در هر بش��كه بود كه نسبت به 
جمعه گذشته 1.4درصد كاهش داشت. هر بشكه نفت سازمان 
كش��ورهاي صادركنن��ده نفت)اوپك( جمعه گذش��ته به طور 
متوس��ط به بهاي 54 دالر و 47سنت معامله شد. قيمت نفت 
خام وست تگزاس اينترمدييت امريكا در پايان معامالت ديروز 
بازار نايمكس اين كشور با 0.59درصد افزايش نسبت به جمعه 
گذش��ته به 49دالر و 48س��نت در هر بشكه رسيد. هر بشكه 
نفت برنت درياي ش��مال كه قيمت دو س��وم نفت هاي جهان 
ازجمله نفت اوپك براس��اس آن قيمت گذاري مي شوند نيز در 
پايان معامالت بازار لندن به بهاي 55 دالر و 79س��نت معامله 

شد كه نسبت به جمعه گذشته 0.31درصد افزايش داشت. 

 افق توليد آب از دريا براي ايران 
تعادل   ستار محمودي، سرپرست وزارت نيرو با بيان اينكه 
توسعه طرح هاي آب شيرين كن در مناطق ساحلي كشورمان 
از سياست هاي وزارت نيرو است، خاطرنشان كرد: تامين آب 
آش��اميدني از طريق پروژه هاي آب ش��يرين كن با مشاركت 
بخش خصوصي در اولويت برنامه هاي اين وزارتخانه قرار دارد 
كه امس��ال اين پروژه ها در اولويت برنامه وزارت نيرو اس��ت.  
محمودي در جريان بازديد از پروژه هاي آبرس��اني بوشهر با 
اشاره به طرح هاي آب شيرين كن در بوشهر افزود: هم اكنون 
5 طرح آب ش��يرين كن براي اجرا در اين شهر تدوين شده 
كه ۲پروژه آن در مدار توليد قرار گرفته است. وي بيان كرد: 
 هم اكنون روزانه ۲0هزار مترمكعب در ش��بانه روز توليد و به 

شبكه توزيع شهرهاي كنگان و بوشهر منتقل مي شود. 

 كاهش انتشار دي  اكسيدكربن 
در عسلويه 

آنا   ريي��س اچ اس يي مجتمع گاز پارس جنوبي گفت: 
انتش��ار گاز دي اكسيد كربن اين مجتمع در سال 95 نسبت 
به س��ال 93 به ميزان 46درصد كاهش يافته است.  عليرضا 
نجومي، رييس اچ اس يي مجتمع گاز پارس جنوبي در ادامه 
عنوان كرد: كاهش مشعل س��وزي، بهبود واحدهاي بازيابي 
گوگرد، كاهش انتش��ار گازهاي گلخانه يي، حذف چاله هاي 
س��وزان در پااليشگاه هاي س��وم تا پنجم و برنامه ريزي براي 
حذف در پااليشگاه دوم، بهبود عملكرد سيستم هاي تصفيه 
فاضالب، مديريت بهينه پسماندهاي صنعتي، ارتقاي سطح 
آموزشي و فرهنگ محيط زيستي و افزايش سطح فضاي سبز 
از برنامه هاي مجتمع در صيانت از عرصه هاي طبيعي است و 
در همين راستا در سال هاي اخير چند شاخص براي پايش و 
بهبود مسائل زيست محيطي در پااليشگاه تعريف شده است. 

  كمبود بنزين
كار دست قزاق ها داد 

ايلنا  نخست وزير قزاقستان دو مقام بلندپايه بخش انرژي 
اين كش��ور را ب��ه دليل كمبود س��وخت در ب��ازار داخلي كه 
صف ه��اي طوالني را در پمپ بنزين ها ايج��اد كرده بود، اخراج 
كرد. اين كش��ور 3پااليش��گاه بزرگ را اداره مي كند اما تقريبا 
يك س��وم از س��وخت مورد نيازش را از روس��يه وارد مي كند. 
يكي از اين 3پااليشگاه در ۲1سپتامبر براي كارهاي تعميراتي، 
توليد بنزين را متوقف كرد. دولت قزاقس��تان درصدد مذاكره 
با روس��يه ب��راي عرضه باالتر براي جب��ران توقف فعاليت اين 
پااليشگاه برآمده است. اما بسياري از پمپ بنزين ها در آلماتي 
كه بزرگ ترين شهر قزاقستان است، ماه جاري با اشاره به نبود 
سوخت، فروش را متوقف كرده اند درحالي كه سايرين قيمت ها 

را افزايش داده اند. 

كوتاه از دنياي انرژي

وزير نفت كنگره نفت و نيرو را با خبري خوب براي شركت هاي EPC داخلي افتتاح كرد

رونمايي از بسته 5 ميليارد دالري براي شركت هاي نفتي داخلي
كاردر در پاسخ به »تعادل«: سند محرمانگي قراردادهاي جديد در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شد

آيي��ن افتتاحيه كنگ��ره دو روزه نفت و نيرو روز 
گذش��ته و با حضور وزي��ر نفت برگزار ش��د. بيژن 
زنگن��ه صحبت هاي خ��ود را با حواش��ي اي كه در 
ماه هاي اخير پيرامون باش��گاه نفت و نيرو به وجود 
آمده اس��ت، آغاز كرد:»روزي كه در س��ال 1390 
فكر تش��كيل اين باش��گاه را كرديم، هدف، تشكيل 
يك اتاق فكر براي بخش انرژي كش��ور بود كه هيچ 
بار مالي و وابس��تگي به دولت نداش��ته باش��د. اين 
باش��گاه كمتر از ۲00عضو دارد ام��ا عده يي مداوم 
از وج��ود اين باش��گاه نگرانند و اي��ن نگراني را نيز 
ابراز مي كنند. م��ا نمي فهميم دليل نگراني از اينكه 
عده يي دور هم جمع ش��وند، چيست؟ اينكه برخي 
ادعا مي كنند رانت اطالعاتي در اين باش��گاه توزيع 
مي شود، نادرست است. در جايي كه اطالعات براي 

همه منتشر مي شود، رانت معنا ندارد.«
اما مهم ترين خبري كه روز گذشته از زبان زنگنه 
اعالم ش��د، آماده سازي يك بسته 5 ميليارد دالري 
ب��راي افزايش راندمان ميدان ه��اي موجود و حفظ 
س��طح توليد كشور بود. بس��ته يي كه به گفته وزير 
نفت بخش��ي از آن ش��امل تعمير و ترميم چاه هاي 
موجود و بخش ديگر آن شامل حفر چاه هاي جديد 

و رفع تنگناهاي روسطحي و بهره برداري است. 
زنگنه در تش��ريح بيش��تر پروژه هاي اين بسته 
كه منحصرا براي ش��ركت هاي ايراني طراحي شده 
است، گفت:»اين بسته به پروژه هاي متعدد تقسيم 
مي ش��ود و تالش بر اين اس��ت كه هيچ كدام از اين 
پروژه ها هزينه يي بيش��تر از 300ميليون دالر در بر 
نداش��ته باشد.« وزير نفت با بيان اين جمله كه:»ما 
براي اينها تامي��ن مالي مي كني��م« افزود:»اجراي 
آنها ۲ساله اس��ت و بازپرداخت آن از طريق درآمد 
اضافي اين ميدان هاس��ت و بازپرداخت آن در كم تر 
از 3س��ال امكان پذير اس��ت. برنامه ما اين است كه 
اين طرح ها در س��ال هاي 97و 98 اجرا ش��ده و از 
س��ال 98 بازپرداخت اين طرح ه��ا همزمان با آغاز 

توليد آغاز شده و تا 1400 به پايان برسد.«

 امضاي قرارداد FLNG به زودي
زنگنه در ادامه جلوگيري از س��وزاندن گازهاي 
 NO FLARING همراه و دس��ت يابي به ه��دف
را يك��ي ديگر از برنامه هاي وزارت نفت و ش��خص 
رييس جمهور دانس��ت و ابراز امي��دواري كرد كه تا 

پاي��ان دولت دوازدهم گاز همراهي براي س��وختن 
وجود نداشته باشد. وي به طرح هاي موجود در اين 
زمينه همچون ان ج��ي ال 3100، ان جي ال3۲00، 
ان ج��ي ال  خارك و بيدبلند۲ اش��اره ك��رد اما اين 
طرح ها را كافي ندانست و افزود كه دولت به دنبال 
روش هاي ديگر براي جلوگيري از سوزاندن گازهاي 

همراه است. 
سياس��ت هاي توس��عه ال ان جي در اي��ران بخش 
بع��دي صحبت هاي زنگنه را تش��كيل م��ي داد. وزير 
نفت با ابراز اميدواري در رابطه با به س��رانجام رسيدن 
پ��روژه اي��ران ال ان جي اعالم كرد كه ب��راي واحدهاي 
 كوچ��ك با ظرفي��ت توليد كمت��ر از ي��ك ميليون و

500 ه��زار ت��ن در رابطه ب��ا قيم��ت گاز تجديدنظر 
صورت گرفته است تا بدين ترتيب انگيزه يي براي ورود 
سرمايه گذاران ايجاد شود. به زودي نيز قرارداد يك واحد 
توليد ال ان جي شناور)FLNG( امضا خواهد شد كه به 

گفته زنگنه شايد نخستين مورد از آن در دنيا باشد. 

 مخالف باشيم، دشمن نباشيم
زنگنه در پايان صحبت هاي روز گذشته خود بار 
ديگر ايران را كش��وري سرشار از فرصت هاي كار و 
سرمايه گذاري دانس��ت و از همه گروه هاي سياسي 
در كشور درخواست كرد كه نگاه خود را معطوف به 

سازندگي ايران كرده و از تمركز بر مسائلي كه وقت 
نيروهاي كش��ور را تلف مي كنند، صرف نظر كنند. 
وي جمله معروف خود در مجلس ش��وراي اسالمي 
را روز گذشته مجددا تكرار و اظهار كرد:»مي توانيم 
با هم مخالف باش��يم اما با هم دشمن نباشيم چون 
همه ما در يك كشور هستيم و دشمني معنا ندارد. 
از يك ديگر نفرت نداشته باشيم؛ نفرت پراكني خوب 
نيس��ت.« زنگنه همانطور كه صحبت هاي خود را با 
موضوع باشگاه نفت و نيرو آغاز كرد با همان موضوع 
ني��ز به پايان برد و اع��الم كرد كه درحال حاضر در 
اين باشگاه هيچ مس��ووليتي ندارد و تنها يك عضو 
عادي است كه از ايده توليد فكر و انديشه ورزي در 

همه بخش هاي كشور حمايت مي كند. 

 پاسخ كنگره به منتقدان
مديرعام��ل ش��ركت ملي نفت ديگر س��خنران 
مهم روز نخس��ت كنگره س��وم نفت و ني��رو بود. 
كنگره ي��ي ك��ه به گفته وي پاس��خ ب��ه منتقداني 
اس��ت كه معتقد بودند، دولت حتي حاضر نيست 
برگزاري نمايش��گاه ها را به بخش خصوصي واگذار 
كند چه برس��د به واگذاري فعاليت هاي اجرايي و 
س��رمايه گذاري. كاردر با اش��اره به توليد روزانه 6 
ميليون بش��كه يي نفت در اي��ران پيش از پيروزي 

انق��الب اعالم كرد كه در ۲س��ال اخير و با مدنظر 
ق��رار دادن پروژه ه��اي EOR و IOR دس��تيابي 
مج��دد به اين س��طح از تولي��د امكان پذير به نظر 
مي رس��د. البته وي اذعان كرد كه اين هدف قطعا 
در دوره برنامه شش��م توسعه دست نيافتني است 
و احتم��اال از س��ال دوم برنامه هفتم توس��عه و با 
ثمربخش��ي پروژه هاي افزاي��ش راندمان توليد كه 
زمان  خاص خود را مي طلبد، مي توان به آن دست 

پيدا كرد. 
كاردر در ادام��ه به ش��ركت هاي ايراني فعال در 
ح��وزه GC ،EPC و MC تذك��ر داد كه وضعيت 
فعاليت خود را تغيير دهند و به دنبال اين نباش��ند 
كه فقط ب��ا يك مدل همه كارهاي خ��ود را دنبال 
كنند. وي اعالم كرد كه ما به دنبال ايجاد و توسعه 
ش��ركت هاي بهره بردار در ايران هستيم كه بتوانند 

امور بهره برداري ميدان ها را به عهده بگيرند. 
تذك��ر بعدي كاردر به ش��ركت هايE&P بود كه 
كم��اكان عالقه مند ب��ه فعاليت هايEPC هس��تند. 
مديرعامل ش��ركت ملي نفت با اش��اره به اينكه هيچ 
ش��ركت اكتش��اف و توليد بزرگ بين المللي در دنيا 
وجود ندارد كه مس��ووليت هايي همچون لوله كشي و 
حف��ر چاه را به عهده بگيرن��د 3پارامتر اصلي فعاليت 
ش��ركت هايE&P را به ايراني ها ي��ادآوري كرد. اين 
3پارامتر ش��امل مديريت مخ��زن، مديريت پروژه به 
صورت كالن و تامين منابع است. كاردر از شركت هاي 
)به اصطالح( اكتش��اف و توليد ايراني درخواست كرد 
كه چسبندگي خود به فعاليتEPC را رها كرده و در 

وضعيت فعاليت هاي خود تغيير ايجاد كنند. 
كاردر در ادام��ه صحبت هاي خود به طراحي مدل 
فاينانس پروژه هاي توس��عه يي اش��اره ك��رد. يكي از 
بخش هاي اين مدل اس��تفاده از اوراق مشاركت است 
كه براس��اس گفته هاي كاردر براي نخس��تين  بار در 
تاريخ كشور، وزارت نفت سازوكاري ترتيب داده است 
كه ريس��ك هجينگ ارزي اين اوراق بر عهده دولت و 
نه سرمايه گذار قرار بگيرد. مديرعامل شركت ملي نفت 
در اين ب��اره توضيح داد:»اين اوراق به صورت ريالي و 
پايه دالري عرضه مي ش��ود. به عبارت ديگر هجينگ 
بخ��ش ارزي برعهده دولت قرار مي گيرد. بدين معني 
كه سرمايه گذار اوراق قرضه را به صورت معادل ريالي 
خريداري مي كند و در تاريخ سررس��يد از دولت دالر 
دريافت مي كند. در واقع كس��اني كه ريال دارند و در 

بازاره��ا به دنبال خريد دالر هس��تند تا در خانه هاي 
خود نگهداري كنند، مي توانند با اين مكانيس��م اوراق 
مش��اركت پروژه هاي ما را خريداري كنند و در تاريخ 
سررس��يد از ما دالر دريافت كنند و نرخ س��ودي نيز 

كسب كنند. 
كاردر پ��س از پايان صحبت ه��اي خود در آيين 
افتتاحيه س��ومين دوره كنگره نفت و نيرو به ميان 
خبرنگاران آمد تا پاس��خگوي انبوه پرسش هاي آنها 
باش��د. بحث مربوط ب��ه تصويب س��ند محرمانگي 
در ش��وراي عال��ي امني��ت ملي يك��ي از مهم ترين 
اظهارات��ي بود كه روز گذش��ته كاردر در پاس��خ به 
»تع��ادل« از آن خبر داد. مرداد ماه امس��ال بود كه 
وزير نفت با حضور در رس��انه مل��ي اظهار كرد كه 
مناقصه ميدان نفتي آزادگان معطل تصويب س��ند 
محرمانگي قراردادهاي جديد نفتي در شوراي عالي 
امنيت ملي اس��ت. مساله يي كه به گفته وزير، مانع 
از ارائه اطالعات به ش��ركت هاي متقاضي حضور در 
اين ميدان ش��ده و همين مس��اله برگزاري مناقصه 
را ب��ا اختالل مواجه كرده اس��ت. اما روز گذش��ته 
مديرعامل ش��ركت ملي نفت خبر داد كه اين سند 
محرمانگي به تصويب رسيده است و مشكلي از اين 
جهت براي امضاي قراردادهاي جديد وجود ندارد. 

وي همچنين در پاس��خ به پرسش »تعادل« در 
رابطه با آخرين فرصت ش��ركت هاي متقاضي براي 
تش��كيل كنسرس��يوم آزادگان گفت:»ما به صورت 
رسمي درخواست كرده ايم كه كنسرسيوم ها تشكيل 
ش��وند اما هنوز اي��ن اتفاق نيفتاده اس��ت. آخرين 
فرص��ت اين ش��ركت ها قبل از اع��الم قيمت گيري 
اس��ت. در اي��ن رابطه ي��ك فرص��ت ۲هفته يي به 
ش��ركت هاي متقاضي داده شد اما آنها اعالم كردند 
كه براي تش��كيل كنسرس��يوم فرآيند سختي بين 
خودش��ان براي تعيين س��هم دارند بنابراين بعد از 
آخرين اعالم مجددا بايد اين مهلت را تمديد كنيم 

و تاريخ دقيق آن مشخص نيست.«
كاردر همچني��ن در رابط��ه با احتم��ال خروج 
امري��كا از برجام و تاثير آن ب��ر امضاي قراردادهاي 
جدي��د نفت اظه��ار كرد كه ش��ركت هاي متقاضي 
حض��ور در ايران تاكنون اب��راز نگراني در اين رابطه 
نكرده اند. البته اين مس��اله تابع سياست دولت هاي 
آنهاس��ت كه آنها نيز تاكنون مواضع درستي در اين 

زمينه اتخاذ كرده اند. 

مفقودي نوبت اول
كارت حمل سالح مهمات مربوط به اسلحه ساچمه زنی مدل 
تك لول ته پركوس��ه به ش��ماره 030335۲0 متعلق به آقای 
خدارحم محم��دی فرزند اله كرم متول��د 1349 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

دادنامه
پرونده كالسه 960998۲640400553 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان شهريار تصميم نهايی شماره 960997۲640401170

خواهان : خانم زينب باجالنی فرزند: علی به نشانی: تهران-شهريار ابراهيم آباد ك بنفشه پ 108
خوانده : آقای رضا غالمی به نشانی: مجهول المكان

خواسته: حضانت 
رأی دادگاه

در خص��وص دع��وی خواهان خانم زينب باجالنی فرزند علی بطرفيت آقای رضا غالمی فرزند احمد  به خواس��ته حضانت فرزند مش��ترك بنام 
محمدطاها نظر به محتويات پرونده و متن تحرير ش��ده دادخواس��ت و اظهارات خواهان و مالحظه اسناد سجلی خواهان و طفل و احراز رابطه 
زوجيت فی مابين خواهان و خوانده و احراز رابطه مادری و فرزندی بين خواهان و اطفال بنام محمدطاها و نظر به اينكه مطابق قانون نگاه داری 
اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است و برای نگهداری طفل مادر حق حضانت و نگهداری را دارد و دسترسی به پدر ممكن نيست و بلحاظ 
مصون ماندن دعوی و مستندات از تعرض و تكذيب دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 1168 و 1169 و اصالحيه قانون 
مدنی حضانت طفل بنام محمدطاها به خواهان خانم زينب باجالنی تفويض و محمول می گردد تا در حدود توانايی خود به تربيت طفل خويش 
بر حس��ب مقتضی اقدام نمايد. رای صادره غيابی و ظرف ۲0 روز قابل واخواهی در همين دادگاه اس��ت و س��پس ظرف ۲0 روز قابل تجديد 

نظرخواهی در محاكم محترم تجديد نظر استان تهران می باشد.
رئيس شعبه چهارم دادگاه اختصاصی شهريار-سفيدبر- م الف/۲8196

آگه��ی اب��الغ مفاد رأی صادره از طرف ، هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی امالك و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می 
مصوب سال 1390/09/۲0

برابر رای شماره 139660301057007۲74 مورخ 1396/7/15 صادره از هيأت رسيدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی، امالك و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/۲0 مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تصرفات مالكانه آقای 
مجيد رحمانی فرزند نوروز به صورت شش��دانگ يك قطعه زمين مزروعی به مس��احت 86300 مترمربع به استثنا ثمن اعيانی قسمتی از پالك 
93 اصلی واقع در ش��هريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتی شش��دانگ قريتين فريد و حصار س��اتی با ملحقات و مس��تثنيات آن 
به ش��ماره پالك های 93 و 94 اصلی از هاديخان اصانلو بيان الدوله تقاضای ثبت ش��ده س��پس مع الواس��طه برابر سند قطعی ۲۲6636 مورخ 
1388/1۲/۲7 دفترخانه 444 تهران كه مستند سند انتقال شماره 56848 مورخ 1396/03/۲3 دفترخانه 478 تهران بوده مورد انتقال عرصه 
و اعيان تمامی مساحت ۲56460 مترمربع از چهل سهم معصومه اصانلو از 108 سهم )باستثناء اعيانی رعايا و 10 سهم ثمنيه اعيانی از پالك 
93 اصلی به آقای عليرضا سركش به عنوان خريدار قيد شده است متعاقب آن برابر سند قطعی غير منقول شماره 56848 مورخ 1396/3/۲3 
دفترخانه 478 تهران آقای عليرضا س��ركش به عنوان فروش��نده مقدار 86300 مترمربع مشاع از 18 هكتار مشاع از ۲56460 مترمربع از 40 
سهم از 108 سهم به استثنا ثمنيه اعيانی رعايا و 10 سهم از ثمنيه اعيانی از پالك اصلی را به آقای مجيد رحمنی انتقال نموده است؛ هيأت 
مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذكور و ماده 13 آئين نامه اجرائی آن مصوب 1391/04/۲5 نس��بت به صدور س��ند مالكيت به نام متصرف 
فوق الذكر اقدام شود لذا بدين وسيله مفاد رأی صادره به نامبرده و به اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهی ميگردد كه چنانچه به مفاد رأی صادره 
اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ انتشار اولين آگهی به اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت 
دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نس��بت به صدور س��ند مالكيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمناً صدور س��ند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:1396/7/19                تاريخ انتشار نوبت دوم:1396/8/4 

 سيدمرتضی موسوی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهريار- م الف/۲8187 

پاون  
رييس س��ازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق )س��اتبا(، در پنجمين 
كنفرانس ان��رژي بادي ايران از بهره برداري از 100 مگاوات نيروگاه بادي تا پايان س��ال 
جاري خبر داد. س��يدمحمد صادق زاده مع��اون وزير نيرو و رييس س��ازمان انرژي هاي 
تجديدپذير و بهره وري انرژي برق )س��اتبا(، ديروز در آيين برگزاري پنجمين كنفرانس 
انرژي بادي ايران در س��الن همايش هاي وزارت نيرو، با اشاره به اينكه هم اكنون تعدادي 
توربين در مناطق سياهپوش و آقكند نصب است و پروژه نيروگاه هاي بادي در اين مناطق 
در حال اجراس��ت، اظهار كرد: حدود 100 مگاوات توربين بادي تا پايان س��ال جاري در 

منطقه سياهپوش و آقكند نصب خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون هزينه هايي كه در كشور مي پردازيم شايد به اين دليل 
است كه برنامه ريزي انرژي و اقتصادي ما با نگاه گذشته انجام مي شود؛ درحالي كه اين 
برنامه ريزي ها بايد با نگاه به آينده باشد، گفت: ما عالقه مند هستيم با صرف هزينه بسيار 
زياد و حفاري ۲ تا 3 هزار متري گاز را از اعماق درياها اس��تخراج و اس��تفاده كنيم؛ اما 
نس��بت به پتانس��يل موجود در انرژي خورشيد و باد كه به رايگان در اختيار ما قرار دارد 

نگاه جدي نداشته باشيم. 
صادق زاده با بيان اين مطلب كه در س��ال هاي گذشته نفت و گاز محور اصلي انرژي 
كشور و انرژي هاي تجديدپذير به عنوان مكمل مدنظر قرار داشتند، افزود: امروزه حداقل 
10 كشور جهان رسما اعالم كرده اند تا سال ۲050 مصمم هستند 100درصد انرژي هاي 
موردنياز خود را از انرژي هاي تجديدپذير تامين كنند و وقت آن رسيده كه ما نيز در اين 
زمينه جدي تر عمل كنيم. وي با بيان اينكه اين منبع انرژي كامال اقتصادي است و از نظر 
هزينه با هيچ منبع انرژي فسيلي قابل رقابت نيست، افزود: در ايران انرژي تجديدپذير نه 
به عنوان انرژي جانبي بلكه بايد محور انرژي باش��د و به سمت توليد محصوالت با ارزش 

افزوده باالتر در زمينه نفت و گاز گام  برداريم. معاون وزير نيرو و رييس سازمان انرژي هاي 
تجديدپذير و بهره وري انرژي برق )س��اتبا(، با اشاره به اينكه انرژي هاي تجديدپذير جز 
تامين انرژي و مرتفع كردن معضالت زيست محيطي مي توانند بخش عظيمي از معضالت 
جامعه ازجمله بيكاري را نيز مرتفع كنند، افزود: كشور ما امروزه از بيكاري 3 تا 4ميليوني 
رن��ج مي برد و در چند س��ال آينده نرخ بيكاري كش��ور به 8 ت��ا 10 ميليون نفر خواهد 
رسيد كه نسل آينده را تحت تاثير قرار مي دهد و تجديدپذير ها اين قدرت را دارند كه به 
س��رعت موجب رفع بيكاري در كشور ش��وند. وي ادامه داد: در سال 95 كه نقطه عطف 
تجديدپذيرها در كش��ور بود، براساس قانون اصالح الگوي مصرف انرژي توانستيم خريد 
تضميني برق انجام دهيم و براي نخستين بار نرخ هاي معقول خريد تضميني برق تدوين 
و ابالغ شد كه مورد استقبال بخش خصوصي قرار گرفت و دستاورد حاصله از سال 95 
تا س��ال 96 باعث ش��د تا دولت در فاصله ۲ سال مستقيما در سرمايه گذاري انرژي هاي 

تجديدپذير دخالت نكند و دست بخش خصوصي را در اين مورد باز بگذارد. 

 در پنجمين كنفرانس انرژي بادي ايران مطرح شد
درخواست حمايت متولي تجديدپذيرها از سازمان برنامه و بودجه

گروه انرژي  حميد مظفر 
كنگ�ره »نفت و نيرو« روز گذش�ته و ب�ا برگزاري آيي�ن افتتاحيه در مركز 
همايش هاي بين المللي س�ازمان صدا و سيما س�ومين دوره خود را آغاز كرد. 
كنگره  و نمايش�گاهي كه باني اصلي آن باش�گاه نفت و نيرو اس�ت كه نام آن 
در روز معرفي بيژن زنگنه در مجلس حاشيه ساز شد و مخالفان وزير نفت آن 
را محل�ي براي توزيع رانت معرفي كردن�د. زنگنه البته در همان روز دفاع اين 
اتهامات را رد و از عملكرد اين مجموعه دفاع كرد. روز گذشته نيز زنگنه كه به 
نظر مي آمد احوال چندان خوشي نيز ندارد، پشت تريبوني صحبت مي كرد كه 
لوگوي باشگاه نفت و نيرو خودنمايي مي كرد، مجددا فرصت را مغتنم شمرد تا 

اين باش�گاه را نه مكاني براي توزيع رانت بلكه محفلي براي گفت وگو و توليد 
انديش�ه بنامد. وي براي اينكه خيال منتقدان را نيز راحت كرده باش�د، اعالم 
كرد كه ديگر در اين باشگاه سمتي ندارد و تنها يك عضو معمولي است. البته 
اينكه حضور وزير نفت در باش�گاه نفت و نيرو ب�ه عنوان عضو عادي يا داراي 
مناصب ب�اال تا چه حد در خيال نگران منتقدان وي تفاوت ايجاد خواهد كرد، 
موضوع ديگري است. فارغ از باشگاه نفت و نيرو و حاشيه هاي رانتي اش، زنگنه 
روز گذشته از يك بسته جديد قراردادي رونمايي كرد كه در نوع خود كم سابقه 
اس�ت. به گفته وزير نفت اين بسته 5 ميليارد دالري قرار است از ابتداي سال 
79 و به مدت 2سال صرف بهبود راندمان و افزايش توليد از ميدان هاي موجود 

ش�ود. علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت نيز ديگر سخنران اين مراسم 
بود كه عمده صحبت هاي خود را به تشريح تغييرات سياستي جديد در شركت 
مل�ي نف�ت و ابزارهاي دولت ب�راي حمايت مالي از پروژه ها و س�رمايه گذاران 
اختص�اص داد. وي همچني�ن در گفت وگو با »تعادل« از تصويب نهايي س�ند 
محرمانگي قراردادهاي جديد نفتي در شوراي عالي امنيت ملي و نيز مشكالت 
متقاضيان توس�عه ميدان نفتي آزادگان براي تشكيل كنسرسيوم كه موجب 

تاخير در برگزاري مناقصه شده است، خبر داد. 
گزارش»تعادل« از مهم ترين اتفاقات افتتاحيه شلوغ سومين كنگره نفت و 

نيرو را در ادامه مي خوانيد. 

نا  
شا

س:   
عك
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

بيمهريهابهنقاشيقهوهخانهاي
اژدر، تنها بازمانده هنر نقاشي قهوه خانه يي است، او روايتگر تاريخ هنر نقاشي قهوخانه يي در زنجان است، او همچنین نخستین كسي 
است كه در استان زنجان فیلم سازي كرد و در مسیر تدوين فیلم اش از زنجان تا آلمان مرارت ها كشید. حسین محمودي معروف به اژدر 
سال ها است كه در اتاق محقر و كوچكش نقاشي مي كند، روي مس حكاكي مي كند و باالخره هنرش را با همه مرارت هايي كه دارد، 
عرضه مي كند. اژدر شايد تنها بازمانده از نسل نقاشان قهوخانه يي است كه اين روزها به جرات مي توان گفت نسل امروز تصور و تعريفي 
از اين هنر ندارند. با بیان اينكه در حال حاضر حمايتي از هنر نقاشي قهوخانه يي در كشور صورت نمي گیرد، ادامه مي دهد: االن متاسفانه 
مسووالن حمايتي از اين هنر نمي كنند، اين در حالي است كه عالقه دارم اين هنر را آموزش دهم تا از بین نرود اما متاسفانه هیچ كس 
در اين زمینه پا پیش نمي گذارد. هم اكنون كارگاهي دارم كه ۲۰ نفر را آموزش مي دهم و هر سال ۲ پرده همراه با تابلوهايي در ابعاد 
كوچك با مضامین تاسوعا و عاشورا طراحي مي كنم. به گفته اژدر، نقاشي قهوه خانه يي هنري ذهني است و از روي مدل نقاشي نمي توان 
به اين كار مبادرت كرد. هم اكنون در حال مطالعه كتاب نوحه امام حسین)ع( هستم تا بتوانم صحنه ها را مجسم كرده و به تصوير بكشم. 

چهرهروز

نگاهيبهظهورفناوريجديددربازارهايصنعتيجهان

جهاندرمحاصرهروباتهايصنعتي
گروهگوناگون

با توجه به پیش��رفت صنايع، توس��عه 
و به روزرس��اني روبات هاي صنعتي، يكي 
از مهم تري��ن اهداف براي اين فرآيند ش��ناخته ش��ده 
اس��ت. روبات هاي صنعتي، بخش اصلي پروس��ه تولید 
در صنعت را برعهده دارند. بر اين اس��اس، شركت هاي 
تخصصي بس��یاري به بازار تولید و توسعه اين روبات ها 
راه پی��دا كرده و رقابت تنگاتنگ��ي با يكديگر دارند. در 
سال ۲۰14 حدود ۲۲1هزار دستگاه روبات صنعتي در 
جهان به فروش رس��ید كه در مقايس��ه با سال ۲۰13 
افزايش ۲7 درصدي داش��ت. فروش ربات هاي صنعتي 
در س��ال ۲۰15 به ۲54 هزار دستگاه رسید. طبق آمار 
اعالم شده، فروش روبات هاي صنعتي در سال ۲۰16 با 
افزايش��ي 16 درصدي همراه بود و حدود ۲94دستگاه 
روبات در اين س��ال به فروش رسید. انتظار مي رود كه 
اين روند فروش در سال ۲۰17 نیز ادامه داشته باشد و 
به 349هزار دستگاه برسد. طبق گزارش هاي به دست 
آم��ده، ارزش بازار جهاني روبات هاي صنعتي در س��ال 
۲۰16 به بیش از 13میلیارد در سال ۲۰16 رسید كه 
با احتساب نرم افزارها، لوازم جانبي و مهندسي سیستم، 
ارزش اين بازار حدود 4۰میلیارد دالر برآورد شده است. 
همچنین طبق پیش بیني ه��اي صورت  گرفته، فروش 
روبات هاي صنعتي در س��ال ۲۰18 ح��دود 378هزار 
دستگاه خواهد بود كه در سال ۲۰19 از مرز 4۰۰هزار 
دستگاه مي گذرد. براس��اس داده هاي سوي فدراسیون 
بین المللي روباتیك، تع��داد روبات هاي صنعتي عرضه 
ش��ده در جهان تا س��ال ۲۰۲۰ به 5۲1 هزار دستگاه 
خواهد رس��ید. در س��ال ۲۰16، 5 كش��ور ب��ه عنوان 
اصلي ترين سازندگان روبات هاي صنعتي معرفي شدند. 
طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، چین، كره  جنوبي، 
امريكا، ژاپن و آلمان تقريبا 74درصد از سهم تولید اين 
روبات ها را در جهان به خود اختصاص داده اند. به گفته 
كارشناس��ان، افزايش طیف صنايع درخواس��ت كننده 
فناوري هاي روباتیك موجب افزايش رش��د استفاده از 

روبات ها مي شود. 
همانط��ور ك��ه گفت��ه ش��د، چی��ن از مهم تري��ن 
تولیدكنن��دگان روب��ات صنعتي در جهان ش��ناخته 

مي ش��ود. طب��ق اين گ��زارش، اين كش��ور ب��ا عرضه 
87 هزار دس��تگاه روب��ات به عن��وان بزرگ ترين بازار 
روبات هاي صنعتي حدود يك سوم از بازار جهاني را به 
خود اختصاص داده اس��ت. طبق گزارش هاي به دست 
آمده پیش بیني مي شود در سال ۲۰17میالدي تعداد 
روبات هاي صنعتي چین براي نخستین  بار از 11۰هزار 
دستگاه فراتر رفته و ظرفیت بازار اين نوع از روبات ها در 

چین به 4میلیارد و ۲۲۰میلیون دالر برسد. 
ك��ره جنوبي نیز به عنوان دومین بازار بزرگ روبات 
صنعتي 41هزار دس��تگاه روبات در سال ۲۰16 تولید 
كرده اس��ت. آمار نشان مي دهد، تراكم روبات ها از سال 
۲۰۰9 در اين كش��ور ۲برابر ش��ده كه باالترين نرخ در 
جهان را نشان مي دهد. همچنین دولت كره براي حفظ 
اين روند رو به رشد خود مبلغ 45۰میلیون دالر را براي 
5 س��ال آينده در نظر گرفته تا پیش��رفت هاي خود را 
افزايش دهد. ژاپن نیز در حوزه علم روباتیك حرف هاي 
زيادي براي گفتن دارد. اين كش��ور در س��ال ۲۰16 با 
عرضه حدود 39هزار دس��تگاه روبات صنعتي، سومین 
كش��ور در فهرس��ت بزرگ ترين تولیدكنن��دگان اين 

روبات ها معرفي شده است. 
امريكا پس از ژاپن به عنوان بزرگ ترين تولیدكننده 

روبات هاي صنعتي در جهان معرفي ش��ده اس��ت. اين 
كش��ور با تولید 31هزار دستگاه روبات در سال ۲۰16 
رتبه چهارم را در میان ساير كشورها به خود اختصاص 
داده است. طبق گزارش هاي به دست آمده اين كشور 
بودج��ه قابل  توجهي به حوزه فن��اوري اختصاص داده 
كه در مقايسه با سال هاي گذشته افزايش چشمگیري 
داشته است. آلمان نیز در سال جاري میالدي، میزبان 
بزرگ تري��ن نمايش��گاه روب��ات در جهان ب��ود. آلمان 
سرزمین نخس��تین خودرو، نخستین رايانه، نخستین 
موتور جت و نخس��تین موشك است. بنابراين طبیعي 
به نظر مي رس��د اگر در فهرست كشورهاي فناورانه نیز 
وجود داش��ته باشد. اين كش��ور با توجه به پیشرفت و 
توس��عه در تجهیزات و س��خت افزارها همیشه كانون 
س��اخت تجهی��زات جديد بوده اس��ت. اين كش��ور با 
عرضه حدود ۲۰هزار دستگاه روبات صنعتي در جهان، 
پنجمین كشور برتر تولیدكننده روبات شناخته مي شود. 
با توجه به رش��د قابل  توجه فناوري در جهان شايد در 
نگاه اول به نظر برسد كه آمدن روبات ها منجر به بیكاري 
نیروي كار انساني شود اما به گفته كارشناسان، كار براي 
افراد متخصص بیشتر ش��ده و انسان ها نیز خواسته يا 

ناخواسته بايد براي كارهاي تخصصي آموزش ببینند. 

آمارنامه

بازارهنر

حاشيه

»شكالتي«درهند

تعليقپروانهوارداتبرنجتايلندي

به  فیل��م س��ینمايي »ش��كالتي« 
كارگرداني س��هیل موفق در بیستمین 
جشنواره بین المللي فیلم طاليي هند 
به نمايش در مي آيد. به گزارش ايسنا، 
فیلم سینمايي »ش��كالتي« در بخش 
اصلي )چش��م انداز آس��یا( بیس��تمین 
جش��نواره بین المللي فیل طاليي هند 
كه از تاريخ 17 ت��ا ۲3 آبان ماه )8 تا 
14 نوامبر ۲۰17( در ش��هر حیدرآباد 

هند برگزار مي ش��ود ب��ا حضور كارگ��ردان فیلم 
سهیل موفق به نمايش گذاشته مي شود. 

جش��نواره بین المللي فیلم ك��ودك هند )فیل 
طاليي( هر دو سال يك بار در سالروز تولد »جواهر 
لعل نهرو« اولین نخست وزير هند برگزار مي شود. 
يك��ي از ويژگي ه��اي اين جش��نواره كه اعتبار 
ويژه ي��ي در میان جش��نواره هاي كودك در جهان 
دارد ش��ركت بیش از صد هزار كودك و نوجوان از 
مناطق اطراف جشنواره براي ديدن فیلم هاي اين 

رويداد سینمايي است. 

اي��ن جش��نواره در چن��د بخ��ش 
كوت��اه،  بلن��د،  فیلم ه��اي  رقابت��ي، 
اس��تعداد هاي  فیلم هاي  و  انیمیش��ن 

جوان و... برگزار مي شود. 
به  فیل��م س��ینمايي »ش��كالتي« 
كارگرداني سهیل موفق و تهیه كنندگي 
ايرج محمدي پیش از اين در جشنواره 
بین المللي فیلم هاي كودكان كانادا در 
تورنتو نیز حضور داش��ته و قرار است 
از اوايل آذر ماه در گروه س��ینمايي زندگي اكران 

عمومي مي شود. 
در اي��ن فیلم ش��بنم مقدمي، ناصر هاش��مي، 
محمدرض��ا هدايت��ي، ارژن��گ امیرفضل��ي، علي 
مس��عوي، فرزي��ن محدث، پريس��ا رضايي و جواد 
جوينده با هنرمندي ش��هره لرس��تاني و داريوش 
اس��د زاده به هم��راه بازيگران ك��ودك محمدرضا 
ش��یرخانلو، آيلي احمدي، محمدحس��ین بلوكات، 
سامان میرحس��یني، شهاب ش��یرمردي و همراز 

اكبري به ايفاي نقش پرداخته اند. 

همین سه ماه پیش بود كه قرارداد 
جديدي ب��راي واردات برنج از تايلند 
امضا شد و دبیر انجمن واردكنندگان 
برن��ج گف��ت ك��ه بخ��ش خصوصي 
۲۰۰هزار تن برنج تايلندي خريداري 
كرده كه ت��ا ۲ ماه ديگر با نرخ ۲ الي 
3 هزار تومان در بازار عرضه مي شود. 
اما از س��ال ها قبل درباره كیفیت 
برن��ج تايلندي ش��ك و ش��بهه هاي 

زيادي بود كه با اعالم اين خبر، حساس��یت ها هم 
بیشتر شد. 

حاال مديركل امور غذايي، آرايشي و بهداشتي 
س��ازمان غذا و دارو از تعلیق پروانه واردات برنج 
تايلندي براي بررسي كمي و كیفي اين محصول 

خبر داده است.
بهروز جهت گفته جديت س��ازمان غذا و دارو 
درباره برنج به عنوان قوت غالب مردم كش��ورمان 
تا آنجا پیش رفت كه حتي در روزهاي اخیر براي 

بررس��ي كمي و كیفي برنج تايلندي 
پروانه ه��اي وارداتي اي��ن نوع برنج را 
ت��ا اطالع ثانوي ب��ه تعلیق درآورديم. 
او توضی��ح داده اس��ت: برنامه ارتقاي 
ايمن��ي و س��المت برنج ه��م با طرح 
شناسنامه دار كردن برنج هاي وارداتي 
و تولید داخل و تدوين دس��تورالعمل 
اجراي��ي نح��وه برخ��ورد و فراخوان 
محص��ول برن��ج نامنطبق از س��طح 

عرضه، به پیشرفت هاي خوبي رسید.
ضم��ن آنكه در راس��تاي تضمی��ن كیفیت و 
س��المت بیش��تر برن��ج واردات��ي، در آزمون هاي 
كنترل كیفیت، میزان حد مجاز فلزات س��نگین 
۲۰درص��د كاه��ش يافت��ه و حد مجاز س��رب و 
آرس��نیك ب��ه حداكث��ر 1۲۰ppb  و حد مجاز 
كادمیوم به حداكث��ر 48ppb تقلیل يافت و اين 
ح��دود مجاز مبن��اي صدور مج��وز ورود برنج به 

كشور شد. 

جايزه»بيتف«بلگرادبه»شنيدن«رسيد
نمايش »ش��نیدن« به كارگرداني 
امیررض��ا كوهس��تاني جاي��زه وي��ژه 
فستیوال جهاني تئاتر »بیتف« بلگراد 

را از آن خود كرد.
به گزارش مهر، نمايش »شنیدن« 
به كارگرداني امیررضا كوهس��تاني در 
ادامه توره��اي خارجي خود به تازگي 
بلگراد )صربس��تان( و  در ش��هرهاي 
اس��كوپیه )مقدونیه( ب��ه صحنه رفته 

است.
 اي��ن نماي��ش در پنجاه و يكمین فس��تیوال 
بین المللي تئاتر »بیتف« در شهر بلگراد اجرا شد 
و توانس��ت جايزه ويژه اين فس��تیوال را با عنوان 

»ياوون كريلوف« دريافت كند.
هیات داوران پنجاه و يكمین دوره فس��تیوال 
»بیتف« متشكل از ماريا ِشوتسوا مدير فستیوال، 
ماريا سورنسون، ايوانا س��ايكو، دراسكو آدزيك و 
ايگ��ور ك��وروگا، باتوجه به راي اكثري��ت، به اين 
نتیجه رسیدند كه جايزه بزرگ فستیوال »بیتف« 
را با عن��وان »ماريا تريلويچ« ب��ه اجراي »ماونت 
اولیمپوس: براي جاودانه كردن آيین تراژدي« به 

كارگرداني يان فاربه از بلژيك اهدا كنند. 
اين هی��ات داوران جاي��زه ويژه فس��تیوال با 
عن��وان »ي��اوون كريل��وف« را هم به اتف��اق آرا 
به نمايش »ش��نیدن« ب��ه كارگردان��ي امیررضا 

كوهستاني و تولید گروه »تئاتر مهر« 
از ايران اهدا كرد. 

در يادداش��ت هیات داوران پنجاه 
و يكمین فس��تیوال بین المللي تئاتر 
»بیت��ف« ب��راي نمايش »ش��نیدن« 
چنین آمده اس��ت: »اين اثر به شدت 
تاثیرگذار اس��ت؛ به خاطر س��ادگي و 
ش��فافیتش و به كار بردن تالش هايي 
بیش��ترين  نق��ل  ب��راي  میني م��ال 
اطالع��ات درب��اره ارتب��اط میان زن��ان در زمینه 

اجتماعي، شك، نظارت و عدم اطمینان.
نماي��ش با ارجاع به ايران اتف��اق مي افتد ولي 
ب��ه اي��ران محدود نش��ده و در جه��ان اجتماعي 
گس��ترده تري هم معن��ا مي يابد. متن جس��ورانه 
است و ساختار خردشده اش و بافت هاي تكرارش، 
تصاوي��ر بص��ري و فیزيك��ي را با ه��م و ابزارات 
تكنولوژيكال و كلمات را با هم، به شكلي دقیق و 

فكورانه همخوان مي كند.
بازيگ��ري عال��ي و ظريف اس��ت و در ارتباط 
نزدي��ك با نويس��نده-كارگردان كه اي��ن اثر را از 
زاويه ديد زنانه نش��ان مي دهد شكل گرفته است 
كه اين خود قدمي بس��یار مه��م و رو به جلو در 
اجراي تئاتر معاصر اس��ت.« »ش��نیدن« از هفته 
آينده در ش��هرهاي سرژي )فرانس��ه( و شارلروآ 

)بلژيك( اجرا خواهد شد. 

تاكستانهايكاليفرنيا
درآتش

واشنگتنپست:
 اين روزنامه در صفحه 
اول خود، با انتشار عكسي 
گس��ترده  تخريب هاي  از 
كالیفرنیا،  در  آتش سوزي 
گزارش��ي از اي��ن حادثه 
منتش��ر كرده اس��ت. به 
واشنگتن پس��ت،  گزارش 
همزمان  آتش سوزي هاي 
در مناطق ش��مالي ايالت 

كالیفرنیا تاكنون دست كم 1۰ كشته و 1۰۰ زخمي 
برجاي گذاشته است. به دنبال اين آتش سوزي هاي 
در مناطق س��وناما و ناپا، ده ها هزار هكتار از اراضي 
جنگلي طعمه حريق شدند و تاكنون بیش از15۰۰ 
واحد مس��كوني و تجاري تخريب شد و بیش از ۲۰ 
هزار نفر از اين مناطق مجبور به ترك خانه هاي خود 
شدند. همچنین اين گزارش از آتش سوزي يكي از 
بزرگ ترين تاكستان هاي كالیفرنیا خبر مي دهد كه 
در حال حاضر به دلیل بادتند، رطوبت اندك و هواي 
گرم با سرعت زيادي در حال گسترش است. طبق 
اين گزارش، فرماندار كالیفرنیا نیز در مناطق سونوما، 
ناپا و يووا اعالم وضعیت اضطراري كرد. تاكنون علت 

اين آتش سوزي هاي همزمان مشخص نیست.  

فايننشالتايمز:
اي��ن روزه��ا، برندگان 
جايزه نوب��ل، از مهم ترين 
اخبار رس��انه ها ش��ده اند. 
فايننش��ال تايمز نی��ز، در 
صفحه اول خود، گزارشي 
از برن��ده نوب��ل اقتصادي 
منتش��ر كرده اس��ت. به 
گ��زارش اي��ن روزنام��ه، 
پروفس��ور ريچ��ارد تال��ر 

يكي از پیشروان اقتصاد رفتاري، برنده نوبل اقتصاد 
۲۰17 شد. آكادمي سلطنتي علوم سوئد او را يكي از 
كساني دانسته كه كارهايش باعث شده در سال هاي 
اخی��ر، اقتصاد رفتاري از يك ش��اخه حاش��یه يي و 
حت��ي بحث برانگیز به يك��ي از مباحث اصلي علم 
اقتصاد بدل ش��ود. به گزارش فايننشال تايمز، او در 
كارهايش نش��ان داد كه برخالف پیش فرض هايي 
كه اساس رفتارهاي اقتصادي مردم را تصمیم هاي 
عقالني براس��اس منفعت ف��ردي مي دان��د، مردم 
تحت تاثیر كمب��ود آگاهي و اطالع��ات، ناتواني در 
كنترل رفتارهاي ش��خصي و همچنین مالحظات 
اجتماعي تصمی��م مي گیرند. ريچ��ارد تالر خروج 
بريتانی��ا از اتحاديه اروپ��ا را يكي از بهترين مثال ها 

براي تصمیم گیري غیرعقالني دانسته است. 

الپايس:
آن طور كه اين روزنامه 
در صفحه اول خود منتشر 
كرده است، دولت اسپانیا، 
منتظر آگاه��ي از جزئیات 
برنامه مقامات كاتالونیاست 
تا بتواند باتوجه به تصمیم 
آنه��ا، اقدامات الزم را علیه 
جدايي طلب��ان انجام دهد. 
همچنین، دولت اسپانیا به 

رهب��ر جدايي طلبان  كاتاالن هش��دار داد از هر اقدام 
غیرقابل بازگش��ت اجتناب كند. نخس��ت وزيري نیز، 
تم��ام ابزارهاي قانوني و حقوقي را آم��اده كرده تا با 
هرگونه اقدام دولت يا پارلمان محلي كاتالونیا آنها را به 
كار گیرد. ريیس منطقه كاتالونیا در روزهاي گذشته، 
تحت فشار قرار گرفت تا طرح ها براي اعالم استقالل 
اين منطقه از اسپانیا را رها كند. به گزارش ال پايس، 
دولت اس��پانیا نگران اين اس��ت كه پارلمان كاتالونیا 
به اس��تقالل اي��ن منطقه راي دهد. براس��اس قانون 
همه پرس��ي در كاتالونیا، چنانچه پارلمان اين كشور 
اعالم استقالل اين منطقه را تصويب كند، يك فرآيند 
6 ماهه براي انجام گفت وگوهاي جدايي با اسپانیا آغاز 
خواهد ش��د و پس از آن انتخابات منطقه يي و اقدام 

نهايي براي جدايي انجام خواهد گرفت. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

نمايشپوششايرانيهادرفيليپين
اس��المي  ايراني  لباس هاي  نمايش��گاه 
براي آشنايي جوامع غیراسالمي و اسالمي 
با پوش��ش مردم ايران به وي��ژه زنان ايران 
در مانیل پايتخت فیلیپین برپا شده است. 
معرفي جايگاه حضور زن در مكتب اس��الم 
و نظام اسالمي از نگاه پوشش، ترسیم هنر 

زنان مس��لمان ايراني در فرهنگ اصیل و س��نت هاي ديري��ن آن و ارائه حجاب 
كامل و برتر در جامعه اس��المي به عنوان پوش��ش ملي از جمله اهداف برگزاري 
اين نمايشگاه است. به گزارش ايسنا، نمايشگاه لباس هاي سنتي زنان ايران عصر 
روز 17مهر در دانش��گاه »سانتاتوماس« با حضور معاون برنامه ها و همكاري هاي 
بین الملل اين دانش��گاه و محمد جعفري ملك رايزن فرهنگي جمهوري اس��المي 

ايران به طور رسمي افتتاح شد. 
لیلیان س��وزان معاون بین الملل دانش��گاه »س��انتاتوماس« در مراسم افتتاح 
اين نمايشگاه در س��خناني ضمن تشكر از رايزني فرهنگي به دلیل برگزاري اين 
نمايشگاه گفت: بسیار خرسندم كه نمايشگاه لباس هاي سنتي زنان ايران در اين 
دانشگاه برگزار مي شود. ايران به عنوان سرزمین تاريخي با فرهنگ هاي گوناگون 
ن��گاه م��ا را به خود جلب مي كند. وقتي به ايران مي نگرم، نكات زيادي را در آنجا 
پیدا مي كنم كه يكي از اين نكات استفاده بسیار از زيبايي هاي طبیعت و رنگ هاي 
گوناگون در زندگي مردم اس��ت. او ادامه داد: معماري در تاريخ كهن ايران نقش 
بس��زايي را ايفا كرده اس��ت. طراحي هاي داخل و خارج خانه براي رفاه خانواده و 
چگونگ��ي پذيرايي میهمانان در خارج از اتاق هاي اقام��ت اعضاي خانواده ايراني 
قداست معماري ايراني را نش��ان مي دهد. اساسي ترين ويژگي ايران خدامحوري 
توام با دموكراس��ي است اين يكي از مختصات ويژه و قابل تامل مردم ايران است 
كه از زمان قبل از اسالم تاكنون در ايران به وضوح قابل مشاهده است. هنر ايران 
و ايراني گوياي قدمت و تمدن بزرگي است كه نشان شأن، عظمت و بزرگي مردم 
اين سرزمین است. دانشگاه سانتاتوماس مفتخر است كه میزبان نمايشگاهي است 
كه بخش��ي از هنر ايران زمین در معرض ديد دانش��جويان و اعضاي هیات علمي 

دانشگاه قرار گرفته است. 

كاشِيماندگاريكهشكست
طرح »كاش��ي ماندگار« بر اساس وظايف 
س��ازمان می��راث فرهنگي صنايع دس��تي و 
گردش��گري جه��ت حفظ می��راث فرهنگي 
ناملموس و معنوي ايران، وظیفه شناس��ايي 
و معرفي محل س��كونت هنرمن��دان، اهالي 
فرهنگ، علم و دي��ن را بر عهده دارد. بر اين 

اس��اس، يك مسوول س��ازمان میراث فرهنگي از طرح »كاش��ي ماندگار« براي خانه 
5۰ش��خصیت فرهنگي، هنري، علمي و ديني تهران و در ادامه در سراسر كشور خبر 
داد. اجرايي شدن طرح نصب كاشي ماندگار از ۲7 ارديبهشت امسال مسیري را براي 
گردشگران فرهنگي و ادبي باز كرد تا با نشان دادن يك مسیر فرهنگي به گردشگران، 
خانه اهالي فرهنگ و هنر را در ش��هرهاي مختلف كشور نش��ان دهد. اكنون پس از 
گذشت كمتر از 6 ماه از آغاز نصب كاشي هاي ماندگار، نخستین كاشي ماندگار نصب 
 ش��ده در مش��هد شكسته ش��د، اتفاقي كه توجه ها را به اين سمت مي برد كه قانوني 
براي حفاظت از اين كاش��ي به عنوان يك يادگار فرهنگي كه مي تواند مسیري براي 
گردشگري فرهنگي تعريف كند،  وجود ندارد. شهريور در نخستین قدم، كاشي ماندگار 
سردر خانه »عثمان محمدپرست« در خراسان نصب شد، اما اكنون بعد از پنج ماه به 
نظر مي رسد، فرهنگ اين كار بین مردم جا نیفتاده است و نیاز به قوانیني براي حفاظت 
از اين اقدام فرهنگي احس��اس مي ش��ود. به گزارش ايسنا، رضا سلیمان نوري ريیس 
هیات مديره انجمن توسعه گردشگري چهارباغ در خراسان در اين باره گفت: هرچند 
میراث فرهنگي خراس��ان اعالم كرده كه به س��رعت آن را بازسازي و سر جاي خود 
نصب مي كند، از سوي ديگر اين لوح در شهرستان خاف و سردر دومین منزل »عثمان 
محمدپرست« نصب خواهد شد، اما بايد به نوع حفاظت از اين لوح ها نیز توجه كرد كه 
هیچ يك حفاظ ندارند. اين دوستدار میراث فرهنگي خراسان مي افزايد: شكسته شدن 
كاشي ماندگار در مشهد يك هشدار است كه بايد راهكار و مسائل حفاظتي براي آن 
مطرح شود. طرح استفاده شده براي كاشي ماندگار يك طرح صنايع دستي است، اما 
معتقديم بايد آن را قوي تر اجرايي كرد. او بیان مي كند: زماني كه صنايع دستي را صادر 
مي كنیم آنها را بسته بندي مي كنیم، اين كاشي نیز يك جنبه تبلیغاتي دارد، بنابراين 

بايد پوشش حفاظتي داشته باشد كه هیچ آسیبي به آن وارد نشود. 

تاريخنگاري

آغاز اعتصاب مطبوعات 
كاركن��ان روزنامه ه��اي صبح و عصر ته��ران همزمان با اوج گی��ري اعتصابات 
كاركنان دستگاه هاي اداري كشور علیه رژيم پهلوي، اعتصاب خود را آغاز كردند. 
يكي از خواس��ته هاي اعتصاب كنندگان لغو سانسور بود. اين اعتصاب 3 روز ادامه 
داش��ت؛ اعتصابي كه براي نخس��تین  بار در تاريخ مطبوعات كش��ور اتفاق افتاد و 
حاال با گذش��ت سال ها از آن، برخي انتقاداتي به آن اعتصاب و البته اعتصاب 6۲ 
روزه يي كه از س��یزدهم آبان 57 ش��روع ش��د، وارد مي كنند اما برخي معتقدند 
اعتصاب، حركت ناگريز شرايط آن زمان بود. اين اعتصاب درست در روزي بود كه 
اعضاي س��نديكاي روزنامه نگاران براي مذاكره با دولت در مورد آزادي مطبوعات 
رفته بودند كه آنها نیز با شنیدن اين خبر، مذاكره را نیمه رها كردند. اين اعتصاب 
3 روز ادامه داشت و اعضاي روزنامه هاي كیهان، اطالعات و آيندگان در سنديكاي 

روزنامه نگاران كه در خیابان رامسر بود، گردهم آمدند.
 روزنامه رس��تاخیز نی��ز در آن زمان چون در چاپخانه كیهان چاپ مي ش��د، 
ناخودآگاه منتش��ر نش��د و از همان جا نیز براي همیش��ه تعطیل ش��د. دولت با 
هیات مديره سنديكا مذاكراتي را انجام داد و قول داد كه آزادي مطبوعات را قبول 
كند و به اين ترتیب توافقنامه يي امضا شد. مطبوعات نیز از ۲۲مهر 57 كار خود 
را ش��روع كردند و يك آزادي نس��بي برقرار ش��د. اما اعتصاب بعدي ديگر اينقدر 
كوتاه نبود و 6۲ روز ادامه داش��ت. از سیزدهم آبان تا پانزدهم دي 57.بعد از اين 
6۲ روز و س��قوط دول��ت ازهاري و روي كار آمدن دولت بختی��ار، روزنامه نگاران 
تصمیم گرفتند با توجه به اينكه حوادث مداوم جريان انقالب نیاز به اطالع رساني 
به مردم دارد، دس��ت از اعتصاب بكش��ند و روزنامه هايشان را منتشر كنند. البته 
ديگر فضا متفاوت با ماه هاي گذشته بود و بختیار آزادي هاي زيادي به مطبوعات 
داد. منصور س��عدي كه در روزهاي پیروزي انقالب خبرنگار روزنامه كیهان بوده 

اس��ت، دلیل اعتصاب انقالبي روزنامه نگاران در هجدهم مهر را حضور يك سرگرد 
حكوم��ت نظام��ي در تحريريه كیه��ان مي داند كه اين كار دلیلي ش��د تا اعضاي 
تحريريه، قلم ها را زمین گذاش��ته و از پش��ت میزهايش��ان بلند ش��وند. اين خبر 
به روزنامه اطالعات هم رس��ید و به همین ترتیب اعتصاب ش��كل گرفت. حسین 
مهديان، مدير مس��وول ماه هاي آخر 57 روزنامه كیهان گفته است: در آن روزها 
به  ش��دت نیازمند اطالع رساني و انتقال اخبار و اطالعات حوادث انقالب به مردم 
بوديم و به همین دلیل در جلس��ه يي كه با مديران مسوول روزنامه ها برگزار شد 
به نتیجه رس��یديم كه به اعتصابات پايان دهیم. در آن جلس��ه مديران مس��وول 
روزنامه هاي كیهان، اطالعات و آيندگان به همراه شهید مطهري و مرحوم فلسفي 

و آقاي موسوي اردبیلي حضور داشتند. 
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