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 تحريم هاي جديد
براي قطر در راه است
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برنامهپنجمتوس��عهي��كقانونمتف��اوتدر
رابط��هدول��توبخشخصوص��يب��ود.امتيازات
زياديازس��ويقانونگذاربهتشكلهابهويژهاتاق
بازرگان��يواتاقتعاوناعطاش��د.تايكدههقبل
مهمترينخواس��تهبخشخصوصياينبودكهبه
رسميتشناختهش��ودامادربرنامهپنجمتوسعه
برنامهنويسانيكگامجلوتررفتندوعمالفضاهاي
س��اختاريرابرايتعام��لوگفتوگوبيندولتو
بخ��شخصوصيدرنظ��رگرفتهوتعري��فكردند.
معروفترينايننهادهايتازهتاس��يس،ش��وراي
گفتوگ��ويدول��توبخشخصوصيب��ودكهبه
اعتباراعضايآنازاهميتزياديبرخوردارشد.اما
دركناراينشوراشاهدتشكيلكميتهيينيزبوديم

كهبهنامكميتهماده76معروفشد...

دربررسياهميتامضايقراردادباتوتالبايدبهاين
موضوعتوجهكردكهايرانكماكاندرشرايطتحريم
اس��توتحريمهايفرامرزياياالتمتحدهموسومبه
ILSAكهازسال1996عليهايرانوصنعتنفتاين
كشوراعمالشدبهقوتخودباقيهستند.درساليان
گذشتهنيزآنچهسببزمينخوردناينتحريمهاشد،
امضايقراردادهايبينالمللينفتيازايندس��تبود.
پيشازايننيزشركتتوتالنخستينشركتخارجي
بهحسابميآمدكههمراهباگازپروموپتروناسوارد
صنعتنفتايرانشدند.متعاقبانيزسايرشركتهاي
بينالملليهمچوناني،شلازاروپاونيزشركتهايي
ازژاپ��ن،كرهجنوبيوچينرغبتپيداكردندكهوارد

توسعهصنعتنفتايرانشوند...

 كميته اي كه مغفول واقع شد

 يارگيري ايران در مصاف 
با تحريم هاي امريكا
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يادداشت
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برقراري ۴۰خط هوايي 
جد يد  د ر پسابرجام

ورودهواپيماه��اينوبهناوگانهواييكش��ور،
تبعاتمثبتبس��ياريرابراياينصنعتبههمراه
داشت،ش��ايدمهمتريناثرآن،كاهشسنناوگان
وايمنس��ازيسفرهايهواييبرايمسافرانباشد.
ام��انميتوانبهب��ودصنعتگردش��گري،افزايش
ي��ااحيايخط��وطهواييجدي��دو...راهمناديده
گرفت،موضوعيكهنشريهفوربسهمبهآناشاره
واع��المكردهكهپسازلغ��وتحريمهاعليهايران
درس��ال2016،حدود40خطهواييميانايران
وكش��ورهايآس��ياييواروپاييايجادشدهاست.
درگزارشتحليليايننش��ريه،الحاقهواپيماهاي
جدي��دبهن��اوگانهواييايرانموردبررس��يقرار
گرفت��هوايناق��دامامريالزموض��روريقلمداد
شدهاست.براساسگزارشفوربس،تاپيشازلغو
تحريمها،شركتهايهواپيماييايرانيامكانخريد
هواپيماهايجديديالوازميدكيبرايهواپيماهاي
خودرانداش��تندودرنتيج��هناچاربودندتابرخي
هواپيماهارااوراقكردهوازقطعاتآنهادرتعميرو

تجهيزديگرهواپيماهااستفادهكنند...

 فراز جبلي    

 مهدي حسيني   



 تالش وزي�ر ارتباطات براي نشس�تن به جاي 
ظريف-تع�اد  ل| الي��اس حضرتي نمايند  ه ته��ران، ري و 
ش��ميرانات د  رخصوص تغييرات احتمالى كابينه نوش��ت. 
اين نمايند  ه اصالح طلب مجلس شوراي اسالمي د  ر توييتر 
خود   گفت »محمود   واعظى وزير ارتباطات د  ر تالش اس��ت 
جايگزين ظريف د  ر وزارت امور خارجه شود  ، ولى اقبالى د  ر 

اين زمينه وجود   ند  ارد  .«
 ارسال 6 اليحه د  رمورد   همكاري هاي د  وجانبه 
و بين المللي به مجلس-ايلنا| حسينعلي اميري معاون 
پارلمان��ي رييس جمه��ور، روز گذش��ته 6 اليحه د  ولت 
را د  رم��ورد   موافقتنامه هاي بين الملل��ي و همكاري هاي 
د  وجانب��ه و چند  جانبه براي تصويب به مجلس ش��وراي 
اس��المي ارس��ال كرد  . بر همين اس��اس گفتني اس��ت 
كه حس��ينعلي اميري د  ر نامه ه��اي جد  اگانه خطاب به 
هيات رييس��ه مجلس شوراي اس��المي و د  ر اجراي اصل 
۷۴ قانون اساسي جمهوري اس��المي ايران و ماد  ه ۱۳۷ 
قانون آيين نامه د  اخلي مجلس، اين 6 اليحه را براي طي 

تشريفات قانوني به مجلس تقد  يم كرد  . 
 تعد  اد  ي از نمايند  گان سوال از رييس جمهور را 
پس گرفتند  -ايسنا| عليرضا رحيمي نمايند  ه تهران از پس 
گرفتن امضاي ۲۲ نمايند  ه د  رباره سوال از رييس جمهور خبر 
د  اد   و تاكيد   كرد   كه طرح سوال از رييس جمهور با توجه به 
باقي ماند  ن يك ماه تا پايان عمر د  ولت يازد  هم صرفا شائبه 
سياس��ي كاري د  ارد  . وي اظهار كرد  : د  يروز د  ر جلسه علني 
مجلس تعد  اد  ي از نمايند  گان نامه يي با محتواي پس گرفتن 
امضاي شان از طرح سوال از رييس جمهور را امضا كرد  ند   كه 
تعد  اد   امضا كنند  گان به ۲۲ نفر رس��يد  . رحيمي گفت: اين 
نمايند  گان تصور نمي كرد  ند   آنچه امضا كرد  ه موضوع سوال 
از رييس جمهور بود  ه و فكر مي كرد  ند   قرار است اين موضوع 
د  ر قالب نامه يي به رييس جمهور مطرح شود   به همين د  ليل 

آن را امضا كرد  ند  . 
 صد  ا و س�يما مكل�ف به معرف�ي هنرمند  ان 
و آثار صنايع د  س�تي ش�د  -خانه مل�ت| نمايند  گان 
مجلس شوراي اسالمي مكلف كرد  ند   سازمان صد  ا و سيما 
هنرمند  ان و آثار صنايع د  ستي را د  ر برنامه هاي خود   معرفي 
كند  . نمايند  گان د  ر نشست علني مجلس شوراي اسالمي 
د  ر جريان بررس��ي جزييات طرح حمايت از هنرمند  ان و 
استاد  كاران صنايع د  س��تي با ماد  ه ۱0 با ۱۴۳ راي موافق، 
۱۳ راي مخال��ف و 6 راي ممتنع از مجموع ۲۳5 نمايند  ه 
حاض��ر موافقت كرد  ن��د  . د  ر ماد  ه ۱0 آمد  ه اس��ت: صد  ا و 
سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف است د  ر برنامه هاي 
مختلف نس��بت به صحنه آرايي و مستند  سازي و معرفي 
هنرمند  ان و آثار هنري صنايع د  ستي با مشاركت سازمان 
مي��راث فرهنگي، صنايع د  س��تي و گرد  ش��گري و س��اير 

د  ستگاه هاي ذي ربط اقد  ام كند  . 
 ظريف بر مخالفت ايران با هرگونه كاربرد   سالح 
ش�يميايي تاكيد   كرد  - ايرنا| احم��د   اوزمجوو مد  يركل 
سازمان منع سالح هاي شيميايي )OPCW( با محمد  جواد   
ظري��ف وزير امور خارجه جمهوري اس��المي ايران د  يد  ار و 
گفت وگو كرد  . وزير امور خارجه جمهوري اس��المي ايران با 
اشاره به اينكه جمهوري اسالمي ايران خود   يكي از قربانيان 
اس��تفاد  ه از سالح شيميايي از س��وي رژيم صد  ام د  ر د  وران 
جنگ تحميلي هشت ساله است، بر اصول اساسي ايران د  ائر 
بر مخالفت با هرگونه كاربرد   سالح شيميايي و مرد  ود   بود  ن 
استفاد  ه از آن تاكيد   كرد  . وي افزود  : جمهوري اسالمي ايران 
همواره تاكيد   كرد  ه كه هيچ گروهي حق اس��تفاد  ه از سالح 
شيميايي را د  ر منازعات مسلحانه ند  ارد  . اين د  رحالي است 
كه متاسفانه گروه تروريستي د  اعش د  ر جنگ خود   د  ر قبال 

د  ولت سوريه از سالح شيميايي استفاد  ه كرد  ه است. 
 د  رخواس�ت استرد  اد   اليحه اصالح قانون كار از 
مجلس -پ�اد  | رييس جمهوري د  ر نامه يي خطاب به علي 
الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مصوبه 
ارد  يبهشت ماه هيات وزيران، خواستار استرد  اد   اليحه اصالح 
قانون كار ش��د  . د  ر بخشي از نامه روحاني به علي الريجاني 
رييس مجل��س آمد  ه اس��ت: د  ر اجراي م��اد  ه ۱۳8 قانون 
آيين نامه د  اخلي مجلس اس��ترد  اد   اليحه اصالح قانون كار 
كه به پيش��نهاد   وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به د  ليل 
نگراني هاي ابراز شد  ه و انتقاد  ات صورت گرفته به برخي مواد   
اليحه از سوي نمايند  گان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي 
د  ر جلس��ه ۱۳ ارد  يبهش��ت ۱۳96 هيات وزيران به تصويب 

رسيد  ه است، براي طي تشريفات قانوني تقد  يم مي شود  . 
 احضار 5 نماين�د  ه پارلمان مصر به د  ليل حضور 
د  ر نشس�تي ضد  ايراني-ايس�نا| ريي��س پارلمان مصر 
5 نمايند  ه پارلمان را به د  ليل س��فر به پاريس و شركت د  ر 
كنفرانس ضد  ايراني احضار كرد  . اين نمايند  گان مصري د  يروز 
اد  ع��ا كرد  ند   كه ما براي ش��ركت د  ر كنفرانس ضد  ايراني به 
پاريس رفتيم اما از شركت د  ر اين كنفرانس منصرف شد  يم 
و د  ر هيچ يك از جلس��ات آن حضور نيافتيم و اكنون براي 
بازگش��ت به مصر به فرود  گاه ش��ارل د  وگل پاريس آمد  يم. 
جمال عباس��ي، بد  ري ضيف، مرتضي عربي، د  اود   سليمان 
و نعمان احمد   فتحي بد  اري نمايند  گان مصري هستند   كه 

براي شركت د  ر اين كنفرانس به پاريس رفته بود  ند  . 
 ارس�ال گ�زارش ام�الك نجوم�ي و تخلف�ات 
شهرد  اري به د  اد  سرا -ايلنا| رييس سازمان بازرسي كل 
كشور گفت: پروند  ه تخلفات شهرد  اري و امالك  نجومي به 
د  اد  سرا فرستاد  ه شد  ه و تحقيقات اد  امه د  ارد  . ناصر سراج د  ر 
حاش��يه همايش سراسري هفته قوه قضاييه د  رباره آخرين 
وضعي��ت پروند  ه ام��الك  نجومي ش��هرد  اري تهران گفت: 
گزارش پروند  ه امالك نجومي به د  اد  س��را فرس��تاد  ه شد  ه و 
اين پروند  ه د  ر حال رس��يد  گي اس��ت. او اد  امه د  اد  : تخلفات 
ش��هرد  اري نيز د  ر د  ست پيگيري است و گزارش آن هم به 

د  اد  سرا ارسال شد  ه است. 
 د  شمنان ايران به هيچ پروتكلي پايبند   نيستند  -

مه�ر| وزير د  فاع گفت: د  شمنان ما به هيچ پروتكلي پايبند   
نيس��تند   و اينكه گفته مي شود   بر د  نيا قانون جنگل حاكم 
است حرف د  رستي اس��ت چراكه صاحبان قد  رت و ثروت، 
خود   را حاكمان بالمنازع مي د  انند  . س��رد  ار حسين د  هقان 
د  يروز د  ر اجالس ويژه بيس��تمين س��الگرد   اجرايي ش��د  ن 
كنوانسيون سالح هاي شيميايي و سي امين سالگرد   حمله 
شيميايي صد  ام به سرد  ش��ت برگزار شد  ، اظهار كرد  : هنوز 
هم افراد  ي كه د  ر حاد  ثه سرد  شت مورد   اصابت قرار گرفته اند   
همچن��ان متاثر از آالم آن هس��تند   و ما س��عي كرد  يم تا 
جهانيان را با اين جنايات آشنا كنيم تا عزمي همگاني براي 

مقابله با سالح هاي شيميايي ايجاد   شود  . 
 د  رخواس�ت ايران براي انهد  ام تمام سالح هاي 
شيميايي-شبس�تان| عراقچي با بيان اينكه د  ر ۲0 سال 
گذش��ته سازمان خلع سالح هاي شيميايي د  ر مقابله با اين 
سالح ها موفق عمل كرد  ه است، افزود  : ايران از همه د  ارند  گان 
س��الح هاي شيميايي از جمله امريكا مي خواهد   تا با انهد  ام 
تمام سالح هاي شيميايي به كنوانسيون متعهد مي باشند  . 
معاون حقوقي و بين المل��ل وزارت خارجه د  ر اجالس ويژه 
بيستمين س��الگرد   اجرايي شد  ن كنوانس��يون سالح هاي 
ش��يميايي با اش��اره به اين نكته كه ايران ازجمله قربانيان 
سالح هاي ش��يميايي اس��ت، عنوان كرد  : ايران همواره د  ر 
اجراي تمام بند  هاي كنوانس��يون اقد  ام ك��رد  ه و با هرگونه 

استفاد  ه از سالح هاي شيميايي مقابله كرد  ه است. 
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رييس جمهوري د ر همايش سراسري قوه قضاييه:

قوهقضاييهبهامنيتسرمايهگذاريدركشوركمككند
  رييس مجلس: شايد  اصالح برخي مواد  قانون اساسي الزم باشد    رييس د ستگاه قضا: قوه قضاييه پشتيبان حقوق فرد ي و اجتماعي است

گروه ايران|
حض��ور يك حقوق��د ان د ر راس هرم اجرايي كش��ور 
و آش��نايي رييس جمهوري با مفاهيم و مس��ائل حقوقي 
همايش روز گذشته قوه قضاييه را به محلي براي تضارب 
آراي تخصص��ي د ر عالي ترين س��طوح اجرايي، تقنيني و 
قضايي بد ل كرد . جلس��ه يي كه د ر آن د امنه وس��يعي از 
موضوعات و مباحث مختلف د رباره قوه قضاييه مطرح شد  
و هر يك از روساي قواي سه گانه تالش كرد ند  تا از منظر 

خود  د رباره اين ركن تاثيرگذار كشور صحبت كنند . 
روحاني ب��ا بازخواني د س��تاورد هاي د ولت يازد هم د ر 
بخش ه��اي گوناگون از رس��انه ها خواس��ت ك��ه برخورد  
منصفانه يي با د س��تاورد هاي د ولت د اشته باشند  و د امنه 
نقد  و پرسش��گري را به محد ود ه قواي د يگر هم بكشانند  
و اينگونه نباشد  كه معناي نقد  و پرسشگري تنها د ر مورد  
د ولت به كار گرفته ش��ود . رييس جمهوري از مس��ووالن 
قضايي و قضات خواس��ت كه امنيت الزم براي مشاركت 
بيشتر صاحبان سرمايه و بنگاه ها براي سرمايه گذاري د ر 
كش��ور را ايجاد  كنند  و به د ولت براي تحقق اهد اف كالن 
اقتصاد ي كمك كند . روحاني همچنين انقالبي بود ن را به 
معناي منزوي كرد ن امريكا د انست و گفت: نبايد  بگذاريم 
امريكا بس��ط يد  پيد ا كند  و قد رتمند  شود . از طرفي نبايد  
بهانه د ر اختيار آنها قرار د هيم تا كشورهاي د يگر هم پشت 
سرش قرار بگيرند . علي الريجاني، رييس مجلس د هم نيز 
با اشاره به اهميت هماهنگي قواي سه گانه براي رسيد ن به 
رشد  پايد ار اقتصاد ي از برخي چهره هاي قضايي مانند  اژه اي 
خواس��ت هماهنگي ه��اي الزم را د ر موضوعات اقتصاد ي 
د اشته باشند . ازجمله موارد  حاشيه يي نشست روز گذشته، 
وارونه نماي��ي و تحريف صحبت ه��اي رييس جمهوري از 
س��وي صد ا و سيما بود  كه واكنش ش��وراي اطالع رساني 
د ولت را د ر پي د اش��ت؛ تغيير صحبت هاي رييس جمهور 
د ر زيرنويس هاي ش��بكه خبر واكنش ه��اي فراواني را د ر 

شبكه هاي اجتماعي ايجاد  كرد . 

 د ستاورد هاي اقتصاد ي پايد ار
حس��ن روحاني د ي��روز د ر همايش سراس��ري قوه 
قضاييه كه د ر سالن اجالس سران د ر تهران برگزار شد  
با اشاره به اينكه ما امروز بعد  از سال ها از شرايط بيكاري 
سخت كه حد ود  8 سال شغل خالص د ر ايران صفر بود ه 
تقريبا عبور كرد يم يا د رحال عبور هستيم، گفت: د ارد  
به تد ريج ياد مان مي رود  از ۱۳85تا 9۲ اشتغال خالص 
ما تقريبا صفر بود ه و ش��رايطي كه بيش��ترين بيكار را 
د اش��تيم؛ ياد مان مي رود  كه آغاز د ولت يازد هم و اوايل 
سال 9۲ ما با ركود  بي نظير د ر تاريخ كشور روبه رو بود يم 
يعني رش��د  اقتصاد ي منهاي حد ود  6/8 د رصد ، وضع 
رش��د  اقتصاد ي ما اين گونه بود ه است. وي افزود : امروز 
بعضي ها از ركود  حرف مي زنند  اش��كال ند ارد ، آن روز 
كجا بود ند ؟ سال 9۱ كه رشد  منفي 6/8 د اشتيم چطور 
از بيان شريفشان از روزنامه ها، از سايت ها و از رسانه ملي 

كمتر كلمه ركود  مي شنيد يم. 
رييس جمهوري گفت: ح��اال كه از ركود  عبور كرد يم، 
حال كه رش��د  اقتصاد ي س��ال 95 ما طب��ق اعالم مركز 
آمار به اضافه 8/۳ و براس��اس اعالم بانك مركزي به اضافه 
۱۲/5شد ه اس��ت، تازه عد ه يي كلمه ركود  را ياد  گرفته اند  

كه اد ا بفرمايند . 
روحاني افزود : اگر همين ۳ شاخص را د ر نظر بگيريم 
بيكاري، رش��د  اقتصاد ي و تورم؛ تورم باالي ۴0د رصد  بود  
اواس��ط 9۲ آغاز د ولت يازد هم از هم��ه اينها ما يك قد م 
فاصله گرفتيم هنوز شرايط ما شرايط خوبي نيست. هنوز 
رونق اقتصاد ي به اند ازه كافي ند اريم و اش��تغال ما از آنچه 
كه نياز هست خيلي فاصله د ارد . وي اد امه د اد : اشتغال ما 
د ر بهار 96، ۷0۳هزار نفر اس��ت. البته اين آمار فصل بهار 
است ممكن است حتي تا پايان سال هم ۷00هزار اشتغال 
جد يد  باشد ؛ باز هم عقب هستيم تا برسد  به نقطه مطلوب. 

 ضرورت حفظ سرمايه اجتماعي
رييس جمه��وري با بيان اينكه باالتر از اعتماد  عمومي 
و س��رمايه اجتماعي وجود  ند ارد ، گفت: اگر خد اي ناكرد ه 
اعتماد  مرد م نس��بت به د ولت يا به نظام سست شود  و د ر 
ترد يد  قرار بگيرند ، نمي توانيم از مشكالت عبور كنيم. پس 
م��رد م ما بايد  به د ولت به معني خاص و عام كلمه اعتماد  
د اش��ته باش��ند . وي اد امه د اد : وقتي رييس بانك مركزي 
مي گويد  د ر زمينه ارز عجله نكنيد ، قيمت افزايش نمي يابد  
و اگر چند  صباحي افزايش يافته به حالت قبل برمي گرد د ، 
مرد م اعتماد  مي كنند  و هجمه به بازار كم مي شود . اين به 
خاطر اعتماد  مرد م اس��ت. روزهايي هم بود  هر چه رييس 

بانك مركزي مي گفت مرد م عكس آن عمل مي كرد ند . 
روحان��ي اف��زود : مش��كالتي كه پيش روي ماس��ت، 
مش��كالت د ولت د وازد هم نخواهد  بود . مش��كالت نظام، 
كشور و ملت است و اگر ما مشكل زيست محيطي د اشتيم، 
اگر گرد  وغب��ار زند گي عاد ي مرد م را فلج كرد ، اگر هواي 
آلود ه سالمت مرد م را تهد يد  كرد  و اگر كمبود  آب زند گي 
مرد م را د ر فش��ار قرار د اد ، اگر بيكاري به خانواده ها فشار 
وارد  كرد  و اگر فقر و مشكالت اقتصاد ي معيشت مرد م را 
د چار مش��كل كرد ؛ مشكالت د ولت است يا ملت و نظام؟ 

مشكالت همه است. 

 انقالبي بود ن به معناي منزوي كرد ن امريكاست
روحان��ي افزود : انقالبي بود ن معنايش اين اس��ت كه 
امريكا را منزوي كنيم، انقالبي بود ن معنايش اين اس��ت 
با بياني با د نيا حرف بزنيم كه د نيا بتواند  سخن ما را د رك 
و قب��ول كند .  روحاني د ر بخش د يگري از صحبت هايش 
افزود : احضار افراد  بد ون اينكه اد له به د س��ت بياوريم اين 
هم يك د استاني است. اول بايد  اد له باشد  تا طرف را احضار 

كنيم نه اينكه طرف را احضار كنيم بعد  اد له بياوريم، اين 
هم د ر قانون اساس��ي آمد ه كه ضابط بايد  ضابط باش��د  و 
نه بيش از ضابط. نمي توان بيش از ۲۴ساعت بد ون حكم 
قاضي فرد ي را نگه د اش��ت. وي افزود : رفتن به د س��تگاه 
قضايي فد اكاري، صبر و تحمل مي خواهد ، من چند  بار بعد  
و قبل از انقالب به قوه قضاييه د عوت ش��د م ولي ترسيد م 

بروم. هيچ وقت جرات نكرد م وارد  شوم.
 

 ضابط قضايي نبايد  حزبي باشد 
روحاني اد ام��ه د اد : حاال اگر خ��د اي ناكرد ه ضابط ما 
حزبي ش��د ، ان ش��اء اهلل كه ضابط حزبي ند اريم. چون د ر 
وصيتنامه امام)ره( ب��ه صراحت فرمود  كه ارتش و نيروي 
انتظامي د ر اصطالح امروز س��پاه و بسيج همه اينها حق 
ورود  د ر امور حزبي و د س��ته بند ي هاي سياس��ي ند ارند . 
اين متن وصيتنامه امام اس��ت. تصريح كرد ه و د ليل آن را 
هم گفته اس��ت. وي تصريح كرد : ضابطان ما معموال اينها 
هستند ، وزارت اطالعات و نيروي انتظامي است. اگر ضابط 
ما د ر يك پروند ه منتفع ش��ود ، افكار عمومي بي طرفي را 
م��ورد  ترد يد  قرار مي د هند . رييس جمه��وري اضافه كرد : 
همه د س��تگاه ها بايد  د ر برابر مرد م با شفافيت عمل كنند  
و پاسخگو باش��يم. چرا قوه قضاييه اين كار را نكند ؟ چرا 
رسانه ها به كمك همه ما از باب انتقاد  سازند ه پيش نيايند ؟ 

چه قوه مجريه، چه مقننه و چه قضاييه، فرقي نمي كند . 

 تغيير سازوكار قوه قضاييه باعث د لگرمي 
سرمايه گذاران مي شود 

رييس قوه مقننه نيز د ر همايش سراسري قوه قضاييه 
س��خن گفت. علي الريجاني به امنيت سرمايه گذاري د ر 
كش��ور اشاره كرد  و گفت: شايد  س��از و كارهايي د ر د رون 

قوه قضاييه نياز باشد  تا سرمايه گذاران به آن د لگرم شوند  
كه به كار آنها زود  رسيد گي مي شود  و اگر مشكالتي باشد  
آن را زود  حل مي كنند . رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
اد ام��ه د اد : من توصيه مي كنم كه د ر د ام كش��مكش هاي 
رسانه يي نيفتيد  يعني سخنگوي قوه قضاييه براد رمان آقاي 
اژه اي كه خوب هم حرف مي زنند  نبايد  وارد  جايي ش��ود  
كه كش��مكش ايجاد  كند ، چون س��رمايه گذاري را فراري 
مي د هد . س��رمايه گذاران اگر احساس كنند  كه د ر د اخل 
كشور كشمكش وجود  د ارد  براي سرمايه گذاري نمي آيند . 
آرامش براي كشور ضرورت سرمايه گذاري است، بنابراين 
آن مشكالتي را كه مي شود  د ر محافل خصوصي حل كرد ، 
آنجا حل شود . وي با اشاره به موضوع قاچاق د ر كشور نيز 
اظهار كرد : به رياس��ت قوه قضاييه پيشنهاد  مي كنم براي 
پيشگيري از وقوع قاچاق د ر كشور ساختاري به وجود  آورد  
كه براي همه د ستگاه ها وظايفي مشخص شود  تا متناسب 

با مسووليت هاي تعيين شد ه خود  اقد ام كنند . 
وي اضافه كرد : ساماند هي اسناد  مالكيت اراضي و امالك 
د ولتي، امالك موقوفي د ر منابع طبيعي كه د ر قانون برنامه 
ذكر شد ه بايد  تكميل شود . البته اين موضع د ر د ستور كار 
قوه قضاييه قرار د ارد  و بررس��ي ها د ر اين زمينه آغاز ش��د ه 
اس��ت. الريجاني اد امه د اد : يك��ي از وظايف قوه قضاييه آن 
بود ه كه سازمان ثبت اسناد  موظف است نسبت به راه اند ازي 
و ساماند هي د فتر امالك كشور به صورت الكترونيك تا پايان 
س��ال د وم برنامه اقد ام كند . با اين روش تمام معامالت د ر 
مورد  امالك و اراضي به صورت فوري پاس��خ د هي مي شود ؛ 
همچنين اگر اين موضوع به انجام برسد  از تخلفات احتمالي 
جلوگي��ري خواهد  ش��د . الريجاني تاكيد  كرد : از رياس��ت 
قوه قضاييه تقاضا د ارم باتوجه به غني  بود ن برنامه شش��م 
كميته يي را مشخص كند  كه آيين نامه ها و د ستورالعمل ها 

د ر زماني كه قانون مش��خص كرد ه، تد وين شود  و الگويي 
براي د ستگاه هاي اجرايي د يگر هم باشد  تا سر موقع عمل 
كنند . وي با بيان اينكه يك سري لوايح و طرح هايي همچون 
اص��الح قاچاق مواد مخد ر د ر مجلس و بحث اعد ام هاس��ت 
كه قوه قضاييه مالحظاتي د ارد  كه كميسيون بايد  د قيق تر 
بررس��ي كند  تا مالحظات اين قوه هم د رنظر گرفته شود ، 
افزود : طرح برخورد  با تخلفات آثار علمي هم د ر كميسيون 

بررسي شد ه و اكنون مطرح است. 

 كابينه آيند ه مي تواند  چراغ راهي باشد  كه ما 
مي توانيم بر مشكالت فائق آييم 

الريجان��ي د ر اد ام��ه اين اجالس اف��زود : قانون برنامه 
وجود  د ارد  و هد ف هم مش��خص اس��ت ك��ه اقتصاد  بايد  
مساله اصلي باشد  اما د وش هايي هم بايد  زير بار آن بروند . 
او اد امه د اد : كابينه آيند ه مي تواند  كامال چراغ راهي باشد  
كه ما مي توانيم بر مشكالت فائق آييم يا نه؟ بنابراين من 
از رييس جمهوري محترم مي خواه��م كه معيار اصلي را 
كارآمد ي و انقالبي بود ن افراد  و نه سهميه بگذارد ، اگرچه 
شايد  فشارها وجود  د اشته باشد . ما امروز بيش از گذشته 
نياز به هماهنگي د ر حل مشكالت كشور د اريم چراكه سه 
جبهه فعال د ر منطقه، صحنه بين المللي و وضع اقتصاد ي 
د روني د اريم، بنابراين س��طح هماهنگ��ي د ر بخش هاي 
مختلف بايد  زياد  شود . رييس قوه مقننه اذعان د اشت: د ر 
قانون برنامه شش��م يكي از بخش هايي كه توانست متن 
مرقعي را د ر برنامه شش��م جانمايي كند ، قوه قضاييه بود . 
خوش��بختانه اهد اف كيفي روش��ن براي برنامه ششم د ر 
قانون برنامه ذكر ش��د  و اين كار مهمي بود  همچنين بايد  
به اين مهم توجه ك��رد  كه د ر ابتد ا و انتهاي قانون برنامه 
قوه قضاييه چه جايگاهي د ارد  و بود جه اين د ستگاه چقد ر 
د رنظر گرفته ش��د ه و چقد ر اجازه اس��تخد ام قاضي د ارد . 
رييس قوه مقننه گفت: همچني��ن د ر قانون برنامه آمد ه 
كه تا پايان س��ال د وم شناس��ايي عوامل موثر بروز جرايم 
به تفكيك د ر حوزه هاي قضاييه هر استان و برنامه جامع 
كالن آن تهي��ه و لوايح آن نيز تد وي��ن و به مجلس ارائه 
ش��ود . رييس مجلس شوراي اسالمي س��خنان خود  را با 
موضوع اقتصاد  اد امه د اد  و گفت: نمي شود  كه با ۱0د رصد  
بود جه عمراني، انقالبي به وجود  بيايد  كه توليد  كشور راه 
بيفتد ، چراكه هنوز ساختار اقتصاد ي ما نيمه د ولتي است. 
تا بود جه عمراني پمپاژ نش��ود ، حركت به وجود  نمي آيد . 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي افزود : االن با پد يد ه يي 
مواجه هستيم كه 90د رصد  بود جه جاري است كه بد ون 
تصميم گيري جد ي امكان پذير نيست كه آن را كم كنيم. 
د ر قانون برنامه بود جه ششم گفته شد ه است كه ۱5د رصد  
بايد  كاهش پيد ا كند  كه به ساد گي امكان پذير نيست. اگر 
هر بخشي نگاه خود  را به بخشي متمركز كند ، امكان پذير 

نيست و يك اهتمام عمومي مي خواهد . 

 اهميت استقالل د ستگاه قضا
از س��وي د يگر رييس د ستگاه قضا به عنوان ميزبان اين 
مراس��م تاكيد  كرد  كه طبق اصل ۱56 قانون اساس��ي، قوه 
قضاييه، قوه يي مس��تقل بود ه كه پش��تيبان حقوق فرد ي و 
اجتماعي اس��ت. آيت اهلل صاد ق آملي الريجاني طي سخناني 
د ر اين همايش ضمن گراميد اشت ياد  و خاطره شهد اي هفتم 
تير به ويژه شهيد  بهشتي، اظهار كرد : گاليه يي د ارم مبني بر 
اينكه د وستان بهتر است مطالب د قيقي بگويند ، هر مطلبي 
بار معنايي خود  را د ارد . اميد واريم همه د وس��تان د ر راستاي 
اهد اف انقالب براي وحد ت و همد لي تالش كنند . وي با اشاره 
به جايگاه و نقش قوه قضاييه، اظهار كرد : د ر اصول متعد د ي 
از قانون اساسي به وظايف و اختيارات قوه قضاييه اشاره شد ه 
است. رييس قوه قضاييه خاطرنش��ان كرد : مهم ترين اصل، 
اصل ۱56 قانون اساس��ي اس��ت كه طب��ق آن قوه قضاييه 
قوه يي مستقل محسوب مي شود  كه پشتيبان حقوق فرد ي و 

اجتماعي و مسوول تحقق بخشيد ن به عد الت است. 

اعضاي د ولت آيند ه د ر مسير جوانگرايي انتخاب مي شوند 
رييس جمه��وري ب��ا بيان اينكه اعض��اي د ولت آيند ه قطعا د ر مس��ير 
جوانگرايي انتخاب مي ش��وند ، گفت: با صاحب نظران، كارشناس��ان و وزرا 
براي تعيين كابينه د ر حال تعامل و مش��ورت هس��تيم و يكي از كارهاي 

سخت بعد  از انتخابات تعيين اعضاي د ولت است. 
روحاني د ر حاش��يه همايش سراسري قوه قضاييه د ر جمع خبرنگاران 

تاكي��د  ك��رد : د ولت د وازد هم، د ولت��ي خواهد  بود  كه بتوان��د  با كارآمد ي 
بيش��تري براي تحقق اه��د اف برنامه ها حركت كن��د . رييس جمهوري با 
بيان اينكه براي هماهنگ كرد ن امور د ر كش��ور نيازمند  همكاري بيش��تر 
د ستگاه ها هستيم، اظهار اميد واري كرد  كه مجلس هم بتواند  د ر اين راستا 

به د ولت كمك كند . 

حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
اس��المي و فرماند ه كل قوا د ر حكمي حجت االس��الم 
آقاي حاج ش��يخ عباس محمد حس��ني را به رياس��ت 
س��ازمان عقيد تي سياس��ي ارتش جمهوري اس��المي 

ايران منصوب كرد ند . 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني د فتر مقام معظم رهبري 

متن حكم فرماند ه كل قوا به اين شرح است: 

» بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ عباس محمد حسني

نظ��ر به تعهد  و شايس��تگي و تج��ارب ارزند ه، ش��ما را به 
رياس��ت س��ازمان عقيد تي سياس��ي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران منص��وب مي كنم. ارتقاي هوش��ياري و بصيرت د يني و 
انقالبي آحاد  ارتش جمهوري اس��المي اي��ران و خانواد ه آنان، 
افزايش روحيه صميميت بين كاركنان ارتش با ساير نيروهاي 

مسلح و تعامل اثربخش با فرماند هي كل آجا مورد  انتظار است. 
از تالش هاي ارزش��مند  جناب حجت االسالم آقاي حاج 
سيد  محمد علي آل هاشم د ر طول خد مت تشكر و قد رد اني 
مي كنم و توفيق خد مت بيش��تر ايش��ان د ر س��نگر امامت 
جمعه و توفيق همگان را از خد اوند  متعال مسئلت د ارم.« 
سيد  علي خامنه اي
۱۱ تير ۱۳96

با حكم فرماند ه معظم كل قوا 

حجت االسالم محمد حسني رييس سازمان عقيد تي سياسي ارتش شد  

نايب رييس مجلس ش��وراي اسالمي 
گف��ت: اينكه ص��د ا و س��يما تحت نظر 
رهبري اس��ت ب��ه آن معنا نيس��ت كه 
مجلس نتواند  توصيه هايي را به اين سازمان 
ارائه كن��د . به گزارش ايلنا، علي مطهري د ر نشس��ت علني روز 
گذش��ته مجلس شوراي اسالمي د ر پاس��خ به اخطار اصل ۱۱0 
قانون اساسي ناد ر قاضي پور مبني بر عد م جواز قانونگذاري براي 
صد ا و س��يما به جهت آنكه تحت نظر مقام معظم رهبري است، 
اظهار كرد : ما مي توانيم براي صد ا و سيما يا ساير د ستگاه هايي كه 
د ولتي نيس��تند  د ر چارچوب قانون وظايفي را براي آنها مشخص 
كنيم. او كه رياس��ت جلسه روزگذشته مجلس را برعهد ه د اشت، 
اد امه د اد : د ر قانون اد اره و نظارت بر صد ا و س��يما نيز بناست كه 
همي��ن كار را انجام د هي��م د ر غير اين صورت نمي توانيم قانوني 
بنويسيم. مطهري متذكر شد : اينكه صد ا و سيما زيرنظر رهبري 
است به آن معنا نيس��ت كه مجلس نتواند  توصيه هايي به صد او 
سيما د اشته باشد ، رهبري نيز فرمود ند  »من فقط رييس سازمان 
صد ا و سيما را تعيين مي كنم و مثل نيروهاي مسلح نيست كه د ر 
جزييات آن د خالت كنم، اين طور نيس��ت كه همه جزييات مورد  
تاييد  من است.« او افزود : وجود  عبارت »مكلف است« د رخصوص 
ماد ه قانوني پيرامون صد ا و س��يما و ايجاد  تكليف براي اين نهاد  

اشكالي ند ارد .

 مجلس مي تواند  
به صد ا و سيما توصيه كند 

وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه ايران 
ب��ا خريد  هواپيماهاي جد يد  به عرصه رقابت 
هوانورد ي د ر سطح جهان ورود  پيد ا مي كند ، 
گفت: اگر كس��ي هم چني��ن كاري را براي يك 
ملت انجام د هد  حتما آن ملت از آن فرد  تقد ير مي كند ؛ تعجب مي كنم 
به جاي تقد ير اين گونه س��وال مي كنيد . به گزارش ايرنا، عباس آخوند ي 
كه روز گذشته براي پاسخ به سوال جواد  كريمي قد وسي نمايند ه مشهد  
د رم��ورد  خري��د  هواپيماهاي جد يد  به مجلس رفته ب��ود ، گفت: يكي از 
صنايعي كه د ر جريان اعمال تحريم هاي ظالمانه بيشترين آسيب را د يد ، 
صنعت هوانورد ي- چه زيرس��اخت ها، چه ناوبري و چه ناوگان كش��ور- 
بود . آخوند ي گفت: ناوگان ما ناوگاني بسيار كهنه است؛ سن فرسود گي 
هواپيما د ر د نيا ۲۴ سال است و ميانگين سن ناوگان ايران چيزي حد ود  
۲۳ اس��ت؛ يعني همه هواپيماها براساس اس��تاند ارد هاي بين المللي به 
فاصله يك س��ال از حيز انتفاع خارج مي ش��وند . وي اضافه كرد : يكي از 
بزرگ ترين اقد اماتي كه صورت گرفت، اقد ام براي خريد  هواپيما بود  كه 
انجام شد ؛ يكي از اقد امات شجاعانه كه مورد  تقد ير ملت ايران قرار گرفت 
و بس��ياري از نمايند گان، وزارتخانه را مورد  تشويق قرار د اد ند . آخوند ي 
افزود : كل تعد اد  هواپيماهاي باالي س��ال ۲000 د ر ايران 8 فروند  است؛ 
بنابراي��ن ما نياز د اريم كه ناوگان هوانورد ي ايران را نوس��ازي كنيم. وي 
گفت: براس��اس توافق برجام، س��ه قرارد اد  بزرگ با ايرباس،  اي. تي.آر و 

بويينگ امضا شد .

تعجب مي كنم به جاي تقد ير 
اذهان را مشوش مي كنند  

د اد ستان تهران با بيان اينكه گزارش و 
اطالعات متهمان اهانت به رييس جمهوري 
د ر راهپيمايي روز جهاني قد س د ر تهران، به 
د اد ستاني ارسال شد ، گفت: سه نفر از متهمان 
اين پروند ه معرفي شد ند  و بقيه هم قرار است معرفي شوند . به گزارش 
ايرنا، عباس جعفري د ولت آباد ي د يروز د ر حاش��يه همايش سراسري 
قوه قضايي��ه افزود : گزارش ه��اي وزارت اطالعات به يكي از ش��عب 
بازپرسي ارجاع خواهد  شد . د اد ستان تهران با بيان اينكه وانمود  شد ه 
است تحقيقات انجام شد ه د ر اين زمينه بد ون حكم بود ، اظهار كرد : 
اين تحقيقات با حكم قضايي د ر د اد س��راها انجام ش��د ه و بايد  به اين 
نكته قانوني توجه د اش��ته باشيم كه اگر فرد ي د ر ساعاتي به مركزي 
هد ايت ش��د  بد ون مجوز نبود ه است و رس��انه ها نبايد  به نفع فرد  يا 
جناحي خاص فضا س��ازي كنند . او از رس��انه ها خواست اجازه د هند  
پروند ه مس��ير خود  را طي كند  و د اد س��تاني با د قت و صحت به اين 
پروند ه رسيد گي كند . جعفري د ولت آباد ي هرگونه فضا سازي د ر اين 
قضيه را مخد وش د انس��ت و گفت: د اد ستاني با يك تحقيق جامع و 
كامل و بد ون تضييع حقوق متهم پروند ه را رسيد گي مي كند  و الزاما 
به گزارش د س��تگاه ها استناد  نمي كنند  بلكه بد ون هيجان تحقيقات 
كامل انجام مي شود . د اد س��تان تهران د رباره آخرين وضعيت پروند ه 
ياش��ار س��لطاني اعالم كرد  محاكمه اين فرد  انجام مي شود  اما تاريخ 

رسمي اعالم نشد ه و د ر عين حال كيفرخواست او صاد ر شد ه است.

3 نفر از متهمان اهانت به 
رييس جمهوري معرفي شد ند 

د بير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره 
به موفقيت هاي مقاومت د ر منطقه گفت: 
موفقيت خيره كنند ه جري��ان مقاومت د ر 
عراق و سوريه نشان د اد  كه امنيت مانند  كاال 

نيست كه با د الرهاي نفتي خريد اري شود . 
امير د ريابان علي شمخاني، د يروز د ر آيين آغاز به كار نهمين اجالس 
مجمع عمومي اتحاد يه راد يو تلويزيون هاي اس��المي با بيان اينكه آمار 
رس��انه هاي ميليوني و آمار فضاي مجازي ميليارد ي است، تصريح كرد : 
ما حتما بايد  د ر اين اتحاد يه مسير خود  را د ر اين موضوع متمركز كنيم. 
د بير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه بايد  تالش كنيم تا بيشترين 
اوقات فراغت نسل بشر را بپوشانيم، تاكيد  كرد : به همين د ليل نيازمند  
تمركز قوا، نقشه راه مشخص و تأسي به پشتيباني حضرت حق، پيامبر 
اسالم )ص( و ائمه اطهار )ع( هستيم. اميرد ريابان علي شمخاني با اشاره 
به د و رويد اد  بزرگ حج و اربعين به عنوان پايگاه تجمع مسلمانان افزود : 
بايد  رسانه هاي اسالمي اين د و رويد اد  را به سمتي ببرند  كه د غد غه اصلي 
جهان اس��الم يعني مساله فلس��طين د ر آن جلوه گر شود . د بير شوراي 
عالي امنيت ملي گفت: راهبرد  »هر مستضعف مظلوم يك رسانه« بايد  
س��رلوحه فعاليت رسانه هاي مس��تقل جهان د ر مسير آگاه سازي افكار 
عمومي قرار بگيرد . وي تاكيد  كرد : بايد  از هرگونه افراط گري مذهبي د ر 
رسانه ها و نزاع هايي كه صرفا منافع سرويس هاي اطالعاتي بيگانه و نظام 

سلطه را محقق مي سازند ، پرهيز شود .

امنيت، كاال نيست كه با د الر 
نفتي بشود  آن را خريد 
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3 كالن
60درصد حاشيه نشينان 

روستايي و عشاير هستند
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم نهاد 
رياس��ت جمهوري »نبود اشتغال و درآمدافزايي مناسب را 
دو عامل موثر در مهاجرت روس��تاييان به شهرها« قلمداد 
كرد و گفت: بحث اشتغال و اقتصاد براي تمام اقشار جامعه 

به ويژه روستاييان و عشاير بسيار حايز اهميت است. 
به گ��زارش تس��نيم، س��يد ابوالفضل رض��وي گفت: 
س��رمايه گذاري دول��ت در گذش��ته تنه��ا در راس��تاي 
ايجادطرح هاي زيرس��اختي مناطق روس��تايي بوده ولي 
از چه��ار تا پنج س��ال اخي��ر رويكرد ها عالوه بر توس��عه 
زيرس��اخت هاي اساس��ي ب��ه س��مت اش��تغال و درآمد 

روستاييان و عشاير معطوف شده است. 
وي اظهار كرد: همچنين با بررس��ي مسائل مختلف از 
جمله پديده حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ مانند تهران، 
مشهد، تبريز، اهواز، ش��يراز، اصفهان و... معلوم شد باالي 

60درصد از حاشيه نشين ها روستاييان و عشاير هستند. 
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم نهاد 
رياس��ت جمهوري گفت: بررس��ي ها نش��ان مي دهد نبود 
اشتغال و درآمدافزايي مناس��ب دو عامل اصلي مهاجرت 

روستاييان و عشاير به حاشيه شهرهاي بزرگ است. 
وي در ادام��ه ب��ا تاكي��د بر اينكه حاشيه نش��يني جز 
هزينه هيچ سودي براي نظام ندارد بر لزوم ايجاد اشتغال 
و درآمدافزايي به جهت كاهش شتاب مهاجرت در مناطق 
روستايي تاكيد كرد. رضوي با بيان اينكه اشتغال و درآمد 
مش��كل اصلي روستاهاس��ت، گفت: الزمه رفع مشكالت 
مورد نظر ايجاد بسترهاي الزم براي سرمايه گذاري، تحول 

اقتصادي و توليد ثروت در مناطق روستايي كشور است. 

مهلت استفاده از تسهيالت 
مالياتي مالكان پالسكو

مديريت امور مالياتي شهر و استان تهران آخرين مهلت 
استفاده از تسهيالت مالياتي مالكان ساختمان پالسكو را 

۳0 تير ۹6 اعالم كرد. 
در اطالعيه امور مالياتي شهر و استان تهران آمده است: 
طب��ق ماده ۱6۵ قانون ماليات هاي مس��تقيم و همچنين 
مصوبه هيات وزيران مورخ ۹ بهمن سال ۹۵، بخشودگي و 
تسهيالت مالياتي خاصي براي خسارت ديدگان ساختمان 
پالس��كو منظور ش��ده اس��ت. در ادامه اين اطالعيه آمده 
اس��ت: ش��رط اوليه برخورداري از اين تس��هيالت تسليم 
درخواس��ت و ارائه مدارك ظرف 6ماه از تاريخ وقوع حادثه 
اس��ت، بنابراين از آنجا كه تاريخ وقوع حادثه آتش سوزي 
س��اختمان پالسكو ۳0 دي سال ۹۵ بوده بدين وسيله به 
كسبه اين ساختمان يادآور مي شود، آخرين مهلت تسليم 
درخواس��ت و مدارك ۳0 تير امسال خواهد بود. در پايان 
اين اطالعيه آمده اس��ت: اميدواريم قب��ل از انقضاي اين 
مهلت كس��به اين ساختمان به اداره امور مالياتي ذي ربط 

مراجعه و نسبت به ارائه مدارك خود اقدام كنند. 

فعاليت 3هزار و 200شركت 
دانش بنيان در كشور

معاون علمي و فناوري رييس جمهوري و رييس بنياد 
مل��ي نخبگان گفت: نيروهاي مس��تعد و توانمند با ايجاد 
ش��ركت هاي دانش بنيان مي توانند اقتصاد كشور را تكان 
داده و عامل تحرك و پويايي در بخش هاي مختلف شوند. 
به گزارش ايرنا سورنا ستاري اظهار كرد: از روز نخست 
فعاليت در معاونت علمي و فناوري رييس جمهوري دنبال 
ورود راهكار جديد از طريق پژوهش در حوزه اقتصاد بودم. 
وي ادامه داد: هيچ كشوري در دنيا به جايي نمي رسد 
مگر اقتصادي قدرتمند داش��ته باشد. زماني صنايع دستي 
اي��ران به مانن��د هاليوود ب��ود اما با بي توجهي ناش��ي از 
دسترسي به پول مفت نفت جايگاهش نسبت به گذشته 

تنزل پيدا كرده است. 
وي افزود: دانشگاه ها مبدا تحرك و پويايي در حوزه ها 
مختلف از جمل��ه اقتصاد، فرهنگ، كارآفريني و توس��عه 
هس��تند و وارد كردن ي��ك مدل غربي به اي��ن حوزه به 
دردمان نمي خورد اما مي توانيم به عنوان مثال از اين روش 
كه 80 درصد بودجه دانش��گاه ها در غرب از محل فروش 
فناوري تامين مي ش��ود براي اجراي كارهاي پژوهش��ي و 

توليد فناوري الگو برداري كنيم. 
معاون رييس جمهوري گفت: اگر فكر مي كنيد پژوهش 
بدون پول دولت به جايي نمي رسد، اشتباه است زيرا نتيجه 
پژوهش با پول دولت توليد پيكان است زيرا دولت كارآيي 
الزم را ن��دارد. وي اف��زود: تا زماني ك��ه بخش خصوصي 
وارد كارهاي پژوهش��ي نشود، كارهاي پژوهشي به جايي 
نمي رسد. ستاري تاكيد كرد: دولتي كه با اقتصاد نفتي باال 
بيايد هيچ احتياجي به ملت پيدا نمي كند بر اين اس��اس 

بايد يك محيط كسب و كار جديد تعريف كرد. 
وي گفت: ۳هزار و 200 ش��ركت دانش بنيان در كش��ور 
فعالي��ت مي كنند كه تمام آنه��ا در دولت تدبير و اميد ايجاد 
شده اس��ت و ۱۱۵نوع خدمات و تسهيالت مختلف از سوي 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به اين شركت ها ارائه 
مي ش��ود. وي اظهار كرد: بايد جهت دهي در كشور به سمت 
اقتصاد دانش بنيان باش��د كه تحقق اين امر مستلزم تعريف 
يك سري مولفه هاي جديد از جمله استفاده از نيروي انساني 
توانمند اس��ت. رييس بنياد ملي نخبگان بي��ان كرد: نيروي 
انساني فوق العاده در كشور وجود دارد كه مي توان با اطمينان 
به اين بخش بهترين اس��تفاده را از اين ظرفيت براي توسعه 
كس��ب و كار و تروي��ج كارآفريني كرد. س��تاري گفت: ما در 
كارهاي پژوهش��ي جاده خاكي زياد رفتيم مردم از ما انتظار 
دارند تا نتيجه اين كارها را در زندگيش��ان ببينند. وي تاكيد 
كرد: 60سال است، پژوهشگاه نفت داريم كدام مشكل صنعت 
در اين پژوهشگاه حل شد اما با ايجاد شركت هاي دانش بنيان 
اين ش��ركت ها هستند كه بايد پاس��خگو باشند. وي افزود: تا 
زماني كه به اين نتيجه نرسيم كه بايد از نيروهاي انساني خالق 
كه جيبش��ان از پول هاي پدر و مادرهايش��ان پر نشده است 
براي ايجاد شركت هاي دانش بنيان بهره گيريم، اقتصاد كشور 
درست نمي ش��ود. معاون رييس جمهوري اظهار داشت: قرار 
بود صنعت قاليبافي كشور را توسعه دهيم تا طرح هاي جديد 
ارائه ش��ود نه اينكه اين صنعت را با ايجاد مراكز دانش��گاهي 
و كش��اندن دختران قاليباف از پ��اي دار قالي به مراكز علمي 
تعطيل كنيم كه اين دختران بعد از دانش آموخته شدن ديگر 
تمايلي به قاليبافي نداشته و خواستار شغل مناسب رشته شان 
باش��ند. وي بيان كرد: با حمايت از نيروي انس��اني با اعتماد 
به نفس و متكي به خود براي ايجاد ش��ركت هاي دانش بنيان 
مي تواني��م جامعه را تكان دهيم. روز نخس��ت كه ايده مراكز 
دانش بنيان را در دانش��گاه مطرح كردم مورد اس��تقبال قرار 

نگرفت اما امروز همه دنيا دنبال عملكرد اين مراكز هستند. 

اخبار

توسعه

سخنرانان خارجي در دومين روز همايش پولي و ارزي مطرح كردند

دگرگوني هاي ايران از نگاه جهاني

مزاياي تعليق ايران از ليست سياه بررسي شد

جذب سرمايه خارجي در فضاي امن
گروه اقتصاد كالن| 

نزديك به يك س��ال اس��ت كه از پيوس��تن ايران 
به FATF )كارگروه ويژه اق��دام مالي( مي گذرد. در 
ابتداي عضويت اي��ران در اين كارگروه بين المللي كه 
براي مبارزه با پولشويي و تروريسم است، مخالفت هاي 
زي��ادي ايجاد ش��د كه منش��ا آن نگران��ي عده يي از 
خودتحريمي ها ب��ود بنابراين ب��راي عضويت در اين 
كارگروه شرط و شروطي هم گذاشته شد. اما با توضيح 
مزيت هاي پيوستن به اين كارگروه از تعداد مخالفان 
آن كاس��ته ش��د چراكه يكي از مهم تري��ن امتيازات 
پيوس��تن به FATF افراد اطمينان و اعتماد سيستم 
بانكي جهاني به نظام بانكداري ايران است كه اين خود 
زمينه افزايش ورود سرمايه گذاري خارجي به كشور را 
افزايش مي دهد يعني همان عاملي كه به اشتغال زايي 

و خروج از ركود كمك مي كند. 
حال اينكه FATF به تمديد تعليق اقدام متقابل 
علي��ه ايران راي داده اس��ت و اي��ن وضعيت مي تواند 
توس��عه روابط بانكي و مالي ايران و جامعه جهاني را 
تضمين كند. كارشناس��ان پولي و مالي معتقدند كه 
ب��ا راي FATF، فرصتي پيش آمده ت��ا ايران بتواند 
حس��ن نيت خود را به نهادهاي بين المللي نشان دهد 

و سالمت خود را به بدگمان هاي خارجي ثابت كند. 

 عضويت در FATF؛ افزايش اعتماد 
يكي از مهم ترين مزيت هاي پيوستن به كارگروه 
ويژه اقدام مالي اين اس��ت كه تمام مراودات بانكي 

و اقتصادي ايران با ساير كشورها را تضمين مي كند 
و به اين معناس��ت كه يك نهاد بين المللي كه مورد 
قبول جامعه جهاني اس��ت س��المت عملكرد نظام 
بانك��ي اي��ران را تاييد مي كند و عضوي��ت ايران در 
اين كارگروه به معناي س��المت نظام بانكاري ايران 
است كه از فيلترهاي پولشويي و كنترل پول از محل 

معامله هاي ناسالم با موفقيت عبور كرده است. 
كارشناس��ان اين حوزه مي گويند: براي برقراري 
ارتب��اط با دنيا و حض��ور در اقتصاد جهاني بايد تابع 
استانداردهاي بين المللي بود كه يكي از آنها اجراي 
مقررات حاكم بر نظام بانكداري است و با رعايت اين 
استانداردهاس��ت كه مي توانيم حسن نيت خود را به 

دنيا اثبات كنيم.
پولي،  سيدبهاء الدين حسيني هاشمي كارشناس 
بانكي در گفت وگو با ايرنا با اشاره به راي FATF به 
تمديد تعليق اقدامات عليه ايران اظهار كرد: اين راي 
FATF به معناي اين اس��ت كه ايران توانس��ته در 
يك سال گذشته تمام مقررات مربوط به موضوعات 
پولش��ويي و تخلفات مالي را رعايت كند. وي تاكيد 
 FATF كرد: بايد توجه داش��ته باش��يم كه الزامات
تنها شامل حال موسسات مالي و بانكي ايران نيست 
و تمام كشورها براي عضويت در كارگروه اقدام مالي 
بايد تابع مقررات آن باشند و اين استانداردها را اكثر 

كشورها رعايت مي كنند. 
اين كارشناس پولي، بانكي با بيان اينكه مقررات 
FATF ب��راي مقابله ب��ا توزيع پول هاي س��مي و 

كثيف حاصل از تباني ها، معامله هاي غيرمجاز مانند 
فروش اس��لحه و موادمخدر و پولشويي هاست، ادامه 
داد: كارگ��روه اقدام مالي اصول��ي را در جريان اجرا 
دارد كه براي كنترل پول هاي ناس��الم در موسسات 

مالي است. 
حسيني هاشمي با بيان اينكه كشورهاي متعددي 
ذي نفع اي��ن مق��ررات بين المللي هس��تند، گفت: 
FATF به اي��ران مهلت يك س��اله يي داده بود كه 
بتوان��د مقررات و اس��تانداردهاي بين المللي در اين 
ح��وزه را به اجرا برس��اند و مطمئن ش��ود كه ايران 
متعهد به انج��ام اين مقررات و الزامات اس��ت. وي 
اف��زود: خوش��بختانه ايران توانس��ت در مهلت داده 
شده حس��ن نيت خود را درباره مقابله با پولشويي و 

توزيع پول هاي سمي نشان دهد. 
حسيني هاش��مي تاكي��د ك��رد: تمدي��د تعليق 
اقدامات عليه ايران يك پيام روش��ن دارد و آن اين 
است كه ايران توانسته در جهت سالم سازي محيط 
بانكي گام هاي بلند و محكم بردارد. از س��وي ديگر 
رعاي��ت الزامات كارگروه اقدام مال��ي مي تواند براي 
قوه قضايي كش��ور فرصتي را ايج��اد كند كه توزيع 
و جري��ان پول ها در محيط بانك��ي را كنترل كند و 
در نهايت به افزايش امنيت داخلي منجر مي ش��ود. 
اين كارش��ناس پول��ي، بانكي با اش��اره به همزماني 
تالش س��ناي امريكا براي وض��ع تحريم هاي جديد 
علي��ه ايران و راي FATF به تمديد تعليق اقدامات 
متقابل عليه ايران، گفت: س��ناي امريكا تالش دارد 

ك��ه تحريم هاي نظامي عليه اي��ران وضع كند و در 
اين مدت هم محيط بانكي ايران بهانه يي به دس��ت 
امريكايي ها نداده است كه بخواهند عليه آن تحريم 

جديدي اعمال كنند. 

 شفافيت مالي، رهاورد FATF براي ايران 
مزاياي پيوس��تن ب��ه FATF ب��راي ايران را 
مي ت��وان در ابعاد داخلي و خارجي بررس��ي كرد. 
به طور قطع نمود خارجي و بيروني پيوستن به اين 
كارگ��روه بين المللي براي اي��ران مي تواند افزايش 
اعتماد خارجي ها به سيستم بانكي كشورمان باشد 
كه همين اعتماد مي تواند منشا رشد سرمايه گذاري 
خارجي و افزايش اش��تغال زايي در ايران باشد. اما 
امتياز مهمي كه عضويت در FATF مي تواند در 

ابعاد داخلي براي ايران داش��ته باش��د، ش��فافيت 
مال��ي در نظام پولي كش��ورمان اس��ت چيزي كه 
سال هاس��ت با وضع قوانين مختل��ف آن را دنبال 

مي كنيم. 
 )FATF( اتحاديه بين المللي مبارزه با پولشويي
سازماني بين المللي اس��ت كه شفافيت را در زمينه 
مس��ائل پول��ي، به ويژه نقل و انتقال پول در س��طح 
جهاني دنبال مي كند بنابراين ش��رط اوليه و اصلي 
حض��ور در اين كارگروه ش��فافيت مالي اس��ت. در 
نتيجه موسس��ات مالي و پولي راهي براي دور زدن 
قوانين شفاف س��ازي مال��ي ندارند چراك��ه نه تنها 
نهادها و دس��تگاه هاي داخلي بلكه اين بار نهادهاي 
بين الملل��ي، س��ختگيرانه تر ب��ر ش��فافيت عملكرد 

موسسات نظارت دارند. 

اقتصادكالن|
همايش دو روزه پولي و ارزي امسال از اين نظر 
كه از هيچ كارشناس��ي براي انتقاد از سياست هاي 
پولي و مالي حاكم دعوت نشده بود، قابل تامل بود. 
در سال هاي گذشته اساتيدي از دانشگاه هاي عالمه 
و شهيد بهش��تي اين وظيفه را به طور محدودي به 
انجام رسانده بودند. با اين حال بخشي از روز پاياني 
)ديروز( اين همايش به س��خنراناني از دانشگاه ها و 
موسس��ات بين الملل��ي اختصاص يافت ت��ا به بيان 
تجربي��ات كش��ورهاي توس��عه يافت��ه در مقابله با 

شوك هاي مالي بپردازند. 
مطابق اين برنامه ريزي ياپ وان دايك ش��ريك 
تجاري موسسه فيليپ سيدني، جورج يوژه، رييس 
گروه مش��اوره گاليليو و پروفس��ور آنجل��و تنتازي 
بنيانگ��ذار و رييس موسس��ه پرومتياي ايتاليا س��ه 
كارش��ناس دعوت ش��ده به همايش ساالنه پولي و 
ارزي بودند كه از منظر بيروني به وضعيت سيستم 
مالي و پولي كشور نگاه كردند؛ منظري كه مي تواند 
به روزترين كارنامه جهاني سياس��ت هاي تنش زداي 
دول��ت در پس��ابرجام ك��ه بي��ش از هرچي��ز براي 
احياي روابط و ثبات اقتصادي انجام ش��د را نش��ان 
دهد. نمونه اين سياس��ت ها اج��راي برخي مقررات 
گروه اقدام مش��ترك بود كه ثمره آن را جورج يوژه 
اين گونه توصيف مي كند: »اگرچه امكان تنظيم اين 
بيانيه به صورت س��ازنده تر هم فراهم بود اما نكات 
مطرح ش��ده كنوني نيز مي تواند براي جلب اعتماد 
بانك هاي اروپايي جهت همكاري با بانك هاي ايران 

مفيد باشد.«
عالوه بر اين دو كارشناس ديگر نيز در خصوص 
عناص��ر تغييريافت��ه در مقررات مال��ي دنيا و نتايج 
اقتصادي بين المللي اجراي اين استانداردها مطالبي 

را عنوان كردند. 
 

 تجربيات بين المللي ثبات مالي 
جورج يوژه در دومين روز از بيس��ت و هفتمين 
هماي��ش س��االنه سياس��ت هاي پول��ي و ارزي در 
س��خناني درباره ثب��ات مالي بيان كرد كه ش��ايد 
سياس��ت واح��د پول��ي در اروپا حاكم باش��د ولي 

سياست واحد مالي وجود ندارد. 
وي با بيان اينك��ه وزارت خزانه داري امريكا نيز 
سياس��ت گذاري مالي انجام نمي دهد و اين موضوع 
توس��ط س��نا و مجلس نمايندگان انجام مي ش��ود، 
گف��ت: خزانه داري امريكا اين روزها بيش��تر در پي 
تروريس��ت ها و ردگيري تامين مالي آنهاس��ت و در 
حقيقت تبديل به س��ازمان اطالعات مركزي )سيا( 

مالي شده است. 
اين كارش��ناس ارش��د نظام بانكي با بيان اينكه 
توانايي بانك هاي مركزي براي ورود و جلوگيري از 
بحران ها بسيار محدود شده است، در خصوص ثبات 
مالي با تاكيد بر نق��ش بانك مركزي اظهار كرد: 4 
محور اصلي در خصوص ثبات مالي بايد مورد توجه 
ق��رار گيرد كه عبارتن��د از: محرك هاي اصلي ثبات 
مالي، سياس��ت پولي به عنوان ستون فقرات ثبات 
مالي، مق��ررات مالي در قالب نس��بت هاي بال ۳ و 

هشدارهاي اصلي براي ثبات مالي. 
ب��ه گفته وي اصوال ماهي��ت بحران هاي مالي به 
گونه يي است كه نياز مبرم به مقررات مالي احساس 
مي ش��ود. تجربيات جهان طي پنجاه سال اخير در 

خصوص بحران هاي متعدد مال��ي نيز مويد همين 
امر است. 

او با اش��اره ب��ه چارچوب اس��تانداردهاي بال ۳ 
تاكيد كرد: چارچوب مقرراتي استانداردهاي بال ۳ 
ب��ه عنوان يك رويكرد اس��تاندارد نظارت بانكي در 
خلق س��ازگاري مقررات مالي موثر واقع شده اند. به 
گفته يوژه بحران مالي سيس��تمي در بانك ها عامل 
بروز بحران مالي اياالت متحده در سال 200۷ بوده 
اس��ت، اما بحران اتحاديه اروپا به عنوان يك بحران 
مالي سيستمي به واسطه مشكالت بدهي در بخش 

عمومي به وجود آمد. 
ج��ورج ي��وژه محدوديت هاي سياس��ت پولي را 
تش��ريح كرده و با تاكيد بر اس��تقالل يا وابس��تگي 
بانك مركزي ادامه داد: سياست پولي جزو الينفك 
چارچ��وب سياس��ت گذاري بانك ه��اي مركزي به 
ش��مار مي رود. ب��دون وجود انضب��اط مالي، امكان 
تحق��ق سياس��ت هاي پولي وجود نخواهد داش��ت. 
۱۹رويكرد متمايز با موضوع سياست مالي از جانب 
كشورهاي عضو در اروپا براي تحقق اهداف سياست 
پول��ي در منطقه ي��ورو مطرح ش��ده اند. همچنين 
خزانه داري اي��االت متحده همواره ب��ه عنوان يك 
نهاد تاثيرگذار در پيش��گيري از وقوع جرايم مالي، 
مورد توجه سياس��ت گذاران مالي بوده است. رييس 
گروه مش��اوران جهان��ي Galileo در ادامه افزود: 
بانك ه��اي مركزي در اروپا، اي��االت متحده و ژاپن 
از فروپاشي سيستمي نظام مالي در كل كشورهاي 
توس��عه يافته و در حال توس��عه جلوگيري كرده و 
همواره به دنبال تقويت اس��تقالل خود بوده اند. به 
اين ترتي��ب، نقش مقرراتي بانك ه��اي مركزي در 

تحقق ثبات مالي، امري حياتي به شمار مي رود. 
وي در ادامه تاكيد ك��رد: ترازنامه بانك مركزي 
در اي��االت متحده تا پايان س��ال 20۱6 ريس��كي 
معادل ۱۷.۵ تريليون دالر تجربه كرده و توانس��ته 
آن را به بهترين شكل مديريت كند. هرچند فدرال 

رزرو به دنبال افزايش نرخ بهره بوده است، اما ژاپن 
و اياالت متحده مجبور شدند كه به نرخ بهره منفي 
تن دهند. سياست ارزي يا سياست هاي حمايتي در 
اقتصاد به عن��وان داليل مهم پايين  بودن نرخ بهره 

قلمداد مي شوند. 

 نتايج بين المللي اجراي استانداردها
در ادامه اين س��خنراني، ي��اپ وان دايك ضمن 
تاكي��د ب��ر اهميت س��ازگار كردن اس��تانداردهاي 
صنعت بانكداري ايران با اس��تانداردهاي بين المللي 
اظه��ار كرد: يك��ي از تغييرات مهمي ك��ه اخيرا در 
نظام بانكي ايران اتفاق افتاده، اجراي الگويي تعديل 
شده از استانداردهاي IFRS در شبكه بانكي است. 
اجراي اس��تانداردهاي مذكور سبب مي شود از يك 
سو س��المت بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
افزايش يابد و از سوي ديگر شهرت بانك هاي ايراني 
در س��طح بين المللي تقويت ش��ود. افزايش شهرت 
همچني��ن امكان همكاري بانك هاي معتبر خارجي 
با بانك هاي ايراني را فراهم مي كند. اين صاحب نظر 
ام��ور بانكي ادام��ه داد: البته نمي توان مدعي ش��د 
كه صرفا با اجراي اس��تانداردهاي IFRS مس��ائلي 
از قبيل نس��بت باالي مطالبات غيرجاري در نظام 
بانكي ايران حل مي ش��ود اما حداقل مشكالتي كه 
در گذش��ته در صورت هاي مالي بانك ها به صورت 
پنهان وجود داش��ت، ش��فاف ش��ده و حساس��يت 
مديران  ارشد بانك ها همچنين مقامات ناظر افزايش 

مي يابد. 
او ضم��ن تاكيد بر مخاطرات باال بودن نس��بت 
مطالبات غيرجاري در ش��بكه بانك��ي ايران تاكيد 
كرد: وجود نس��بت دو رقمي مطالبات غيرجاري در 
نظ��ام بانكي مي تواند عملكرد بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري را با چالش مواجه كند. لذا نياز اس��ت با 
اس��تفاده از تجارب موف��ق بين المللي در اين حوزه 
نس��بت به مديري��ت چالش مذكور اق��دام كرد. در 

اي��ن رابطه مي توان توصيه هاي سياس��تي مختلفي 
ازجمله بازطراحي  س��اختار برخي بانك هاي ايراني 
در جهت تعديل مطالبات غيرجاري را پيشنهاد داد. 
البته نبايد فرام��وش كرد كه حمايت دولت و بانك 
مركزي در زمينه حل چالش مطالبات غيرجاري از 

اهميت بااليي برخوردار است. 
وي در پاي��ان تاكي��د كرد: در چند س��ال اخير 
بانك مركزي اي��ران تالش هاي قابل توجهي جهت 
س��ازگاري با FATF انجام داده كه س��بب شده تا 
در بيانيه اخير FATF به همكاري س��ازنده ايران 
اشاره شود. اگرچه امكان تنظيم اين بيانيه به صورت 
سازنده تر هم فراهم بود اما نكات مطرح شده كنوني 
ني��ز مي تواند براي جلب اعتم��اد بانك هاي اروپايي 

جهت همكاري با بانك هاي ايران مفيد باشد. 

 عناصر تغيير يافته مقررات بين المللي 
در ادام��ه اس��تاد اقتص��اد سياس��ي دانش��گاه 
بولوني��ا و مدي��ر ش��ركت پرومتيا تغيي��رات اصلي 
در اس��تانداردهاي بين المللي بانك��داري را به طور 
مختصر تشريح كرد. وي درخصوص مقررات بانكي 
بين المللي تحت عنوان »بال« گفت: اس��تاندارد بال 
2 با ه��دف غلبه بر محدوديت هاي اس��تاندارد بال 
۱ درخصوص الزامات س��رمايه تدوين ش��د و باعث 
ب��روز تغييرات عمده يي در مقررات بانكداري ش��د. 
در اس��تانداردهاي بال 2 الزامات سرمايه با توجه به 
دارايي هاي موزون ش��ده به ريس��ك و توجه خاص 
به ريس��ك هاي ط��رف مقابل در قال��ب مدل هاي 

رتبه بندي داخلي تعيين مي شود. 
تح��والت  ب��ه  اش��اره  ب��ا  ادام��ه  در  تنت��ازي 
چارچوب ه��اي مقررات بانكي اف��زود: بعد از بحران 
مال��ي اخير، كميته ب��ال چارچ��وب مقرراتي را به 
نح��وي تقويت كرد تا ريس��ك نقدينگي به صورت 
موثري در نظر گرفته شود و مديريت ريسك كاراتر 
گ��ردد. نقاط قوت چارچوب مقرراتي بال ۳ عبارتند 

از: افزايش كفايت سرمايه، الزامات مديريت ريسك 
نقدينگي، چارچوب اش��تهاي ريس��ك براي بهبود 

مديريت ريسك. 
مدير ش��ركت پرومتيا در ادام��ه تصريح كرد: 
تغيي��رات در مقررات و محيط كس��ب وكار باعث 
ش��د تا نقش مدير ارشد ريس��ك)CRO( دچار 
دگرگوني ش��ود. در اس��تاندارد بال ۱ مدير ارشد 
ريس��ك تنها مس��وول نظارت بر تحوالت س��بد 
ريس��ك اعتباري بود اما در استانداردهاي بال 2و 
۳ مدير ارشد ريسك مسووليت توسعه روش هاي 
كنترل ريسك و تعيين حدود نظارتي به خصوص 
براي ريسك نقدينگي را بر عهده دارد. پيش بيني 
مي ش��ود در آينده، مس��ووليت ها و وظايف مدير 
ارش��د ريس��ك از عملكرده��اي مرس��ومي نظير 
نظارت، تعيين حدود و ارزيابي ريسك به نظارت 
بر تمامي ريس��ك هاي مربوط به اس��تراتژي هاي 

كسب و كار تغيير شكل يابد. 
استاد اقتصاد سياسي دانشگاه بولونيا خاطرنشان 
كرد: مدير ارش��د ريسك نقش كليدي و موثري در 
حمايت از برنامه ريزي اس��تراتژيك، ارتقاي فرهنگ 
ريسك جامع و حمايت از دپارتمان تجاري بر عهده 
دارد. CRO نبايد تنها به دنبال كاهش زيان باشد 
بلكه موظف اس��ت ب��راي س��هامداران ايجاد ارزش 
كن��د. مدير ش��ركت پرومتيا درخص��وص فرهنگ 
ريس��ك س��الم و متناس��ب با ش��رايط نظام بانكي 
اظهار ك��رد: واحدهايي بايد براي تحقق ثبات مالي 
و ارزيابي س��المت و تاثيرگذاري بر فرهنگ ريسك 
س��ازماني موسس��ات مالي و اعتباري ايجاد شود تا 
دس��تورالعمل هاي مشخص تدوين ش��ده و جهت 
استفاده در اختيار ناظران ريسك بانكي قرار گيرند. 
اهداف دس��تورالعمل هاي نظارتي بايد براي كمك 
به ناظران بانكي در جهت شناس��ايي بهتر اقدامات، 
رفتارها و چارچوب فرهنگ ريسك موسسات مالي 

تعيين شوند. 
تنتازي در ادامه افزود: قبل از توافقنامه بال تنها 
اه��داف بهبود نظارت بانكي به طور كلي مطرح بود 
و هي��چ محدوديت��ي براي درجه ريس��ك دارايي ها 
در نظر گرفته نمي ش��د. همچنين آستانه نقدينگي 
مورد توج��ه قرار نمي گرفت و محدوده مش��خصي 
براي حداقل كفايت س��رمايه وجود نداشت. بعد از 
توافقنامه بال، مديريت ريس��ك فعاليت هاي بانكي 
و تج��اري به همراه نق��ش آن در فعاليت هاي مالي 
و تجاري م��ورد توجه قرار گرفت. تركيب صحيح و 
بهين��ه دارايي ها و حداقل الزام��ات نقدينگي مورد 
تاكيد قرار گرفت و شاخص هاي سرمايه سطح يك 

مهم قلمداد شدند. 
استاد اقتصاد سياسي دانشگاه بولونيا بيان كرد: 
ريس��ك به عنوان ي��ك مفهوم پيچي��ده در دنياي 
امروز نيازمند درك، تفسير و مديريت فعاليت بانكي 
اس��ت و در كش��ورهاي نوظهور به عنوان چالش��ي 
جهت به  كارگي��ري فرآيندهاي داخل��ي بانك ها و 

زيرساخت هاي فناوري اطالعات مطرح است. 
تنتازي سخنانش را اين  طور جمع بندي كرد: در 
آينده مديريت ريسك به طور فزاينده نقش كليدي 
را در بانك ها خواهد داشت. اتخاذ تصميمات آگاهانه 
در م��ورد ريس��ك و كاهش هزينه ه��اي عملياتي، 
بانك ها را در دس��تيابي به اهداف سودآوري و جلب 

رضايت مشتريان ياري مي رساند.

سيامك قاسمى| كارشناس اقتصادي|
اين روزها هر چه به مراس��م تنفيذ و تحليف دوازدهمين دوره 
رياس��ت جمهورى نزديك مي ش��ويم گمانه زنى ها درباره تركيب 
كابينه دولت دوازدهم بيش��تر و بيش��تر مى ش��ود و ليس��ت هاى 

احتمالى مختلفى از تركيب كابينه به گوش مى رسد. 
واقعيت اين اس��ت كه به اذعان بسيارى كابينه دولت يازدهم 
براساس مالحظات خاصى شكل گرفته بود. شرايط بحرانى كشور 
در سال ۱۳۹2و مجلس غيرهمسو با دولت در آغاز دولت يازدهم 
امكان كابينه يى متفاوت را كاهش داده بود و رييس جمهور صرفا 
ب��ه وزرايي با تجربه باال و ريس��ك رد صالحيت پايين براى عبور 
از آن دوران بحران��ى و راى اعتم��اد از مجلس قبل رو آورده بود. 
وزرايي كه به نظر مى رس��د برخى از آنها نه همسو با اهداف بلند 

دولت كه در مذاكرات پش��ت پرده تعيين شده بودند. اما شرايط 
سال ۱۳۹6با شرايط سال ۱۳۹2 در معرفى تركيب كابينه بسيار 
متفاوت اس��ت. مجلس تا حدود زيادى با دولت همس��و اس��ت و 
انتظ��ارات از كابينه دوم دولت آق��اى روحانى فراتر از كابينه اول 
است. اگر در س��ال ۱۳۹2 مهم ترين رسالت دولت آقاى روحانى 
مذاكرات هس��ته يى و رف��ع تحريم ها بود امروز غير از تالش براى 
حفظ دس��تاوردهاى حداقلى برج��ام، مديريت و حل چالش هاى 
جدى عمدتا اقتصادى ايران از رسالت هاى دولت است. چالش هايي 
ك��ه با آنكه هم��ه ابزارهاى حل و مديريت آنها در دس��ت دولت 
نيست اما گسترش ابعاد اين چالش ها به معنى ناكارآمدى دولت 
دوازدهم قلمداد مي شود. چالش هايي همانند چالش شبكه بانكى 
كش��ور، چالش نرخ بيكارى باال، چالش صندوق هاى بازنشستگى 

و ... . اما متاس��فانه اسامى كه در گمانه زنى اعضاي كابينه شنيده 
مى ش��ود، حكايت از ادامه يك روند معي��وب در انتخاب اعضاى 
كابينه دارد. واقعيت اين است كه چالش عدم اعتماد به جوانان و 
عدم جانش��ين پرورى امروز گريبان مديريت كالن كشور در همه 
بخش ها به ويژه دولت را گرفته است. اسامى اي كه اعالم مى شود 
عمدتا در حوزه تخصصى خود س��ال ها مسووليت داشته اند و اگر 
هنر و توانمندى و ايده هاى خاصى داش��ته باش��ند در آن سال ها 
حتما به عرصه آورده ان��د. اينكه باز روى بياوريم به دايره محدود 
مديران ارش��د اجرايي 20س��ال گذشته كش��ور بيانگر اين نكته 
تاس��ف بار است كه انتظار يك كابينه قدرتمند و نوآور با ايده هاى 

تازه دور از ذهن است. 
حقيقتا آيا بحران ها و چالش هاى جدى كنونى اقتصادى ايران 

برآيند مديريت كالن كشور طى ۳8سال گذشته نيست كه براى 
ح��ل آنها دوباره به عده ي��ى از همان مديران كه در پديدارى اين 

چالش ها نقش داشته اند، رو آورده ايم؟
به نظر مى رس��د حكومت اي��ران و در ابع��اد محدودتر دولت 
جمه��ورى اس��المى ايران اگ��ر به دنبال ح��ل چالش هاى جدى 
اقتصاد ايران كه در مراحل بعد مى تواند به چالش هاى سياس��ي و 
امنيتى تبديل شود، است ابتدا بايد پارادايم خود درباره حكمرانى 
را در عرصه هاى مختلف ازجمل��ه انتخاب دولتمردان تغيير دهد 
و ب��ا باز كردن دايره تنگ و محدود معتمدان خود، امكان حضور 
در اي��ن عرصه را براى مديران توانمند خارج از دايره هميش��گى 
قدرت در ايران باز كند تا اين نسل تازه مديران با ايده هاى نو به 

مبارزه با چالش هاى كهنه بپردازند. 

ورود مديران توانمند خارج از دايره هميشگى

پاپ وان دايكآنجلو تنتازيجورج يوژه
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سود بانكي تنها مانع 
اشتغال و توليد نيست 

اتم��ام  از  پ��س 
انتخاب��ات دوره دوازده��م 
رياس��ت جمهوري مج��ددا 
شاهد عنوان كردن كاهش 
س��پرده هاي  س��ود  ن��رخ 
وزارت  س��وي  از  بانك��ي 
داراي��ي  و  اقتص��اد  ام��ور 
هس��تيم. اس��تدالل ايشان 
ب��راي كاهش س��ود بانكي 
بر چند نكته اس��ت: س��ود 
بانكي س��پرده ها در س��ال 

۱۳۹۶همچن��ان باالس��ت. باال بودن س��ود بانكي 
موجب مي شود، اش��خاص به جاي ورود به عرصه 
فعاليت و سرمايه گذاري دركسب و كارها، اقدام به 
س��پرده گذاري در بانك ها كرده و خيلي راحت از 
سود سپرده ها استفاده كنند و به اشتغال نپردازند. 
باال بودن س��ود بانكي موجب باال رفتن س��ود 
تس��هيالت ب��راي وام گيرندگان ك��ه توليد كننده 
هس��تند، مي ش��ود و لذا اين موض��وع مانع رونق 
توليد و اش��تغال در كشور است. براي رونق توليد 
 و اش��تغال كاهش س��ود بانكي يك الزام اس��توار

است. 
با دقت در اين سخنان و داليل ابرازي مشخص 
مي ش��ود كه واقعا جاي مديريت تحقيق و توسعه 
در كشور ما خالي است. س��ازمان ها و افرادي كه 
خود را وابس��ته به دانش��گاه ها و پژوهشكده هاي 
اقتص��ادي و عل��وم بانكي مي دانن��د، چگونه چند 
س��ال اس��ت بدون مطالعات عمي��ق و همه جانبه 
با تكرار مك��رر اين جمالت و بدون انتش��ار هيچ 
آمار و اطالعات مبس��وط و مس��تدل براي اثبات 
اين نظري��ات بر تاثيرمنفي س��ود بانكي بر توليد 
پافش��اري مي كنند و هرساله با تكرار اين جمالت 
درصدد تضعيف دس��توري منافع سپرده گذاران و 
كاهش ارزش پول آنها هس��تند و بهانه اين كار را 
نيز براي كمك به اخذ كنندگان وام ها و تسهيالت 
بانكي و مس��اعدت به توليد و اش��تغال در كشور 

اعالم مي كنند. 
چرا در زمان دولت هشتم كه سود سپرده هاي 
بانكي باالتر از نرخ هاي فعلي بود، توليد و اشتغال 
هم رون��ق كامل داش��ت و اين مباح��ث هم ابدا 

مطرح نبود؟
بررس��ي مش��كالت تولي��د و اش��تغال به طور 
همه جانبه و از زواياي مختلف نش��ان مي دهد كه 
رونق نداش��تن توليد و اشتغال به عوامل مختلفي 
بس��تگي دارد كه س��ود بانكي نزد ساير مشكالت 

يك عامل فرعي محسوب مي شود. 
بايد بررسي شود تا مشخص شود ادعاي اينكه 
فقط س��ود بانكي مانع رونق توليد و اش��تغال در 
كش��ور اس��ت، صحت دارد يا خير؟ جاي تعجب 
اس��ت براي توجيه كاهش س��ود بانك��ي به عدم 
تمايل ورود س��پرده گذاران بانكي به عرصه توليد 
و اشتغال اشاره مي ش��ود و مي گويند آنها گرفتن 
ساده سود بانكي را به كار ترجيح مي دهند و سود 
باالي بانكي موجب تنبلي س��پرده گذاران ش��ده 

است.
لطفا بانك مركزي براي صحت يا رد اين ادعاها، 
متوس��ط ميزان سپرده ها و س��ن سپرده گذاران و 
توزيع مبلغ ريالي و در س��طح ش��هرها و روستاها 
را اعالم كنند تا مش��خص شود كه آيا با مبالغ زير 
پنجاه ميليون تومان كه در حدود هش��تاد درصد 
ميزان سپرده هاي بانكي را تشكيل مي دهند و اكثر 
س��پرده گذاران از قشر بازنشستگان، زنان خانه دار 
و كارمندان بخش خصوصي و دولتي، كسبه جزء 
هس��تند تا اين اس��تدالل عدم س��رمايه گذاري از 

سوي سپرده گذاران به وضوح رد شود. 
ده ها دليل وجود دارد كه از جمله نقاط ضعف 
اقتصاد كش��ور تلقي مي ش��وند كه مان��ع توليد و 
اشتغال هس��تند و بزرگنمايي باال بودن نرخ سود 
بانكي به زيان توليد و اش��تغال بيش��تر فرافكني 

تلقي مي شود تا يك واقعيت. 
مش��كل توليد و اش��تغال در كش��ور ناشي از 
ضعف در مطالعات و تحقيق و توس��عه، ضعف در 
رويكردهاي مديريتي در بخش دولتي و خصوصي 
اس��ت. ضعف در تفكرات دول��ت و توليد كنندگان 
ايراني كه براي تامين منابع سرمايه گذاري ثابت و 
جاري فقط به وام بانكي متوسل مي شوند و منابع 

ديگر را عمال فراموش مي كنند. 
دول��ت بارها قول ج��ذب س��رمايه خارجي و 
كمك از صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري 
در توليد و اشتغال داده، چرا به آن عمل نمي شود 
و ديواري كوتاه تر از س��پرده هاي بانكي دم دست 

پيدا نمي كنند. 
توليد كنن��دگان ايران��ي تا تحول اساس��ي در 
روش هاي توليد ايجاد نكنن��د و تا عالوه بر بهاي 
تمام شده كاالي س��اخته شده، بازپرداخت وام ها 
و س��ود صددرص��دي خويش را اضاف��ه به قيمت 
كاالي فروش رفته مي كنند هيچ موقع توليد ملي 
 در قب��ال رقب��اي باهوش خارج��ي موفق نخواهد 

بود.
عن��وان ك��ردن ه��راز چن��د گاه موض��وع باال 
بودن س��ود بانك��ي و بهانه كردن زي��ان توليد و 
توليد كنن��دگان از نرخ باالي تس��هيالت و تصور 
حمايت از آنها با كاهش نرخ سود سپرده ها و حل 
مش��كل توليد و اشتغال كش��ور يك تصور واهي 
و ي��ك رويكرد غيرسيس��تمي و كامال غيرمنطبق 
ب��ا واقعيت هاي همه جانبه اقتصاد اس��ت و حاكي 
از ع��دم مطالعه و ش��ناخت مش��كالت كس��ب و 
 كار كش��ور از س��وي كارشناس��ان دولت و بانكي

 دارد. لطفا در ش��رايطي كه تورم واقعي در كشور 
باالس��ت و سرمايه اندك س��پرده گذاران پشتوانه 
آنهاس��ت، كاهش نرخ س��ود بانكي بدون مطالعه 
علمي و اساس��ي تعادل اقتصاد خان��واده را به هم 

نريزيد. 
ب��ه بهانه حمايت از توليد كنندگان و اش��تغال 
لطف��ا برنامه ري��زي و امني��ت اقتص��ادي زندگي 
س��پرده گذاران را مواجه با ريس��ك كمبود درآمد 

نكنيد. 
ترس اين اس��ت به جاي درس��ت كردن ابرو، 
چشم اقتصاد كشور كور شود. با اين سياست هاي 
دستوري ضعف مديريتي بانكي نيز نه تنها درست 
نمي شود بلكه منجر به خروج منابع سپرده گذاران 

نيز خواهد شد. 

يادداشت

كارشناسان در ميزگرد بررسي مطالبات غيرجاري در همايش سياست هاي پولي و ارزي مطرح كردند

تشكيل نهاد ويژه و بانك هاي تسويه براي وصول معوقات
كاهش نرخ سود، مطالبات معوق و دارايي هاي منجمد از طريق تجديد نظر بانك مركزي در سپرده قانوني 

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
 كارشناسان بانكي در ميزگرد بررسي مطالبات 
غيرج��اري در همايش سياس��ت هاي پولي و ارزي 
با اش��اره به قفل ش��دن 70درصد دارايي بانك ها 
به ص��ورت بدهي دولت، مطالبات معوق، س��پرده 
قانوني، اس��تمهال تس��هيالت، تاكي��د كردند كه 
كمبود منابع، نرخ س��ود باال و سپرده قانوني ريشه 
بخش عمده يي از مش��كالت بانك هاست و بر اين 
اساس خواستار كاهش نرخ سود، تشكيل نهاد ويژه 
و بانك هاي تس��ويه براي وصول معوقات و تجديد 
نظر بانك مركزي در كاهش سپرده قانوني شدند. 
به گزارش »تعادل« روز گذش��ته كارشناس��ان 
و مدي��ران بانك��ي در ميزگرد سياس��تي مطالبات 
غيرجاري، دارايي هاي منجمد و راهكارهاي اصالح 
ترازنام��ه بانك ه��ا در بيس��ت و هفتمين همايش 
س��االنه سياس��ت هاي پولي و ارزي؛ ثب��ات مالي، 
بس��تر رش��د اقتصادي پايدار به بررس��ي وضعيت 
معوقات بانك��ي، وصول و دالي��ل كاهش معوقات 
پرداختن��د و تاكيد كردند كه ب��راي برون رفت از 
وضعيت كنوني تنها نمي توان روي بانك ها و بانك 
مركزي حساب كرد و الزم است كه ساير نهادهاي 
نظارت��ي و حقوقي نيز در كاه��ش مطالبات معوق 

همكاري كنند. 

 تشكيل بانك هاي تسويه
عل��ي ديواندري، ريي��س پژوهش��كده پولي و 
بانكي در ميزگرد سياس��تي مطالب��ات غيرجاري 
گف��ت: زماني مطالبات مع��وق و انجماد دارايي ها 
حالت عادي داش��ته و روي نرخ هاي معمول قرار 
داش��ت اما در ۱4س��ال اخير ب��ه تدريج مطالبات 
معوق رش��د كرده و در اين ش��رايط انتظار داريم 
بانك ه��ا وظايف حرفه يي خ��ود را انجام داده و با 
فرهنگ س��ازي و كم��ك گرفت��ن از ق��وه قضاييه 
مطالب��ات خود را وصول كنند كه از گذش��ته هم 

اين كار انجام مي شده است. 
وي با استقبال از تشكيل ستاد مديريت بحران 
مطالب��ات معوق بانك ها در صندوق توس��عه ملي 
گفت: تش��كيل بانك هاي تس��ويه مي تواند فش��ار 
ترازنامه سمي را با مكانيسم حرفه يي كاهش دهد 
و به بهبود وضعيت مطالبات بانك ها كمك كند. 

وي ب��ا بي��ان اينكه بيماري س��رپايي با درمان 
سرپايي نيز قابل معالجه و درمان است، ادامه داد: 
عده يي مي گويند، بانك ها در مورد مطالبات معوق 
خود كوتاه��ي مي كنند؛ درحالي ك��ه اين عده يا 
بانك را نمي شناس��ند يا قض��اوت غيرمنصفانه يي 
دارن��د زيرا مطالب��ات معوق اث��رات مخربي روي 
ترازنام��ه دارد و هزين��ه بانك ها را به  ش��دت باال 

مي برد. 
رييس پژوهش��كده پولي و بانكي تصريح كرد: 
شرايط امروز اما با شرايط عادي متفاوت است و با 
بيماري پيشرفته يي مواجه هستيم كه با روش هاي 
متداول قابل درمان نيس��ت به نح��وي كه نه قوه 
قضاييه و نه تجهيز درون بانك ها توان وصول اين 
مطالب��ات را دارد و توان و راهكار بيش��تري براي 

وصول مطالبات بايد در دستور كار باشد. 
ديواندري گفت: در زمان پرداخت تس��هيالت، 
بانك براس��اس قرارداد وثيقه مي گي��رد اما وقتي 
تسهيالت نكول مي ش��ود، آيا بانك مي تواند ملك 
وثيقه گذاش��ته شده را تحت تملك خود درآورد؟ 
بانك ها نمي توانند اين وثايق را بردارند و با تجديد 
ق��رارداد، س��ود روي س��ود شناس��ايي كنند زيرا 

جريان نقدي خود را متوقف خواهند كرد. 
وي تصري��ح ك��رد: م��ا براي حل اين مش��كل 
چاره يي جز اين نداري��م كه در كنار رفع و رجوع 
پرونده ه��اي كوچ��ك در س��طح اقتص��اد ملي با 
دخالت دولت و نهادهاي ذي ربط به چاره انديشي 
بپردازيم و به دنبال نقد كردن مطالبات باش��يم و 
از افزايش وثايق و دارايي هاي س��مي و هزينه هاي 

آن جلوگيري كنيم. 
دبير بيس��ت و هفتمين همايش سياست هاي 
پولي و ارزي با ي��ادآوري دخالت دولت امريكا در 
بحران اقتصادي س��ال ۲00۸ گفت: دولت امريكا 
در آن زمان با استفاده از اعتبار خود ۳هزار و ۵00 
ميليارد دالر اوراق قرضه منتش��ر ك��رد تا بحران 

بانك ها حل شده و آنها را نجات دهد. 
ديواندري تاكيد كرد: براي حل معضل بانك ها 
باي��د روي روش هايي كار كنيم كه نياز به جراحي 
دارد زي��را اين معضل ب��دون جراحي و خونريزي 
حل نمي ش��ود؛ دولت و قواي حاكميت بايد كمك 
كنن��د تا اين مش��كل ب��زرگ را حل كنن��د و با 
هم��كاري بانك ها و قوه قضاييه مش��كل مطالبات 

معوق و غيرجاري حل شود. 
وي در ادام��ه اي��ن ميزگرد خواس��تار برنامه و 
نقش��ه راهي براي تصميم گيري درباره نرخ س��ود 
ش��د و افزود: البته ش��وراي پول و اعتبار س��قف 
۱۵درصد را براي س��ود س��پرده هاي بلندمدت و 
س��ود ۱۸درصدي تس��هيالت را تعيي��ن كرده اما 
علت عمل نش��دن به اين نرخ ه��ا داليل مختلفي 
دارد كه بايد بررسي و راهكار مناسب ارائه شود. 

رييس پژوهش��كده پولي و بانكي درباره داليل 
عمل نش��دن به نرخ هاي تعيين ش��ده از س��وي 

ش��وراي پول و اعتبار گفت: يكي از داليل تنگناي 
اعتب��اري، وجود دارايي هاي منجم��د در ترازنامه 
بانك ه��ا، كاهش جري��ان نقدي درآم��د و وجود 
بازارهاي رقيب مانند اوراق بدهي اس��ت كه هيچ 
ريسكي نداشته و با نرخ هاي باال معامله مي شود. 

وي وضعي��ت بانك ها و نياز ب��ه نقدينگي را از 
ديگر عواملي برش��مرد كه به نرخ هاي تعيين شده 
از س��وي ش��وراي پول و اعتبار عمل نمي ش��ود و 
بانك ه��ا براي مناب��ع محدود موجود ب��ا يكديگر 
رقاب��ت مي كنند و نرخ س��ود باالت��ر مي دهند تا 

سپرده بيشتري جذب كنند. 
ديوان��دري با بيان اينكه هر نوع تزريق و كمك 
به بانك ها در صورتي كه مدل كسب وكار و نحوه 
اعتبارسنجي آنها تغيير نكند بي فايده است، گفت: 
 اين امر پيش ني��از افزايش س��رمايه و كمك هاي 
دولت اس��ت. وظيفه بانك مركزي اين نيست هر 
زماني بانك يا موسس��ه يي با مش��كل مواجه شد، 
خود را دخيل كند زيرا تمركز سياس��ت گذار پولي 
را به هم مي ريزد و به جاي سياست گذاري و ايجاد 
محيط كس��ب وكار بانكي بايد ب��ه كمك بانك ها 
بشتابد و بانك ها را از معضالت مختلف خارج كند. 

 سود باالي سپرده  ريشه مشكالت بانك ها 
 حس��ن معتم��دي، صاحبنظر پول��ي و بانكي و 
از مديران س��ابق بانك هاي خصوص��ي در ميزگرد 
سياس��تي مطالبات غيرجاري، دارايي هاي منجمد 
و راهكاره��اي اصالح ترازنامه بانك ها در بيس��ت و 
هفتمين همايش س��االنه سياست هاي پولي و ارزي 
ب��ا بيان اينكه ريش��ه مش��كالت ام��روز بانك ها در 
س��ود باالي سپرده هاست، گفت: بايد كميته وصول 
مطالبات تشكيل شود و دولت بدهي ها را تبديل به 

اوراق بهادار كرده و پرداخت كند. 
وي افزود: بحث هايي كه امروزه در جريان است 
در س��ال ۹۲ نيز مطرح بوده كه دارايي هاي منجمد 
ايجاد ش��ده باعث جلوگي��ري از جريان نقدينگي و 
عامل افزايش ركود ش��ده اس��ت. اما مهم اين است 
كه امروزه به اثر سود و زيان ترازنامه يي دارايي هاي 
منجمد پرداخته مي ش��ود كه اين مس��اله بس��يار 

مهم تر است. 
معتم��دي ادام��ه داد: بخش��ي از دارايي ه��اي 
غيرمول��د، س��پرده قانوني بانك هاس��ت ك��ه ۱۲تا 
۱۵درصد دارايي ها را تش��كيل مي دهد. بخش ديگر 
مطالب��ات غيرج��اري، س��رمايه گذاري ها و امالك 
خريداري ش��ده كه در برخي از م��وارد اختياري و 
برخي ديگ��ر اجباري بوده كه از اين ميزان س��هم 
امالك تمليكي كه دول��ت به اجبار به بانك ها داده 

بسيار بيشتر است. 
وي اف��زود: براي بررس��ي راهكاره��اي خروج از 
وضعيت بايد عالوه بر آسيب شناس��ي كلي بانك ها 
ني��ز به صورت جداگانه ارزيابي ش��وند چراكه رفتار 
بانك ها با هم فرق مي كند همچنين رفتار بدهكاران 
نيز متفاوت اس��ت كه بخشي از آنها خودخواسته و 

بخشي غير خودخواسته است.
معتم��دي ب��ا بيان اينك��ه اكنون هم��ه به يك 
درك مشترك رس��يده اند اما براي حل مشكل بايد 
حركت جمعي ش��روع شود، گفت: بايد ستاد توقف 
بحران ايجاد ش��ود كه ريش��ه بحران در سود باالي 
سپرده هاس��ت و تا زماني كه س��ود باالي سپرده و 
تس��هيالت را داريم رش��د مطالبات معوق افزايش 

خواهد يافت. 

 انتقال سپرده از بانكي به بانك ديگر 
وي تاكي��د ك��رد: باال ب��ردن نرخ س��ود در كل 
سيس��تم بانكي باعث جذب س��پرده ها نشده بلكه 
س��پرده ها از بانكي به بانك ديگر منتقل شده است 
كه بايد از راه قانوني و با سياس��ت گذاري نرخ سود 

بانكي كاهش يابد. 

اي��ن صاحب نظر پول��ي و بانك��ي تصريح كرد: 
بايد كميته وصول مطالبات در س��تاد تشكيل شود 
و دول��ت بدهي ها را تبديل ب��ه اوراق بهادار كرده و 
پرداخت كند. معتمدي افزود: سال هاست كه هزينه 
اعمال سياست هاي پولي را بانك ها با سپرده قانوني 
مي پردازن��د كه بان��ك مركزي باي��د در اين زمينه 

تجديدنظر كند. 

 1000هزار ميليارد تومان مانده تسهيالت 
نظام بانكي

مديرعامل بانك مس��كن ني��ز در اين ميزگرد 
بر ضرورت تش��كيل س��ازوكار نهادي جديد براي 
وص��ول معوقات بانكي تاكيد كرد و پيش��نهاد داد 
ب��ا اذن مقام معظم رهب��ري و تصويب مجلس از 
منابع صندوق توس��عه ملي براي بهس��ازي نظام 

بانكي استفاده شود. 
ميزگ��رد  ادام��ه  در  بت ش��كن  محمدهاش��م 
سياس��تي مطالبات غيرجاري، دارايي هاي منجمد 
و راهكاره��اي اصالح ترازنامه بانك ها به بررس��ي 
ريش��ه ها و علل واقع نگران��ه اين حوزه پرداخت و 
اظهار داش��ت: طبق آمار دريافتي از بانك مركزي 
تا پايان ارديبهش��ت ماه جم��ع دارايي هاي نظام 
بانكي ۱700هزار ميليارد تومان و مانده تسهيالت 
نظ��ام بانكي با كس��ر مطالبات مش��كوك الوصول 

۱000هزار ميليارد تومان است. 
وي ب��ا اش��اره به س��خنان ريي��س كل بانك 
مركزي گفت: طبق اعالم ولي اهلل سيف 4۵درصد 
دارايي هاي نظام بانكي منجمد اس��ت. با احتساب 
مجموع دارايي هاي نظام بانكي اين نتيجه حاصل 
مي شود كه 7۶۵ هزار ميليارد تومان از دارايي هاي 

بانك ها منجمد و قفل شده است. 
مديرعام��ل بانك مس��كن با اش��اره ب��ه اعالم 
رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه ۵0درصد 
تسهيالت عموما امحال، تقس��يط يا تجديد شده 
اس��ت، گفت: مجموع اين تسهيالت با دارايي هاي 
منجم��د معادل ۱۲۶۵هزار ميلي��ارد تومان از كل 

دارايي هاي نظام بانكي مي شود. 
وي اذع��ان داش��ت: از ۱700ه��زار ميلي��ارد 
تومان دارايي بانك ها 4۵درصد منابع قفل ش��ده 
و از ۱000 هزارميلي��ارد توم��ان تس��هيالت داده 
ش��ده نيز ۵0درصد اس��تمهال، تقسيط و تجديد 
اس��ت. بنابراين 70درصد دارايي هاي نظام بانكي 

بي كيفيت اس��ت و جريان نق��دي ندارد يا ضعيف 
اس��ت و نمي ت��وان روي آن براي تح��رك اقتصاد 
حس��اب باز كرد و در نتيجه عامل عمده باالرفتن 
نرخ سود سپرده و تسهيالت است. به عبارت ديگر 
تنها ۳0درص��د يعني بيش از ۵00ه��زار ميليارد 

تومان پول جديد است.
اين فعال بانك��ي در همين ارتباط با طرح اين 
پرس��ش كه در اين حالت چه انتظاري از بانك ها 
براي عم��ل به وظايف و كاهش نرخ س��ود وجود 
دارد؟ گفت: مقامات باالدس��تي عمدتا خروجي را 
نگاه كرده و مي گويند چرا نرخ باالس��ت؟ درحالي 
كه اينها داليلي دارد و دليل اصلي قفل ش��دن يا 
بي تحركي 70درصد دارايي هاي نظام بانكي است. 
بت ش��كن به اظهارات روز گذشته وزير اقتصاد 
درباره تخلفات سودي بانك ها اشاره و تصريح كرد: 
اين مش��كالت به معضل جريان نق��دي دارايي ها 
برمي گردد. چسبندگي رو به پايين نرخ هاي سود 

هم همين است. 
ب��ه گفته مديرعامل بانك مس��كن، بانك ها در 
تنگناي مالي با اين سياست كار مي كنند. راه اول 
اين است كه وقتي هزينه تجهيز منابع باال مي رود 
به كس��ب و كارهايي تس��هيالت داده مي شود كه 
ريس��ك بااليي دارد. راه دوم اين اس��ت كه نبايد 
تس��هيالت بدهند و به سمت سرمايه گذاري بروند 
كه باعث مي ش��ود نسبت تس��هيالت به سپرده ها 

كاهش مي يابد. 
لذا براي كاهش ريس��ك و پرداخت تسهيالت، 
بايد منابع بيش��تر و ارزان تري داش��ته باشند. وي 
تاكيد كرد: وقتي هزينه تجهيز منابع باال مي رود، 
بانك ها مجبورند كاره��اي ديگري انجام دهند تا 

هزينه هاي خود را تامين كنند. 
بت ش��كن در ادامه اين ميزگرد به بيان راهكار 
براي حل اين مش��كل در نظ��ام بانكي پرداخت و 
افزود: درك مشتركي در باالترين سطح كشور در 
اين حوزه ايجاد شده است ضمن آنكه اراده راسخ 

نيز در روساي قوا وجود دارد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه بنا به توصي��ه مقام معظم 
رهبري نقش��ه راه مشخصي نيز در اين حوزه نياز 
داريم كه مش��خص ش��ود اين موضوع شامل چه 
اقداماتي بايد باشد، گفت: بنده تمام سياست هايي 
ك��ه در ۱0 س��ال گذش��ته براي س��اماندهي اين 
معضل تدوين ش��د را مرور كردم ولي هيچ يك به 

نتيجه يي نرسيده است. 
مديرعامل بانك مسكن با تشريح سياست هايي 
كه در ۱0سال گذش��ته براي ساماندهي معوقات 
انجام ش��ده، تصريح كرد: ش��ركت ف��روش اموال 
م��ازاد بانك ها در اين رابطه تش��كيل ش��ده ولي 
سوال اينجاس��ت كه آيا اين شركت موفق بود؟ يا 
شركت ساماندهي معوقات بانك ها توانست گره از 

مشكالت باز كند؟
وي به تشكيل شركت هاي برون سپاري بانك ها 
براي معوقات بانك، قان��ون رفع موانع توليد براي 
ف��روش اموال م��ازاد بانك ه��ا، فروش س��هام در 
بنگاه ه��اي غيربانكي، ماده ۱۸ قان��ون رفع موانع 
توليد، انتش��ار صكوك به اتكاي دارايي غيرمنقول 
بانك ها و بخش��نامه هاي ضرورت وصول مطالبات 
غيرج��اري در نظام بانكي به عنوان سياس��ت هاي 
دولت براي كاهش معوقات بانكي طي س��ال هاي 

گذشته اشاره كرد. 
بت ش��كن با طرح اين پرس��ش ك��ه هم اكنون 
وضعي��ت معوقات بانكي چگونه اس��ت؟ آيا وصول 
كردي��م؟ كاهش ناش��ي از چيس��ت؟ گفت: اتفاق 
خاص��ي در اي��ن ح��وزه نيفت��اده اس��ت و نبايد 
سياست هاي قبلي را تكرار كنيم. مشخصا به شكل 
طبيعي هيچ كس بهتر از بانك ها در شرايط عادي 
قادر به وصول نيس��ت ول��ي وقتي حجم مطالبات 
غيرجاري از رقم ع��ادي باالتر مي رود، پيچيدگي 
پرونده ها شدت مي گيرد و دستگاه قضايي توانايي 
كافي را ندارد شايد بانك نتواند كارخاصي در اين 

زمينه انجام دهد. 

 استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي 
بهسازي نظام بانكي 

وي به ضرورت تش��كيل س��ازوكار نهادي جديد 
ب��راي وصول معوقات بانكي تاكيد كرد و پيش��نهاد 
داد ب��ا اذن مقام معظم رهب��ري و تصويب مجلس 
از منابع صندوق توس��عه ملي براي بهس��ازي نظام 

بانكي استفاده شود. 
بت شكن گفت: صندوق توس��عه ملي منبع اين 
س��ازوكار اس��ت. چطور اس��ت براي آب ۸ميليارد 
تس��هيالت مي گيري��م ولي براي بهس��ازي بانك ها 

نمي توانيم از صندوق پول بگيريم؟
مديرعام��ل بانك مس��كن ادامه داد: تا مش��كل 
دارايي هاي مسموم حل نشود گره از اين مشكل باز 
نمي ش��ود. افزايش سرمايه بانك ها كافي نيست. در 
همه جاي دنيا نهاد مديريت دارايي ها براي شرايط 
بحران وجود دارد از همين رو اين نهاد بايد تشكيل 
ش��ود تا راهكار عاجلي ب��راي برون رفت از وضعيت 

فعلي باشد. 

 اعتبارسنجي براي جلوگيري از دارايي هاي 
منجمد

مجتب��ي لش��كربلوكي عضو هيات مدي��ره بانك 
ص��ادرات اي��ران در ميزگ��رد سياس��تي مطالبات 
غيرجاري، دارايي هاي منجمد و راهكارهاي اصالح 
ترازنامه بانك ها در بيست و هفتمين همايش ساالنه 
سياست هاي پولي و ارزي افزود: ۲7 متغير در بحث 
مطالبات معوق دخيل است و عوامل ايجاد كننده و 
ابقا كننده اين نوع مطالبات بايد مورد بررس��ي قرار 
گيرد. مقابل��ه با مطالبات معوق نيازمند راهكارهاي 
منس��جم با عوامل ايجاد كننده و ابقا كننده معوقات 

است. 
عضوهيات مدي��ره بانك صادرات اي��ران با تاكيد 
بر ضرورت ارائه راهكاره��اي دوقلو براي جلوگيري 
از معوق��ات بانكي گفت: ايجاد نظام اعتبارس��نجي 
مي توان��د از ايج��اد مطالبات مع��وق و دارايي هاي 

منجمد جلوگيري كند. 
وي تصري��ح كرد: نخس��تين نكت��ه در خصوص 
تس��هيالت بانكي اين اس��ت كه بس��ياري از مردم 
و گيرندگان تس��هيالت معتقدند پ��ول بانك از هر 
چيزي حالل تر است. از اين رو نسبت به بازپرداخت 
آن خيلي مقيد نيس��تند كه اين امر به دارايي هاي 

منجمد منجر مي شود. 
لش��كربلوكي با تاكيد ب��ر اينكه در دو دهه اخير 
در بس��ياري از اصول بانك ها توسعه پيدا كرده اند، 
افزود: متاس��فانه در بخش هاي مرتبط با تسهيالت 
و اعتبارسنجي به شدت دچار مشكل هستيم از اين 
رو بايد ب��راي كاهش حج��م دارايي هاي منجمد و 
مطالبات معوق فكري براي اعتبارسنجي در هنگام 

تسهيالت دهي شود. 
وي با اش��اره به عوامل ابقا كننده مطالبات معوق 
گف��ت: گاهي برخي افراد با انتس��اب دروغين خود 
به برخي نهادها و اف��راد قدرتمند ترس در بانك ها 
ايجاد مي كنند تا به اين ترتيب نهادهاي مالي براي 

وصول مطالبات خود سراغ آنها نروند. 
عضوهيات مدي��ره بانك صادرات اي��ران با تاكيد 
ب��ر اينكه ب��راي رفع مش��كل دارايي ه��اي منجمد 
بايد براي عوام��ل ايجاد كننده و ابقا كننده مطالبات 
مع��وق راه حل ارائه ش��ود، گفت: اينكه گفته ش��ود 
نظام اعتبارس��نجي بايد در بانك ها ايجاد شود تنها 
مي توان��د از ايجاد مطالبات مع��وق جلوگيري كند. 
از اي��ن رو الزم اس��ت راهكارهاي دوقل��و براي اين 

موضوع در نظر گرفته شود. 

حميدرضا 
حاجي اشرفي 

كارشناس ريسك 
و بيمه

 مجمع فوق العاده عمومي ليزينگ صنعت و معدن
 مجم��ع عمومي فوق العاده ليزين��گ صنعت و معدن با حضور 

۹0درصد از سهامداران شركت برگزار شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، ابوالفضل 
نج��ارزاده مدير امور مجامع و ش��ركت هاي بانك صنعت و معدن 
ضمن اعالم اين خبر گفت: تغييرات اساس��نامه ش��ركت ليزينگ 
صنعت و معدن براساس اساسنامه ابالغي بانك مركزي به تصويب 

مجمع رسيد. 
گفتني اس��ت ش��ركت ليزينگ صنعت و معدن با مجوز بانك 
مركزي وابس��ته به بانك صنعت و معدن در زمره خوش��نام ترين 

ش��ركت هاي ليزينگ كش��ور بوده و در راس��تاي سياس��ت هاي 
اقتصادي نظام و مشاركت در رشد اقتصادي كشور درصدد داشتن 

حضوري فعال در عرصه منطقه يي و بين المللي است. 

 نشست مديران و روساي ستاد و شعب بانك گردشگري 
دومين جلس��ه ش��وراي مديران در قالب نشس��ت مديران و 
روساي س��تاد و ش��عب تهران با حضور مديرعامل، قائم مقام و 
 معاونان بانك گردشگري در محل سالن همايش هاي ستاد مركزي 

برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي بانك گردش��گري، در اين نشس��ت 

علي اصغر سفري مديرعامل بانك گردشگري، با اشاره به فضاي 
ايجاد ش��ده در مورد فعاليت بانك هاي كش��ور، نقش همكاران 
ش��عب را در جلب اعتماد مش��تريان و بيان واقعيت تالش هاي 
بانك ها در خدمت به فضاي اقتصادي كش��ور حياتي دانس��ت و 
گفت: از سوي ديگر از نهادهاي باالدستي كشور توقع داريم كه 
برخ��ورد با بي انضباطي ها و بي انصافي ها در فضاي بانكي و مالي 

كشور را جدي تر از قبل دنبال كنند. 
س��فري با اش��اره به پروژه هاي مهم و ب��زرگ اقتصادي كه 
بانك گردشگري در حال اجرا دارد، تاكيد كرد: با اجرايي شدن 
اين پروژه ها قطعا مردم و مش��تريان ما درخواهند يافت كه چه 

اقدامات بزرگي توس��ط بانك گردش��گري در راس��تاي تقويت 
اقتصاد كشور انجام شده است.

اين گزارش حاكي اس��ت در اين نشس��ت، گزارش مديريت 
بازرس��ي بانك درخصوص عملكرد ش��عب در سال ۹۵ از منظر 
مقررات، س��اختار س��ازماني جديد بانك، برنامه هاي آموزش��ي 
تدوين ش��ده با توجه به نواقص مطالعه ش��ده در شعب و مدل 

ارزيابي شعب مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
گفتني اس��ت روس��اي شعب سراس��ر كشور با اس��تفاده از 
سيس��تم ويديوكنفرانس و به ش��كل زنده از جريان اين نشست 

مطلع شدند. 

كوتاه

معتمدي: سال هاست كه هزينه اعمال سياست هاي پولي را بانك ها با سپرده قانوني 
مي پردازند كه بانك مركزي بايد در اين زمينه تجديدنظر كند. بخشي از دارايي هاي 
غيرمولد، سپرده قانوني بانك هاست كه ۱۲تا ۱۵درصد دارايي ها را تشكيل مي دهد. 

بخش ديگر مطالبات غيرجاري، سرمايه گذاري ها و امالك خريداري شده كه در 
برخي از موارد اختياري و برخي ديگر اجباري بوده كه از اين ميزان سهم امالك 

تمليكي كه دولت به اجبار به بانك ها داده بسيار بيشتر است

بت شكن: از ۱700هزارميليارد تومان دارايي بانك ها 4۵درصد منابع قفل شده و از 
۱000هزارميليارد تومان تسهيالت داده شده نيز ۵0 درصد استمهال، تقسيط و تجديد 
است. بنابراين 70درصد دارايي هاي نظام بانكي بي كيفيت است و جريان نقدي ندارد 
يا ضعيف است و نمي توان روي آن براي تحرك اقتصاد حساب باز كرد و در نتيجه 

عامل عمده باالرفتن نرخ سود سپرده و تسهيالت است. به عبارت ديگر تنها 30درصد 
يعني بيش از ۵00 هزارميليارد تومان پول جديد است

ديواندري: زماني مطالبات معوق و انجماد دارايي ها حالت عادي داشته و روي 
نرخ هاي معمول قرار داشت اما در ۱4سال اخير به تدريج مطالبات معوق رشد 

كرده و در اين شرايط انتظار داريم بانك ها وظايف حرفه يي خود را انجام داده و 
با فرهنگ سازي و كمك گرفتن از قوه قضاييه مطالبات خود را وصول كنند كه از 

گذشته هم اين كار انجام مي شده است
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5 بورس و فرابورس
عرضه برق مصرف كنندگان 

بزرگ در بورس
مديرعامل بورس انرژي مي گويد: اين بورس با وزارت 
نيرو بابت طرحي براي معامالت مستقيم مصرف كنندگان 
بزرگ برق مذاكراتي داشته و ديروز نخستين عرضه برق 
مصرف كنندگان باالي پنج مگاوات به صورت مس��تقيم 

روي تابلوي معامالت رفت. 
به گزارش »تعادل« س��يدعلي حسيني در گفت وگو 
با ايسنا درباره مذاكرات بورس انرژي و وزارت نيرو اظهار 
ك��رد: ما با وزارت نيرو بر س��ر عملياتي ش��دن معامالت 
مس��تقيم مصرف كنندگان بزرگ برق مذاكراتي را دنبال 
كرديم و در حال حاضر دس��تورالعمل ها و آيين نامه هاي 
اين موضوع ابالغ شده و يك شنبه 11 تير نخستين عرضه 
برق باالي پنج مگاوات به صورت مس��تقيم روي تابلوي 
معامالت رفته است. وي درباره اقداماتي كه بورس انرژي 
از زمان رياست شاپور محمدي تاكنون انجام داده گفت: 
از زماني كه آقاي محمدي رييس سازمان بورس شده، ما 
روي نهادسازي و ابزارسازي در بورس انرژي كار كرديم و 

در اين مورد با سازمان مذاكراتي داشته ايم. 
مديرعامل بورس انرژي افزود: يكي از صحبت هايي كه 
صورت گرفت��ه، مربوط به راه اندازي صندوق پروژه انرژي 
روي برق اس��ت كه كار اين صندوق نهايي ش��ده است. 
البته براي اين صندوق ها بايد در دستورالعمل پذيرش و 
آيين نامه هاي معامالت اصالحاتي انجام مي شد. اين موارد 
در دستور كار هيات مديره سازمان بورس قرار گرفته است 
و به محض اينكه اين موضوع تصويب شود و به ما آن را 
اعالم كنند، مي توانيم اين صندوق پروژه را عملياتي كنيم. 
مديرعام��ل بورس انرژي ادامه داد: همچنين بر س��ر 
ق��رارداد آتي نفت خام كميته مش��ترك را با وزارت نفت 
بايد تش��خيص دهيم كه در اين مورد توافق اوليه انجام 
شده و منتظريم آنها نمايندگانشان را معرفي كنند. اين 
كميته قرار است روي قراردادهاي آتي نفت خام كارهاي 

امكان سنجي را انجام دهد. 
حس��يني در پاسخ به اينكه در بورس انرژي روي چه 
محصوالتي اوراق س��لف موازي منتشر شده، گفت: اوراق 
س��لف موازي براي فرآورده ه��اي نفتي روي نفت كوره و 
بنزين ستاره خليج فارس منتش��ر شده است. همچنين 
براي LPG پتروشيمي بندر امام هم پذيرش انجام شده 
اما آنها هنوز اين كار را نهايي نكرده اند و به مرحله عرضه 
نرس��يده است، ولي شايد امسال عرضه شود. مبلغ اوراق 
س��لفي كه در اين مورد منتش��ر خواهد ش��د، براي يك 

مرحله ۴۰۰ميليارد تومان است. 

عبور ارزش معامالت از 
3700 ميليارد تومان

از ابتداي س��ال تا پايان خرداد، متوس��ط روزانه حجم 
و ارزش معام��الت ب��ازار اول و دوم به ترتيب برابر با يك 
ميليارد و 22ميليون سهم و 232ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
توم��ان بوده اس��ت.  به گ��زارش »تعادل« و ب��ه نقل از 
روابط عمومي ب��ورس تهران، ط��ي 21 روز كاري خرداد 
96، ارزش معامالت در مقايسه با پايان ارديبهشت امسال، 
55درص��د كاهش يافت و از 8هزار و 3۰1 ميليارد تومان 
ب��ه 3هزار و 71۰ ميليارد تومان رس��يد. همچنين حجم 
س��هام معامله ش��ده از 32ميليارد و ۴63 ميليون سهم 
ب��ه 13 ميليارد و 3۰6 س��هم مع��ادل 59 درصد كاهش 
يافت.  بر اس��اس اين گ��زارش، از ابتداي س��ال تا پايان 
خرداد، متوس��ط روزانه حجم و ارزش معامالت بازار اول 
و دوم به ترتيب برابر با يك ميليارد و 22 ميليون س��هم 
و 232ميليارد و ۴۰۰ميليون تومان بوده است. در خرداد 
96، دفعات معامالت س��هام برابر با ۴1 درصد در مقايسه 
با پايان ارديبهش��ت ماه 96 كاهش ياف��ت و از يك هزار 
و ۴۴6 هزار دفعه به 859 هزار دفعه بالغ ش��د. ش��اخص 
بورس در پايان خرداد96 در مقايس��ه با ارديبهش��ت 96، 
به مي��زان 2ه��زارو ۴58 واحد برابر ب��ا 3 درصد كاهش 
ياف��ت و از 81هزار و 19۴ واحد به 78 هزار و 736 واحد 
رس��يد. ارزش بازار در پايان خرداد 96 در مقايسه با پايان 
ارديبهشت 96 به ميزان 15 هزار و 8۰6 ميليارد تومان و 
معادل 5درصد كاهش يافت و از 335 هزار و 9۴5 ميليارد 
تومان به 32۰ هزار و 138 ميليارد تومان رسيد.  براساس 
معامالت نرمال، در اين ماه ارزش س��هام خريداري شده 
اشخاص حقوقي در حدود يك هزار و ۴78 ميليارد تومان 
و معادل 53 درصد از كل خريدها بود، در حالي كه ارزش 
سهام فروخته شده آنها يك هزار و 295 ميليارد تومان و 
در حدود ۴7 درصد از كل فروش ها بود. بر اين اساس در 
اين ماه س��رمايه گذاري خالص اشخاص حقوقي به ميزان 
182ميلي��ارد و 5۰۰ ميليون تومان ش��د. در عين حال 
ميزان خريد و فروش سهام اشخاص حقيقي به ترتيب ۴6 

و 52درصد از ارزش خريد و فروش بود. 

 قطر و كويت، پيشرو
در توسعه بازار صكوك

انتش��ار اوراق صكوك براي تامين مالي زيرساخت هاي 
فيزيكي و اجتماعي كش��ور و همچني��ن خاورميانه نقش 
بسيار پررنگي را ايفا كرده است و از طريق انتشار اين اوراق 
توانس��تيم نيازهاي كش��ور را برآورده كنيم. بر اساس آمار 
منتش��ر ش��ده در مركز مالي قطر )QFC(، اين كشور به 
عنوان فعال ترين ناشر اوراق صكوك معرفي شد كه توانسته 
است سرمايه گذاران مختلفي را از جهان به خصوص در آسيا 
به خود جذب كند.  به گزارش »تعادل« و به نقل از س��نا، 
هيثم السالما، رييس مركز مالي قطر در كنفرانسي با همين 
موضوع در اين خصوص اظهار كرد: انتش��ار اوراق صكوك 
براي تامين مالي زيرساخت هاي فيزيكي و اجتماعي كشور 
و همچنين خاورميانه نقش بسيار پررنگي را ايفا كرده است 
و از طريق انتش��ار اين اوراق توانس��تيم نيازهاي كشور را 
برآورده كنيم.  وي در اين خصوص ابراز كرد: ايجاد يك بازار 
با زيرساخت هاي مطمئن براي اوراق اسالمي يكي از نكات 
كليدي اس��ت كه قطر مي تواند از طريق آن سرمايه گذاران 
خارجي را با پتانسيل باالي اين بازار آشنا كند. السالما در 
كنفرانس »اوراق قرضه، وام و صكوك در خاورميانه« به اين 
مورد اشاره كرد كه پتانس��يل بسيار قوي در بازار صكوك 
وجود دارد و با توجه به جمعيت مسلمانان در دنيا كه رو به 
ازدياد است، مي توان انتظار داشت كه اين بازار نيز به زودي 
با توس��عه و تكامل همراه خواهد ش��د.  السالما با اشاره به 
توس��عه بازار صكوك اظهار كرد: كشورهاي زيادي صكوك 
را به كدهاي مالياتي خ��ود اضافه كرده اند به خصوص كه 
بازارهاي مالي اس��المي و اوراق صك��وك يكي از بازارهاي 
ش��فاف و اوراق اسالمي بسيار مورد توجه است. وي در اين 
خصوص ادامه داد: صكوك به عنوان يك اوراق بهادار سود 
بيشتري را در مقايسه با اوراق بهادار ديگر عايد سرمايه گذار 
خود مي كند. از اين رو، بيشتر كشورهاي اسالمي براي رواج 
بهتر بازار س��رمايه خود بايد كدهاي اوراق صكوك را وارد 

دستورهاي مالياتي خود بكند.

اخبار بورس

»تعادل« از دادوستدهاي بازار سرمايه گزارش مي دهد

بازگشت موقتي ركود به بازار سرمايه
گروه بورس  علي رمضانيان  

ديروز، بازار س��رمايه مانند همه يك ش��نبه هاي 
دوس��ال اخير، روندي كاهش��ي داش��ته و هر هفت 
نماگر اصلي بورس تهران قرمزپوش ش��دند. حجم، 
ارزش و تع��داد معامالت نيز به كمترين ميزان خود 
رس��يدند. ش��اخص كل نيز با 3۴ واحد كاهش در 

نقطه 78هزار و 765واحد ايستاد. 
به گ��زارش »تع��ادل«، در هفته اخي��ر به دليل 
تنش هاي بازار س��رمايه، فعاالن ب��ورس با احتياط 
به دادوس��تد س��هام پرداخته و بر اين اساس حجم 
معامالت به 376ميليون س��هم رسيد كه سبب شد 
روز گذشته در رديف يكي از كم حجم ترين روز سال 
96 قرار گيرد. در كنار هيجانات تاالر شيشه يي بايد 
برگ��زاري مجام��ع را نيز به داليل كم��ا رفتن بازار 
س��هام افزود، چراكه روز گذش��ته بيش از 18 نماد 
متوقف و بازگشايي شدند. اين رويه در فصل مجامع 
طبيعي به نظر مي رسد اما تاثيرگذاري آن در ايامي 

كه بازار در ركود به سر مي برد، شدت مي گيرد. 
در همي��ن رابطه مهران اعجمي كارش��ناس بازار 
س��رمايه به »تع��ادل« گفت: براي عادي ش��دن بازار 
س��رمايه بايد منتظر اتم��ام فصل مجام��ع ماند زيرا 
بازگش��ايي و توقف نمادها س��بب قفل شدن سرمايه 
سهامداران شده و دادوستدها به شدت كاهش مي يابد. 
اين كارش��ناس اف��زود: باتوجه به وضعي��ت بازارهاي 
جهاني علي الخصوص فلزات بايد چش��م انتظار بهبود 
بازار باشيم زيرا گروه هاي فلزي و معدني كه تحت تاثير 
مس��تقيم بازاره��اي جهاني هس��تند واكنش خوبي 
به رش��د قيمتي كاموديتي ها نش��ان مي دهند كه در 
روزهاي اخير جهش خوبي داشتند. اعجمي در پايان 
درخص��وص كمب��ود نقدينگي در ب��ازار گفت: ارزش 
معامالت صد ميليارد توماني نشان از ركود شديد بازار 
س��رمايه دارد و براي تامين نقدينگي بازار بايد منتظر 

اتمام فصل مجامع ماند. 

 رفت و آمد نمادهاي بورسي 
ديروز يكي از ش��لوغ ترين روزها ب��راي ناظر بازار 
براي توقف و بازگش��ايي نمادها بود. بر اين اس��اس، 
در پايان معامالت ديروز نماد معامالتي قند لرستان، 
فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر با توجه به اعالم 
پيش بين��ي درآمد هر س��هم، س��رمايه گذاري گروه 

صنعتي ملي و پتروش��يمي ش��يراز باتوج��ه به ارائه 
صورت هاي مالي حسابرس��ي نش��ده، توسعه معدني 
و صنعتي صبا نور، پتروش��يمي فجر، سرمايه گذاري 
توكا فوالد، قند اصفهان، بيمه البرز و ليزينگ ايرانيان 
پس از برگزاري مجمع عمومي عادي س��االنه مبني 
بر تقس��يم سود نقدي، فرآورده هاي نسوز آذر پس از 
برگزاري مجمع عمومي عادي س��االنه بدون تقسيم 
س��ود نقدي -تعدي��ل پيش بيني درآمد هر س��هم، 
س��يمان آرتا اردبيل پس از برگزاري مجمع عمومي 
فوق العاده مبني بر تصويب افزايش س��رمايه- اصالح 
اساس��نامه، ليزينگ صنعت و معدن پس از برگزاري 
مجمع عمومي فوق العاده مبني بر اصالح اساسنامه، 
توليد م��واد اوليه داروي��ي البرز بالك پ��س از ارائه 
اطالعات واقع��ي و برگزاري مجم��ع عمومي عادي 

س��االنه صاحبان س��هام و تقس��يم س��ود نقدي هر 
س��هم، بهمن ديزل پس از برگزاري مجمع عمومي 
عادي س��االنه صاحبان س��هام و تقسيم سود نقدي 
هر س��هم و بانك حكمت ايرانيان پ��س از برگزاري 
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام درخصوص 
افزايش سرمايه و اعمال تصميمات مجمع مذكور در 
س��امانه معامالت و ارائه اطالعات پيش بيني به تاالر 
شيش��ه يي بازگش��تند. اين گ��زارش مي افزايد: نماد 
معامالتي شركت هاي فروس��يليس ايران و لعابيران 
جه��ت برگزاري مجمع عمومي عادي س��االنه براي 
تصويب صورت هاي مال��ي، گاز لوله جهت برگزاري 
مجمع عمومي عادي س��االنه صاحبان سهام، توسعه 
اقتصادي آرين جهت برگزاري مجمع عمومي عادي 
ساالنه صاحبان سهام، نفت سپاهان باتوجه به تعديل 

پيش بيني درآمد هر س��هم و شركت سرمايه گذاري 
صنايع پتروشيمي باتوجه به تعديل پيش بيني درآمد 

هر سهم نيز در روز گذشته متوقف شدند. 

 معامالت درون گروهي بورس تهران
براس��اس اين گزارش، ديروز در ب��ازار 2 بورس 
ته��ران كه به معام��الت درون گروهي س��هامداران 
عمده اختصاص دارد بيش از 175.5 ميليون س��هم 
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه به ارزش��ي بيش 

از 3۰ميليارد تومان كد به كد شد. 
همچنين بيش از ۴1 ميليون سهم گسترش نفت 
و گاز پارس��يان ب��ه ارزش كمتر از 7 ميليارد تومان 
به كدهاي درون گروهي سهامدار عمده منتقل شد. 
در پتروش��يمي جم اما اندك��ي بيش از 15 ميليون 

سهم به ارزش كمتر از 1۴ ميليارد تومان به كدهاي 
درون گروهي سهامدار عمده انتقال يافت. همچنين 
بيش از 8 ميليون سهم سرمايه گذاري گروه توسعه 
مل��ي ب��ه ارزش كمتر از 2 ميلي��ارد تومان با هدف 
تجميع س��هام كد به كد ش��د. در عين حال ديروز 
3.5ميليون س��هم حق تقدم خريد سهام البرز دارو 

به ارزش كمتر از 3 ميليارد تومان كد به كد شد. 

 بررسي برترين هاي بورس 
صدرنش��يني بازار نيز با بيش��ترين رشد قيمت 
متعل��ق ب��ه نمادهاي ف��والد صبانور، قند ش��يرين 
خراسان، س��رما آفرين، معدني دماوند، فروسيليس 
اي��ران، اي��ران تاير و ني��رو محركه ب��ود. در مقابل 
نماده��اي فرآورده هاي نس��وز آذر، ليزينگ ايران، 
تايدوات��ر خاورميان��ه، حم��ل و نق��ل بين الملل��ي 
خليج فارس، توليدمحور خودرو، آبس��ال و آهنگري 
تراكتورس��ازي ايران با بيش��ترين كاهش قيمت در 
انتهاي جدول معامالت نشس��تند. همچنين ديروز 
سهامداران بورس تهران براي خريد اوراق مشاركت 
شهرداري س��بزوار، واحدهاي صندوق پارند پايدار 
سپهر، اوراق صكوك س��ايپا، سهام كاشي تكسرام، 
اوراق مش��اركت شهرداري ش��يراز و اوراق صكوك 
بناگس��تر كران��ه بيش��ترين تقاض��ا و طوالني ترين 
صف ه��اي خريد را تش��كيل دادند. اي��ن در حالي 
بود كه در س��وي ديگر بازار س��رمايه گذاران بورس 
تهران براي خروج از واحدهاي صندوق پارند پايدار 
س��پهر، كاين، اوراق صكوك بناگس��تر كرانه، سهام 
س��يمان خزر، س��يمان مازندران، سيمان بجنورد و 
المپ پارس شهاب س��نگين ترين صف هاي فروش 

را ثبت دادند. 
همچنين ديروز گس��ترش نفت و گاز پارس��يان 
ب��ا معامل��ه بلوكي ۴1 ميليون س��همي بيش��ترين 
حجم معامالت و پتروش��يمي جم با معامله بلوكي 
137ميلي��ارد ريال��ي بيش��ترين ارزش معامالت را 
داش��تند.نمادهاي صنايع ش��يميايي س��ينا، مپنا و 
صبان��ور با بيش��ترين تاثير مثبت بر ش��اخص مانع 
افت بيش��تر اين متغير ش��دند. اي��ن در حالي بود 
كه نماده��اي ف��والد مباركه، صنايع پتروش��يمي 
خليج ف��ارس، س��رمايه گذاري غدير و كش��تيراني 
بيشترين تاثير منفي را بر شاخص بورس داشتند. 

يك كارش��ناس بازار سرمايه، كنترل تورم را 
از مهم تري��ن دس��تاوردهاي دولت در دوره قبل 
دانست و افزود: دولت اگر بتواند ركود را برطرف 
و نرخ بانكي را كه رقيب اصلي بازار سرمايه است 
به سمت واقعي ش��دن سوق دهد، انتظار داريم 
كه كم كم صنايع فعال در بورس بتوانند وضعيت 

بهتري پيدا كنند. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« عظيم ثاب��ت مدير 
عملي��ات بازارگرداني تامين س��رمايه آرمان در 
گفت وگ��و با پايگاه اطالع رس��اني بازار س��رمايه 
گفت: تجارب قبلي نشان مي دهد كه عملكردها 
و برنامه ه��اي اقتص��ادي عموما در چهار س��اله 
دوم رياس��ت جمهوري ها بهت��ر ب��وده و اين امر 
براي دولت دوازدهم هم متصور اس��ت؛ چرا كه 
ضم��ن كنترل تورم و كاهش نرخ س��ود بانكي، 
زيرساخت هاي خوبي نيز در چهار سال گذشته 
مهيا شده است. وي كنترل تورم را از مهم ترين 
دس��تاوردهاي دول��ت در دوره قبل دانس��ت و 
اف��زود: دولت اگر بتواند رك��ود را برطرف و نرخ 
بانكي را كه رقيب اصلي بازار س��رمايه اس��ت به 
س��مت واقعي شدن سوق دهد، انتظار داريم كه 
كم ك��م صنايع فعال در ب��ورس وضعيت بهتري 

پيدا كنند. 
ثابت با اش��اره به س��خنان اخير رييس بانك 
مركزي در خصوص ضرورت كاهش نرخ س��ود 
بانكي و يكسان س��ازي نرخ ارز در آينده نزديك 

اظهار كرد: 
به نظ��ر من اين كار بايد زودتر از اينها انجام 

مي شد و هر چه س��ريع تر بايد اقدام الزم انجام 
ش��ود. اين كارش��ناس بازار س��رمايه همچنين 
ش��اه كليد اصالح��ات در اين بخ��ش را تعديل 
نرخ س��ود به صورت واقعي دانس��ت. وي ادامه 
داد: همه مي دانيم كه س��ود بانك��ي بايد با نرخ 
تورم نس��بت مشخصي داشته باشد اما متاسفانه 
تاكنون به هر دليلي به بحث واقعي ش��دن سود 

بانكي توجه كافي نشده است. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه در عين حال 
با انتق��اد از غلبه نگاه بانك محوري در كش��ور 
گفت: تا زماني كه س��پرده بانكي آن قدر جذاب 
اس��ت كه بدون دريافت ماليات و بدون ريسك، 
س��ود تضمين شده به س��پرده گذاران پرداخت 
مي ش��ود، توليد و صنعت رون��ق نخواهد گرفت 
و اين امر در هيچ جاي دنيا مرس��وم نيس��ت و 
حتي در برخي كش��ورها اگر شما منابعي را در 
بانك بگذاريد، بابت نگهداري آن بايد مبالغي هم 
پرداخ��ت كنيد. ثابت با بيان اينكه ارز دو نرخي 
و س��ه نرخي به هيچ وجه ب��ه نفع مصرف كننده 
نيس��ت، افزود: امروز ديگر تك نرخي شدن نرخ 
ارز نه يك انتخاب بلكه يك ضرورت اس��ت. وي 
با تاكي��د بر اينكه نبايد ارز و س��ود بانكي را به 
صورت دس��توري مديريت كنيم، افزود: اگرچه 
زيرس��اخت هاي اقتصادي ما هن��وز در جاهايي 
اصالح نش��ده و دولت مجبور است دخالت هايي 
كن��د اما در نهاي��ت اگر بتوانيم مكانيس��م بازار 
آزاد را در اقتصاد اجرايي كنيم، صنايع ما كمتر 
آسيب مي بينند. ثابت گفت: البته هم اكنون جو 

بازار به صورتي است كه تا حدودي فعاالن بازار 
احس��اس خوبي از شرايط كلي بازار ندارند؛ چرا 
كه بس��ياري از ش��ركت ها با نصف ظرفيت كار 
مي كنند، اما اگر منابع به س��مت توليد هدايت 
شود، مستقيم اثر خود را نشان مي دهد و از آنجا 
كه بخش��ي از اين منابع به س��مت بازار سرمايه 
خواهد آمد طبيعتا اين بازار از پتانس��يل رش��د 

برخوردار خواهد بود. 
مدي��ر عملي��ات بازارگرداني تامين س��رمايه 
آرم��ان، يك��ي از ويژگي ه��اي بورس ته��ران را 
تن��وع در صناي��ع مختلف دانس��ت و گفت: اين 
تن��وع مي تواند اث��ر مثبت ب��ر بازار ما داش��ته 
باش��د؛ مخصوصا اگر در بعد اقتص��ادي بتوانيم 
چالش ه��اي مهم را مخصوص��ا در حوزه بانك ها 
و بيمه ها و صندوق هاي بازنشستگي سروسامان 
دهي��م. وي افزود: دولت اگر اتاق فكري داش��ته 
باش��د و بتواند براي طراحي يك بسته حمايتي 
برنامه ري��زي كن��د ت��ا تصميمات اقتص��ادي به 
صورت منس��جم و برنامه ريزي شده پيش برود، 
اميد م��ي رود كه ش��رايط بازار س��رمايه نيز به 
تدريج بهتر ش��ود. ثابت خاطرنشان كرد: يكي از 
نقاط قوت و محاس��ن دولت يازدهم اين بود كه 
توانس��ت انتظارات تورمي را تا حدودي كاهش 
ده��د. از طرفي ن��رخ ارز ه��م در دولت يازدهم 
نوس��ان چنداني نداش��ت و در مجم��وع بازارها 
متالطم نبودند كه اين مس��اله ارزش��مند بود و 
انتظار مي رود چنين سياستي در آينده نيز ادامه 

پيدا كند.

دولت آينده و چشم انداز آتي بازار سرمايه
فهرس��ت 5۰ ش��ركتي از فعال ترين هاي بورس 
تهران براي 3ماهه اول سال 96 به  روز شد و از اين 
ليست 2۰ش��ركت خارج و 2۰شركت جديد اضافه 
ش��دند.  به گزارش»تعادل« به نقل از بورس تهران 
در دوره ج��اري نمادهاي وغدير، كگل، حكش��تي، 
چادرملو، رانفور، فخوز، ش��پديس، وصندوق، بفجر، 
ونوين، وكار، وانصار، شبريز، شفن، شبهرن، تيپيكو، 
شيران، بركت، شيراز و وبشهر از 5۰ شركت فعال تر 
بورس تهران خارج و نمادهاي دعبيد، شپلي، ولساپا، 
پكرمان، وبيم��ه، خزاميا، ث��اژن، فباهنر، خبهمن، 
دجاب��ر، فنوال، كماس��ه، خ��اور، شپاكس��ا، رتاپ، 
خكاوه، واتي، وخارزم، البرز و كس��را به اين فهرست 
اضافه ش��دند.  اين درحالي اس��ت كه پااليش نفت 
بندرعباس، گروه مپنا، گسترش نفت و گاز پارسيان، 
توسعه معادن و فلزات و مديريت سرمايه گذاري اميد 
ايران 5 ش��ركت فعال تر بورس اوراق بهادار در بهار 

سال 96 بودند. 
س��ايپا، پتروش��يمي مبين، گروه پتروش��يمي 
ايرانيان، مخابرات ايران، آسان پرداخت پرشين، ايران 
خودرو، صنايع آذرآب، ايران ترانسفو، پارس خودرو و 
البراتوار داروسازي دكتر عبيدي در رتبه هاي ششم 
تا پانزدهم جدول فعال ترين ش��ركت هاي بورس��ي 
در 3ماهه اول س��ال 96 قرار دارند. از س��ويي ديگر 
رتبه هاي 16تا 3۰ نيز براي شركت هاي بانك ملت، 
فوالد مباركه اصفهان، پتروش��يمي خارك، پااليش 
نفت اصفهان، پلي اكريل، سرمايه گذاري گروه توسعه 
ملي، ليزينگ رايان س��ايپا، نفت و گاز و پتروشيمي 
تامي��ن، گ��روه صنعتي ب��ارز، صنايع پتروش��يمي 

خليج ف��ارس، پااليش نفت تهران، س��رمايه گذاري 
صنعت بيمه، فوالد خراسان، سرمايه گذاري سايپا و 

ملي صنايع مس ايران به ثبت رسيده است. 
براس��اس اين گزارش پتروش��يمي جم، زامياد، 
س��خت آژند، بانك تجارت، شركت ارتباطات سيار 
ايران، ماشين س��ازي اراك، مس شهيد باهنر، گروه 
بهمن، داروس��ازي جابرابن حيان، نورد آلومينيوم، 
تامين ماسه ريخته گري، ايران خودروديزل، پاكسان، 
تجارت الكترونيك پارسيان، پتروشيمي شازند، سايپا 
ديزل، س��رمايه گذاري آتيه دماوند، سرمايه گذاري 
خوارزمي، بيمه البرز و سراميك هاي صنعتي اردكان 
در رتبه هاي 31 تا 5۰ را به خود اختصاص داده اند. 
ب��ا توجه به تجربي��ات بورس ه��اي اوراق بهادار 
در س��طح بين الملل، شناس��ايي شركت هاي ممتاز 
ي��ا داراي موقعيت برت��ر اغلب بر پاي��ه معيارهاي 
نقدش��وندگي س��هام، ميزان تاثير گذاري ش��ركت 
بر بازار و برتري نس��بت هاي مالي انجام مي ش��ود. 
بر اين اس��اس شناس��ايي ش��ركت هاي فعال تر در 
بورس اوراق به��ادار تهران بر پايه تركيبي از قدرت 
نقدشوندگي سهام و ميزان دادوستد سهام در تاالر 
معامالت)تعداد و ارزش سهام دادوستد شده(، تناوب 
دادوس��تد س��هام در تاالر معامالت)تعداد روزهاي 
دادوس��تد ش��ده و دفعات دادوستد ش��ده( و معيار 
تاثيرگذاري ش��ركت بر بازار)ميانگين تعداد س��هام 
منتشر ش��ده و ميانگين ارزش جاري سهام شركت 
در دوره بررس��ي( است. الزم به ذكر است 5۰ نماد 
فعال تر بورس براي يك دوره يك  ساله محاسبه شده 

و هر 3ماه به روز مي شود. 

فهرست فعال  ترين شركت هاي بورسي اعالم شد

شاخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار 
ته��ران، در پايان معامالت ش��نبه 11 خرداد ماه 96 با 
كاه��ش 3۴ واحدي روي رقم 78 ه��زار و 765 واحد 
ايس��تاد. شاخص كل هم  وزن اما با كاهش 2۰ واحدي 
ع��دد 17 ه��زار و 16۰ واح��د را به نمايش گذاش��ت. 
شاخص سهام آزاد شناور نيز با كاهش 1۰8 واحدي به رقم 85 هزار و 88۰ واحد دست 
يافت. ش��اخص بازار اول اما در حالي با كاهش 2۰ واحدي به رقم 5۴هزار و 323 واحد 
دس��ت يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش 95 واحدي عدد 176 هزار و ۴9۴ واحد را 
به نمايش گذاشت. در داد و ستدهاي روز يك شنبه 3صنعت فلزات اساسي، انبوه سازي و 
خودرو با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي صنعت قرار گرفتند. 
همچنين ديروز سهامداران بورسي بيش از 366 ميليون برگه سهم و حق تقدم و ساير 
دارايي ه��اي مالي را به ارزش 1۴6ميليارد تومان در 33 هزار نوبت معامالتي دس��ت به 
دست كردند.  بر اين اساس ديروز بورس تهران درحالي معامالتي متعادل اما كم  حجم 
را در اغلب نمادهاي معامالتي به نظاره نشست كه با وجود تداوم نوسان قيمت دالر در 
بازار آزاد و در عين حال خودنمايي قيمت كاالهاي اساسي در بازارهاي جهاني اما شرايط 
فعلي را فرصتي براي عرضه سهام و جابه جايي دارايي هاي مالي در پرتفوي مي دانستند. 
هر چند كه بازار با فروشنده هاي پرقدرتي مواجه نيست اما وضعيت كنوني تاالر شيشه يي 
نشان مي دهد كه همچنان نمي توان به فرداي سهم هاي بزرگ بازار دلخوش كرد. در اين 
بين برخي تك سهم ها همچنان ميزبان فعاليت هاي سفته بازي از سوي اندك معامله گران 

حقيقي خود هستند. 
 براس��اس اين گزارش، ديروز معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي پااليش 
نف��ت اصفهان با 17واحد، گروه مپنا با 16واحد و توس��عه معدني و صنعتي صبا نور با 
1۴واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت 
كردند. در مقابل، معامالت س��هام در نماد معامالتي 3شركت فوالد مباركه با 16واحد، 
هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس با 9واحد و س��رمايه گذاري غدي��ر با 8واحد كاهش 
بيش��ترين تاثير منف��ي را در برآورد اين نماگر به دوش كش��يدند. ارزش كل معامالت 
ديروز بورس تهران درحالي به بيش از 1۰۴ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از 
دس��ت به دست شدن بيش از 366ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 32هزار 

و 718نوبت داد و ستد بود.

ب��ازار فرابورس اي��ران در دومين روز كاري هفته 
ميزبان دادوستد نزديك به ۴۰7ميليون ورقه بهادار 
به ارزش 118ميليارد تومان قرار گرفت كه نس��بت 
ب��ه روز گذش��ته از افزايش حج��م و كاهش ارزش 

معامالت حكايت داشت. 
در جريان بازار ديروز يك شنبه 11تير ماه در كنار معامالت سهام و اوراق بهادار 

در بازارهاي فرابورس همچنين شاهد توقف و بازگشايي 6 نماد بوديم. 
معام��الت فرابورس در مجموع بازارهاي اول و دوم نيز با دادوس��تد 256ميليون 
س��هم به ارزش بيش از 52.9 ميليارد تومان پايان يافت. نمادهاي معامالتي»ذوب« 
و »وگس��تر« روز گذش��ته باالترين حجم و ارزش معامالتي را در اين دو بازار تجربه 
كردند. س��هامداران در نماد ش��ركت ذوب آهن نزديك به 22ميليون سهم به ارزش 
1.5ميلي��ارد توم��ان و در نماد ش��ركت گس��ترش س��رمايه گذاري ايرانيان حدود 

12ميليون سهم به ارزش بيش از 3.3ميليارد تومان را دست به دست كردند. 
در نم��اد»ذوب« كه پربازديدترين نماد معامالتي ديروز نيز ش��ناخته ش��د تنها 
س��هامداران حقيقي 21ميليون و 71۰هزار س��هم اين شركت را ميان خود خريد و 
فروش كردند و س��هامداران حقوقي مشاركتي در معامالت ديروز اين نماد نداشتند. 
نگاهي به تابلو بيشترين رشد و افت قيمت سهام نيز نشان مي دهد، نماد شركت هاي 
افرانت، بيمه كوثر و پخش البرز درحالي بر س��كوي بيش��ترين رشد قيمت پاياني تا 
س��طح 5 درصد تكيه زده اند كه نماد شركت هاي بيمه سامان، شركت مواد ويژه ليا 
و شير پاس��توريزه پگاه فارس بيشترين افت قيمتي را ثبت كردند. ديروز همچنين 
شاخص كل فرابورس نيز روندي كاهشي را تجربه كرد تا در پايان بازار آيفكس افت 

3.6واحدي را تجربه كرده و در ارتفاع 9۰۰واحدي بايستد. 
نماده��اي»ذوب«، »ش��راز« و »ش��اوان« 3 نماد تاثيرگذار ب��ر آيفكس ديروز تا 
س��طح ۰.7واحد تاثير منفي بر اين نماگر داش��تند. در مقابل نمادهاي »ميدكو« و 
»شپاس« مانع از افت بيشتر شاخص شدند. در تابلو تسهيالت مسكن نيز كه ميزبان 
دادوس��تد حدود 71هزار ورقه به ارزش 5.3 ميليارد تومان بود، قيمت اين اوراق در 
دامنه 71.7تا 75.5هزار تومان نوس��ان داش��ت. در پايان معامالت چهارشنبه مورخ 
1396/۰۴/1۴ اوراق تس��ه دي ماه 93 و تير ماه 9۴ به علت پايان مدت اعتبار اين 

اوراق متوقف مي شوند. 

تاالر معامالت بورس كاال تاالر محصوالت صنعتي 
و معدن��ي بورس كاالي ايران روز يك ش��نبه 11تير 
م��اه ميزبان عرضه 6۰۰ تن مس كاتد، 22۰تن مس 
مفتول و 2۰ه��زار تن مس كم عيار بود. در اين روز 
1۴۰تن س��ولفور موليبدن، 12تن كنس��انتره فلزات 
گرانبه��ا و 13كيلوگرم ش��مش طال نيز در اين تاالر عرضه ش��د. ت��االر محصوالت 
كشاورزي بورس كاالي ايران نيز عرضه 32هزار و 512 تن جو دامي در قالب طرح 
قيمت تضميني، 35۰تن ذرت دانه يي، 3۰۰تن روغن خام، يك هزار و 275تن شكر 
س��فيد، 31هزار تن گندم خوراكي و ۴هزار تن گندم دوروم را تجربه كرد. عالوه بر 
اي��ن 9هزار و 2۴۰تن قير، عايق رطوبتي و وكيوم باتوم نيز در تاالر صادراتي بورس 

كاالي ايران عرضه شد. 
تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي بورس كاالي ايران نيز شاهد عرضه 85هزار 
و 67 تن انواع مواد پليمري، ش��يميايي، قير، گوگرد، وكيوم باتوم، اس��الك واكس، 
س��الپس واكس و لوب كات بود. گفتني اس��ت كه در جريان معامالت نخستين روز 
هفته بورس انرژي )1۰تير ماه 96( در تابلو سلف موازي استاندارد براي قراردادهاي 
با سررس��يد يك س��ال و بيشتر در بازار مشتقه در نماد س��نندج 961، 2 قرارداد با 
ارزش��ي بالغ بر 8۰۰ هزار تومان و در نماد س��تاره 961، 231 قرارداد با ارزشي بالغ 
بر 57 ميليون تومان معامله ش��د. همچنين در اين روز بازار برق بورس انرژي ايران 
ش��اهد معامله 5۰ قرارداد معادل 12۰۰كيلووات س��اعت به ارزش ۴۴.۴هزار تومان 
بود. در روز شنبه نمادهاي بارپايه با متوسط قيمت هاي 37۰ريال بر كيلووات ساعت 

مورد معامله قرار گرفتند. 
خاطرنشان مي شود از روز شنبه، مشخصات قرارداد جديد سلف موازي استاندارد 
برق اجرايي ش��د و طبق اطالعيه هاي منتش��ره، نمادهاي بار پي��ك روزانه، بار پايه 
روزان��ه، ميان باري روزانه و كم باري 1مرداد تا 9م��رداد 96 همچنين نمادهاي بار 
پي��ك هفتگي، بار پايه هفتگي، مي��ان باري هفتگي و كم باري هفتگي 7 مرداد 96 
تا ۴ ش��هريور 96 گش��ايش يافتند. در مجموع ارزش معامالت اين روز بازار مشتقه 
ب��ورس انرژي ايران به 58.8 ميليون تومان بالغ ش��د. بدين ترتيب از ابتداي س��ال 
جاري تاكنون در بازار مشتقه 32۰.۰17 قرارداد با ارزشي بالغ بر 1۰7ميليارد تومان 

مورد معامله قرار گرفته است. 

عرضه انواع فلز سرخ در تاالر نقره ايافزايش حجم معامالت فرا بورسعقب نشيني 34 واحدي 
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كاهش كارآيي بخش هاي 
صنعت و تجارت با ادغام

مجيدرض��ا حريري، نايب رييس اتاق ايران و چين 
در خصوص جلس��ه مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس با 
بخش خصوصي در خص��وص تفكيك وزارت صنعت 
و وزارت بازرگاني اظهار داشت: در اين جلسه بيشتر 
تش��كل ها و فعاالن بخش خصوصي حضور داشتند و 
بحث هاي زيادي در خصوص تفكيك يا عدم تفكيك 

صورت گرفت. 
مجيدرض��ا حري��ري ادام��ه داد: در اين جلس��ه، 
نماين��دگان خانه صنعت و مع��دن و تجارت، انجمن 
مدي��ران صناي��ع مخالف تفكي��ك بودند اما س��اير 
تش��كل ها و فعاالن بخ��ش خصوص��ي از اين اليحه 

حمايت كردند. 
وي با اشاره به سابقه اين گونه تصميم گيري ها در 
كش��ور گفت: از س��ال 1350 كه اقتصاد كشور نفتي 
ش��د تا به ح��ال 17 مرتبه اين وزارتخانه به اش��كال 
مختلف ادغام يا تفكيك شده كه اين امر نشان دهنده 
اين اس��ت كه ما يك برنامه ري��زي بلندمدت يا حتي 
ميان مدت نداريم و فقط بر اس��اس سليقه حاكميت 

يا مديران وقت عمل مي كنيم. 
حريري تصري��ح كرد: هنوز در كش��ور يك مدل 
اقتصادي تعريف نكرده اي��م و نمي دانيم چه مقدار از 
GDP كشور قرار است از خدمات و بازرگاني تامين 
ش��ود و چه مقدار از صنعت و توليد. بر همين اساس 
در تم��ام بخش هاي اقتصادي دچار يك س��ردرگمي 

هستيم. 
حري��ري گف��ت: در اقتصاد كارك��رد وزارتخانه ها 
هدف نيس��ت بلكه آنها ابزاري هستند براي رسيدن 
به اه��داف كالن اقتصادي. نه اينكه بخواهيم هر روز 
تغييري در س��اختار آنها به وجود آوريم. از 6 س��ال 
پيش كه اين دو وزارتخانه ادغام ش��دند فقط تابلوي 
آن تغيير پيدا كرد و يك وزير بر مس��ند نشس��ت اما 

كيفيت كار پايين آمد. 
نايب رييس اتاق ايران و چين اظهار داشت: برخي 
مخال��ف تفكيك هس��تند، ادعا دارند ك��ه اين امر بر 
خالف اصول اقتصاد مدرن و جوامع پيش��رفته است. 
پرسش��ي كه ب��ه وجود مي آيد اين اس��ت كه كجاي 
اقتصاد ما مدرن است كه به دنبال الگو سازي از ساير 
كشورها هستيم؟ با وضعيتي كه امروز كشور ما دارد 
جدا س��ازي اين دو حوزه امري اجتناب نا پذير است. 
امروز صنعتگران از وضعيت موجود ناراضي هس��تند. 
رشد فعاليت معدني كشور نيز منفي شده و در حوزه 
بازرگاني داخلي و خارجي نيز آشفتگي ديده مي شود.

تعاوني تضمين مي كند 
كسي پشت سرنخواهد ماند

تعاونگران سراسر جهان روز بين المللي تعاون را در 
تاريخ اول جوالي ۲017 كه توس��ط سازمان ملل اعالم 
شده است، جشن مي گيرند. مشاركت نه تنها طبيعت 
ش��ركت هاي تعاوني، بلكه اصول هم��كاري داوطلبانه 
اعضا، عضويت دموكراتيك و مش��اركت اقتصادي را نيز 
بازتاب مي دهد. تعاوني ها فضايي را فراهم مي كنند كه 
همه افراد، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسيت، فرهنگ، 
زمينه هاي اجتماعي يا شرايط اقتصادي، نيازهاي خود 
را تامين و جوامع بهتري را ايجاد كنند.  ش��ركت هاي 
تعاوني مبتني بر اخالق، ارزش ها و مجموعه يي از هفت 
اصل اساس��ي است كه انس��ان را )نه سود را( به عنوان 
هسته اصلي كس��ب و كار در نظر مي گيرند. تعاوني ها 
مي توانند ابزاري كمك كننده به خود اشخاص باشند تا 
افراد فرصت هاي اقتصادي خودش��ان را از طريق قدرت 
جمعي و بيرون كش��يدن خودشان از فقر ايجاد كنند. 
آنه��ا دوب��اره در جوامعي ك��ه در آن فعاليت مي كنند 
سرمايه گذاري مي كنند و نه تنها معيشت اعضاي خود را 
تامين مي كنند بلكه ثروت جامعه را به طور كلي افزايش 
مي دهند. روز جهاني تعاوني ها ۲017 با تمركز بر شعار 
»تعاوني ها تضمين مي كند هيچ كس پشت سرنخواهد 
ماند« مضمون موضوع اولويت مجمع سياس��ي س��ال 
۲017 براي توس��عه پايدار را تكميل مي كند: »ريش��ه 

كني فقر و ترويج رونق در دنياي در حال تغيير«. 

 3 گام براي بهره مندي
اهداف جهاني از نيروي فناوري

ش��يوه هاي مبتني بر فناوري در ابتكارات بس��ياري 
نش��ان مي دهند ك��ه از نيروي فناوري  مي ت��وان براي 
تقويت توسعه اقتصادي پايدار بهره برداري كرد. اينترنت، 
سهم قابل توجه و رو به رشدي در توليد ناخالص داخلي 
جهاني دارد و دولت ها براي تضمين مزاياي گس��ترده 
و توانمندس��ازي جوامع محلي، با گزينه هاي سياستي 
بس��ياري مواجه هس��تند.  سياس��ت گذاران در مسير 
دس��تيابي به اهداف توس��عه پايدار سازمان ملل متحد 
)SDGs( و جامع��ه اطالعاتي مردم مح��ور، در عمل، 
نيازمن��د ارتقاي درك نحوه فعاليت فناوري اطالعات و 
ارتباطات )ICT( هستند. بدون دانش فناوري اطالعات 
و ارتباطات )ICT(، وظايف ذي نفعان مرتبط و مسائل 
مهم سياس��ي، كش��ورها را از مزاياي اجتماعي فناوري 

اطالعات و ارتباطات )ICT( محروم مي كند. 
بيانيه سياس��تي جديدي توسط كميسيون اقتصاد 
ديجيتال��يICC، ب��ا هدف ارتق��اي آگاه��ي در مورد 
تاثير سياس��ت ها بر زيرس��اخت، برنامه هاي كاربردي، 
خدم��ات و تعامل با كارب��ران در فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات )ICT(، تهيه ش��ده است. درك وسيع تر اين 
مسائل، سياست گذاران را به چارچوبي براي شناسايي 
رويكردهاي سياس��تي مناس��ب و اس��تفاده از نيروي 
فناوري اطالعات و ارتباطات )ICT( براي درك اهداف 
توس��عه پايدار )SDGs( مجهز مي كند. اتاق بازرگاني 
بين المللي )ICC( در اين بيانيه، سياس��ت گذاران را به 
اقدامات زير ترغيب مي كند: حصول اطمينان از وجود 
يك اكوسيس��تم سازگار و يكپارچه فناوري اطالعات و 
ارتباطات )ICT(: اطمينان حاصل شود كه زيرساخت، 
برنامه هاي كاربردي و خدمات در جاي خود قرار دارند 
و از كاربران به ش��يوه هاي تعاملي، پش��تيباني به عمل 
مي آيد.  تش��ويق مش��اركت همه ذي نفعان مربوطه در 
فرآيندهاي سياس��ت گذاري: از طريق مشورت با همه 
ذي نفعان مربوطه از جمله كس��ب و كار، جامعه مدني 
و جامعه فني، آگاهي بخشي به دولت در مورد مسائل و 

گزينه هاي سياستي، بهتر انجام خواهد شد. 

بخش خصوصي

تشكل هاي بين الملل

ترس بخش خصوصي از سرمايه گذاري در بخش صنعت در روز صنعت

صنعتهراسي

گروه تشكل ها 
10 تير امس��ال نيز گذشت، مثل هر سال روز 
صنعت و معدن به فرصتي براي بيان مش��كالت 
صنعت��ي و معدني تبديل مي ش��ود. امس��ال اما 
اي��ن روز كم رمق تر از س��ال هاي قبل بود. ركود 
س��نگين و نبود تقاضاي موثر عمال باعث ش��ده 
اس��ت كه ش��ركت هاي مختلف با زي��ان روبه رو 
ش��وند. هرچند آمارهاي رس��مي به مدد رش��د 
نفت و خودرو مثبت اس��ت و دولتي ها حاضر به 
قبول ركود به دليل اس��تناد به تعاريف كالسيك 
و علمي آن نيستند اما بايد قبول كرد كه ايران با 
ركود روبه رو است و اين ركود بيش از هربخشي 
دامنگير صنع��ت و معدن اس��ت. در بخش هاي 
ديگر زماني كه ركود س��نگين مي شود بنگاه به 
خاطر سرمايه گذاري محدود به سادگي مي تواند 
بنگاه را تعطيل كند اما در بخش صنعت و معدن 
شرايط به ش��كل ديگري است. س��رمايه گذاري 
سنگين صورت گرفته در بخش صنعت و معدن 
عمال امكان خروج بنگاه از بازار را بس��يار سخت 
كرده است. به همين دليل در چند سال گذشته 
س��رمايه گذاري صورت گرفت��ه در بخش صنعت 
و معدن بس��يار كم بوده اس��ت. اصوال چه كسي 
حاضر است زماني كه بقيه كارخانه ها و معادن در 
حال زيان دادن هس��تند اقدام به سرمايه گذاري 
كند. كاهش س��رمايه گذاري خود باعث افزايش 
هزينه تمام ش��ده و افزايش ركود ش��ده است و 
اين دور باطل كماكان ادامه دارد. امسال در روز 
صنعت و معدن بس��ياري از صنعتگران از اينكه 

سرمايه خود را در كارهايي گذاشته اند كه امكان 
نقدش��وندگي پاييني دارد ابراز تاسف مي كنند. 
در چنين ش��رايطي چگونه مي توان صنعت را به 

رونق بازگرداند. 

 فرار سرمايه هاي خصوصي از صنعت و معدن
در همين رابطه ناصر يارمحمديان، كارش��ناس 
اقتص��ادي معتق��د اس��ت در صورت ع��دم جذب 
سرمايه گذاري به ويژه در بلندمدت نمي توان انتظار 
و توقع افزايش رش��د اقتص��ادي و همچنين ايجاد 

فرصت هاي شغلي آنچنان داشت.
بنابراي��ن م��ا باي��د ب��ه رون��د بلندمدت رش��د 
س��رمايه گذاري ن��گاه كني��م. ب��ه عن��وان نمونه با 
تحقق 10درصد رش��د س��رمايه گذاري مي توان به 
رش��د اقتص��ادي 3 تا 5 درصدي دس��ت پيدا كرد. 
بدين ترتي��ب در تحريك اش��تغال زايي مجموعه يي 
از عناص��ر اقتص��ادي دخي��ل هس��تند ك��ه جذب 

سرمايه گذاري مقدمه اين فعال سازي است. 

اين كارش��ناس اقتصادي با اشاره به اينكه نياز 
است منابع بخش خصوصي وارد چرخه اقتصادي 
و سرمايه گذاري ش��ود، گفت: تاثير فضاي كسب 
و كار مس��اعد، بر افزايش جذب س��رمايه گذاري 
داخل��ي و خارجي، ايجاد اش��تغال و رش��د توليد 
ناخال��ص داخل��ي مش��هود اس��ت. بدين ترتيب 
بايد بس��ترهاي مناس��ب براي ايج��اد فضاي امن 
سرمايه گذاري و كسب و كار در كشورمان فراهم 
ش��ده و براي رس��يدن به جاي��گاه واقعي اقتصاد 
ايران در زمينه شاخص فضاي كسب و كار، فراهم 

كردن برخي زيرساخت ها ضروري است. 
يارمحمدي��ان تصريح كرد: نكته بعدي كه بايد 
به آن توجه داشت مديريت سرمايه گذاري است. 
با اين حال زماني كه مس��ير ورود سرمايه گذاري 
هموار ش��ود و س��رمايه هاي خارج��ي در داخل 
حض��ور پيدا كنن��د وجود نهادي ب��راي مديريت 
اين س��رمايه ها ملزم و ضروري است؛ همچنين از 
آنجايي كه منابع ورودي محدود و حوزه فعاليت ها 

ونيازها نامحدود اس��ت مديريت س��رمايه گذاري 
از اهميت بس��زايي برخوردار اس��ت كه متاسفانه 

مشكل اصلي ما در اين حوزه است. 
به گفت��ه اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي وجود 
نهادي با عنوان مديريت س��رمايه گذاري مي تواند 
مس��ووليت تخصيص بهينه سرمايه ها را به عهده 
گرفت��ه و واحدهايي كه تمايل به س��رمايه گذاري 
يا اس��تفاده از اين س��رمايه ها را دارند شناسايي 
و مديري��ت كند ت��ا در اختي��ار حوزه هايي كه از 
كارآيي و بازدهي باالتري برخوردارند، قرار گيرد. 
وي ادام��ه داد: هرقدر بازده��ي حوزه ها باالتر 
باش��د درآم��دي ك��ه ايجاد مي ش��ود بيش��تر و 
اش��تغال ب��ه وجود آمده ني��ز پايدارتر مي ش��ود. 
هدف اش��تغال زايي ب��ه معناي واقعي اس��ت كه 
مناف��ع اجتماع��ي براي جامع��ه ايج��اد كنيم و 
تعداد بس��ياري از نيروي كار را درگير كند كه به 
اصطالح فعاليت هاي كاربر به آن گفته مي ش��ود 
نه اش��تغال هاي فصلي يا شغل هايي كه از امنيت 
شغلي برخوردار نيستند كه درنهايت مجدد منجر 

به بيكاري مي شوند. 
يارمحمدي��ان تصريح كرد: االن كه كش��ور با 
بحران بيكاري دس��ت و پنجه نرم مي كند دولت 
باي��د بيش از پي��ش از فعاليت هاي كاربر حمايت 
كند و س��رمايه هاي جذبي حت��ي در مقياس كم 
را ه��م به اين نوع فعاليت ه��ا اختصاص دهد و از 
سرمايه گذاري روي حوزه ها و فعاليت هاي سرمايه 
ب��ر همچون نفت ك��ه نمي تواند محرك رش��د با 
ويژگي اساس��ي پايداري و اش��تغال زايي باش��د، 

خودداري كند. 
وي اضافه كرد: هدف از اينكه گفته مي شود از 
فعاليت هاي كاربر حمايت ش��ود اين نيست كه از 
فعاليت هاي سرمايه بر حمايت نكنيم بلكه مقصود 
آن اس��ت اين ن��وع فعاليت ها نباي��د رقيبي براي 
فعاليت هاي كاربر محسوب شوند. در همين راستا 
معتقدم دولت بايد نگاه خود را نسبت به ارجحيت 

فعاليت ها و سرمايه گذاري آنها تغيير دهد. 
اين كارش��ناس اقتصادي ادام��ه داد: معتقدم 
علت ايجاد بحران اش��تغال و بيكاري در كش��ور 
به دليل مديريت ناصحيح سرمايه گذاري هاس��ت؛ 
چرا كه دولت عمده س��رمايه گذاري ها را در حوزه 
نفت و صنايع وابس��ته به آن انجام داده اس��ت و 
اين موجب شده فعاليت هاي كاربر سركوب شوند. 
همچنين همين عامل موجب ش��ده كشور دچار 

رشد غيراشتغال زا شود. 
وي در پاي��ان اضافه كرد: س��وال بس��ياري از 
مديران اين است كه چرا رشد اقتصادي افزايش يا 
كاهش پيدا مي كند نرخ بيكاري و رونق اقتصادي 
تغييري نمي كند؛ پاس��خ اين س��وال آن است كه 
عوامل و ويژگي هاي رش��د ما غيراشتغال زاست و 

نيروي كار را درگير نمي كند. 

 نياز به استراتژي صنعتي مورد استفاده
ش��ايد مش��كلي كه امروز باعث ش��ده است 
س��رمايه گذاران رغب��ت كمي ب��راي حضور در 
بخش صنعت و معدن داش��ته باش��ند نداش��تن 
يك نگاه جام��ع صنعتي در دول��ت و حاكميت 
اس��ت. هر دولتي كه پاي به عرصه نهاده اس��ت 
يك اس��تراتژي صنعتي براي خود نوش��ته است 
و اي��ن اس��تراتژي ها در س��ال هاي آخر دولت ها 
نهايي ش��ده اما با روي كار آمدن دولت جديد به 

كنار گذاشته مي شود تا عمال هيچ گاه استراتژي 
مشخصي در چند دهه گذشته در صنايع نداشته 

باشيم. 
ام��روز ما با ۲ اس��تراتژي كام��ال متفاوت در 
صنعت روبرو هس��تيم كه ش��ايد بتوان گفت از 
جنبه هايي اين دو اس��تراتژي با يكديگر در تضاد 
هس��تند. ديدگاه اول بحث صنعت براي اشتغال 
را مط��رح مي كن��د و بر اين اس��اس SMEها يا 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط ك��ه خاصيت آنها 
استفاده از نيروي كار بيشتر است در دستور كار 
قرار مي گيرد. ديدگاه دوم بحث رشد اقتصادي را 
مطرح مي كند و بر اين اساس بنگاه هاي بزرگ و 

سرمايه بر در دستور كار است. 
از يك س��وي بحث رش��د اش��تغال زا مطرح 
اس��ت. رشد اش��تغال زا به معني اين است كه با 
افزايش رش��د اقتصادي تعداد نيروي شاغل نيز 
باال مي رود، لذا براي اين كار بايد الزامات رش��د 
اقتص��ادي را بدانيم و رش��د اقتصادي در جهت 
رش��د توليد باش��د. بنابراين بايد رشد اقتصادي 
كش��ور مولد باشد تا در اش��تغال زايي اثر بگذارد 
وگرن��ه در ص��ورت رش��د اقتص��ادي غيرمول��د 
بخش هاي سوداگرانه و دالالنه رونق مي گيرد كه 
آن هم كمكي به رشد اشتغال نمي كند. از سوي 
ديگر موضوع استفاده از صرفه مقياس بنگاه هاي 

بزرگ مطرح مي شود. 

 نياز به متولي واقعي بخش صنعت و معدن
هرچند تعيين استراتژي اصلي صنعت كاري 
در اختيار دولت يا حتي فراتر از يك دولت است 
اما بخش خصوصي مي تواند از طريق تش��كل ها 
خ��ود اقدام به اين موضوع كن��د در حقيقت اگر 
تشكل هاي بخش خصوصي يك استراتژي جامع 
و پيشنهادي براي 10 سال آينده صنعت حداقل 
در بخش خصوصي داش��ته باش��ند دولت ها نيز 
مجبور به پذيرش و همراهي اين طرح مي شوند. 
مشكل اساس��ي آن است كه تاكنون تشكل هاي 
صنعتي و معدني بيشتر به تبيين وضع موجود در 
اقتصاد پرداخته اند بدون آنكه به حل مشكالت و 
دادن راهكار بپردازند. امروز اگر يك سرمايه گذار 
تصمي��م ب��ه س��رمايه گذاري در بخ��ش صنعت 
و مع��دن بگيرد عم��ال هيچ يك از تش��كل هاي 
صنعت��ي و معدني داراي تحقيقات بازارس��نجي 
جامع براي دادن پاس��خ به وي نيستند كه كدام 

بخش از صنعت پتانسيل بيشتري دارد. 
ش��ايد بخش��ي از اي��ن مش��كل ب��ه رويكرد 
تش��كل هاي بخش خصوصي در زمينه صنعت و 
معدن بازگردد. اكثريت تشكل هاي فعال در اين 
بخش عمال مي��دان دار بحث هاي كالن نبوده اند 
و بيش��تر به مس��ائل بخش��ي و مش��كالت اعضا 
پرداخته اند. ما تش��كل هاي باالدس��تي در بخش 
صنع��ت عمال كم داري��م و اجماع آنه��ا در اين 
بخش چندان با استقبال متوليان تشكلي روبه رو 
نشد. براي مثال به قدري جاي خالي تشكل هاي 
باالدستي صنعتي احس��اس مي شد كه عمال در 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
شاهد شكل گيري فراكسيون توليد بوديم. شايد 
تفكي��ك وزارت صنعت و مع��دن از بازرگاني در 
آينده نه چندان دور باعث ش��ود كه تشكل هاي 
صنعت��ي نيز به صورت تخصصي تر و با ديدگاهي 

جامع تر به مساله صنعت و معدن بپردازند. 

به مناسبت انتخابات ميان دوره كميسيون هاي اتاق بازرگاني ايران

لزوم تغيير در ساختار كميسيون ها
گروه تشكل ها  

در جلس��ه اخير روس��اي كميس��يون هاي اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران قرار شد 
انتخابات ميان دوره هيات رييس��ه كميسيون هاي 
تخصص��ي همزمان ب��ا برگزاري پنجمين جلس��ه 
هيات نمايندگان در س��ال جاري در ۲9 مردادماه 
برگزار ش��ود. در حالي كه در اتاق بازرگاني هيات 
رييسه ها براي 4 س��ال انتخاب مي شوند اما هيات 
رييسه كميس��يون ها عمري ۲ساله دارند كه البته 
براي راي اعتماد به هيات رييسه قبلي منعي وجود 
ندارد. به همين دليل با گذشت ۲سال از عمر اتاق 
هش��تم ش��اهد برگزاري انتخاب��ات جديدي براي 

كميسيون ها هستيم. 
كميس��يون ها بخ��ش مهم و كارشناس��ي اتاق 
بازرگاني تا دوره گذش��ته محس��وب مي شدند. در 
دوره هاي قبل هميشه ش��اهد اين نكته بوديم كه 
روساي كميس��يون ها دقيقا به اندازه هيات رييسه 
ات��اق بازرگان��ي در مجام��ع حضور داش��تند و با 
تكيه بر تخصصي بودن كميس��يون در زمينه هاي 
مختلف نظرات كارشناس��ي ارائ��ه مي دادند. اما در 
اين دوره حضور كميس��يون ها بسيار كمرنگ بود 
و عمال نقش چنداني به كميس��يون ها داده نش��د. 
بخشي از اين موضوع به موضع گيري ابتداي دوره 
هيات رييس��ه معطوف بود اما به م��رور به ويژه با 
تغيير رييس اين وضعيت عوض ش��د. اما هنوز هم 
كميسيون هاي اتاق ايران داراي اثرگذاري چنداني 
نيستند و به نظر مي رسد بايد تغييراتي اساسي در 
ادامه راه اين كميس��يون ها براي ارتقا فعاليت آنها 

صورت گيرد. 

 دعواي ابتداي دوره كميسيون ها
در ابت��داي دوره هش��تم بحث ه��اي زيادي 
از س��وي هيات رييس��ه در زمينه ن��وع فعاليت 
كميس��يون ها مطرح ش��د كه بعضي از اعضا آن 
را ب��ه نوعي ابتر ك��ردن كميس��يون ها ناميدند. 
چن��د روزي از انتخابات روس��اي كميس��يون ها 
گذش��ته بود كه در جلس��ه يي بخش��نامه يي با 
عن��وان چارچوب ارزيابي عملكرد كميس��يون ها 
در دوره هش��تم منتش��ر ش��د. ظاهر ماجرا خبر 
از ضابطه من��د ش��دن كميس��يون ها و تبيي��ن 
رويكردها مي داد. از كميس��يون ها خواسته شده 
بود كه نقش��ه راه كميس��يون، ساز و كار اجرايي 
و خروجي هر كميس��يون را مش��خص كنند. اما 
مس��اله اصلي طراحي ي��ك الگو ب��راي ارزيابي 

عملكرد كميسيون ها بود. 
در حقيقت به نام ارزيابي كميسيون ها از پيش 

يك گ��ردش كار و فرآيند اداري مش��خص براي 
كميس��يون ها در نظر گرفته ش��ده بود. همچنين 
نح��وه تهي��ه گزارش هاي كارشناس��ي و برگزاري 
نشس��ت ها دقيقا در اين آيين نامه مش��خص شده 
بود. در واقع پيش از آنكه كميس��يون شكل بگيرد 
ات��اق از طري��ق دبيرخانه كميس��يون ها اقدام به 
انتش��ار نحوه عمكرد كميس��يون ها كرده بود. اين 
موض��وع وقتي به چالش بدل ش��د كه اتاق اعالم 
كرد كه دبيركميس��يون ها توس��ط خود اتاق و از 
ميان كارمندان رس��مي اتاق انتخاب خواهد شد. 
همچنين از ارائه دبير تمام وقت به انتخاب هيات 
رييس��ه كميس��يون جلوگيري به عمل آمد و قرار 
شد هر ۲ كميسيون يك دبير و آن هم به انتخاب 

اتاق داشته باشد. 
همين موضوع ش��روعي براي كاهش مشاركت 
كميس��يون ها در فعاليت هاي ات��اق بازرگاني بود. 
اما بخش اصلي پروژه محدود ش��دن كميسيون ها 
توس��ط پدرام س��لطاني نايب رييس اتاق بازرگاني 
اي��ران در دس��تورالعملي ك��ه در تاري��خ ۲6 مهر 

1394 ارائه داد آغاز شد.
اين دستورالعمل در ابتدا به نظر مي رسيد يك 
مجموعه از رهنمودهاي مناس��ب براي بهبود كار 
كميسيون ها باش��د اما در عمل بخش هايي از آن 

باعث انزواي هرچه بيشتر كميسيون ها شد. 
براس��اس چارچوب��ي ك��ه هيات رييس��ه اتاق 
ايران در نظر گرفته بود تمام كارهاي كميس��يون 
باي��د ب��ه هيات رييس��ه جهت بررس��ي، اصالح و 
تصويب منتقل مي ش��د. همچنين هيات رييس��ه 
س��ازمان هاي متناظر با هر كميسيون را مشخص 
كرد تا كميس��يون ها نتوانند خارج از آن چارچوب 

با نهادهاي مختلف ارتباطي داشته باشند. 
براس��اس اي��ن دس��تور كار اوال موضع رييس 
كميس��يون از موضع اتاق و مواضع شخصي جدا 
مي ش��د و رييس حق نداش��ت به عنوان نظر اتاق 
بحث��ي را مط��رح كن��د. دوم اينك��ه در مكاتبات 
ب��ا خارج ات��اق اج��ازه اس��تفاده از س��ربرگ به 

كميسيون ها داده نمي شد.
ب��ا اي��ن بح��ث ريي��س كميس��يون حت��ي 
نمي توانست با س��ازمان هاي مربوطه بدون اجازه 
هيات رييس��ه اتاق بازرگان��ي نامه نگاري كند. در 
نهاي��ت هرگونه ارتباط با خ��ارج از اتاق بازرگاني 
با عن��وان رييس كميس��يون و مصاحبه با عنوان 
رييس كميس��يون از كميسيون ها گرفته شد. در 
حقيقت طرح هيات رييس��ه اين بود كه هر بخش 
از عملكرد كميس��يون ها به جاي رسانه يي شدن 
يا انتقال به مس��ووالن به هيات رييسه ارائه شود 

و رييس در صورت صالح ديد آن را با مس��ووالن 
در ميان بگذارد. اي��ن موضوع هرچند با واكنش 
ش��ديد روس��اي كميس��يون ها روبه رو ش��د اما 
حقيق��ت اين بود كه ابزاره��اي مالي و مديريتي 
در اختيار هيات رييس��ه اس��ت و ت��ا حد زيادي 
اجرايي ش��د و شاهد شكل گيري كميسيون ها به 
صورت كامال ساكت و بدون اثرگذاري دوره هاي 

قبل هستيم. 

 تغيير در شرايط كميسيون ها
پ��س از تغييرات��ي كه در هيات رييس��ه رخ داد 
عمال وضعيت كميس��يون ها عوض ش��د و تا حدي 
اختيار عمل به كميس��يون ها اعطا ش��د. اما مشكل 
اين بود كه س��اختار اوليه يي كه براي كميسيون ها 
در نظر گرفته شده بود خود داراي مشكالت زيادي 
ب��ود و عمال با وجود آنك��ه رييس جديد اتاق عالقه 
به تقويت كميس��يون ها داش��ت اما در ساختار اتاق 
ام��كان تغيي��ر در ش��رايط وجود نداش��ت. به نظر 
مي رسد حال كه بيش از 40روز به انتخابات روساي 
جديد كميسيون ها باقي مانده است امكان تغيير در 

شرايط كميسيون ها كامال فراهم باشد. 
ش��افعي به عنوان رييس اتاق عالقه زيادي دارد 
كه امور مختلف را به كميس��يون ها ارجاع دهد اما 
نخستين بحث در اين رابطه اين است كه شيوه نامه 
ات��اق  تخصص��ي  كميس��يون هاي  جلس��ات  اداره 
نهايي ش��ود. ت��ا زماني كه وضعي��ت اداره و جايگاه 
كميس��يون ها در اتاق بازرگاني روش��ن نباشد عمال 
نمي ت��وان انتظار هي��چ گونه تغيي��ري در وضعيت 
كميسيون ها را داش��ت. بحث هايي مانند مشاركت 
كميسيون ها، تفويض اختيار و توزيع قدرت مسائل 
درستي است اما همه اين مسائل بايد در چارچوب 

يك اساسنامه روشن نوشته شود. 

 نياز به مركز پژوهش ها
در مجلس شوراي اس��المي كميسيون ها موفق 
عم��ل مي كنند چرا كه ي��ك نهاد علمي قوي مانند 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي به آنها 
جهت مي ده��د. در اتاق بازرگان��ي جاي يك مركز 

تحقيقاتي قوي خالي است.
مركز پژوهش ه��اي فعلي اتاق عم��ال نمي تواند 
خوراك الزم را به كميسيون ها بدهد به همين دليل 
نياز به تغيير در س��اختار پژوهش��ي اتاق بازرگاني 

كامال احساس مي شود. 
مركز پژوهش هاي ات��اق مي تواند با نگاه علمي، 
چالش ه��ا را بررس��ي و راهكارهاي پيش��نهادي را 
مط��رح و پيگي��ري كند. كميس��يون ها ب��ه دليل 

آش��نايي با آنچه در ب��ازار و در عمل اتفاق مي افتد، 
تنها مرجعي هس��تند كه مي توانند ضمن بررس��ي 
مساله، راه حل عملياتي ارائه دهند. در حقيقت اين 
مزيت، نقطه تمايز دولت و بخش خصوصي اس��ت. 
اما اين موضوع نياز به يك پشتوانه قوي علمي دارد. 
همچنين در درون كميسيون ها نيز بايد ساختار 
جلسات و نحوه ارائه راهكار تغيير كند. كميسيون ها 
بايد برخالف اتاق كه ت��الش دارد با عالي ترين رده 
مس��ووالن جلس��ه مي گ��ذارد با رده ه��اي مياني و 
اجراي��ي در ارتباط باش��د ت��ا از طريق آنه��ا بتواند 

مسائل اجرايي را تحت تاثير قرار دهد. 

 كارنامه كميسيون هاي دوره هشتم
در مجموع كارنامه كميسيون هاي اتاق بازرگاني 
در دوره هش��تم چن��دان كارنام��ه قوي محس��وب 
نمي شود اما مساله اين است كه هيات رييسه فعلي 
بس��ياري از كميس��يون ها در مي��ان اعضاي هيات 
نمايندگان دوره هش��تم جزو كارآزموده ترين اعضا 
هس��تند. كارنامه نه چندان درخش��ان كميسيون ها 
در دوره هش��تم را بايد به پاي ارتباط اشتباه ميان 
كميس��يون ها و هيات رييس��ه و همچنين نداشتن 

فضا و ابتكار عمل كميسيون ها دانست. 
ي��ك ماه ديگر با برگ��زاري انتخابات عمال تغيير 
چنداني در كميس��يون ها اتف��اق نخواهد افتاد مگر 
آنكه وضعيت كميسيون ها از پايه تغيير كند. با اين 

وجود اين خطر كامال احساس مي شود كه به جاي 
تغيير در س��اختار كميس��يون ها ب��راي تقويت آنها 
ش��اهد ش��روع درگيري ها براي انتخابات دوره نهم 

از هم اكنون باشيم. 
هرچند ۲ س��ال به انتخابات باقي مانده است اما 
به نظر مي رس��د انتخابات دوره نه��م خيلي زودتر 
از آنچ��ه تصور مي ش��ود آغاز خواهد ش��د و فضاي 
انتخاباتي در آينده نه چندان دور بر كميس��يون ها 
نيز سايه خواهد افكند. اين نگراني از سوي مدعيان 
هيات رييس��ه دوره نهم كامال احساس مي شود كه 
به روساي بعضي از كميسيون ها بي اعتماد هستند. 
در ح��ال حاضر چهره هاي ش��اخصي رياس��ت 
كميس��يون ها را بر عهده دارد و بعض��ي از آنها از 
منتقدي��ن وضع موجود و ش��رايط ات��اق در دوره 
هش��تم محس��وب مي ش��وند. ب��ا توجه ب��ه اينكه 
بعضي از چهره هاي هيات رييس��ه خود از رياست 
كميسيون به عضويت هيات رييسه راه يافته اند به 
نظر مي رس��د اين نگراني وج��ود دارد كه پر و بال 
دادن به كميس��يون ها باعث تضعيف هيات رييسه 
و صحبت از عملكرد ضعي��ف در مديريت اتاق در 
دوره هشتم ش��ود. اگر اتاق بتواند ساختار خود را 
كميس��يون محور و به تبع آن عل��م محور كند و 
در ادامه راه به كميس��يون ها اعتماد بيشتري كند، 
طبيعتا در ادامه راه اتاق هش��تم داراي كارنامه يي 

بهتر خواهد بود. 

هرچند تعيين استراتژي اصلي صنعت كاري در اختيار دولت يا حتي فراتر از يك 
دولت است اما بخش خصوصي مي تواند از طريق تشكل ها خود اقدام به اين موضوع 

كند در حقيقت اگر تشكل هاي بخش خصوصي يك استراتژي جامع و پيشنهادي 
براي 10 سال آينده صنعت حداقل در بخش خصوصي داشته باشند دولت ها نيز 

مجبور به پذيرش و همراهي اين طرح مي شوند. مشكل اساسي آن است كه تاكنون 
تشكل هاي صنعتي و معدني بيشتر به تبيين وضع موجود در اقتصاد پرداخته اند بدون 

آنكه به حل مشكالت و دادن راهكار بپردازند

                                                                                                      

در مجموع كارنامه كميسيون هاي اتاق بازرگاني در دوره هشتم چندان كارنامه قوي 
محسوب نمي شود اما مساله اين است كه هيات رييسه فعلي بسياري از كميسيون ها در 
ميان اعضاي هيات نمايندگان دوره هشتم جزو كارآزموده ترين اعضا هستند. كارنامه 

نه چندان درخشان كميسيون ها در دوره هشتم را بايد به پاي ارتباط اشتباه ميان 
كميسيون ها و هيات رييسه و همچنين نداشتن فضا و ابتكار عمل كميسيون ها دانست

                                                                                                      



 Mon. July 3. 2017  859   دوشنبه     12  تير 1396  8   شوال 1438  شماره 
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

 ژاپن و اتحاديه اروپا در آستانه
امضاي توافق تجارت آزاد

 تظاهرات ضددولتي در ونزوئال
باز هم كشته داد

امريكا از نقش خود در عمليات موصل 
پرده برداشت

گروه جهان     
در جريان جديدترين تظاهرات ضد دولتي در ونزوئال دست كم 4نفر كشته شدند و به 
اين ترتيب، شمار تلفات درگيري ها در اين كشور امريكاي التين از زمان آغاز درگيري ها 
در ماه آوريل تاكنون به دس��ت كم ۸۰ نفر افزايش يافت.  به گزارش دويچه وله، يكي از 
اعضاي اپوزيسيون پارلمان ونزوئال شنبه تاييد كرد كه قربانيان اين تظاهرات خياباني در 
رده سني ۲۰ تا 4۹ سال بودند و به دليل اصابت گلوله در شهر »باركوئيسيمتو« واقع در 
۳۵۰كيلومتري غرب كاراكاس كشته شدند. شهردار اين شهر گزارش داد كه اين افراد 
در پي تيراندازي نيروهاي مسلح حامي دولت نيكوالس مادورو، رييس جمهوري ونزوئال 
جان خود را از دست دادند.  جديدترين تظاهرات عليه دولت مادورو شنبه و به رهبري 
ح��زب »ميزگرد جامعه دموكراتيك« برگزار ش��د و معترض��ان در اين تجمع خياباني 
برگزاري انتخابات زودهنگام و پايان تالش هاي دولت براي تدوين قانون اساسي از طريق 
مجلس جديد پيشنهادي مادورو را خواستار شدند. آنها همچنين رييس جمهوري را به 
تالش براي نفوذ بر قوه قضاييه و تس��لط بر جامعه مدني از طريق بركناري اپوزيسيون 
متهم كردن��د. معترضان ونزوئاليي همچنين گفتند كه مادورو با لغو يك همه پرس��ي 
كليدي و مهم، دموكراسي را در كشور تضعيف كرده است و از اين رو برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري زودهنگام و اقدامات الزم براي رفع بحران اقتصادي را خواستار شدند. 
اين در حالي اس��ت كه كمبود مواد غذايي و اقالم اساس��ي مصرفي و دارو ونزوئاليي ها 
را به ش��دت تحت فش��ار گذاشته است.  مادورو مدعي اس��ت كه اپوزيسيون به صورت 
مس��تقيم و غير مس��تقيم از س��وي قدرت هاي خارجي متخاصم از جمله امريكا اجير 
ش��ده اند تا عليه دولت وي دس��ت به اقداماتي بزنند. اپوزيسيون ونزوئال اكنون كنترل 
مجلس ملي اين كشور را در دست دارد و مادورو مي خواهد با تشكيل مجلس جديدي 
با قدرت تدوين قوانين و قانون اساسي از قدرت مخالفان بكاهد.  تصميم گيري مادورو 
براي برگزاري انتخاباتي براي تشكيل اين مجلس جديد از ماه آوريل تاكنون به ناآرامي 
و تظاهرات هاي گسترده منجر شده و دست كم ۸۰كشته، حدود ۱۰۰۰زخمي بر جاي 

گذاشته و ۳۵۰۰نفر ديگر نيز دستگير شده اند. 

گروه جهان    
در پي پيش��رفت مذاكرات اتحاديه اروپا و ژاپن، دو طرف در آستانه امضاي توافقنامه 
گسترده تجارت آزاد قرار دارند. فايننشال تايمز نوشته، با وجود اينكه مذاكرات دوطرف روز 
يك شنبه بدون هيچ توافق رسمي به پايان رسيد اما مقام هاي رسمي ژاپن و اتحاديه اروپا 
گفته اند كه رهبران سياسي دوطرف مي توانند تا ششم جوالي به توافق رسمي دست پيدا 
كنند. گفته شده، اين توافق تجارت آزاد مي تواند به مقابله با سياست هاي حمايت گرايانه 
دونالد ترامپ رياست جمهوري امريكا، كمك كند.  سيسيليا مالمستروم كميسيونر تجاري 
اتحاديه اروپا در اين باره گفته است: »دوطرف درمورد كاهش تعرفه هاي كمرگي خودرو 
و كاالهاي كش��اورزي به توافق رس��يده اند و كامال اطمينان داريم كه شش��م جوالي در 
نشستي كه با شينزو آبه نخست وزير ژاپن داريم، توافقنامه گسترده يي امضا خواهد شد.«  
ب��ه اعتقاد ناظران، چنين توافقي مي تواند يك پيروزي سياس��ي مهم ب��راي ژاپن و اروپا 
باش��د و ترديدهايي را در مورد تاثير دولت امريكا بر اقتصاد دنيا به وجود بياورد. وي اين 
اظهارات را پس از نشست دو روزه با فوميو كيشيدا وزير خارجه ژاپن در توكيو، براي رفع 
موانع گس��ترده تجاري بين اروپا و اين كش��ور بيان كرده است.  مقام هاي اروپايي در اين 
نشست تالش كردند تعرفه هاي گمركي ژاپن براي صادرات پنير و كاالهاي كشاورزي را 
كاهش دهند ك��ه ۳۰درصد در ازاي توقف تدريجي تعرفه هاي كمرگي خودرو و قطعات 
يدكي ژاپني است.  امضاي اين توافقنامه ابتدا با مخالفت هاي شديدي مواجه شد چراكه 
برخي سياستمداران ژاپن خواستار حمايت از صنعت لبنيات اين كشور بودند. با وجود اين 
كميس��يونر تجاري اتحاديه اروپا ابراز اطمينان كرده كه دوطرف مشكالت موجود را حل 
كرده و در آستانه توافق نهايي هستند. كيشيدا گفته است: »پيشرفت هاي خوبي حاصل 
ش��ده اما هنوز موارد مهمي باقي مانده اس��ت. به همين دليل براي اينكه بتوانيم قبل از 
نشست به توافق برسيم بايد به بروكسل بروم. اين سفر پيش از شركت آبه در اجالس گروه 
۲۰ انجام خواهد ش��د.« ژاپن و اتحاديه اروپا از ۲۰۱۳ در حال مذاكره براي امضاي يك 
توافقنامه تجاري هستند. اين مذاكرات از زمان فرمان ترامپ براي خروج امريكا از پيمان 

تجاري ترانس -پاسيفيك )TPP( ضرورت بيشتري پيدا كرده است. 

گروه جهان    
رييس پليس فدرال عراق اعالم كرده كه دوشنبه )امروز( پيام پيروزي بر داعش به ملت 
عراق و فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق ابالغ خواهد شد. در همين حال ارتش امريكا براي 
نخستين بار با اشاره به نقشي كه در عمليات موصل داشته، اعالم كرده عالوه بر حمايت هاي 
هواي��ي و توپخانه يي در طول اين عملي��ات از نيروهاي عراقي، تمرك��زش بر جلوگيري از 
تيراندازي اين نيروها به يكديگر بوده اس��ت.  به گزارش س��ومريه ني��وز، ژنرال پت ورك از 
مشاوران ارتش امريكا گفته است: »شناسايي هدف طرف ديگر در تمام اوقات اصل سياسي ما 
بود تا مطمئن شويم كه نيروهاي مبارز در حال پيشروي به سمت هدف و نه نيروهاي خودي 
هستند و به اين ترتيب به آنها كمك كنيم روي هدف شان متمركز شوند و بتوانند در ميادين 
نبرد تغيير جهت هاي سريع و ويژه يي داشته باشند.« وي گفته، كوچك بودن مساحت محل 
عمليات براي بازپس گيري آخرين پايگاه داعش در عراق نيروهاي امريكايي را بر آن داشت 
كه در راس��تاي ممانعت از تيراندازي نيروهاي عراق��ي به نيروهاي خودي تالش كنند.  بنا 
بر اي��ن گزارش، نيروهاي امريكايي اطالعات نظامي و ميدان��ي را به ارتش، پليس فدرال و 
دستگاه مبارزه با تروريسم عراق ابالغ مي كردند تا آنها از نقاط استقرار يكديگر و اهداف شان 
مطلع شوند و اين عالوه بر حمايت نظامي مستقيمي بود كه امريكايي ها با بمباران هوايي و 
توپخانه يي براي مدت ۸ ماه به نيروهاي عراقي ارائه مي كردند. در حال حاضر نيروهاي عراقي 
داعشي هاي باقي مانده در بخش هاي قديمي موصل را به محاصره خود درآورده و يك شنبه 
نيز از آزادس��ازي محله هاي جديد خبر دادند. رائد شاكر جودت رييس پليس فدرال عراق، 
يك شنبه به شبكه الميادين گفته كه پيام پيروزي نهايي امروز )دوشنبه( اعالم خواهد شد. 
گفته ش��ده، قرار است اعالم آزادسازي موصل و اعالم پيروزي با يك رژه عظيم و سخنراني 
رييس پليس فدرال عراق همراه باش��د.  عراقي ها نيز مقدمات برگزاري مراس��م پيروزي و 
جشن هاي مربوطه را در پي درهم شكستن و عقب نشيني داعشي ها آغاز كرده اند. به گفته 
اين فرمانده، نيروهاي عراقي كنترل پل آهني موصل قديم را به دست گرفته و به عمليات 
خود براي آزادسازي اين شهر ادامه مي دهند. حيدر العبادي نخست وزير عراق دو روز پيش از 

آزادسازي موصل و پايان خالفت خودخوانده داعش بر اين شهر خبر داده بود. 

 ترامپ به  دنبال جنگ جهاني 
تجاري است

گ�روه جهان   منوچه�ر فخرزاد   رييس جمه��وري امريكا 
برخالف توصيه اكثر مش��اوران ارشد و اعضاي كابينه اش در 
نظر دارد تعرفه فوالد وارداتي را با شيب تندي افزايش دهد. 
به گزارش پايگاه خبري آكسيوس، دونالد ترامپ در نشست 
اخير كاخ سفيد با حضور بيش از ۲۰مقام ارشد طرحي براي 
اجراي تعرفه حدود ۲۰درصدي ب��ر واردات فوالد ارائه كرد. 
اكثر حاضران در اين نشست از پيشنهاد او حمايت نكردند و 
معتقد بودند كه چنين اقدامي مي تواند يك جنگ تجاري با 
اثرات مخرب براي اقتصاد امريكا به همراه داشته باشد. ترامپ 
همچنين از اين مساله مطلع شد كه اكثر اعضاي كابينه اش 

با چنين طرحي مخالف هستند اما همچنان مصمم ماند. 
اي��ن طرح ظاه��را از س��وي ويلب��ور راس وزير تجارت 
امريكا، اس��تيو بنن استراتژيست ارش��د ترامپ، پيتر ناوارو 
مدير سياس��ت تجاري و استفان ميلر مشاور ارشد سياسي 
او تدوين ش��ده است. آنها خواس��تار اجراي تعرفه سنگين 
ب��ر اصلي ترين واردكنن��دگان فوالد ازجمله چين ش��دند 
و هدفش��ان انگيزه دادن به توليدات س��اخت امريكا عنوان 
شده است. ترامپ رويكردي جدي در قبال تجارت با چين 
اتخاد كرده و اين كش��ور را به »دامپينگ« فوالد در سراسر 
امريكا متهم مي كند. او مي گويد، اقدام چين، ش��ركت هاي 
فوالد و كارگران آنها را مي كش��د. با اين حال طرح كنوني 
مي تواند اثراتي منفي روي متح��دان امريكا ازجمله كانادا، 
مكزيك، ژاپن، آلمان و بريتانيا هم داش��ته باشد همچنين 
هيچ تضميني وجود ندارد كه اين طرح كارآمد باشد.  جورج 
بوش، رييس جمهوري س��ابق امريكا در سال ۲۰۰۲ تعرفه 
مش��ابهي را ب��ه مرحله اجرا درآورد ك��ه نتيجه آن افزايش 
ناگهاني قيمت فوالد و بيكار ش��دن ۲۰۰ه��زار كارگر بود. 
اجراي اين تعرفه ها زماني متوقف ش��د كه سازمان تجارت 

جهاني به غيرقانوني بودن آنها راي داد. 
ترامپ اخيرا در پي انتقادها درباره استفاده از شبكه هاي 
اجتماع��ي گفته كه به عنوان ي��ك رييس جمهور مدرن 
از ش��بكه هاي اجتماعي اس��تفاده مي كند. اصرار ترامپ 
براي اس��تفاده از ش��بكه هاي اجتماعي موجب درگيري 
لفظي وي با رس��انه ها ازجمله ش��بكه خبري س��ي ان ان 
ش��ده اس��ت. رييس جمهوري امري��كا اخي��را در پيامي 
توييتري با متهم كردن س��ي ان ان به تالش براي متقاعد 
كردن جمهوري خواه��ان براي جلوگيري از حضورش در 
رسانه هاي اجتماعي، اين شبكه را »رسانه متقلب« خوانده 
اس��ت. ترامپ نوشته است:»رس��انه هاي جعلي و متقلب 
سخت در تالشند تا جمهوري خواهان و ديگران را متقاعد 

كنند كه من از شبكه هاي اجتماعي استفاده نكنم.« 

دريچه

  ارتباط سفير امارات
در واشنگتن با فساد مالي

نشريه وال اس��تريت ژورنال گزارش داده، سفير امارات در 
واشنگتن كه اخيرا افشاي ايميل هايش از اقدامات نظام مند او 
عليه قطر پرده برداشت، خود يك پرونده فساد مالي گسترده 
دارد. بنابر اين گزارش ش��ركت هاي مرتبط با يوسف العتيبه، 
سفير امارات در واشنگتن ظاهرا بيش از ۶۰ ميليون دالر اعتبار 
دريافت كرده اند كه اساسا مربوط به پول هاي اختالس شده از 
صندوق توسعه مالزي است. اين گزارش در بحبوحه تحقيقات 
۵ كش��ور ازجمل��ه امريكا درباره رس��وايي فس��اد و اختالس 
ميلياردها دالر از صندوق سرمايه گذاري دولتي مالزي منتشر 
ش��د. اين رسوايي در سال ۲۰۱۵ دولت مالزي را متزلزل كرد. 
طبق گزارش ها، صدها ميليون دالر از اعتبارات اين صندوق به 
حساب شخصي نجيب رزاق، نخست وزير مالزي منتقل شده و 

پس از آن درخواست ها براي استعفاي او باال گرفت. 

 آغاز خصوصي سازي در كويت
مس��ووالن وزارت اقتصادي كويت در راس��تاي اجراي 
بزرگ ترين عمليات خصوصي س��ازي اقتصاد اين كش��ور، 
واگذاري بورس به بخش خصوصي را آغاز كردند. اين اقدام 
در راس��تاي كاهش وابستگي دولت كويت به صنايع نفتي 
انجام مي ش��ود تا اين كش��ور بتوان��د از راه تكيه بر صنايع 
غيرنفتي كسري بودجه خود را جبران كند. بورس كويت از 
مهم ترين نهادهاي اقتصادي اين كشور است و چرخش مالي 
فعاليت هاي آن س��االنه به ميلياردها دالر مي رسد. شوراي 
عالي خصوصي س��ازي كوي��ت نيز در نظ��ر دارد، نهادهاي 
دولتي مهمي همچون وزارتخانه هاي ارتباطات، آب و برق و 
فرودگاه بين المللي كويت را به بخش خصوصي واگذار كند. 

 حمله »پ. ك. ك« به دو مقام 
حزب حاكم تركيه 

مقام هاي تركيه اعالم كردند، شبه نظاميان كرد دو عضو 
حزب حاكم عدالت و توس��عه)آك پارتي( را در جنوب  شرق 
اين كشور به ضرب گلوله كش��تند. به گزارش رويترز، دفتر 
اس��تانداري تركيه اعالم كرده اوره��ان مرجان، معاون حزب 
حاكم عدالت و توسعه در منطقه ليجه استان دياربكر جمعه 
ش��ب مقابل منزلش م��ورد اصابت گلوله ق��رار گرفت و در 
بيمارستان درگذشت. ش��به نظاميان همچنين آيدين آهي، 
معاون حزب حاكم عدالت و توسعه تركيه در منطقه اوزالپ 
اس��تان وان را به ضرب گلوله از پاي درآوردند. منابع امنيتي 
گفتند، افراد مس��لح او را با تهديد از خانه بيرون كشيدند و 
در نزديكي همانجا كشتند. برات آلبايراك، وزير انرژي و داماد 
رييس جمهوري تركيه در پيامي توييتري گفته پ. ك. ك هر 

دو آنها را كشته اند. 

  كشته شدن 11 داعشي
در شرق افغانستان

مقام��ات محلي واليت ننگرهار در ش��رق افغانس��تان 
از كش��ته ش��دن ۱۱عضو داعش در افغانستان خبر دادند. 
س��خنگوي پليس ننگرهار گفته اين افراد در نتيجه حمله 
هوايي نيروهاي خارجي در منطقه توره بوره كشته شدند. 
داعش در افغانس��تان براي بار اول در ولسوالي اچين اعالم 
حضور كرد و دو هفته قبل شورش��يان وابسته به اين گروه 
توره بوره را تصرف كردند كه بعد به دست نيروهاي دولتي 
افغان افتاد. منطقه كوهس��تاني توره بوره، زماني مخفيگاه 
اسامه بن الدن، رهبر پيشين القاعده بود. اين منطقه پيش 
از داع��ش در كنترل طالبان بود. واليت ننگرهار در ش��رق 
افغانس��تان از واليات ناامن اين كشور اس��ت كه افزون بر 
طالبان، جنگجويان داعش در آن بيش��تر از س��اير واليات 

فعاليت دارند. 

از منطقه

سقوط ارزش سهام بورس قطر با پايان ضرب االجل عربستان

تحريم هاي جديد در راه است

تظاهرات گسترده در لندن با درخواست كناره گيري »ترزا مي«

بريتانيا از مذاكرات برگزيت خارج مي شود؟!
گروه جهان    طال تسليمي 

ده ها هزار نفر در لندن با درخواست كناره گيري ترزا 
مي  از نخس��ت وزيري، عليه دولت محافظه كار بريتانيا 
تظاهرات كردند. اين درحالي است كه طبق جديدترين 
نظرس��نجي ها، حمايت از محافظ��ه كاران به كمتر از 
4۰درصد كاهش يافته و ش��رايط دول��ت در مذاكرات 
برگزي��ت هم چندان خوب به نظر نمي رس��د. ترزا مي 
 كه براي تقويت موضع مذاكراتي خود برگزاري انتخابات 
سراسري زودهنگام را خواستار شده بود، در پي از دست 
دادن اكثريت كرسي ها در مجلس عوام اكنون در موضع 
مذاكراتي با اتحاديه اروپا دچار ضعف ش��ده، اروپايي ها 
انتظارات خ��ود را باال برده اند و »س��اندي تلگراف« از 

احتمال خروج بريتانيا از مذاكرات خبر داده است. 

 تجمع ملت عليه دولت
س��ازمان دهندگان تظاه��رات گس��ترده علي��ه دولت 
محافظه كار ت��رزا مي  اعالم كردند كه بي��ش از ۱۰۰هزار 
نفر در اعتراض ها عليه دولت محافظه كار حضور داش��تند. 
ب��ه گزارش اينديپندن��ت، تظاهرات در مقابل س��اختمان 
»بي بي س��ي« آغاز ش��د و پ��س از آن تجمع كنندگان به 
سمت ساختمان پارلمان راهپيمايي كردند و اين درحالي 
بود كه صداي شماري از رهبران تظاهرات از جمله جرمي 
كوربي��ن رهبر حزب كارگر، از بلندگو ش��نيده مي ش��د. 
تظاهركنندگان همچنين درحالي به س��اختمان پارلمان 
رسيدند كه پالكاردهاي »رياضت اقتصادي كشنده است« 
و »محافظه كاران را بيرون بيندازيد« در دس��ت داشتند و 
با درخواس��ت كناره گيري ترزا مي  شعارهايي همچون »نه 
حتي يك روز بيش��تر« س��ر داده بودن��د.  جرمي كوربين 
در اي��ن تجمع ملي علي��ه رياضت هاي اقتص��ادي دولت، 
محافظه كاران را در پي ايجاد اميدواري به افزايش س��قف 
بودجه بخش عمومي و خودداري از برآورده كردن انتظارات 
م��ردم، مورد انتقاد قرار داد و گفت: »به همه افراد ش��اغل 

در بخش عمومي در ايرلند ش��مالي و هر جاي ديگري در 
بريتانيا مي گويم كه هيچ توهمي در مورد اين افراد نداشته 
باش��يد؛ وقتي كه برنامه رياضتي را آغاز كردند، نيت ش��ان 
جدي بود و اين برنامه را ادامه خواهند داد.« وي همچنين 
از رويكرد دوگانه آن دسته از نمايندگان محافظه كار انتقاد 
ك��رد كه از عملكرد نيروهاي خدمات فوريتي در ارتباط با 
حمالت تروريس��تي اخير و فاجعه آتش سوزي برج گرنفل 
تشكر كردند و در مجلس عوام دستمزد اين افراد را پايين 
آوردند. جان مك دانل و دايان ابوت از ديگر چهره هاي حزب 

كارگر بودند كه در اين تظاهرات سخنراني كردند. 
تظاهرات عليه اقدامات دولت محافظه كار در حالي 
رخ داد كه اعضاي كابينه دولت بريتانيا نيز نخست وزير 
اين كشور را براي پايان دادن به برنامه رياضت اقتصادي 
تحت فشار قرار داده اند. به گزارش رويترز، جرمي هانت 
وزي��ر بهداش��ت بريتانيا، از دولت خواس��ت كه مانع از 
افزايش پرداخت هاي بخش عمومي براي پرستاران شود 
و جاستين گرينينگ وزير آموزش، نيز اختصاص بودجه 
بيش��تر براي مدارس را خواستار شد. مايكل گوو وزير 
كش��اورزي هم گفت كه دولت بايد نتيجه بررسي هاي 
مرب��وط به هزينه هاي آتي بخ��ش عمومي را بپذيرد و 

طبق آن عمل كند. 

 پيشي  گرفتن حزب كارگر از محافظه كاران
برنامه كاهش هزينه هاي دولت و در ميان آنها يك 
اليح��ه خاص كه به افزايش هزينه ه��اي درماني براي 
شمار زيادي از بازنشستگان منجر مي شد، يكي از داليل 
كاهش ش��ديد محبوبيت حزب محافظه كار در آستانه 
انتخابات سراس��ري بود و همين مساله سبب شد كه 
حزب كارگر با وعده افزايش بودجه بخش عمومي، بهتر 
عمل كند. اما ترزا مي  كه برخالف پيش بيني هاي اوليه 
موفق نشد دولت در اكثريت تشكيل دهد و مجبور شد 
به جلب حمايت حزب افراطي اتحادگراي دموكراتيك 

ايرلند شمالي روي آورد، برنامه هاي رياضتي را در پيش 
گرفته و به نظر مي رس��د كه همين مس��اله به كاهش 

بيشتر محبوبيت محافظه كاران منجر شده است. 
طب��ق نتايج يك نظرس��نجي كه توس��ط موسس��ه 
»آپيني��وم« و در روزهاي ۲7 تا ۲۹ ژوئن صورت گرفت، 
ميزان محبوبيت ح��زب كارگر به 4۵درص��د افزايش و 
محبوبيت حزب محافظ��ه كار به ۳۹درصد كاهش يافته 
اس��ت. اگر نتايج اين نظرس��نجي در انتخابات سراسري 
بازتاب مي يافت، باالتري��ن ميزان راي براي حزب كارگر 
از سال هاي ۱۹۶۶ تاكنون به ثبت مي رسيد. با اين حال 
به نظر مي رسد كه خطر برگزاري انتخابات مجدد پس از 

سخنراني ملكه در مجلس عوام از بين رفته است. 
اما طبق نتايج اين نظرسنجي، ميزان محبوبيت 
شخص ترزا مي  اكنون به كمتر از ۲۰درصد كاهش 
يافته كه همين مس��اله تاكيدي بر درخواست هاي 
عموم��ي ب��راي كناره گي��ري وي از رهبري حزب 

محافظه كار و مقام نخست وزيري است. 

 »خروج« بدون توافق
در ميان��ه ناآرامي ه��اي اجتماعي و سياس��ي داخلي 
بريتاني��ا، مذاكرات برگزيت نيز در حال انجام اس��ت كه 
البت��ه براي دولت ترزا مي  چن��دان خوب پيش نمي رود. 
نخست وزير بريتانيا كه از ابتداي امر درخصوص مسائلي 
همچون نيروه��اي كار اروپايي س��اكن بريتانيا و هزينه 
خروج تحت فش��ار ب��ود، احتماال به زودي با درخواس��ت 
پرداخت هزينه ح��دود ۸7 ميليارد پوندي خروج مواجه 
خواهد ش��د و طب��ق تصور عمومي، تنها ب��راي اينكه به 
راي دهندگان نشان دهد در موضع گيري در مقابل اتحاديه 
اروپا سرس��خت است، از مذاكرات خارج مي شود.  نشريه 
بريتانيايي »س��اندي تلگراف« به نق��ل از يكي از مقامات 
دولت��ي ادعاي احتمال خروج بريتانيا از مذاكرات بر س��ر 
هزينه خروج را مطرح، اما يك منبع ديگر دولتي هرگونه 

برنامه ريزي براي ترك مذاكرات بدون توافق را رد كرد. در 
اين حال، گفته مي شود كه نخست وزير آماده است در ماه 
سپتامبر در اقدامي سريع و بر سر هزينه خروج، مذاكرات 
برگزيت را ترك كند. ديويد ديويس وزير برگزيت بريتانيا، 
در ماه مه گفته ب��ود كه اگر هزينه جدايي كاهش نيابد، 

بريتانيا بايد مذاكرات را ترك كند. 
اما ظاه��را اختالف نظرها بر س��ر خ��روج و وضعيت 
مهاج��ران تنها مش��كل پي��ش روي دولت ت��رزا مي  در 
مذاكرات نيس��ت. ب��ه گ��زارش گاردي��ن، بريتانيايي ها 
مي خواهن��د از ح��ق و حقوق خ��ود براي زندگ��ي، كار، 
تحصيل و س��فر در اتحاديه اروپا اطمينان حاصل كنند. 
طبق نتايج نظرسنجي صورت گرفته توسط دانشكده علوم 
اقتصادي لندن، از هر ۱۰ بريتانيايي ۶نفر خواهان حفظ 
حق ش��هروندي در اتحاديه اروپا پس از برگزيت هستند.  
اين درحالي اس��ت كه ش��مار زيادي از سياس��تمداران، 
گروه هاي تجاري بريتانيا و چهره هاي فرهنگي در اتحاديه 
اروپا دولت ترزا مي  را تحت فشار گذاشته اند تا از رويكرد 
»برگزيت سخت« دست بكشد و با توافقي كنار بيايد كه 

با بيشترين روابط تجاري و ارتباطات ميان اتحاديه اروپا و 
بريتانيا همراه باشد. 

ح��زب كارگر تاكيد كرده تا زمان��ي كه دولت به طور 
ش��فاف معناي »توافق بد« يا »عدم دستيابي به توافق« 
را براي مردم توضيح نده��د، حاضر به همكاري با حزب 
محافظه كار نيست. تيم فارون رهبر حزب ليبرال دموكرات 
نيز روز يك ش��نبه درباره ادعاي آماده شدن ترزا مي  براي 
خروج از مذاكرات گفته اس��ت: »تهديد ترزا مي  به اينكه 
اس��باب بازي هايش را از كالسكه بيرون مي اندازد، تالشي 
نوميدانه براي نشان دادن قدرت در زماني است كه ميزان 
محبوبيتش كاهش يافته و نفوذش را از دست داده است. 
اين راه مناس��بي براي پيشبرد مذاكرات نيست. بهترين 
اتفاق براي بريتانيا اين اس��ت كه دول��ت به عضويت در 
بازار واحد و اتحاديه گمركي است تا بدين وسيله بتوانيم 
از اقتصاد كش��ور و فرصت هاي ش��غلي محافظت كنيم و 
قيمت ها را پايين نگ��ه داريم.« وي تاكيد كرد مهم ترين 
اتفاق اين است كه مردم بريتانيا در مورد توافق حق راي 

داشته باشند و بتوانند آن را رد كنند. 

گروه جهان  
با پايان ضرب االجل عربس��تان و متحدانش به قطر 
ارزش س��هام بازار بورس اين كش��ور به  شدت سقوط 
ك��رد. نگران��ي  صاحبان س��رمايه در قطر پ��س از آن 
جدي تر شد كه وزير خارجه قطر تاكيد كرده كشورش 
شروط همس��ايگانش براي رفع محاصره را نمي پذيرد. 
سخناني كه به نوشته ش��بكه سعودي العربيه احتماال 
به معني تحريم هاي جديد عليه اين كشور خواهد بود. 
عربستان، امارات، بحرين و مصر نزديك چند هفته 
پيش تمام روابط سياس��ي و اقتص��ادي خود را با قطر 
قط��ع كردند و مرزهاي درياي��ي، هوايي و زميني خود 
را به روي آن كش��ور بس��تند. اين كش��ورها براي قطر 

ش��روط ۱۳گانه يي گذاشته اند و تا يك ش��نبه)ديروز( 
براي پذيرفتن آنها ضرب االجل تعيين كرد ند اما محمد 
بن عبدالرحمن آل ثان��ي، وزير خارجه قطر پس از رد 
اين پيشنهادات تاكيد كرده كه دوحه همچنان آمادگي 
دارد درباره مسائل به وجود آمده با كشورهاي همسايه 

به گفت وگو بنشيند. 
رويترز نوش��ته، ب��ا پايان ضرب االجل عربس��تان و 
متحدانش به قطر، شاخص بازار بورس قطر تنها در اين 
روز )يك ش��نبه( ۳.۱درصد س��قوط كرده است. به اين 
ترتي��ب از زمان آغاز بحران ديپلماتيك در روابط ميان 
قطر و عربس��تان سعودي، مصر، امارات عربي متحده و 
بحرين، ش��اخص اين بازار ب��ورس ۱۱.۹درصد كاهش 

يافته اس��ت.  تعطيلي ش��بكه تلويزيوني الجزيره، قطع 
رابطه سياس��ي با ايران، اخراج اعضاي اخوان المسلمين 
و تعطيل��ي پاي��گاه نظام��ي تركي��ه در قط��ر ازجمله 
خواس��ته هاي اين كشورهاس��ت. وزي��ر خارجه قطر با 
تكرار موضع قطر گفته است:»فهرس��ت خواسته ها رد 
خواهد شد. اين فهرست پذيرفته نخواهد شد. ما تمايل 

به گفت وگو داريم اما با شرايط مناسب.«

 تدوين طرح ۵  بندي جديد 
در همين حال روزنامه السياس��ه كويت پس از پايان 
ضرب االجل تعيين  شده از طرح جديدي براي حل بحران 
قطر خبر داده است. در گزارش اين نشريه آمده كه اياالت 

متح��ده با تمام اعتب��ار خود وارد بحران قطر ش��ده و از 
ميانجيگري كويت براي حل اين بحران حمايت مي كند. 

طي ۳هفته گذش��ته دول��ت كويت به ت��الش براي 
ميانجي گري با هدف حل اين مناقش��ه پرداخته و اياالت 
متحده امريكا نيز از اين تالش پش��تيباني كرده اس��ت. 
كاخ كرملين نيز ش��نبه اعالم كرد ك��ه والديمير پوتين، 
رييس جمهوري روس��يه در گفت وگو ب��ا مقامات قطر بر 

راه حل ديپلماتيك اين مناقشه تاكيد كرده است. 
السياس��ه كوي��ت يك ش��نبه نوش��ته: در نشس��تي 
ميان ركس تيلرس��ون، وزي��ر خارجه امريكا با محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجه قطر توافق هايي حاصل 
ش��ده است. به  گفته منابع ديپلماتيك ازجمله مهم ترين 
ن��كات توافقي كه احتم��اال هفته آين��ده در كويت امضا 

مي شود، عبارتند از:  
معن��وي  رهب��ر  القرض��اوي،  يوس��ف  اخ��راج   

اخوان المسلمين و رهبران حماس از دوحه. 
 بازگشت نيروهاي تركيه يي به كشورشان. 

 نظارت بر معامالت مالي قطر براي طرف هاي نظامي. 
 قطر بايد تمامي مدارك مربوط به سازمان هايي كه 
در دوحه هستند را به طرف هاي امنيتي امريكايي بدهد. 

 كاهش برنامه هاي تحريك آميز و ايجاد تنش و فتنه 
در ش��بكه الجزيره و تعهد درباره عدم انتقاد از كشورهاي 

شوراي همكاري خليج فارس و مصر. 

 اختالف تيلرسون و ترامپ درباره بحران قطر
در شرايطي كه گمانه زني ها درباره اقدامات آتي 
عربس��تان و متحدانش عليه قطر باال گرفته، نشريه 
بيزنس اينس��ايدر هم از تش��ديد تنش ه��اي وزير 
خارجه امريكا و رييس جمهوري اين كش��ور بر سر 

بحران قطر خبر داده است. 
در اي��ن گزارش آمده: درحالي كه جيمز متيس، 
وزير دفاع و ركس تيلرس��ون، وزي��ر خارجه امريكا 
براي كاستن از بحران خليج فارس تالش مي كنند، 
دونال��د ترامپ ب��ه انتقاده��اي خود از قط��ر ادامه 
مي ده��د. گفت��ه ش��ده، تيلرس��ون و متيس تالش 
كرده اند بحران را كاهش داده و كشورهاي منطقه را 
بار ديگر متحد كنند اما واقعيت اين است كه بحران 
قطر با اظهارات ترامپ تش��ديد ش��ده است؛ ترامپ 
تاكن��ون دو بار قطر را به عنوان ش��ريك بلندمدت 

امريكا به تمسخر گرفته و محكوم كرده است. 
ترامپ پس از تصميم عربستان و متحدانش براي 
قطع روابط با دوحه آن هم چند روز پس از شركت 
ترامپ در نشس��تي با حض��ور رهبران منطقه گفت 

كه اين كش��ورها با وي براي مقابله با قطر گفت وگو 
كرده اند. اين س��خنان ترامپ در تناقض آش��كار با 
س��خنان تيلرس��ون بود كه از متحدان عربس��تان 
خواسته بود تحريم قطر را كه ميزبان پايگاه نظامي 
امريكاس��ت، متوقف كنند. مارك پ��ري از نزديكان 
وزير خارجه امريكا در اين باره مي گويد:»تيلرسون 
نه تنها از س��خنان ترامپ ش��گفت زده شد بلكه از 
اينكه كاخ س��فيد و وزارت خارجه موضع يكس��اني 

ندارند كامال به خشم آمد«.
بنابر اين گزارش، سخنان ترامپ براي تيلرسون كه 
از كمبود نيرو در وزارت خارجه گله مند اس��ت، ثابت 
كرده كه ترامپ سياست خارجي ثانويه يي را در خارج 
از كاخ سفيد به پيش مي برد، سياستي كه توسط جرد 
كوشنر، مشاور ارشد و دامادش هدايت مي شود. در پي 
باال گرفتن اين اختالفات است كه پايگاه اينترنتي دبكا 
فايل گمانه زني كرده كه رييس جمهوري امريكا در نظر 
دارد نيكي هيلي، نماينده امريكا در سازمان ملل متحد 

را به عنوان جايگزين تيلرسون انتخاب كند. 
قط��ع رابطه برخي كش��ورهاي عربي با قطر پس 
از آن انجام ش��د كه عربستان، امارات، مصر و بحرين 
۲۵ماه مه چند وب س��ايت خبري قط��ر را به دنبال 
انتشار سخنان منتس��ب به شيخ تميم بن حمد بن 
خليف��ه آل ثاني، امير قطر فيلت��ر كردند. قطر ضمن 
تكذيب سخنان منتس��ب به امير اين كشور از نفوذ 
سايبري در وب س��ايت هاي خبري اين كشور سخن 

گفته بود. 
در س��خناني ك��ه به نق��ل از امير قط��ر در اين 
وب س��ايت ها منتش��ر ش��ده بود از تن��ش در رابطه 
كشورهاي عربي با ايران انتقاد شده بود و در مقابل از 

حزب اهلل لبنان تجليل شده بود. 
تن��ش در روابط قطر با برخي كش��ورهاي عربي 
در س��ال ۲۰۱۳ و به دنبال سرنگوني محمد مرسي، 
رييس جمهور اس��المگراي مصر توس��ط ارتش اين 
كشور نمايان شد. روابط قطر با مصر پس از به قدرت 
رسيدن عبدالفتاح السيسي، رييس جمهوري مصر رو 
به تيرگي گذاش��ت. مصر و برخي ديگر از كشورهاي 
عرب��ي قطر را به حمايت از اخوان المس��لمين متهم 
مي كردند. اين درحالي اس��ت كه عربستان و امارات 
از دولت جديد مصر حمايت مي كردند. كمتر از يك 
سال بعد عربستان، بحرين و امارات در مارس ۲۰۱4 
س��فراي خود را در اعتراض به آنچه دخالت قطر در 
ام��ور داخلي خود بود از دوحه فرا خواندند. تنش آن 

سال بين قطر و ۳كشور عربي ۸ ماه طول كشيد. 
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پرونده8
 رقابت در »آ سه آن« و 

جايگاه ايران
كش��ورهاي عضو آ سه آن و كشورهاي جنوب آسيا به 
س��رعت در حال جست وجوي فرصت هاي مناسب براي 
توسعه زيرساخت هاي خود متناس��ب با ارقام رشدهاي 

اقتصادي هستند كه در حال ثبت آنها هستند. 
كارشناس��ان مسلط به حوزه آس��ياي جنوب شرقي 
معتقدند با توجه به اينكه اغلب كش��ورهاي اين منطقه 
در حال تجربه كردن نرخ رشدهاي مناسبي با ميانگيني 
باالت��ر از ن��رخ رش��د جهان هس��تند ض��رورت دارد تا 
زيرساخت هاي الزم براي توسعه اين كشورها فراهم شده 

و بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. 
جاده ها، ريل هاي آهن، پل ها، س��دها، توسعه مترو و 
سيستم هاي حمل و نقل براي 2.4ميليارد نفر جمعيت 
اين مناطق از اهميت بااليي برخوردار است. كارشناسان 
داخلي معتقدن��د به همين دليل ش��رايط براي حضور 
كش��ورمان در اين مناطق فراهم اس��ت و الزم است در 
اي��ن زمينه اقدامات الزم صورت گرفته و صادركنندگان 
خدمات فني و مهندس��ي به اي��ن مناطق توجه ويژه يي 

داشته باشند. 
البته بررسي ها نش��ان مي دهند، ميزان سرمايه هاي 
موجود در اغلب اين كش��ورها در حدي نيست تا بتواند 
پتانسيل هاي موجود را به فعليت برساند و به همين دليل 
همواره ش��كافي بين پتانسيل هاي موجود و فرصت هاي 
بهره برداري ش��ده وجود دارد كه به عقيده كارشناس��ان 
در كن��ار بخ��ش خصوصي در اين كش��ور بايد توس��ط 
سرمايه هاي خارجي مورد شناسايي و استفاده قرار بگيرد. 
در اين بين انجمن جهاني اقتصاد در كنار س��ازمان 
همكاري هاي اقتصادي و توسعه استفاده از رويكردهاي 
تامي��ن مالي دولت��ي و خصوصي را مورد بررس��ي قرار 
داده ان��د. گفته مي ش��ود با همكاري دولت ه��ا، بانك ها، 
صندوق هاي بازنشس��تگي و س��ازمان هاي بشردوستانه 
انتظ��ار مي رود رقمي در ح��دود 100ميليارد دالر براي 
توس��عه زيرساخت هاي كش��ورهاي عضو آ سه آن تامين 
مالي صورت خواهد پذيرف��ت اما اين رقم تمام نياز اين 

كشورها نيست. 
پيش بيني مي ش��ود، كش��ورهاي آس��يايي تا س��ال 
2030 نيازمند 26تريليون دالر س��رمايه گذاري هستند 
تا نيازهاي زيربنايي خ��ود را تامين كنند و اين موضوع 
نش��ان مي دهد فرصت هاي بزرگي در آسيا براي جذب 
س��رمايه هاي خارجي وجود دارد. اين مساله براي كشور 
ما از دو منظر حايز اهميت است؛ نخست آنكه كشورهاي 
جنوب ش��رق و جنوب آسيا مي توانند به كانون حركت 
سرمايه هاي جهاني تبديل شده و ايران از محوريت اين 

موضوع كنار زده شود. 
اين در ش��رايطي اس��ت كه با رفع تحريم هاي غرب 
علي��ه ايران انتظار مي رود ايران يكي از كانون هاي اصلي 
جذب س��رمايه هاي دنيا باش��د اما اين موضوع مي تواند 
فرصت هاي س��رمايه گذاري در ايران را تحت تاثير خود 
قرار دهد. مساله دوم نقش ايران در توسعه زيرساخت هاي 
اقتصادي در منطقه آ س��ه آن اس��ت. در اين بين يكي از 
نكاتي كه نبايد از نظر دور داش��ت آن اس��ت كه چين و 
هند دو كش��وري هستند كه به دليل سهم بسيار بااليي 
كه در اين منطقه دارند در تالش��ند تا نقش موثرتري را 
ب��ه عهده بگيرند. چين به تنهايي در حدود 160ميليارد 
دالر روابط تجاري را با كش��ورهاي عضو آ سه آن بر عهده 
دارد در حالي كه اين رقم در دهه 1990 به 70 ميليارد 
دالر نيز نمي رسيد. اين نشان مي دهد چين در حال خيز 

برداشتن براي كسب بازار و اقتصاد اين كشورهاست. 
چين در عين حال به بازارهاي منطقه نيازمند است. 
دسترس��ي آسان به اين بازارها و پايين بودن هزينه هاي 
حمل و نقل باعث مي ش��وند چين تمايل داش��ته باشد 
تولي��دات خود را به س��رعت در بين ب��ازار 600ميليون 
نفري آ سه آن گس��ترش دهد. از طرفي اين كشورها نيز 
به دنبال تامين نيازهاي مصرفي خود و ارتقاي سطح رفاه 
خود هستند. اما در اين رابطه متاسفانه ايران سهم قابل 
توجهي ندارد. ميزان مبادالت دوطرفه ايران و كشورهاي 
عضو آ س��ه آن به حدود 5ميليارد دالر مي رس��د كه اين 
رقم اصال قابل توجه نيس��ت. در حال حاضر كشورهايي 
همچون عراق و افغانس��تان يا ساير كشورهاي منطقه با 
ريسك هاي فعاليت هاي خدمات فني و مهندسي روبه رو 

هستند . 
مس��عود دانش��مند، ريي��س ش��وراي ايران-مالزي 
مي گويد: ما نبايد همه فرصت هاي خود را در يك منطقه 
خاص س��رمايه گذاري كني��م؛ كاري كه باره��ا از انجام 
آن آس��يب ديده ايم. به عقيده وي كش��ور ما در گذشته 
فرصت هاي مشخصي را در مناطق خاص سرمايه گذاري 
كرده و اكنون نيز در حال اهتمام براي جلب مش��تريان 
اروپايي اس��ت درحالي كه ما عالوه بر كشورهاي اروپايي 
بايد به حوزه هاي ديگر به خصوص فرصت هاي جديد در 
منطقه آسيا همانند كشورهاي جنوب شرقي قاره زرد كه 
از پتانسيل خوبي براي رشد برخوردارند توجه كنيم. به 
عقيده دبيركل خانه اقتص��اد ايران، عالوه بر خريد نفت 
اي��ران فرصت هاي ديگري نيز در اين بين وجود دارد كه 
ارتباط با بازارهاي منطقه يي و درون قاره يي و همچنين 
انتق��ال س��رمايه و دان��ش فني و اح��داث مجتمع هاي 

پتروشيمي و پااليشي از آن جمله هستند. 
وي در ادامه گفت: الزامي اس��ت كه به بازارهاي خود 
وفادار باش��يم. به گفته وي وقتي مساله يي مانند تحريم 
براي كشور اتفاق مي افتد به يك باره همه بازارها از دست 
نمي روند و وقتي كه ما تعامالت ريش��ه يي با كش��ورها 
داش��ته باش��يم و در اقتصاد آنها نفوذ كنيم به وضعيت 
كنوني دچار نمي ش��ويم. وي در ادامه افزود: با همكاري 
با كش��ورهايي همچون اندونزي، مالزي، تايلند، تايوان و 
به طور كلي كش��ورهاي عضو اتحاد جنوب ش��رقي آسيا 
ك��ه از ش��اخص هاي اقتصادي عالي برخوردار هس��تند 
مي تواني��م ع��الوه بر ف��روش نفت با تكيه ب��ر نيروهاي 
متخصص و داش��تن س��رمايه هاي فني و تكنولوژيك و 
حتي با اس��تفاده از منابع مالي كش��ورهاي اروپايي در 
اين كش��ورها سرمايه گذاري كنيم و با توليد محصوالت 
در صنايع مختلف از جمله پتروش��يمي، سيمان، فوالد، 
فلزات، كاشي و سراميك و پااليشي بازارهاي پر جمعيت 
اين كشورها )مانند بازار 250 ميليون نفري مالزي( را در 
دس��ت بگيريم و در عين حال ب��ا بازارهاي ديگر ارتباط 

برقرار كنيم. 
دانش��مند الزمه اين كار را هم��كاري دولت و بخش 
خصوصي دانس��ت و گفت: دولت باي��د فعاليت خود را 
بيشتر كند و بخش خصوصي هم بايد كمتر سود خود را 
در نظر بگيرد و به موفقيت هاي ملي بينديشد. دانشمند 
در ادامه به توافق ايران با كش��ورهاي غربي بر سر مساله 
هس��ته يي اش��اره كرد و گفت: با فضاي اقتصادي حاكم 
و رك��ود اقتصادي موجود هرچقدر ب��ا اقتصاد جهاني و 
سازمان ها و اتحادهاي بين المللي آميخته تر شويم بهتر 

مي توانيم مسائل را حل و فصل كنيم. 

بينالملل

گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از حال و آينده ماهيان خاوياري ايران 

چگونه»فسيلهايزنده«دريايخزرنابودميشوند
ماهي��ان خاوي��اري ي��ا اس��تورژن يك��ي از با 
ارزش تري��ن گونه ه��اي آبزيان به ش��مار مي روند 
كه از قدمتي چند صد ميليون س��اله برخوردارند 
و س��ابقه آنها به عصر ژوراسيك بازمي گردد و به 
علت اين سابقه تاريخي فسيل زنده نام گرفته اند. 
تاكنون 25گونه از اين ماهيان در دنيا شناس��ايي 

شده اند.
يكي از اماكن مهم زندگي اين ماهيان، درياي 
خزر اس��ت و در ح��دود 85 تا 90درصد كل صيد 
جهان��ي اين ماهي��ان، مربوط به اين دريا اس��ت. 
در حوض��ه دري��اي خ��زر روي هم رفت��ه 6 گونه 
ماهيان خاوياري زيس��ت مي كنن��د كه پنج گونه 
آنها رودكوچ هس��تند؛ يعني در دريا تغذيه و رشد 
مي كنند و پس از رس��يدن به بل��وغ و توليد مثل 
وارد آبه��اي ش��يرين رودخانه هاي ب��زرگ حوزه 
اين دريا مي ش��وند. پن��ج گونه از ان��واع ماهياني 
كه در درياي خزر زيس��ت مي كنند ش��امل فيل 
ماهي)بل��وگا(، تاس ماهي ايراني )قره برون(، تاس 
ماهي روس��ي)چالباش(، ازون برون)س��وروگا( و 

شيپ هستند.
 ه��دف از صيد ماهيان خاوي��اري صيد ماهي 
م��اده با خاويار اس��ت. بيش��ترين مي��زان خاويار 
تولي��دي ايران مربوط ب��ه 3 گونه قره برون، تاس 
ماهي روس��ي و ازون برون اس��ت و مقدار خاويار 
تولي��دي از گونه هاي فيل ماهي و ش��يپ كمتر از 
3 گونه ديگر است اما بطور عمده بيشترين ميزان 
 صي��د و اس��تحصال خاويار را قره برون تش��كيل

مي دهد.
 گوشت ماهيان خاوياري داراي ارزش اقتصادي 
قابل مالحظه يي اس��ت و در بخ��ش فرآورده هاي 
شيالتي از گوشت آنها در صنايع كنسروسازي، از 
پوست آنها در صنايع چرم سازي و از كيسه شناي 
آنها در صنايع چسب س��ازي اس��تفاده مي ش��ود. 
شايان ذكر است كه خاويار ايران برحسب شرايط 
خاص فيزيكي و ش��يميايي آب نس��بت به خاويار 
چهار كش��ور حاش��يه درياي خ��زر از مرغوبيت و 

كيفيت باالتري برخوردار است.
 از آنج��ا كه طي دو دهه گذش��ته ميزان صيد 
ماهيان خاوياري و اس��تحصال خاويار درياي خزر 
بيش��ترين روند نزولي را نسبت به سنوات گذشته 
داش��ته اس��ت، در اين گزارش به بررس��ي ميزان 
تولي��د و دالي��ل كاه��ش خاوي��ار در درياي خزر 

پرداخته مي شود. 
صي��د ماهي��ان خاوي��اري در بخ��ش جنوبي 
درياي خزر قبل از س��ال 1324 توس��ط قرماق و 
طي س��ال هاي 1324 الي 1334 عمدتا توس��ط 
توره��اي پنبه يي و پس از آن به وس��يله دام هاي 
كاپروني انج��ام مي گرفت. هم اكنون نيز صيد اين 
ماهيان صرفا با دام هاي شناور و ثابت گوش گير( 
با ابعاد و چش��مه هاي مختلف در نوار س��احلي و 
 مص��ب رودخانه ه��ا در 5 ناحيه ش��يالتي صورت 

مي پذيرد. 
روس��ي  صي��ادان  1219شمس��ي  س��ال  در 
در اس��تان گيالن )عمدت��ا رودخانه س��فيدرود( 
101112 ع��دد ماه��ي خاوي��اري صي��د كردند. 
درحالي كه در سال 1259شمسي حدود 300نفر 
اتباع روسي اواخر بهمن ماه روزانه از 600 تا 800 
ع��دد، در ماه مارس، روزان��ه 2000 عدد و در ماه 
آوريل، روزانه از 3500تا 3800عدد ماهي)ازجمله 
تاس ماهيان( را صيد مي كردند. در گذشته عمده 
صيد ماهي��ان خاوياري در ح��وزه جنوبي درياي 
خ��زر مربوط به رودخانه س��فيدرود ب��ود بطوري 
ك��ه محققي��ن معتقدند صي��دگاه س��فيدرود كه 
بر كناره رودخانه س��فيدرود مس��تقر بود، ساالنه 
حدود 50 تن اس��تحصال خاويار داش��ت و عمدتا 
صيدگاه ه��اي ت��اس ماهيان در ج��وار رودخانه ها 

تاسيس مي گرديد.
 در دوران گذش��ته و با ش��كل گيري ش��يالت 
ايران، پره كش ها ب��ه صورت پيمانكار عمل كرده 
و ب��ا پذي��رش ش��رايط معيني ح��دود 40درصد 
ماهيان صيد ش��ده را تحويل ش��يالت مي دادند. 
ب��ا توجه ب��ه اهمي��ت اينگونه ماهي��ان و دخالت 
س��ازمان هاي بين الملل��ي و قرار گرفت��ن اينگونه 
ماهي��ان تحت پيمان س��ايتس( پيم��ان تجارت 
بين الملل��ي گونه هاي جانوري و گياهان وحش��ي 
در مع��رض خطر انقراض( كه س��هميه بندي صيد 
را براي كش��ورهاي س��احلي درياي خزر به دنبال 
داش��ت، روند كاهش ذخاير ُكند شد و اميد براي 
حفظ ذخاير آنها افزايش يافت؛ اما طي س��ال هاي 
اخير بررس��ي روند صيد و بهره ب��رداري از ذخاير 
ماهي��ان خاوياري درياي خ��زر و همچنين تكثير 
مصنوعي و بازس��ازي ذخاير آنها، متاسفانه مبين 
كاهش چش��مگير ذخاير طبيعي تاس ماهيان در 
دري��اي خزر، )انقراض ماهي��ان خاوياري( نابودي 
رودخانه ها، رش��د فزآينده صيد غيرمجاز و توسعه 
منابع آلوده كننده اين اكوسيس��تم منحصر به فرد 

بوده است
طي دو دهه اخي��ر ذخاير ماهيان خاوياري در 
جه��ان و در درياي خزر به ش��دت كاهش يافته و 
ميزان صيد آن از 16/3 هزار تن در س��ال 1990 
با 97/7 درصد كاهش، به مقدار 380 تن در سال 

2009 رسيده است. 
در س��ال 1389 در س��ي ودومي��ن اج��الس 
كميس��يون مناب��ع زنده درياي خ��زر در باكو و با 
تواف��ق پنج كش��ور س��احلي خزر، صي��د تجاري 
ماهيان خاوياري براس��اس تصميم س��ران ايران، 
روس��يه، جمه��وري آذربايج��ان، تركمنس��تان و 
قزاقستان براي 5 س��ال ممنوع شد. پس از اتمام 
اي��ن دوره مج��ددا به م��دت دو س��ال ممنوعيت 
صيد توس��ط كنوانسيون سايتس اعالم شد و پس 
از تمديد مجدد از س��ال 2016 به مدت 5 س��ال 
ديگر ممنوعيت صيد تجاري اعمال گرديد. هدف 
از ممنوعي��ت صي��د تجاري، ايج��اد فرصت براي 
تكثير مجدد و احياي آنها در دريا بيان شد و مقرر 
ش��د صيد خاوياري در زمان ممنوعيت صيد فقط 
براي كارهاي تحقيقاتي و تكثير و بازسازي ذخاير 

پرورش بچه ماهي انجام گيرد. 
ميزان استحصال خاويار در سال 1371 حدود 
261/6تن و در س��ال 1375 ح��دود 155تن بود 
كه متاس��فانه در سال 1394 با حدود 100درصد 
كاهش به 1/4تن رس��يده است. تمامي گونه هاي 
ماهي��ان خاوياري درياي خ��زر در معرض خطر و 
برخي از گونه ها مانند ش��يپ در آس��تانه انقراض 

نسل قرار دارند.
 توجه و نگرش به ميزان صيد ماهيان خاوياري 
در س��ال 1375و مقايسه آن با ميزان صيد آن در 
س��ال 1394 با وجود كاهش صيد 98 الي تقريبا 
100درص��دي اي��ن ماهيان اين مه��م را جلوه گر 
مي كند كه انقراض اين ماهيان درحال وقوع است 
و ب��ا توجه به وضع حاكم بر حفاظت و احياي اين 
ذخاير با ارزش و متاس��فانه عدم هماهنگي علمي 
و عمل��ي و در نتيج��ه اق��دام همگام پنج كش��ور 
بهره بردار حاش��يه درياي خزر، ش��اهد كاهش هر 
چه بيش��تر اين ماهيان در سال هاي آتي خواهيم 

بود. 

ميزان اس��تحصال خاويار نيز كه با ميزان صيد 
ارتباط مستقيم دارد، طي دوره هاي مورد بررسي، 
تقريب��اً وضعيتي مش��ابه ميزان صيد را داش��ته و 

كاهش شديدي را نشان داده است. 
درصد صيد گونه اي ماهيان خاوياري از س��ال 
1371تا 1392 متغير بوده اس��ت. در سال 1371 
بيش��ترين س��هم صيد مربوط به گونه ازون برون 
با 44/6درصد بود. در اين س��ال سهم تاس ماهي 
ايراني 27/2درصد، تاس ماهي روسي 17/6درصد، 
فيل ماهي 9/6درصد و ش��يپ 0/9درصد بود. در 
س��ال 1380 اين روند ش��امل افزايش سهم تاس 
ماه��ي ايراني و كاهش س��هم ازون برون در صيد 
بود. به طوري كه تاس ماهي ايراني 64/2 درصد، 
ازون برون 19/2درصد، في��ل ماهي 10/1درصد، 
تاس ماهي روسي 3/6درصد و شيپ 2/9درصد از 

سهم صيد تاس ماهيان را دارا بودند. 
- عمده ترين عواملي كه موجب كاهش ش��ديد 
ذخاي��ر ماهيان خاوي��اري و وضعيت نامس��اعد و 
غيرقابل قبول در درياي خزر شده اند، عبارتند از:

1- تغيي��رات آب و ه��وا و كاه��ش كيفي��ت 
محيطي

2- فق��دان مديريت هماهن��گ و كارآمد روي 
ذخاير مشترك در بين5 كشور حاشيه درياي خزر 
3- فش��ار صيد غيرقانوني و خ��أ نبود قوانين 
جام��ع و بازدارن��ده جه��ت پيش��گيري از صي��د 
غيرمج��از و برخ��ورد س��ليقه يي و چندگان��ه ب��ا 

مرتكبين صيد غيرمجاز 
 4- رون��د رو به تخري��ب رودخانه ها و دريا به 
عنوان محل تخم ريزي و زيس��تگاه اين ماهيان و 
نق��ش آنها در كاهش ذخاي��ر و روند نزولي حجم 

توده زنده ماهيان خاوياري 
 5- هجوم شانه دار به درياي خزر 

6- عدم تكثير مناسب و كافي ماهيان خاوياري 
در كشورهاي حاشيه خزر 

 7- فق��دان ش��ناخت مناس��ب و پايين بودن 
آگاه��ي عموم��ي از مس��ائل زيس��ت محيطي و 

بي توجهي جوامع محلي به آن 
 8- نب��ود اس��تراتژي بلندم��دت بهره برداري 

پايدار ماهيان خاوياري 
 9- نبود سيس��تم كارآمد حفاظت از منابع به 
دالي��ل متعدد. در اين مي��ان صيد بي رويه و صيد 
غيرقانون��ي يكي از مهم تري��ن عوامل تاثيرگذار بر 

ذخاير است. 

 فرصت ها 
1- وجود 5 گونه از مهم ترين ماهيان خاوياري 

جهان در درياي خزر 
في��ل ماهي، تاس ماهي روس��ي، ت��اس ماهي 
ايراني، ازون برون و شيپ، ماهيان خاوياري درياي 

خزر هس��تند. اين دريا روزگاري 90-85درصد از 
تولي��د ماهيان خاوي��اري و خاويار جهان را تامين 
كرد كه در س��ال هاي اول قرن بيس��تم، توليد به 
ميزان 29 هزار تن بود. مي توان با اس��تفاده از اين 
فرصت و همكاري كش��ورهاي حاشيه درياي خزر 
ذخاير ماهيان خاوياري را بازسازي كرد و تجارب 

گذشته گواهي بر اين توانايي است.
 2. وج��ود مراك��ز تكثي��ر و پ��رورش و تجربه 
طوالن��ي در زمين��ه تكثي��ر و پ��رورش ماهي��ان 

خاوياري در طول سواحل ايران
 در سال 1350 نخستين مركز تكثير و پرورش 
ماهيان خاوياري با طراحي و همكاري كارشناسان 
ش��وروي در نزديكي سد س��نگر تاسيس شد. در 
س��ال 1369 مجتم��ع تكثي��ر و پرورش ش��هيد 
مرجاني ك��ه كار ماهيان گرمآب��ي را انجام ميداد 
ب��ه ماهي��ان خاوي��اري اختصاص يافت. از س��ال 
1375 مجتم��ع تكثي��ر و پرورش ش��هيد رجايي 
در سمسكنده س��اري فعاليت خود را تغيير داد و 
به كار ماهيان خاوياري پرداخت. در س��ال 1377 
مركز تكثير و بازس��ازي ذخاي��ر ماهيان خاوياري 

گرگان شروع به كار كرد.
كارگاه س��ياهكل ك��ه كار تكثي��ر و توليد بچه 
ماهيان اس��تخواني درياي خزر را عه��ده دار بود، 
تغيي��ر كارب��ري داد و ب��ه امر ماهي��ان خاوياري 
پرداخ��ت. مركز ديگ��ري نيز در نزديك��ي دهانه 
س��فيد رود در منطقه كياش��هر حدود 80 درصد 
از كاره��اي عمراني��اش به پايان رس��يده اس��ت. 
طي س��ال هاي 1388-1379 س��هم ه��ر يك از 
اس��تان هاي گيالن، مازندران و گلس��تان از توليد 
كل بچه ماهيان خاوي��اري به ترتيب 39/4، 24/3 
و 36/3درص��د ب��وده اس��ت. در10س��اله مذكور 
در اس��تان گي��الن 53639، مازن��دران 33010، 
گلس��تان 49399 و در مجم��وع 136048 بچ��ه 
ماه��ي خاوياري توليد و به رودخانه ها رهاس��ازي 
ش��ده اس��ت. بهره گيري از اين فرص��ت و بهينه 
كردن فرآيند تكثير و زيرس��اخت هاي موجود در 
اين مراك��ز و تامين مولدين م��ورد نياز براي اين 
مراك��ز و در كنار آنها مب��ارزه با صيد غيرقانوني و 
قاچاق مي تواند در افزايش ذخاير ماهيان خاوياري 

كارگشا باشد. 
 3- تجربه حدود صدس��اله تكثي��ر و پرورش 

ماهيان خاوياري و وجود كارشناسان خبره. 
4- ام��كان پ��رورش مولدين از بچ��ه ماهيان 
توليدي يا از ماهيان ن��ارس صيد ضمني پره ها و 

دام ها 
5- وج��ود مراك��ز دانش��گاهي و تحقيقاتي و 
موسسه تحقيقات بين المللي تاس ماهيان درياي 
خزر با كارشناسان خبره و كاربردي كردن پروژه ها

 يك��ي از مهم ترين نيازهاي تحقيقات كش��ور، 
وجود مراكز ويژه پژوهشي براي ماهيان خاوياري 
بود كه خوشبختانه اين مهم در سطح كشور وجود 
دارد. اي��ن مراكز مي توانند ب��ا كادري متخصص، 
مج��رب و دانش آموخته س��بب توانمندي بخش 
ش��يالتي)اجرا( ش��وند و راهكارهاي برون رفت از 

مشكالت را ارائه كنند.
6- وجود يگان حفاظت منابع آبزيان 

7- سرمايه گذاري دولت براي بازسازي ذخاير 
خوش��بختانه دولت اي��ران حت��ي در بدترين 
ش��رايط اقتصادي، اعتب��ارات الزم را براي اين امر 

فراهم كرده است.
 8- ايجاد سازمان هاي مردم نهاد)سمن ها( 

 اين س��ازمان ها نقش عمدهاي در موضوعات 
گوناگ��ون در كش��ورهاي درح��ال رش��د دارن��د. 
هم اكنون در ايران س��من هايي در رابطه با محيط 
زيس��ت ايجاد ش��ده اند كه اق��دام به پاكس��ازي 
انس��اني  پس��ماندهاي  از  طبيع��ي  محيط ه��اي 
مي كنند، اينگونه س��من ها در امر حفاظت ذخاير 

ماهيان خاوياري نيز مي توانند فعال شوند.
9- هماهن��گ ك��ردن سياس��ت هاي تكثي��ر، 

پرورش و صيد ماهيان خاوياري
10- بازار جهاني خاويار ايران

 در گذش��ته اتحاد ش��وروي خاويارهاي خود 
را ب��ا خاويار خريداري ش��ده از اي��ران به عنوان 
خاوي��ار ايران به بازاره��اي جهاني عرضه مي كرد. 
اين ش��هرت و كيفيت هنوز پابرجاست. امريكا به 
عنوان بزرگ ترين مصرف كننده خاويار در جهان، 
اروپ��اي غرب��ي و ژاپن همچنان خواس��تار خاويار 
ايران هس��تند و اين فرصتي اس��ت كه در صورت 
عدم توجه به آن، آينده بازار خاويار ايران را دچار 

تهديد جدي خواهد كرد.
11- وج��ود قواني��ن براي حفاظ��ت از ذخاير 

ماهيان خاوياري

 وج��ود ماده)26( قانون قاچاق كاال و ارز مبني 
بر اينكه صيد، عم��ل آوري، تهيه، عرضه، فروش، 
حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري 
كه ميزان و مصاديق آن توس��ط س��ازمان شيالت 
تعيين مي ش��ود، بدون مجوز اين سازمان مشمول 
مج��ازات قاچاق كاالي ممنوع اس��ت و همچنين 
قانون موافقتنام��ه حفاظت و بهره برداري بهينه از 
منابع زنده آبي درياي خزر كه در رابطه با حفاظت 
ذخاي��ر ماهيان درياي خزر تدوين ش��ده اس��ت، 
هرچند در عمل به س��بب مش��كالت اجتماعي - 
اقتصادي موجود به خوبي اجرا نمي ش��ود، اما اين 
قوانين مي توانند منجر به تش��ديد مجازات قاچاق 
خاويار ش��ده و تا ح��دودي از ش��دت صيد تاس 

ماهيان بكاهد. 

 تهديدها 
1- خطر انقراض ماهيان خاوياري 

به داليل��ي مانند اح��داث آب س��ازه ها، صيد 
غيرقانوني و شديد، آلودگي آب رودخانه ها و دريا، 
از ميان رفت��ن مكان هاي تكثير طبيعي ماهيان و 
ب��ازده اندك تكثير و رهاكرد بچ��ه ماهيان؛ چهار 
گونه فيل ماهي، ش��يپ، ازون برون و تاس ماهي 
روس��ي جزو گونه هاي در خطر انق��راض به ثبت 

رسيده اند.
)طبق آمار و واقعيت هاي موجود اگر ش��رايط 
كنوني)صي��د غيرمجاز، از بين رفت��ن مكان هاي 
تكثير طبيعي، آلودگي ه��اي محيط رودخانه ها و 
دريا، كاهش تكثير مصنوع��ي، كمبود مولدين و. 
.( ادام��ه يابد، ميزان صيد ماهي��ان خاوياري بالغ 
و تولي��د خاويار در س��ال 1404 ب��ه حدود صفر 
خواهد رس��يد. زماني كه ماهيان بطور مستقيم به 
رودخانه ها رهاسازي مي شوند نرخ بازماندگي آنها 
3-1درصد اس��ت، كاهش ذخاير ماهيان خاوياري 
در دري��اي خزر يكي از تهديدات جدي براي صيد 

و صيادي آنها است.

 2- از بي��ن رفت��ن مكان ه��اي تكثير طبيعي 
ماهيان خاوياري

 به داليلي ازجمله احداث آبسازه ها سدسازي، 
انح��راف آب رودخان��ه براي مقاصد كش��اورزي و 
احداث پل ها، سبب نابودي مناطق تكثير طبيعي 

ماهيان خاوياري درياي خزر شده است. 
3- صيد غيرقانوني و ش��ديد ماهيان خاوياري 

در رودخانه ها و دريا 
زي��ادي دلي��ل  و پژوهش��گران  كارشناس��ان 
اصلي كاهش ش��ديد ذخاير ماهي��ان خاوياري را 
صي��د غيرقانوني اين ماهي��ان مي دانند. اگر صيد 
غيرقانوني و بي رويه ماهيان خاوياري � همچنانكه 
تاكنون تجربه ش��ده اس��ت � ادامه يابد به زودي 
ش��اهد از بين رفتن اين ماهي��ان در درياي خزر 
خواهيم بود. در نتيجه صيد زياد ماهيان خاوياري 
زير سن بلوغ توسط دام هاي نايلوني صيد ماهيان 
اس��تخواني، پشتوانه ذخاير ماهيان خاوياري مورد 
تهديد قرار گرفت. دام هاي گوشگير نايلوني ماهيان 
استخواني، ماهيان خاوياري نابالغ را كه بيشتر در 
س��نين 10-4س��الگي قرار دارند، از ذخاير حذف 
مي كنند. هر 12/8رشته دام ماهيان استخواني در 
گي��الن يك ماهي كوچك خاوياري را ميكش��ند، 
اين مقدار براي استان مازندران يك ماهي در برابر 
هر 19/5رش��ته دام است. در طول 14روز و انجام 
115گش��ت دريايي، 17ماهي خاوياري نارس در 

468رشته دام صيادان غيرمجاز كشف شد. 
برآوردهاي انجام ش��ده توس��ط كارشناس��ان 
شيالت اس��تان مازندران حاكي است كه در طي 
س��ال هاي 1359-1369 ح��دود 12ميليون بچه 
ماهي خاوياري توس��ط دام هاي ماهيان استخواني 

نابود شده اند. در س��ال 1388 يك ميليون رشته 
دام ماهي��ان اس��تخواني و 157ه��زار رش��ته دام 
ماهي��ان خاوياري صيادان غيرمجاز توس��ط يگان 
حراست كشف و ضبط شد، با احتساب اينكه اين 
تعداد دام فقط نيمي از دام هاي غيرمجاز باش��ند، 
مي ت��وان برآورد كرد كه اگر هر دام در هر ده روز 
يك بچه ماهي يا ماهي نارس تاس ماهيان را صيد 
كرده باش��ند در س��ال مذكور 2/3ميليون ماهي 

خاوياري از چرخه حيات خارج شده اند.
 صي��د غيرقانوني ماهيان خاوياري 10-6 برابر 
بيش از صيد با مجوز اس��ت. كارشناس��ان درياي 
خزر، اينگونه صيد در س��ال هاي 2004-2006 را 
در تمامي كش��ورهاي س��احلي 12-10 هزار تن، 
برآورد كرده اند كه در روس��يه فدرال اين تخمين 
2700تن در سال 2004 است كه 550 تن خاويار 
حاصل آن بوده اس��ت و اين باوركردني نيست كه 
بخش اعظم اين خاويار ب��ه بازارهاي جهاني وارد 
ش��ده اس��ت. صيد غيرمجاز يك��ي از بزرگ ترين 
تهديدهاي ذخاير ماهيان خاوياري اس��ت بنابراين 
از نظر بنيادي الزم اس��ت ك��ه از صيد غيرقانوني 
در تمامي مناطق خزري پيش��گيري ش��ود. صيد 
غيرمج��از، نتيجه��اي ج��ز مرگ ذخاي��ر ماهيان 
خاوي��اري دري��اي خزر را در پي نخواهد داش��ت. 
صيد غيرقانوني مهم ترين تهديد و فاكتور اثرگذار 

بر جمعيت ماهيان خاوياري است.
 4- تجارت جهاني خاويار قاچاق

 براس��اس ب��رآورد س��االنه از طري��ق فرودگاه 
جان اف كن��دي نيويورك 31ه��زار پوند )حدود 
14ت��ن( خاويار قاچ��اق به امريكا وارد مي ش��ود، 
تخمين ديگري نش��ان داده است كه يك شركت 
واردكننده خاويار در امريكا در س��ال 1999 طي 
شش ماه 21هزار پوند خاويار به امريكا وارد كرده 
كه فقط 1880 پوند آن قانوني بوده اس��ت. روزانه 
حدود 100تن گوش��ت قاچ��اق ماهيان خاوياري 
در مس��كو به فروش مي رسد، بهاي خاويار قاچاق 
بس��يار ارزان تر از خاويار قانوني اس��ت )به ترتيب 
57/5 و 177دالر امري��كا(، قيمت هر كيلو خاويار 
قانوني در فروش��گاه هاي آزاد فرودگاه مسكو 858 
دالر است. در س��ال 2004 مقدار ضبط و توقيف 
گوشت تاس ماهيان در روسيه 200تن بوده است 
كه براس��اس تخمين ها فق��ط 10درصد كل صيد 
غيرمجاز اس��ت، برآوردها حاكي اس��ت كه ساالنه 
حدود 600 تن خاويار قاچاق استحصال مي شود و 
اي��ن يعني صيد 6 هزار تن تاس ماهيان از منطقه 
ولگا. خاويار قاچاق جمهوري آذربايجان به تركيه 
و از طري��ق تركيه به كش��ورهاي اروپايي ارس��ال 
مي ش��ود. خاويار از ايران به امارات متحده عربي و 
در برخ��ي اوقات به جمهوري آذربايجان و از آنجا 
به تركيه قاچاق مي ش��ود، خاويار قاچاق روس��يه، 
ابتدا به سنت پترزبورگ و از آنجا به بنادر اروپايي 
و به ويژه بندر آنت��ورپ در بلژيك و بندر روتردام 

در هلند فرستاده مي شود. 
هرچن��د مقررات س��ايتس اج��ازه اين تجارت 
را نمي ده��د، اما كماكان اين روند متوقف نش��ده 
است. در طي سال هاي اخير در كشورهاي حاشيه 
دري��اي خزر، خاوي��ار قاچاق را به عن��وان خاويار 
پرورشي، صادر كنند. سازمان هاي جهاني مسوول 
باي��د از صدور و ورود خاويار قاچ��اق به هر نقطه 
از دني��ا جلوگي��ري كرده و ب��راي آن جريمه هاي 
سنگين وضع نمايند. عدم توجه به اين تهديد، به 
دليل س��ود حاصله از فروش اين كاال سبب فشار 
بيش��تر بر ذخاير تخريب ش��ده ماهيان خاوياري 

درياي خزر خواهد شد.
5- عدم امكان تامين مولدين كافي

6- افزايش نرخ بيكاري ساحل نشينان در ايران 
و ساير كشورهاي حوزه درياي خزر

7- نداشتن امكانات الزم و تجهيزات كافي
8- سوءاستفاده از خالهاي قانوني

 در مب��ارزه با صيد غيرقانوني و فش��ار مقامات 
استان هاي س��احلي براي عدم اجراي قوانين صيد 
غيرمجاز قوانين الزم براي مبارزه با صيد غيرقانوني 
كه مس��بب اصلي كش��تار بچه ماهيان خاوياري و 
ماهيان جوان هستند، وجود دارد، اما اراده كافي در 
مسووالن نهادهاي اجرايي و قضايي براي پيشگيري 
از اي��ن جرم و مبارزه با آن وجود ندارد. در مواردي 
كه مجرمي ب��ه مراجع قضايي معرفي مي ش��ود، با 

تخفيف هاي بسيار روبرو مي گردد. 
9- توجه كش��ورهاي حاش��يه دري��اي خزر به 
سرمايه گذاري هاي زودبازده، مانند نفت و توريسم

 كشورهاي حاشيه درياي خزر يعني آذربايجان، 
روسيه، قزاقس��تان و تركمنستان، تمامي كوشش 
خود را بر س��رمايه گذاري در صنايع اكتشاف نفت 
و گاز ب��ه كار مي گيرند. جمه��وري آذربايجان در 
حال س��اخت بزرگ ترين جزيره مصنوعي جهان، 
روبروي باكو با بلندترين آس��مانخراش دنياس��ت. 
اين كش��ور برنامه ريزي كرده اس��ت كه تا س��ال 
2020 س��االنه 20ميلي��ون گردش��گر خارجي را 
ج��ذب نمايد. اين ث��روت طبيع��ي و زيبايي هاي 
منطقه به قدري پرجاذبه و سودآور است كه ثروت 
اصلي درياي خزر يعني ماهيان خاوياري را به بوته 

فراموشي سپرده است
10- در مع��رض خطر بودن جايگاه بازارخاويار 

وحشي ايران 
در جه��ان ممنوعي��ت صيد تج��اري ماهيان 
خاوي��اري و خاوي��ار كه با هدف بازس��ازي ذخاير 
انجام شده ممكن اس��ت در صورت عدم اقدامات 
الزم در جهت توس��عه صنعت آبزي پروري ماهيان 
خاوياري منجر ش��ود كه به صنع��ت خاويار ايران 
در بازار جهاني آس��يب وارد شود. ازاين رو، توليد 
خاويار پرورشي مرغوب مي تواند همچنان خاويار 
ايران را در آينده با خاويار پرورش��ي كش��ورهاي 
پيش��رو در صنعت پ��رورش، قابل رقاب��ت نمايد. 
ارزيابي مستمر بازار جهاني و برگزاري نشست هاي 
تخصصي و تدوين برنامه هاي اجرايي كوتاه مدت و 
بلندم��دت براي حفظ جاي��گاه خاويار ايران امري 

اجتناب ناپذير است. 

ميزان استحصال خاويار در سال 1371 
حدود 261/6تن و در سال 1375 

حدود 155تن بود كه متاسفانه در سال 
1394 با حدود 100درصد كاهش به 
1/4تن رسيده است. تمامي گونه هاي 

ماهيان خاوياري درياي خزر در 
معرض خطر و برخي از گونه ها مانند 

شيپ در آستانه انقراض نسل قرار 
دارند

                                                                                                      

در گذشته اتحاد شوروي خاويارهاي 
خود را با خاويار خريداري شده از 

ايران به عنوان خاويار ايران به بازارهاي 
جهاني عرضه مي كرد. اين شهرت و 

كيفيت هنوز پابرجاست. امريكا به عنوان 
بزرگ ترين مصرف كننده خاويار در 
جهان، اروپاي غربي و ژاپن همچنان 

خواستار خاويار ايران هستند و اين 
فرصتي است كه در صورت عدم توجه 
به آن، آينده بازار خاويار ايران را دچار 

تهديد جدي خواهد كرد
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كارشناسان در ميزگرد اجراي كامل استاندارد بين المللي گزارشگري مالي خواستار شدند

اجراي بي قيد و شرط IFRS براي پيوند به نظام مالي جهاني

 اجراي كامل IFRS اجتناب  ناپذير است
 عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: 
بان��ك اطالعات��ي از وثاي��ق بانكي الزم اس��ت زيرا 

ميليون ها پرونده تسهيالتي در كشور وجود دارد. 
احم��د ب��دري در ميزگ��رد سياس��تي»ارتقاي 
نظام نظ��ارت بر بانك ها و اجراي كامل اس��تاندارد 
بين المللي گزارش��گري مالي IFRS« در بيس��ت و 
هفتمين همايش س��االنه سياست هاي پولي و ارزي 
با بي��ان اين مطلب اف��زود: بازطراحي نظام نظارت 
از س��ال ۱۳۹۳ آغاز و انجام شد و امروز در مرحله 

استقرار است. 
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي اصالح 
صورت هاي مالي بانك ها براساس گزارشگري مالي 
بين الملل��ي IFRS گفت: اص��الح صورت هاي مالي 
بخ��ش كوچكي از طرح اص��الح نظام بانكي بود كه 

البته نمود بيشتري پيدا كرد. 
وي با بي��ان اينكه اصالح نظام بانكي براس��اس 
اص��ول ۲۹گانه بانك و بومي س��ازي الزم آن پيش 
رفته اس��ت، افزود: نمونه يي براي صورت هاي مالي 
بانك ها براس��اس اس��تاندارد IFRS تهيه ش��د كه 

نمونه همگرا با اين استاندارد نام گذاري شد. 
ب��دري توضي��ح داد ك��ه بانك مرك��زي بعد از 
بحث هاي كارشناسي به اين نتيجه رسيد كه اجراي 
اس��تاندارد گزارش��گري مال��ي بين المللي ضرورت 
بسيار بااليي دارد اما از آنجا كه در يك مرحله قابل 

اجرا نيست بنابراين بايد در دو مرحله اجرا شود. 
مش��اور رييس كل بانك مركزي ب��ا بيان اينكه 
اجراي كامل اس��تاندارد گزارش��گري مالي به دليل 
م��راودات بين المللي بانك ها اجتناب ناپذير اس��ت، 
گفت: ولي اهلل س��يف ني��ز كه خ��ود فارغ التحصيل 
حس��ابداري اس��ت و س��ال هاي متمادي در بانك 
تخص��ص دارد بيش از ديگران نگ��ران نحوه اجراي 
اس��تاندارد IFRS در بانك ها بود و به همين دليل 
جمع بندي اين ش��د ك��ه در مرحله اول در س��ال 
۱۳۹۴ اجراي اين اس��تاندارد آغاز و در سال ۱۳۹۵ 

تكميل شود. 
وي ب��ا بي��ان اينكه اگ��ر در صورت ه��اي مالي 
يادداشت ريسك نباشد كسي در دنيا آن را نگاه هم 
نمي كند، افزود: قصد ما در مرحله اول آشنايي نظام 
بانكي با فرهن��گ و ادبيات IFRS بود زيرا موضوع 

ريسك بايد از قالب جلسات معمولي خارج شود. 

 شفافيت ذات IFRS است
عضو هيات علمي دانش��گاه شهيد بهشتي ذات 
اس��تاندارد IFRS را ش��فافيت و نه ارزش منصفانه 
دانس��ت و افزود: در صورت ه��اي بانكي ۱۶۹مورد 
تغيي��ر يافت كه يا در جهت ارتقاي ش��فافيت يا در 

جهت همگرايي با IFRS بود. 
بدري ادامه داد كه بانك ها در سال نخست براي 
اجراي IFRS با برخ��ي محدوديت ها مواجه بودند 
ولي در س��ال جاري بانك مركزي اص��رار دارد كه 
حتما بايد ۵۴ مورد يادداش��ت مرتبط با ريسك در 

صورت هاي مالي لحاظ شود. 
مشاور رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد 
ك��ه اجراي مرحله دوم IFRS ب��ا اجبار امكان پذير 
نيس��ت و نياز به زيرس��اخت هاي داخلي و بيروني 
آمادگي حسابرس��ان ايراني به ويژه در زمينه ارزش 

منصفانه دارد. 
وي با بيان اينكه Banking Core نياز به ارتقا 
دارد، اظهار كرد: بانك اطالعاتي از وثايق الزم است 
زيرا ميليون ها پرونده تس��هيالتي در كش��ور وجود 

دارد. 
بدري خاطرنش��ان كرد كه مرحله اول استاندارد 
IFRS به خوبي امسال تمام خواهد شد ولي پيش 
نياز اجراي مرحله دوم تكميل ش��دن زيرساخت ها 
و ورود بان��ك مرك��زي و س��ازمان ب��ورس و ديگر 

سازمان هاي مرتبط است. 

 زيرساخت هاي IFRS در كشور فراهم نيست
در همين ميزگرد، دبيركل و رييس هيات مديره 
جامعه حس��ابداران رس��مي اي��ران با بي��ان اينكه 
زيرس��اخت هاي IFRS در كش��ور فراهم نيس��ت، 
گفت: بايد دانش فني اين اس��تانداردها به كش��ور 

وارد شود. 
سيد محمد علوي افزود: بحث IFRS همگرايي 
با نظام جهاني ايجاد مي كن��د از اين رو نمي توانيم 
به علت اينكه زيرس��اخت هاي الزم را نداريم به اين 

سمت حركت نكنيم. 
دبيركل و رييس هيات مديره جامعه حسابداران 
رس��مي اي��ران ادام��ه داد: براي داش��تن مبادالت 
اقتصادي با كش��ورهاي مختلف بايد به نظام جهاني 
بپيونديم از اين رو زبان حسابداري مي تواند ما را به 

اين نظام متصل كند. 

علوي با بي��ان اينكه تفاوت هاي��ي در بانكداري 
با كش��ورهاي ديگر داري��م، افزود: اس��تانداردهاي 
حسابداري قاعده محور اس��ت و بر قواعد مشخص 

تاكيد دارد ولي IFRS اينگونه نيست. 
دبيركل و رييس هيات مديره جامعه حسابداران 
رس��مي ايران ب��ا تاكيد بر اينكه IFRS بخش��ي از 
اقتصاد ملي ما را نش��ان مي ده��د، گفت: به همين 
دلي��ل همه بايد براي اجرايي ش��دن اين مهم ورود 

كنند تا بتوانيم IFRS را پياده سازي كنيم. 
وي با بيان اينكه دوره ۳تا ۵ سال براي پيوستن 
به IFRS پيش بيني ش��ده است، افزود: نظام بانكي 
ما تفاوت عمده يي با بقيه دارد. از لحاظ س��اختاري 
و قواعد نمونه مش��ابهي ن��دارد از اين رو منحصر به 

فرد است. 
عل��وي ادامه داد: اين قوانين ب��ه صورت موازي 
بوده يعني نگراني براي سال اول نخواهيم داشت و 
براساس دفاتر، صورت هاي مالي را خواهيم داشت. 

IFRS خأل دانش فني در اجراي 
دبيركل و رييس هيات مديره جامعه حسابداران 
 IFRS رسمي ايران تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم
را به بهترين نحو پياده س��ازي كنيم ولي الزمه اين 
كار داش��تن دانش فني اس��ت. از اين رو بايد بانك 
مركزي تجربه دهه ۴۰ و ۵۰ در خصوص بورس��يه 
كردن برخي از حس��ابداران را درب��اره متخصصان 
ح��وزه IFRS عمليات��ي كن��د. علوي يادآور ش��د: 
موسس��ه آموزش بانكداري اي��ران در دوره هايي به 
آم��وزش اين اصول مهم پرداخته اس��ت.  در ادامه 
اي��ن ميزگ��رد، مديرعام��ل بانك رفاه گف��ت: نظام 
بانكي ما هنوز نيازمند اقدامات بيش��تري در زمينه 
IFRS است تا با استانداردهاي روز دنيا تطبيق يابد 
بنابراين اجراي آن بايد به صورت تدريجي و مرحله 

به مرحله صورت گيرد. 
محمدعلي سهماني اصل با بيان اينكه بانك ها به 
عنوان مهم ترين نهادهاي مالي محس��وب مي شوند، 
اظهار كرد: ۸۰درصد تامي��ن مالي خانوارها افراد و 
بنگاه ها توسط نظام بانكي صورت مي گيرد. ساختار 
تامين مالي كش��ور بانك محور است و اهميت نظام 
بانكي در بازاره��اي مالي چه از ديدگاه بنگاه ها چه 
از برد سرمايه گذاري كه بخش قابل توجهي از نظام 
بانكي بانك هاي خصوصي حاضر در بورس از س��ند 
بسيار حائز اهميت اس��ت. سهماني اصل ادامه داد: 
اب��زار اصلي انتقال گزارش هاي بانك ها به ذي نفعان 
صورت هاي مالي آنهاس��ت و گزارشگري مالي ابزار 
اصلي ش��فافيت در نظام بانكي محس��وب مي شود 
بنابراين دس��تگاه هاي ناظر و اركان نظارتي داخلي 
بانكي باي��د تالش كنند كه اي��ن صورت هاي مالي 

قابل اتكا براي ذي نفعان باشد. 

  بايد صورت هاي مالي را اعتمادپذير كنيم
مديرعام��ل بانك رف��اه تاكيد ك��رد: بانك ها از 
س��ال هاي دور م��ورد اعتماد ذي نفع��ان بوده اند و 
با وجود مش��كالت اخير هنوز ه��م به عنوان مورد 
اعتماد تري��ن رك��ن نظام مالي به حس��اب مي آيند 
در نتيج��ه بايد اقدامي ص��ورت گيرد كه خروجي 
صورت هاي مال��ي از اعتمادپذيري ب��اال برخوردار 

شود. 
وي اف��زود: بهترين اب��زار براي اعتماد س��ازي 
IFRS اس��ت ك��ه مي تواند مكمل دس��تگاه هاي 

نظارتي و اركان نظارتي داخل بانكي باشد. 
س��هماني اصل ادام��ه داد: با پيچيدگ��ي امروز 
فرآيند كس��ب و كار نقش موث��ر بانك ها به عنوان 
تنها شريان جذب سرمايه خارجي محسوس است 
و با بين المللي ش��دن فرايند هاي تامين مالي لزوم 
استفاده از اس��تانداردهاي بين المللي بر هيچكس 

پوشيده نيست. 
مديرعام��ل بان��ك رفاه خاطرنش��ان كرد: نظام 
بانكي ما هنوز نيازمند اقدامات بيشتري است تا با 
استانداردهاي روز دنيا تطبيق يابد بنابراين اجراي 
IFRS بايد به صورت تدريجي و مرحله به مرحله 

صورت گيرد. 
وي يادآور ش��د: كاري كه سال گذشته بانك ها 
انجام دادن��د و در صورت هاي مالي خود منتش��ر 
كردند بيش��تر از بعد الزام به افشا بود تا شفافيت و 

هنوز فاصله زيادي تا رعايت IFRS داريم. 
 IFRS س��هماني اصل تصريح كرد: براي اجراي
الزاماتي وجود دارد ك��ه يكي از آنها هزينه اجراي 
اس��تاندارد اس��ت كه محدوديتي براي بانك ها به 

حساب مي آيد. 
وي ادامه داد: محدوديت ديگر ش��رايط خاص 
نظام بانكي كشور اس��ت؛ به لحاظ ركود اقتصادي 
كه س��ايه اش روي بانك ه��ا وج��ود دارد مواردي 
مانند وصول بدهي يا امكان فروش دارايي ها براي 
بانك ها سخت شده است كه اين محدوديت اجراي 
دقيق استاندارد به ويژه IFRS را سخت تر مي كند. 
س��هماني اصل با اش��اره به راهكارهاي پيش رو 
گفت: بانك مركزي بايد با نظام بانكي تعامل كند و 
بانك ها تا جايي كه مي توانند IFRS را اجرا كنند 
و آثار آن را در دوره طوالني تري مدنظر قرار دهند. 

 بانك ها مشكلي براي اجراي IFRS ندارند
قائم مقام بانك صادرات ديگر سخنران حاضر در 
اي��ن ميزگرد بود كه در رابط��ه با اجراي IFRS در 
كش��ور گفت: بانك ها مش��كل چنداني براي اجراي 
اس��تاندارد IFRS ندارند بلكه بيش��تر اختالف نظر 
در مراجع است كه هر مرجعي يك نظري مي دهد. 
حميد تهرانفر اظهار كرد: سخنانم را با نقل قولي 
از يك��ي از مترجم هاي مطرح كش��ور آغاز مي كنم، 
اين مترجم مي گفت:»فن ترجمه فن س��ر به ديوار 

كوفتن است. 
برخ��ي اوقات براي پيدا كردن يك لغت چندين 
هفته زمان مي برد«. بحث نظارت هم اينطور است. 
نظارت بانك مركزي س��ر به ديوار كوفتن اس��ت نه 
اينكه كار س��ختي باشد بلكه مدعي زياد دارد و هر 
كس��ي از هر مرجعي به اين حوزه وارد ش��ده و در 

نتيجه در كار اخالل ايجاد مي شود. 
تهرانف��ر به وقايع اخير نظام بانكي و بي اعتمادي 
به موسس��ات غيرمجاز اش��اره ك��رد و گفت: براي 
نظ��ارت بايد اه��داف و قواعد كلي تدوين ش��ود تا 
نظ��ارت به خوب��ي صورت گيرد. اي��ن امكان وجود 
ندارد هر كس��ي از هر نه��ادي در كار بانك مركزي 

دخالت كند. 
معاون س��ابق نظارتي بانك مرك��زي همچنين 
به اختالف نظ��ر تغيير صورت ه��اي مالي از نقدي 
ب��ه تعهدي اش��اره ك��رد و افزود: آن زم��ان هم به 
نظرات توجه نش��د. تنها چند برگ كاغذ بدون مهر 
و نش��ان به بانك ها ابالغ ش��د و درنهايت وضعيت 

كنوني به وج��ود آمد. وي تصريح ك��رد: اگر از ديد 
بين المللي ب��ه IFRS نگاه كنيم اينطور برداش��ت 
مي ش��ود كه ايران اصال هيچ استانداردي را رعايت 
نمي كن��د. ولي ما بحثمان چه زمان��ي كه در بانك 
مركزي مسووليت داشتم و چه هم اكنون اين است 
كه موضوع بر س��ر استانداردهاست نه اينكه ما هيچ 

قانون و استانداردي در داخل نداريم. 

 تفاوت چنداني با بانك هاي دنيا نداريم
تهرانف��ر گف��ت: در ص��ورت بررس��ي از س��وي 
خارجي ها مشاهده مي شود كه در بانكداري تفاوت 
چنداني ب��ا بانك هاي دنيا نداري��م ولي چون ورود 

نمي كنند اين اختالف بزرگ رخ مي دهد. 
وي ب��ا بيان اينكه در روابط كارگزاري نمي دانيم 
بس��ياري از مشكالت را چطور حل كنيم، ادامه داد: 
چون اختالف نظر وجود دارد. زماني كه آقاي بدري 
از دانشگاه شهيد بهش��تي براي اصالح صورت هاي 
مالي با بانك مركزي همكاري خود را آغاز كرده اند، 
اش��تياق زيادي وجود داشت. شايد همكاران بانكي 
درگير مس��ائل بانكي ش��وند و نتوانن��د وقت كافي 
بگذارن��د ولي اين آقايان با اش��تياق و اطالع كامل 

كار را انجام دادند. 
معاون سابق نظارتي بانك مركزي گفت: باالخره 
اس��تانداردهاي IFRS را نمي توانس��تيم از دم اجرا 
كني��م بلكه بايد ب��ا اس��تانداردهاي داخلي تطبيق 
انجام مي ش��د كه البته هم اكنون اي��ن كار صورت 
گرفته اس��ت. هم اكنون مبن��اي خوبي براي اصالح 
ايرادات در آينده و دس��تيابي به گزارش هاي شفاف 

از بانك ها وجود دارد. 
تهرانف��ر در ادام��ه با بي��ان اينك��ه جرياني در 
جهان وج��ود دارد كه همه از آن پي��روي كرده اند 
و ما هم باي��د آن را انجام دهيم، گفت: مقاومت در 
برابر تغيي��رات در برخي مواقع به عنوان مانع عمل 
مي كن��د. هيچك��س ترديد ندارد اين اس��تانداردها 

براي بانك ها حياتي است. 
وي اف��زود: هر چقدر از IFRS بترس��يم و فرار 
كني��م مث��ل جريان فض��اي مجازي مي ش��ود. در 
تلويزيون و رس��انه ها اكثر مردم از فضاي مجازي بد 
مي گويند ولي همه استفاده مي كنند. اينكه بگوييم 
بد است و اس��تفاده نكنيم به مراتب بدتر از ورود و 

اصالح ايرادات است. 

 مرجع نظارت بر بانك ها مشخص نيست
مع��اون س��ابق نظارت��ي بانك مرك��زي ادامه 
داد: اصول اين اس��تانداردها خوب طراحي ش��ده 
و مبن��اي آن ني��ز در بانك ه��ا خوب آغاز ش��ده 
اس��ت. بانك ها مش��كل چنداني براي اجراي اين 
اس��تانداردها ندارند بلكه بيش��تر اختالف نظر در 
مراجع است كه هر مرجعي يك نظري مي دهد. 

وي اب��راز اميدواري كرد كه روزي برس��د كه 
براي هميش��ه اين اختالف نظرها تمام و مشخص 
ش��ود كه بانك مركزي مس��وول اين امور اس��ت. 
هر جا مخاطب بانك ها باش��د قطعا مسوول بانك 

مرك��زي اس��ت. تهرانفر گفت: مرج��ع نظارت بر 
بانك ها گم شده است! معلوم نيست بانك مركزي 
يا س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور ي��ا وزارت امور 

اقتصادي و دارايي مرجع است؟
وي با اشاره به اجراي استانداردهاي IFRS در 
س��ال اول گفت: بانك ها در سال اول صورت هاي 
مال��ي را به دو روش جديد و قديم اعالم كردند و 

اين موضوع تمريني براي حل ايرادات است. 
تهرانفر با تاكيد براينكه اين استاندارد شفافيت 
در نظ��ام بانكي را بس��يار باال مي ب��رد و ما را به 
جريان حرفه يي بانكداري هدايت مي كند، تصريح 
كرد: هنوز بس��ياري از مس��ائل مشاركت مدني و 
فروش اقساطي را بعد از گذشت چند سال اصالح 
مي كنيم طبيعي است كه اين استانداردها هم در 
آينده كم و زياد مي شود ولي اصل را بايد بپذيرم 

و اجرا كنيم. 

 اجراي كامل استاندارد بين المللي گزارشگري مالي
مدير مالي بانك پارسيان هم از ديگر حاضران 
در اين ميزگرد بود كه با تاكيد بر ضرورت اجراي 
كامل IFRS گفت: نظارت بانكي موثر در كش��ور 
نيازمند برق��راري پيش ش��رط هاي محيطي كارا 
مانن��د سياس��ت هاي مناس��ب كالن و پاي��داري 
اقتصادي، طراحي چارچوب مناس��ب براي پايش 
ثب��ات مالي و همچنين توس��عه زيرس��اخت هاي 

عمومي است. 
س��عيد زاغري ضمن اش��اره به اهميت نظارت 
بانك��ي از ديدگاه موسس��ات نظارت��ي بين المللي 
مانن��د كميته ب��ال تاكيد ك��رد: نظ��ارت بانكي 
موثر در كش��ور نيازمند برقراري پيش شرط هاي 
محيطي كارا مانند سياس��ت هاي مناسب كالن و 
پايداري اقتصادي، طراحي چارچوب مناسب براي 
پايش ثبات مالي همچنين توسعه زيرساخت هاي 

عمومي است. 
مدير مالي بانك پارسيان در ادامه افزود: تهيه 
چارچوب مشخص براي مديريت بحران در شبكه 
بانكي مستلزم تامين سطح قابل قبولي از حمايت 
سيس��تمي و توسعه بخش مالي در جهت افزايش 

نظم موثر بازار است. 

 ضرورت تشكيل سيستم حسابرسان مستقل 
زاغري ضمن بيان مباني اصلي زيرساخت هاي 
عمومي توس��عه ب��ر ضرورت وجود سيس��تمي از 
قوانين تجاري ش��امل ورشكس��تگي، مقام قضايي 
كارا و موثر و تش��كيل سيس��تمي از حسابرس��ان 
مس��تقل جه��ت اطمين��ان بخش��ي از صح��ت 
صورت ه��اي مال��ي تاكيد ك��رد و اف��زود: ارزيابي 
ريس��ك هاي قرض گيرن��دگان نيازمن��د ارتق��اي 
قواني��ن و مق��ررات كاف��ي و ش��فاف و همچنين 
تهيه زيرس��اخت هاي IT در راستاي ايجاد پايگاه 

اطالعات كارا و موثر است. 
وي با اشاره به چارچوب هاي موجود در كشور 
براي نظارت بانكي موثر گفت: براس��اس ماده ۱۱ 
قانون پولي و بانكي كش��ور، بانك مركزي ايران به 
عنوان تنظيم كنن��ده نظام پول و اعتبار موظف به 
انجام وظايفي مانند نظارت بر بانك ها و موسسات 
اعتباري است. همچنين طبق ماده ۱۴ اين قانون 
تعيين برخي از نسبت هاي احتياطي جهت حسن 
اجراي نظ��ارت بر نظام پولي و بانكي كش��ور نيز 
بر عهده بانك مركزي اس��ت كه ازجمله مهم ترين 
نس��بت هاي مورد بررس��ي مي توان به نسبت هاي 

سرمايه يي و نسبت هاي اهرمي اشاره كرد. 
زاغري در ادامه ب��ه ارتباط بين نظارت بانكي 
موثر و گزارش��گري مالي طبق اص��ول ۱۰،۱۸و 
۲۸ ب��راي تبيين دارايي هاي مس��اله دار و ذخاير، 
افشا و شفافيت مالي و در نهايت وجود حسابرس 
مستقل براي بررسي صورت هاي مالي پرداخت و 
افزود: طبق اصل بيس��ت و هشتم، ناظران بانكي 
بايد به طور موثر ميزان تطابق با اس��تانداردهاي 
افشا را مورد بررسي قرار داده و آن را اجرا كنند. 
عالوه بر آن الزامات مربوط به شفاف سازي و ارائه 
اطالع��ات مالي بايد به فهم ريس��ك هاي موجود 
در عمليات بانك طي يك دوره گزارشگري مالي 

كمك كنند. 
در پايان مدير مالي بانك پارس��يان با بررس��ي 
سابقه چارچوب گزارش��گري مالي IFRS در ايران 
به اقدامات انجام ش��ده توس��ط س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، س��ازمان حسابرس��ي و بانك مركزي 
در س��ال هاي ۸۹ تا ۹۵ پرداخت و خاطرنشان كرد: 
صورت هاي مالي نمونه همگرا با قالب گزارش��گري 
IFRS ب��راي بانك ه��ا در س��ال ۹۵ مبتن��ي ب��ر 
استانداردهاي ملي و قوانين و مقررات داخلي مورد 

بازنگري قرار گرفته است. 

فراز و فرود سياست هاي تورمي 
مهار ت��ورم را مي ت��وان يك��ي از مهم ترين نقاط 
ق��وت عملكرد دول��ت يازدهم دانس��ت. در حالي كه 
دول��ت روحاني، اقتصاد را با آش��فتگي  هرچه تمام تر 
و تورم��ي لجام گس��يخته تحويل گرفت��ه بود، ديري 
نپايي��د كه كنت��رل تورم را در دس��ت گرفت و روند 
نزولي اين شاخص آغاز شد. شرايط به گونه يي خوب 
پي��ش رفت كه در طول دولت يازدهم ميانگين تورم 
س��االنه تك رقمي ش��د و تكرار اين ت��ورم تك رقمي 
آن ه��م پس از ۲۶ س��ال در كارنامه اقتصادي دولت 
روحان��ي به ثبت رس��يد. از اين نقط��ه نظر مي توان 
عملك��رد بان��ك مرك��زي در دول��ت يازده��م را در 
حوزه سياس��ت هاي پولي قابل قبول خواند و همين 
موضوع حساس��يت ها را در انتخاب س��كاندار بعدي 
اين دس��تگاه در دولت دوازدهم بيشتر كرده است. با 
توجه به اينكه تورم نقطه حساس��يت زندگي جامعه 
به شمار مي رود رويكرد دولت جديد در مهار تورم در 
تامين رضايت عمومي هم بسيار تعيين كننده خواهد 
بود. در اين زمينه اس��فنديار جهانگرد، اقتصاددان و 
رييس پژوهش��كده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
با بررس��ي عملكرد روس��اي بانك مرك��زي در طول 
دوره هاي مختل��ف، الزاماتي را براي برگزيدن رييس 
جديد بانك مركزي برشمرده است كه مشروح آن را 

در ادامه مي خوانيد. 
در اقتصاد هر كش��وري، كس��ي كه رياست بانك 
مرك��زي را برعه��ده دارد، يك��ي از سياس��ت گذاران 
اقتصادي بزرگ و مهم به شمار مي آيد كه ديدگاه هاي 
او در كنارديدگاه هاي شخص رييس جمهور، وزير امور 
اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه وبودجه در 

مديريت اقتصاد كشور بسيار تاثيرگذار است. 
براي ارزيابي سياس��ت ها ي بانك مركزي ايران در 
دوره ۵۷ ساله از تاس��يس آن، بايد ضوابط صحيح و 
روشني داش��ت تا بتوان آن سياس��ت ها  را بر اساس 
اهداف اقتصادي س��نجيد. به طور كلي كاراتر ش��دن 
سياس��ت هاي پول��ي در اجراي اهداف نش��ان دهنده 
بهب��ود در كارايي بانك��داري مركزي ه��ر اقتصادي 
است. توانايي سياست گذاران در اجراي وظايف شان، 
اساسا به داشتن ابزارهاي الزم براي كاهش ناپايداري 
و تغيير پذيري توليد و تورم بستگي دارد. لذا كاهش 
مرك��ب در تغيير پذيري توليد و ت��ورم نتيجه بهبود 
كارايي سياس��ت هاي پولي است به عبارتي بانك هاي 
مرك��زي در هم��ه دوران ه��ا بايد به دنب��ال كاهش 

ميانگين وزني تغيير پذيري توليد و تورم باشند. 
بر مبن��اي مطالعات انجام ش��ده در اين باره در 
ايران مي توان گفت كه در دهه ۱۳۴۰ سياست ها ي 
پولي موثر و موفق بوده اند و در دهه ۱۳۵۰ شمسي 
با شكست مواجه شدند. اگر به تغييرپذيري توليد و 
تورم طي سال هاي بعد انقالب اسالمي نيز نگاه شود 
مش��خص اس��ت كه ناپايداري مركب توليد و تورم 
طي س��ال هاي يادش��ده همواره گريبانگير اقتصاد 
بوده و نش��ان دهنده افت كارايي سياست ها ي پولي 

بوده است. 
در دوره ۱۳۷۷-۱۳۸۵ بع��د انق��الب اس��المي، 
اندكي كارايي سياست ها ي پولي بهبود داشته است، 
ول��ي با اين حال از اين دوره ب��ه بعد تاكنون كارايي 
سياس��ت ها ي پولي دچار تنزل ش��ده است. اگر جدا 
از اهداف نهايي تغيير پذي��ري تورم و توليد بخواهيم 
سياست ها ي پولي را در محدوده عملكرد متغيرهاي 
پول��ي در مقاب��ل اهدافي كه بان��ك مركزي براي آن 
متغيرها در نظر داش��ته مورد مقايسه قرار دهيم، در 
آن صورت بايد ديد در آغاز هر سال بانك مركزي چه 
هدفي براي رش��د پول يا شبه پول يا حجم اعتبارات 

درنظر داشته و آيا به اهداف خود رسيده يا خير؟
فارغ از مساله مطرح شده بايد به اين نكته اشاره 
ك��رد كه در اين ادوار به ش��كل تقريبا يكس��ان بايد 
توجه ش��ود كه در اقتصادي ك��ه درآمد نفتي حرف 
اول را مي زن��د و اين درآم��د از طريق بودجه دولت 
و سياس��ت ها ي مالي وارد مدار اقتصادي مي ش��ود 
فض��اي زيادي براي عملكرد مس��تقل بانك مركزي 
نمي ماند. با اين همه، اف��راد مي توانند نقش موثري 
داشته باشند و نوع مديريت آنها و نحوه برخوردشان 
با مس��ائل به نوبه خود بي تاثير نبوده و نيس��ت؛ هر 
چند همه روس��اي بانك مركزي مجب��ور به رعايت 
قوانيني بودند كه حوزه عملش��ان را مش��خص كرده 
بود. تجربه تاريخي روساي بانك مركزي ايران نشان 
مي دهد عملكرد آن بيش��تر حول سليقه و عالقه هر 
رييس��ي در بانك، بانك مركزي مديريت شده است. 
اگ��ر رييس بان��ك مركزي اقتصاددان بوده مس��ائل 
اقتصادي بيش��تر مطرح بوده و اگ��ر حقوقدان بوده 
مس��ائل حقوقي و قانوني بيشتر جلوه داشته است و 
اگر حس��ابدار بوده، مسائل ترازنامه و حساب سود و 

زيان مهم بوده است. 
اما چه چيزي باعث ش��ده ك��ه برخي از اين افراد 
روساي بانك مركزي را موفق تر از بقيه كند؟ توضيح 
و چرايي اين موض��وع را در وهله اول بايد در نگرش 
سياست گذاران در خصوص چگونگي عملكرد اقتصاد، 

جست وجو كرد. 
درخصوص موارد يادش��ده، سياس��ت گذاران بايد 
اعتقاد راس��خي داش��ته باش��ندكه تورم هزينه هاي 
زي��ادي به دنبال دارد و نگرش��ي واقع بينانه نس��بت 
به اثر سياس��ت پولي بر نوس��انات اقتصادي داش��ته 
باش��ند. در مقابل روس��اي ناموفق، نگرشي داشته اند 
كه با درك اقتصاددانان از اقتصاد كالن مدرن بسيار 

متفاوت بوده است. 
تجرب��ه در ايران و كش��ورهاي جهان نش��ان داده 
كه سياس��ت پولي نقش بس��يار مهم��ي در اندازه و 
ش��دت تورم و نوس��انات تولي��د دارد. بنابراين براي 
انتخاب رياست بانك مركزي كارآمد و موثر بايد ابتدا 
ديدگاه هاي نامزدهاي دريافت اين س��مت را در قالب 
نوشته ها، س��خنراني ها در قالب سياست ها ي پولي و 
كاركرد آن بر اقتصاد يا ديگر مدارك آنها بررسي كرد. 
درس��ي كه مي ت��وان از اين كار آموخت بس��يار 
س��اده اس��ت؛ داش��تن دانش اقتصادكالن براي يك 
رياس��ت موفق بر بانك مركزي ضروري است. بر اين 
اس��اس روش انتخاب يك رييس خ��وب براي بانك 
مركزي بررس��ي باورهاي اقتص��ادي افراد و مصاحبه 
با آنان براي آگهي بيش��تر از نگرش آنان نس��بت به 
عملكرد اقتصادكالن اس��ت. اگ��ر گفته هاي يك فرد 
غيرواقعي و غيرتئوريك باشد، دوباره اقتصاد به تورم 
و نوس��انات قيمت و نوسانات توليد باز خواهد گشت 
و س��رمايه گذاري ها در اقتصاد از بين خواهند رفت و 

توليد اقتصاد رونق پايدار نخواهد يافت. 
بر اين اس��اس، انتخاب رياست بانك مركزي بايد 
يك اقتصاددان با تجربه گس��ترده سياست گذاري و 
ديدگاه اقتصادي مش��خص باش��د و بر حفظ آن در 

دولت پايبند باشد. 

گزارش

گروه اقتصاد كالن  
ع�دم دسترس�ي ايران به منابع مال�ي خارجي يك�ي از مهم ترين مواردي 
اس�ت كه حتي پس از اجراي برجام و رفع تحريم ه�ا مورد نارضايتي و انتفاد 
قرار گرفته اس�ت. درحالي كه پيش از اين تحريم و محدوديت دسترس�ي به 
س�رمايه هاي خارجي به عنوان عاملي مهم در رش�د كند اقتصاد برش�مرده 
مي ش�د حال پس از برداشته شدن تحريم ها هم ايران نتوانسته است آنگونه 
كه انتظ�ار مي رفت از منابع خارجي در جهت بهب�ود وضعيت اقتصاد داخلي 
به�ره ببرد. تنها اتفاق�ي كه در جريان اج�راي برجام رخ داد اي�ن بود كه به 
واسطه برداشته شدن تحريم ها، فروش نفت ايران دوباره به سطح قبلي خود 
بازگش�ت و رشد نفتي اقتصاد با ش�يبي قابل توجه رو به افزايش رفت. اما از 
آنجا كه پيش بيني ها از جذب س�رمايه گذاري خارجي درست از آب درنيامد، 
تامين منابع مالي خارج�ي براي به گردش درآوردن چرخ توليد و صنعت هم 
محقق نشد. بي بهره ماندن ايران از منابع مالي خارجي درحالي بود كه شرايط 

نامساعد بانك  هاي داخلي هم جلو تسهيالت دهي به توليد را گرفته بود. 
بانك محور بودن منابع مالي در كش�ور س�رنخ خوبي اس�ت تا علت رشد 
الك پش�تي توليد غيرنفتي را در ش�رايط بحراني بانك ها بهت�ر درك كنيم. 
درحالي كه س�اختار تامين مالي در س�طح بنگاه ها و حتي خانوارهاي كشور 
بانك محور اس�ت، اختالل در اين بخش كافي اس�ت تا ب�ه صورت دومينويي 
ساير بخش ها هم به ورطه بحران كشيده شوند. اما يكي از مهم ترين عواملي 

ك�ه در اين بين براي بي بهره ماندن ايران از منابع برش�مرده مي ش�ود، عقب 
ماندن از قافله جهاني اس�ت. به نوعي كه عدم انطباق سيس�تم مالي ايران از 
استانداردهاي جهاني سبب شده تا نتوانيم ارتباط خوبي با بانك هاي خارجي 
برقرار كنيم. درس�ت همان نقطه قوتي كه براي بخش نفت در طول مذاكرات 
هسته يي همچنين پس از اجراي برجام برشمرده مي شد، نقطه ضعف سيستم 
بانكي كش�ور ب�ود. درحالي كه بخ�ش نفت به خوبي توانس�ت در طول زمان 
مذاكرات هس�ته يي از فرصت استفاده كند و خود را با استانداردهاي جهاني 
مطابقت دهد، سيستم بانكي فرصت را براي انطباق پذيري براي ورود به دنياي 
بدون تحريم از دست داد و حتي رفع تحريم ها هم نتوانست سنگي را از پيش 
پاي سيس�تم بانكي بردارد. تصور اين شرايط كافي است تا به راحتي بتوانيم 

بحران هاي تامين مالي را ريشه يابي كنيم و درصدد رفع آنها برآييم. 
انطباق پذيري با استانداردهاي جهاني در حوزه استانداردهاي گزارشگري 
مالي بين المللي يا همان IFRS يكي از گام هايي اس�ت كه بايد براي برقراري 
مراودات با كش�ورهاي ديگر جهان  برداريم. اين استانداردها كه توسط هيات 
اس�تانداردهاي حس�ابداري بين المللي)IASB( تهيه شده  است، صورت هاي 
مالي ش�ركت هاي س�هامي را در قالب يك اس�تاندارد جهاني درمي آورند. با 
پذيرش IFRS يك ش�ركت مي تواند صورت هاي مالي خود را با اصول مشابه 
به شركت هاي رقيب خارجي ارائه كند. در نتيجه قابليت مقايسه بين اطالعات 
اين شركت ها وجود دارد و عالوه بر آن شركت هاي مادري كه شركت هاي تابعه 

آنها در ساير كش�ورهايي وجود دارند كه IFRS را پذيرفته اند، قادر خواهند 
 IFRS بود تا يك زبان مشترك حسابداري داشته باشند. همچنين به كارگيري
مي تواند براي ش�ركت هايي كه قصد افزايش س�رمايه گذاري خارجي خود را 

دارند، سودمند باشد. 
در اي�ن خصوص با وجود اينكه برخي از فعاالن و كارشناس�ان بر ضرورت 
پذي�رشIFRS تاكيد دارند؛ اما عده يي ديگ�ر بر اين باورند كه پذيرش كامل 
IFRS موجب كاهش كيفيت گزارش دهي  هاي مالي خواهد شد. همچنين اين 
 IFRS تصور وجود دارد كه تحمل هزينه هاي باالي تغيير استاندارد داخلي به
مزاياي بااليي را ايجاد نخواهد كرد. اما پذيرش IFRS مرحله يي تعيين كننده 
در افزايش ش�انس ايران براي تس�هيل مراودات با س�اير كش�ورهاي جهان 
اس�ت. با توجه به اهميت اين موضوع، ميزگرد سياستي»ارتقاي نظام نظارت 
بر بانك ها و اجراي كامل اس�تاندارد بين المللي گزارش�گري مالي IFRS« در 
بيس�ت و هفتمين همايش ساالنه سياست هاي پولي و ارزي به واكاوي زواياي 
مختلف اين مساله پرداخت كه احمد بدري عضو هيات علمي دانشگاه شهيد 
بهش�تي، س�يدمحمد علوي دبيركل و رييس هيات مديره جامعه حسابداران 
رس�مي ايران، محمدعلي س�هماني اصل مديرعامل بانك رفاه، حميد تهرانفر 
قائ�م مقام بانك صادرات، س�عيد زاغري مدير مالي بانك پارس�يان و حميد 
تهرانفر قائم مق�ام بانك صادرات در آن به بي�ان ديدگاه هاي خود پرداختند. 

مشروح اظهارات كارشناسان حاضر در اين ميزگرد را در ادامه مي خوانيد.

بدري: اجراي مرحله دوم IFRS با اجبار 
امكان پذير نيست و نياز به زيرساخت هاي 

داخلي و بيروني آمادگي حسابرسان ايراني 
به ويژه در زمينه ارزش منصفانه دارد

علوي: براي داشتن مبادالت اقتصادي با 
كشورهاي مختلف بايد به نظام جهاني 

بپيونديم از اين رو زبان حسابداري 
مي تواند ما را به اين نظام متصل كند

سهاماني اصل: نقش موثر بانك ها به 
عنوان تنها شريان جذب سرمايه خارجي 

محسوس است و با بين المللي شدن 
فرايند هاي تامين مالي لزوم استفاده از 
استانداردهاي بين المللي بر هيچكس 

پوشيده نيست

                                                                                                      

تهرانفر: هر چقدر از IFRS بترسيم و 
فرار كنيم مثل جريان فضاي مجازي 
مي شود. در تلويزيون و رسانه ها اكثر 

مردم از فضاي مجازي بد مي گويند ولي 
همه استفاده مي كنند

زاغري: نظارت بانكي موثر در كشور 
نيازمند برقراري پيش شرط هاي محيطي 
كارا مانند سياست هاي مناسب كالن و 
پايداري اقتصادي، طراحي چارچوب 

مناسب براي پايش ثبات مالي و همچنين 
توسعه زيرساخت هاي عمومي است

                                                                                                      

سيد محمد علويمحمدعلي سهماني اصلسعيد زاغرياحمد بدريحميد تهرانفر
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بورس كاال10
 جوابيه نظام صنفي كشاورزي 

و منابع طبيعي كشور
در پي گزارش منتشره در صفحه 10 روزنامه تعادل، 
تح��ت عنوان » دفاع تمام ق��د دولت و مجلس از عرضه 
گن��دم بورس كاال«، مورخ 10 تير س��ال ج��اري، نظام 
صنفي كشاورزي كشور جوابيه يي به شرح ذيل به دفتر 

روزنامه ارسال كرد: 
در پاسخ به مقاله منتش��ره تحت عنوان »دفاع تمام 
قد...« در شماره مورخ 1396/4/10 آن نشريه موارد ذيل 
را به استحضار رس��انده خواهشمند است وفق قوانين و 
مقررات موضوعه نس��بت ب��ه درج آن در اندازه و محل 

مشابه اقدام شايسته مبذول فرمايند؛ 
1- قض��اوت در خص��وص الف��اظ توهين آميز مورد 
استفاده نگارنده كه به  هيچ وجه زيبنده يك فرد صاحب 
نظر و مدعي در حوزه حقوق و قوانين نيست را به انصاف 
و ذهن خالق مخاطبان فرهيخته و بافرهنگ آن روزنامه 

واگذار مي نماييم. 
2- تنها پيش��نهاد ما آن اس��ت كه م��اده 33 قانون 
افزايش بهره وري در بخش كشاورزي را بهتر بشناسيم؛ 

الف( قانونگذار در تصويب اين ماده قانوني به هيچ وجه 
بناي آن را نداشته كه جايگزين و جانشيني براي قانون 
خريد تضميني محصوالت اساس��ي كش��اورزي مصوب 
1368 و اصالح��ات بعدي آن معرف��ي و ايجاد نمايد و 
دقيقا به همين علت در مطلع قانون، بر اجراي جداگانه 

قانون خريد تضميني تاكيد ورزيده است. 
ب( اين ماده قانوني )ماده 33..( اساسا باهدف حمايت 
از كشاورزان زحمتكشي كه مبادرت به كشت محصوالت 
پرمزيت )بجز محصوالت استراتژيك( مي نمايند، تصويب 
گرديده تا در اين زمينه تمهيداتي جهت استفاده از ابزار 
مناس��ب بورس كاال براي عرضه محصوالت كش��اورزي 

درنظر گرفته شود. 
ج( قانونگ��ذار اصرار واضحي بر عدم تداخل و التقاط 
مابين دو قانون داش��ته و بدين منظور در بخشي از ماده 
33 آورده اس��ت؛ »وزارت جهادكش��اورزي مكلف است 
هرساله متناس��ب با ش��رايط وتوليد و بازار، محصوالت 
تحت سياس��ت ]خريد[ و ]قيمت[ تضميني را انتخاب 
و اعالم نمايد...« و مشخصا در تبصره 3 ماده 2 آيين نامه 
اجرايي اين ماده تاكيد نموده كه: »اعمال سياست خريد 
تضميني براي آن دسته از كاالهاي كشاورزي كه مشمول 

فهرست قيمت تضميني مي شوند، ممنوع است.«
دوس��ت عزيز، چه خواجه علي چه علي خواجه!! مگر 
قانون، قضيه رياضي اس��ت كه دنب��ال »اگر و فقط اگر« 
مي گرديد! بسيار س��اده است اگر محصولي مانند گندم 
در بورس عرضه ش��ود بدين معني است كه نبايد قانون 
خريد تضميني در مورد آن اعمال شود به بيان ساده تر؛ 
محصول گندم يا مشمول قانون خريد تضميني هست يا 
نيست. اينكه در جايي از كشور خريد تضميني شود و در 
جاي ديگر به بورس عرضه شود آيا اين يك بام و دو هوا 
نيس��ت!!؟ آيا به نوعي تبعيض ميان مناطق و كشاورزان 

كشور تلقي نمي شود!؟
د( براساس ماده واحده قانون خريد تضميني، تاريخ 
اع��الم نهايي قيمت توس��ط دولت، پايان ش��هريور ماه 
هرسال اس��ت درحالي كه در آيين نامه اجرايي ماده 33 
مبني بر اعمال سياست قيمت تضميني، نيمه شهريورماه 
مهلت ارائه پيش��نهاد قيمت محصوالت توس��ط وزارت 
جهادكش��اورزي اس��ت والبته تاريخ اعالم قطعي آن هم 
معين نيس��ت، پس چگونه مي خواهي��د اين دو قانون را 

با هم تركيب نماييد!؟
ه( در جلسه روز سه شنبه مورخ 96/3/16 كميسيون 
كش��اورزي مجلس كه رييس و نمايندگان اين نظام نيز 
حضور داشتند، اين موضوع يعني تداخل دو قانون مورد 
اعتراض قاطبه نمايندگان عضو كميسيون واقع گرديد و 
اين اعتراض تا آنجا پيش رفت كه نماينده مجري خريد 
تضمين��ي دولت )نام محفوظ( ب��ه نمايندگان اطمينان 
خاط��ر دادند كه ط��رح عرضه گندم در ب��ورس كاال را 
عمليات��ي نخواهند كرد. بنابراين ما متوجه نش��ديم كه 
دف��اع تمام قد مجلس از اين موض��وع كي و كجا اتفاق 
افتاده اس��ت!؟ منتقد گرامي در بن��د »تاخير در اجراي 
قان��ون« آورده ان��د: »در واقع اگر قرار ب��ود به اين قانون 
به درس��تي عمل شود سياست قيمت تضميني به جاي 
خريد تضميني بايد نهايتا از سال 1390 در كشور اجرايي 
مي شد و اين يعني...« دوست عزيز، واين از نظر ما يعني 
اينكه حضرتعالي به هيچ وجه متوجه مرزبندي و اهداف 
شفاف دو قانون نشده و به اشتباه، قانون موخر را جانشين 

قانون خريد تضميني تلقي نموده ايد!!
برادر عزيز؛ ما كش��اورزان بسيار بيشتر از آنچه برخي 
تصور مي كنند نس��بت به مس��ائل و موضوعات مبتالبه 
بخش اش��راف داش��ته والبته اي��ن را نيز موك��دا اعالم 
مي نمايي��م كه بصورت تمام قد از تالش��ها و حمايتهاي 
دولت تدبير و اميد تقدير و تش��كر نموده و اعتقاد راسخ 
داريم در آينده يي نه چندان دور، با اجراي سياست هاي 
راهبردي كه بدون شك زاييده مشاركت فعال و سازنده 
مي��ان بهره برداران و دولت محت��رم خواهد بود، در كنار 
اصالح الگوهاي كش��ت و اقدامات اساسي و زيربنايي در 
ايجاد زنجيره هاي توليدات كشاورزي، بالندگي بخش را 
به آنجا مي رسانيم كه هرگز به اعمال حمايتهاي حداقلي 

مانند دو قانون مورد بحث نيازي احساس نكنيم. 
 در پاي��ان از اين منتقد محترم و س��اير عالقه مندان 
به مسائل حوزه كش��اورزي تقاضا مي كنيم براي كسب 
اطالعات بيش��تر از مواضع و اقدامات در دس��ت اجراي 
نظام صنفي كش��اورزي با ما به شماره تلفن هاي 021-
77638525و 77687846و ي��ا77684596 تم��اس و 

ارتباط برقرارنمايند. 

 صورت هاي مالي يك ساله 
»وبانك«

شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي در دوره 12 
ماهه منتهي به 30 اسفند 95 مبلغ 58.3 تومان سود به 
ازاي هر سهم خود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته معادل 5درصد افزايش را نشان مي دهد. 
شركت سرمايه گذاري صنعت نفت صورت هاي مالي 12 
ماهه منتهي به 30 اس��فندماه 95 را با س��رمايه معادل 
يك ه��زار و 625 ميليارد تومان به صورت حسابرس��ي 
نشده منتشر كرد. شركت سرمايه گذاري صنعت نفت در 
دوره 12 ماهه منتهي به س��ال مال��ي 95، معادل 972 
ميليارد و 563 ميليون تومان درآمد عملياتي كسب كرد. 
از درآمد اين شركت هزينه هاي فروش، اداري و عمومي 
و هزينه هاي عملياتي كسر و سود عملياتي دوره به مبلغ 

958 ميليارد و 480 ميليون تومان محاسبه شد.

جوابيه

خبر

ثبت 654 هزار تن تقاضا براي خريد و معامله 212 هزار تن جو در تاالر نقره اي

رونق معامالت جو در بورس كاال
| اميرحسين مرادي فخر| گروه بورس

عرضه محصوالت كش��اورزي در بورس كاال از 
سال گذشته و با اجراي سياست قيمت تضميني 
به جاي خريد تضميني براي دو محصول ذرت و 
جو رشد فزاينده يي يافت. با اعمال اين سياست، 
دولت از تش��ريفات خريد تضمين��ي براي اين 2 
محصول خالص ش��د و پروس��ه معام��الت آن را 
ب��ه بازار آزاد س��پرد؛ درواقع در راس��تاي اجراي 
م��اده 33 قان��ون افزايش بهره وري كش��اورزي و 
منابع طبيعي دولت موظف اس��ت پس از معامله 
محصوالت كش��اورزي در بورس كاال مابه التفاوت 
قيم��ت بورس ب��ا قيمت تضميني را به حس��اب 
كشاورزان واريز كند. بر اين اساس، سال گذشته 
قيمت معامله ش��ده در ب��ورس حدود 70 درصد 
از قيمت تضميني را پوش��ش داد. در اين راس��تا 
امس��ال نيز با آغاز فصل برداش��ت جو در كشور، 
323 تن جو دامي استان خوزستان در تاريخ 19 
 ارديبهش��ت در بورس كاال عرضه شد كه پس از
6 عرضه، تقاضا براي آن به ثبت رسيد و معامالت 
با فروش 30 تن جو به ارزش 24 ميليون و 600 

هزار تومان استارت خورد. 
به گزارش »تعادل«، آنچه در معامالت امسال 
جو به چش��م مي خورد افزايش تقاضا براي خريد 
و افزايش حجم عرضه ها نس��بت به سال گذشته 
است. بر اين اساس، سال گذشته تا تاريخ 10 تير 
كل حجم معامالت جو در قالب سياس��ت قيمت 
تضمين��ي در بورس كاال ب��ه 20 هزار و 819 تن 
رس��يده بود و اين در حالي اس��ت ك��ه اين رقم 
در مدت مشابه امس��ال به 212 هزار و 215 تن 

رسيده است.
 حجم عرضه هاي س��ال گذشته نيز با امسال 
تقريبا برابر بوده است بطوري كه سال گذشته از 
آغاز اجراي طرح تا 10 تير 233 هزار و 254 تن 
جو در بورس كاال عرضه ش��ده بود و امس��ال نيز 
اي��ن رقم با كمي كاهش به 217 هزار و 178 تن 

رسيده است.
 از اين اعداد مي توان استنباط كرد كه افزايش 
حجم معامالت در سال جاري ارتباطي با افزايش 
عرضه اين محصول نداش��ته، چنان كه همانطور 
كه آمار نش��ان مي دهد عرضه ها در مدت مذكور 
ب��ا كاهش نيز روبرو بوده اس��ت. از طرفي ميزان 
تقاض��ا براي خري��د جو نيز به طور چش��م گيري 

افزايش يافته است، به طوري كه در مدت مذكور 
در سال گذشته 29 هزار و 869 تن تقاضا به ثبت 
رسيده بود اما امس��ال 654 هزار تن تقاضا براي 
خريد ثبت ش��ده اس��ت كه هيچ نشانه يي نيست 
مگر نشانه يي از رونق معامالت جو در بورس كاال. 
مدير كااليي كارگزاري مبين سرمايه با اشاره 
به ثب��ت تقاضاي باال براي خري��د جو در بورس 
كاال در گفت وگو با »تعادل« افزود: امسال نسبت 
به س��ال گذش��ته تقاضا براي خريد جو افزايش 
چش��م گيري داش��ته اس��ت به طوري كه قيمت 
معامله شده در تمام نمادهاي استان هاي مختلف 
تقريبا با سقف قيمتي و رقابت 10 درصدي مورد 
معامله ق��رار گرفت. ايرج فرج��ي ادامه داد: اين 
موضوع نشان مي دهد كه معامالت جو در بورس 
كاال در حال جا افتادن است و امسال نيز عالوه بر 
قرار دادن معامالت ذرت و جو در قالب سياس��ت 
قيمت تضميني و عرضه آن در بورس كاال عرضه 

گندم چهار استان را نيز خواهيم داشت. 

اين كارشناس كااليي درباره توسعه معامالت 
تاالر كش��اورزي گفت: طي س��ال هاي گذش��ته 
معام��الت انواع محصوالت كش��اورزي مانند جو، 
ذرت، گندم و ش��كر در بورس كاال تثبيت ش��ده 
و ط��ي مذاكرات انجام ش��ده قرار اس��ت تا يك 
م��اه آينده عرضه آرد و محص��والت نهايي مانند 
ماكارون��ي را در بورس كاال داش��ته باش��يم. وي 
اضاف��ه ك��رد: انج��ام معامالت قيم��ت تضميني 
در ب��ورس ه��م به نف��ع خريدار اس��ت و هم به 
نفع فروش��نده بطوري كه هم كش��اورز زودتر به 
پ��ول خود مي رس��د و هم خري��دار از كيفيت و 

درجه بندي محصول اطمينان خواهد داشت. 

 افزايش قيمت جو و كمتر شدن هزينه هاي 
دولت

ام��ا همانطور كه اين كارش��ناس نيز اش��اره 
ك��رد آنچه در معامالت ج��و در تابلو بورس كاال 
به چش��م مي خورد افزايش قيم��ت جو و رقابت 

براي خريد آن است كه سبب شده اين محصول 
با قيمت باالتري نس��بت به سال گذشته معامله 
شود. البته از سوي ديگر و عالوه بر رقابت قيمت 
پايه بورس نيز امس��ال در مح��دوده 800 تومان 
قرار دارد در حالي كه اين رقم در س��ال گذشته 
حدود 700 تومان بود. در عين حال قيمت خريد 
تضميني جو در سال گذشته يك هزار و 2 تومان 
بود و امس��ال ب��ه يك هزار و 93 تومان رس��يده 
اس��ت. درواقع با انجام معامالت جو در ميانگين 
قيمت 900 تومان، امسال هزينه يي كه بر اساس 
قيمت تضميني بايد از س��وي دولت براي خريد 
جو پرداخت ش��ود نس��بت به سال گذشته كمتر 

خواهد بود. 
مديرعام��ل كارگ��زاري اقتصاد بي��دار نيز در 
همين ارتباط درگفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: 
امسال معامالت جو در محدوده 900 تومان مورد 
معامل��ه قرار گرفته و بخ��ش بزرگي نيز با قيمت 
930 تومان به فروش رفته است، بنابراين با توجه 

به قيمت تضميني تعيين شده براي جو در سال 
96 مي توان پيش بيني كرد كه دولت براي خريد 
جو توليدش��ده در كش��ور تنها 20درصد مبلغ را 
خواه��د پرداخت و بقيه آن مس��تقيما از فروش 

بورس به حساب كشاورزان واريز شده است. 
حسن رضايي پور با اش��اره به اينكه دولت در 
اج��راي قانون خريد تضمين��ي 100 درصد پول 
را به كش��اورز پرداخت مي كند، تصريح كرد: در 
مرحله بعدي دول��ت براي فروش اين محصوالت 
 باي��د تا پايان فصل برداش��ت صبر كرده و حدود

6 م��اه پ��س از نخس��تين برداش��ت، محص��ول 
خريداري شده را به مزايده بگذارد.

 وي اضاف��ه ك��رد: زمان��ي ك��ه قيم��ت جهاني 
محصول كاهشي باش��د دولت 100 درصد حتي با 
فروش تمام محص��ول ضرر خواهد كرد اما در روي 
ديگر س��كه حتي اگه قيم��ت محصول باال نيز برود 
باز هم ض��رر نهايي به دولت برخواهد گش��ت چرا 
كه طي اي��ن مدت هم هزينه هاي انب��ارداري را به 
دوش كش��يده و هم افت كيفيت محصول باعث كم 
ش��دن حجم محصول قابل فروش خواهد ش��د. او 
خاطرنش��ان كرد: بنابراين سياست خريد تضميني 
تنها طرحي براي زنده نگه داش��تن كشاورزان است 
و توجيه اقتصادي ندارد، ضمن اينكه طي س��اليان 
گذش��ته همواره پرداخت هاي دولت به علت كمبود 
منابع مالي در اين بخش با تاخير همراه بوده است. 
اما در مقاب��ل با اجراي سياس��ت قيمت تضميني، 
كش��اورز براي فروش محصول خود ترغيب مي شود 
كه كيفيت محصول خود را افزايش دهد تا محصول 
 خ��ود را س��ريع تر و با قيم��ت باالتري ب��ه فروش 

برساند. 
كارشناس��ان اعتق��اد دارن��د تن��وع عرض��ه 
محصوالت كشاورزي در بورس كاال و توسعه آن 
به تمام استان ها طي سال هاي آينده مي تواند به 
ايجاد يك بازار منسجم و شفاف براي محصوالت 
كش��اورزي منجر ش��ود. درواقع با ورود توليدات 
مهم ايران در بخش كشاورزي به تاالر بورس كاال 
مي توان با بهره گيري از ش��فافيت حاصل ش��ده 
در انجام معام��الت برنامه ريزي هاي دقيقي براي 
كنت��رل بازار انجام داد و در مواقعي كه ش��اخص 
قيمت ه��ا صعودي مي ش��ود با عرضه ب��ه موقع 
قيمت ها را متعادل و از ايجاد تورم در اين بخش 

جلوگيري كرد. 

 داليل تعديل درآمد هر سهم »خگستر«
مديرعامل ش��ركت گس��ترش س��رمايه گذاري ايران خودرو با 
ارس��ال نامه ي��ي به اداره نظارت بر ناش��ران بورس��ي در خصوص 
داليل تعديل درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند 95 

توضيحاتي ارائه داد. 
عضو هيات مديره شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو 
در خصوص تغييرات ايجاد ش��ده در صورت هاي مالي حسابرسي 
شده س��ال مالي 1395 نس��بت به بودجه تعديلي سال مالي ياد 
ش��ده اين ش��ركت توضيحاتي را ارائ��ه داد. مديرعامل ش��ركت 
گسترش س��رمايه گذاري ايران خودرو با ارس��ال نامه يي به اداره 
نظارت بر ناش��ران بورس��ي در خصوص دالي��ل تعديل درآمد هر 

سهم سال مالي منتهي به 30 اسفند 95 توضيحاتي ارائه داد. 

 عملكرد سال 95 گروه صنعتي سپاهان
ش��ركت گروه صنعتي سپاهان در دوره 12ماهه منتهي به 30 
اس��فند 95 مبلغ 26 ميليارد و 510 ميليون تومان سود انباشته 
كس��ب كرد. ش��ركت گروه صنعتي س��پاهان صورت ه��اي مالي 
يك ساله منتهي به 30 اسفند 95 را با سرمايه معادل 65 ميليارد 
تومان به صورت حسابرس��ي ش��ده منتش��ر كرد. ش��ركت گروه 
صنعتي س��پاهان در دوره مالي منتهي به پايان س��ال 95، مبلغ 

347ميليارد و 932ميليون تومان درآمدهاي عملياتي داشت. 
از درآمد اين شركت بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي كسر 
ش��د و س��ود ناخالص دوره به مبلغ 26 ميلي��ارد و 634 ميليون 
تومان رسيد. از س��ود ناخالص دوره نيز هزينه هاي فروش، اداري 

و عمومي كس��ر و درآمدهاي عملياتي به آن اضافه ش��د و س��ود 
عمليات��ي دوره مبلغ 26 ميليارد و 628 ميليون تومان محاس��به 
ش��د. از س��ود عملياتي دوره نيز هزينه هاي مالي و ماليات كسر و 
پس از اضافه ش��دن درآمدهاي غير عملياتي به آن س��ود خالص 
دوره معادل 16ميليارد و 210 ميليون تومان محاس��به ش��د و بر 
اين اس��اس مبلغ 24.9 تومان سود به ازاي هر سهم كنار گذاشته 
ش��د. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد 
و در نهايت مبلغ 26 ميليارد و 510 ميليون تومان س��ود انباشته 

پايان سال در حساب هاي »فسپا« منظور شد. 

 صورت هاي مالي يك ساله »وبانك«
ش��ركت س��رمايه گذاري گروه توس��عه ملي در دوره 12 ماهه 
منته��ي به 30 اس��فند 95 مبل��غ 58.3 تومان س��ود به ازاي هر 
سهم خود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
معادل 5درصد افزايش را نش��ان مي دهد. ش��ركت سرمايه گذاري 
صنعت نفت صورت هاي مالي 12 ماهه منتهي به 30 اس��فندماه 
95 را با سرمايه معادل يك هزار و 625 ميليارد تومان به صورت 

حسابرسي نشده منتشر كرد. 
شركت س��رمايه گذاري صنعت نفت در دوره 12 ماهه منتهي 
به سال مالي 95، معادل 972 ميليارد 563 ميليون تومان درآمد 
عملياتي كس��ب ك��رد. از درآمد اين ش��ركت هزينه هاي فروش، 
اداري و عمومي و هزينه هاي عملياتي كسر و سود عملياتي دوره 

به مبلغ 958 ميليارد و 480 ميليون تومان محاسبه شد. 
از س��ود عمليات��ي ني��ز هزينه ه��اي مال��ي و ماليات كس��ر و 

درآمده��اي غير عملياتي به آن اضافه ش��د و س��ود خالص دوره 
به مبلغ 946ميليارد و 703ميليون تومان محاس��به شد و بر اين 
اس��اس مبلغ 58.3 تومان س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاشته 
ش��د كه نس��بت به دوره مشابه در سال گذش��ته معادل 5درصد 
افزايش را نش��ان مي دهد. به س��ود خالص دوره نيز سود انباشته 
ابت��داي س��ال اضافه ش��د و در نهايت مبل��غ 815 ميليارد و 39 
ميليون تومان سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي »وبانك« 

منظور شد. 

 نگاهي بر پرتفوي يك ماهه »وصنا«
ش��ركت س��رمايه گذاري گروه صنايع بهش��هر ايران در دوره 
يك ماهه منته��ي به 31 خرداد 96 از باب��ت واگذاري تعدادي از 
س��هام چند شركت بورس��ي مبلغ 60 ميليون و 700 هزار تومان 
س��ود شناسايي كرد. شركت س��رمايه گذاري گروه صنايع بهشهر 
اي��ران در دوره يك ماهه منتهي به 31 خرداد امس��ال تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده برابر 254 ميليون 
و 700 ه��زار توم��ان به مبل��غ 315 ميلي��ون و 400 هزار تومان 
واگ��ذار كرد و از اين بابت مع��ادل 60 ميليون و 700 هزار تومان 
سود كس��ب كرد و طي همين دوره چند سهم بورسي را با بهاي 
تمام شده معادل 4 ميليارد و 194 ميليون تومان تحصيل كرد. 

»وصن��ا« در ابت��داي دوره ي��ك ماهه ياد ش��ده تع��دادي از 
س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده 176 ميليارد 
و 948ميلي��ون تومان و ارزش ب��ازار 251 ميليارد و 163ميليون 
تومان در سبد س��هام خود داشت. بهاي تمام شده سهام بورسي 

اين شركت در دوره يك ماهه گذشته با افزايش 3ميليارد و 940 
ميليون تومان به مبلغ 180ميليارد و 889 ميليون تومان رس��يد؛ 
در حال��ي كه ارزش بازار آن با كاه��ش 4ميليارد و 865 ميليون 

تومان مبلغ 246 ميليارد و 298 ميليون تومان محاسبه شد. 

 اختصاص 22.1تومان سود به ازاي هر سهم »كطبس«
ش��ركت زغال س��نگ نگين طبس در دوره 12ماهه منتهي به 
30 اس��فند 95 مبلغ 3ميليارد و 320 ميليون تومان سود خالص 
داش��ت و بر اين اساس 22.1 تومان س��ود به ازاي هر سهم كنار 

گذاشت. 
شركت زغال س��نگ نگين طبس در دوره 12 ماهه منتهي به 
30 اسفند 95، مبلغ 29 ميليارد و 709 ميليون تومان درآمدهاي 
عملياتي داش��ت. از درآمد اين شركت بهاي تمام شده درآمدهاي 
عملياتي كسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 6 ميليارد و 744 

ميليون تومان رسيد. 
از س��ود ناخالص دوره نيز هزينه هاي فروش، اداري و عمومي 
كسر شد و سود عملياتي دوره به مبلغ 4 ميليارد و 816 ميليون 
تومان محاس��به شد. از سود عملياتي دوره نيز هزينه هاي مالي و 
ماليات كس��ر و پس از اضافه شدن درآمدهاي غير عملياتي به آن 
س��ود خالص دوره معادل 3ميليارد و 320ميليون تومان محاسبه 
شد و بر اين اساس مبلغ 22.1 تومان سود به ازاي هر سهم كنار 
گذاش��ته شد. به سود خالص دوره نيز س��ود انباشته ابتداي سال 
اضافه ش��د و در نهايت مبلغ 3ميليارد و 707 ميليون تومان سود 

انباشته پايان سال در حساب هاي »كطبس« منظور شد. 

ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي از 
كميس��يون مشترك اقتصادي و ش��وراي تجاري ايران و يونان 

خبر داد.
 ب��ه گزارش»تع��ادل« و به نق��ل از خانه مل��ت، محمدرضا 
پورابراهيمي داوران��ي گفت: كميس��يون مش��ترك اقتصادي و 
شوراي تجاري مش��ترك بين ايران و يونان بحث همكاري هاي 
اقتصادي در زمينه هايي مانند خريد و فروش سهام و مبادله كاال 
از طريق ظرفي��ت بورس كاال را پيگيري مي كند البته توافقاتي 
براي تس��هيل روابط بانكي ايران با يونان، توس��عه گردش��گري 

همچنين حمل و نقل دريايي نيز صورت گرفته است.
وي درخص��وص دس��تاوردهاي س��فر جمع��ي از اعض��اي 
كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اس��المي به كشور يونان 
افزود: در س��فر به كش��ور يونان، اعضاي كميس��يون اقتصادي 
ديدارهاي��ي با نايب رييس پارلمان، قائ��م مقام وزير امورخارجه 

و فعاالن اقتصادي اين كشور داشتند. نماينده كرمان و راور در 
مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: با رايزني هاي انجام شده با 
نايب رييس پارلمان يونان توافقي صورت گرفت كه كميس��يون 

مشترك اقتصادي ايران و يونان تشكيل شود. 
پورابراهيمي داوران��ي در ادامه گفت: در دي��دار با قائم مقام 
وزير امور خارجه يونان همچنين توافقي براي تش��كيل شوراي 
تجاري مش��ترك بي��ن ايران و يون��ان صورت گرف��ت. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي همچنين در رابطه 
با پيگيري براي تسريع در تقديم استوارنامه سفير جديد يونان 
به رييس جمهوري يادآور شد: با توجه به رايزني هاي انجام شده 
در ديدار با مقامات كشور يونان، پيگيري هاي الزم براي تسريع 
در تقديم اس��توارنامه س��فير جديد يونان ب��ه رييس جمهوري 
صورت مي گيرد كه به طور طبيعي در تس��هيل روابط اقتصادي 

دو كشور نقش دارد. 

پيگيري مبادله كاال با يونان از طريق ظرفيت بورس كاال
اگرچ��ه س��ال 2017 تا ب��ه امروز ب��راي طال و نق��ره چندان 
رضايت بخ��ش نبوده اما اين در ش��رايطي اس��ت كه برخي فلزات 
همچون نيكل را مي توان از فلزات خوش شانس اين سال برشمرد. 
ب��ه گزارش»تعادل« به نقل از ب��ورس كاالي ايران در ميان فلزات 
اساسي، فلز »روي« رشد قيمت محسوسي را تجربه كرده است در 
شرايطي كه آلومينيوم در شرايط سختي قرار دارد كه كارشناسان 
افزايش سود بانك ها و كاهش تقاضا براي سرمايه گذاري را از داليل 
اين شرايط دشوار دانسته اند. از سويي آمارها نشان مي دهد كه فلز 
»روي« از لح��اظ موجودي در بازار جهاني در كمترين ميزان خود 
نس��بت به 8 سال گذشته رسيده است. در بازار انرژي نيز با وجود 

تهديدات زياد براي نفت، قيمت آن 5 درصد افزايش داشت. 
طال و نقره چه در بازار جهاني چه در بازارهاي داخلي روند نزولي 
داشتند. طال نخستين نزول خود در ماه ژوئن را تجربه كرد كه اين 
نزول حدود يك درصد بود. افزايش سود بانك ها، كاهش تقاضا براي 

س��رمايه گذاري، خوش بين بودن براي بهتر شدن اقتصاد امريكا و 
ش��رايط مالي بهتر براي بانك ها از عوامل دردسرساز براي طال بود. 
موجودي فلز »روي« در بازار جهاني لندن در كمترين ميزان خود 
در 8 س��ال گذشته است درحالي كه كاهش پيوسته موجودي فلز 
مس به نفع فلزات پايه شده و پيش بيني مي شود اين روند تا هفته 
آينده ادامه يابد. همراه با افزايش تقاضاي داخلي، قيمت فلز نيكل 
0.07درصد افزايش يافت و آينده يي اميدبخش را براي اين فلز در 
ماه جوالي رقم زد. فلز آلومينيوم كه به نظر مي رسيد بهترين رشد 
قيمت را بين ساير فلزات در سال 2017 داشته است در ماه ژوئن 
تنها فلز پايه يي است كه روند نزولي داشت. قيمت اين فلز در بازار 
فلزات لندن 2.5درصد كاهش يافت. ميانگين كاهش قيمت اين فلز 
در ماه ژوئن 1893.5دالر به ازاي هر تن بود كه نسبت به ماه فوريه 
كاهش چشمگيري داشته است. از سوي ديگر در بازار انرژي قيمت 

نفت با كمك رشد دادوستدها 5 درصد افزايش يافت.

روي؛ فلز خوش  شانس 2017

روي كدال نشست 

بررسي قيمت هاي جديد محصوالت پليمري و شيميايي 
 مقايس��ه قيمت پايه محص��والت پليمري در 
تاري��خ 28و 11تير ماه نش��ان مي دهد كه اكثر 
كاالها با افزايش محدود قيمت رو به رو شده اند. 
ب��ه گزارش»تعادل« به نق��ل از بورس كاالي 
ايران، بيشترين افزايش قيمت متعلق به استايرن 
بوتادين رابرهاي تيره و روشن با 2.7و 2.5درصد 

رشد است.
 اين كااله��ا به ترتيب ب��ا 127و 124تومان 
افزايش قيمت نس��بت به دو هفته قبل رو به رو 
ش��ده اند. در رتبه دوم بيشترين افزايش قيمت ها 
پلي اس��تايرن هاي معمولي و مقاوم با 0.7درصد 
رش��د قرار دارن��د. اي��ن كاالها ب��ه ترتيب 36و 

38تومان نس��بت به دو هفته قبل افزايش قيمت 
داش��تند. پلي پروپيلن نساجي و شيميايي نيز با 
0.7درصد افزايش نس��بت به دو هفته قبل قرار 
رو به رو ش��دند. پلي اتيلن س��نگين اكستروژن 
نيز 0.7درصد نس��بت ب��ه دو هفته قبل افزايش 
قيمت داشت. اين كاال از رقم 4هزار و 120تومان 
ب��ه 4ه��زار و 149تومان رس��يد. همچنين پلي 
اتيلن ه��اي ترفتاالت گريد بطري نيز نس��بت به 
دو هفته قبل 0.6درصد رش��د قيمت داشتند به 
طوري كه گري��د 781 با 22تومان، گريد 785با 
21تومان، گري��د 821 با 23تومان و گريد 825 
نيز با 22تومان رش��د نس��بت ب��ه دو هفته قبل 

رو به رو ش��دند. پي وي س��ي ها ني��ز با افزايش 
0.4درصدي نس��بت به دو هفته قب��ل رو به رو 
شدند به طوري كه گريد57، 60 و 70 به ميزان 
16تومان و گريد 65 نيز 15تومان رش��د قيمت 
داشتند. كمترين رشد قيمت ها هم متعلق به پلي 
اتيلن هاي سنگين تزريقي و دوراني با 0.1درصد 
رش��د اس��ت. اين كاالها ب��ا 6 و 7تومان افزايش 
قيمت نس��بت به دو هفته قبل رو به رو ش��دند. 
در محاس��به قيمت پايه محصوالت پتروش��يمي 
قيم��ت دالر ب��ا رش��د 0.8درصدي نس��بت به 
 دو هفت��ه قب��ل ب��ه رق��م 3ه��زار و 754تومان 

رسيد.

 افت و خيز قيمت پايه شيميايي ها
همچني��ن بررس��ي قيمت پاي��ه محصوالت 
ش��يميايي در تاري��خ 28خ��رداد و 11تي��ر ماه 
نش��ان مي دهد كه برخي از محصوالت با كاهش 
و برخ��ي ديگر هم ب��ا افزايش روبه رو ش��ده اند. 
بيش��ترين كاهش قيم��ت در گ��روه پليمري ها 
متعلق به اوره صنعتي با 6.1 درصد افت اس��ت. 
اين كاال از رقم 720به 675 تومان رسيده است. 
در رتبه بعدي هم اسيداس��تيك ب��ا 5.3 درصد 
كاهش قرار دارد اين كاال از رقم يك هزار و 527 
تومان به يك هزار و 446تومان رس��يده اس��ت. 
آروماتيك س��نگين نيز نس��بت به دو هفته قبل 
2.5درصد كاهش قيمت داش��ته است. اين كاال 

49تومان ارزان شد.
 اوره پري��ل، زايلين مخل��وط و پارازايلين نيز 
روندي نزولي داشته اند. در همين حال بيشترين 

افزاي��ش قيم��ت در گروه محصوالت ش��يميايي 
متعلق به متانول با 2.3درصد رش��د اس��ت، اين 
كاال 17تومان نسبت به دو هفته قبل گران شده 

است. 
همچني��ن در رتبه دوم ه��م نرمال بوتانول با 
1.4درصد رش��د ق��رار دارد، اي��ن كاال از 2هزار 
و 641 توم��ان ب��ه 2هزار و 679 تومان رس��يده 
اس��ت. همچنين دي اتيلن گاليكول و منواتيلن 
گاليكول ني��ز روندي مثبت داش��تند به طوري 
كه به ترتيب 24و 15تومان نس��بت به دو هفته 
قب��ل افزايش قيمت داش��تند. همچنين س��ود 
مايع، اورتوزايلين، كريس��تال مالمين، دي اتيل 
هگزانول و اسيدترفتاليك نيز نسبت به دو هفته 
قبل روندي افزايشي داشتند. در محاسبه قيمت 
پايه محصوالت پتروشيمي نرخ دالر با 0.8درصد 
افزايش به رقم 3هزار و 754تومان رسيده است. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 تمديد گواهينامه بين المللي ۱۷۰۲۵ آزمايشگاه 
مركزي شركت آبفاي مركزي

اراك| عبدالرضا خليلي مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان مركزي با اعالم خبر فوق افزود: در سومين مميزي 
مراقبتي آزمايش��گاه مركزي، اين شركت براي بار سوم 
موفق به تمديد گواهينامه استاندارد بين المللي سيستم 
مديريت آزمايش��گاه ايزوIEC ۱۷۰۲۵:۲۰۱۲/ شد.  به 
گ��زارش روابط عمومي ش��ركت آب و فاضالب اس��تان 
مرك��زي وي در ادامه تصريح كرد: از اوايل س��ال ۱۳۹۰ 
مراحل استقرار اين سيستم با برگزاري دوره هاي آموزش 
مباني و مستندسازي، ارزيابي وضعيت آزمايشگاه، تهيه 
روش هاي اجرايي، تهيه دس��تور عمل كار با تجهيزات، 
انجام آزمايش ه��اي PT، رفع مغايرت ه��ا و خريد مواد 
شيميايي مرجع و... انجام شد و مميزي نهايي با حضور 
گ��روه مميزي ش��ركت TURKAK از كش��ور تركيه 
ص��ورت گرفت كه در نهايت در خرداد ماه س��ال ۱۳۹۱ 
منجر به صدور گواهينامه بين المللي ايزو ۱۷۰۲۵ براي 
دفتر كنت��رل كيفي��ت و بهداش��ت آب و فاضالب اين 
ش��ركت براي مدت اعتبار ۴ساله ش��ده بود و هم اكنون 
براي چهارس��اله دوم اين گواهينامه مجددا تمديد شد. 
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان مركزي مزاياي 
پياده س��ازي اس��تاندارد اي��زو ۱۷۰۲۵ را ش��امل اثبات 
صالحيت فني آزمايش��گاه، الزام به استفاده از روش هاي 
استاندارد، قابليت كسب اعتماد بين مشتريان در سطح 
ملي و بين المللي، پذيرش نتايج آزمايش��گاه در س��طح 
بين المللي، افزايش انگيزه و رضايت كاركنان آزمايشگاه 
و كاهش هزينه هاي مرتبط با شكايات مشتركان و تكرار 

تست ها برشمرد. 

 تسطيح مسير خطوط ۱۰، ۱6 و ۲6 اينچ
در منطقه مركزي

اراك| عمليات تسطيح مسير خطوط ۱۰، ۱6 و ۲6 اينچ 
مس��ير خط ش��ازند – اراك - قم با موفقيت انجام شد. 
رضا كريمي نورعيني، رييس واحد نگهداري و تعميرات 
خط منطقه با اعالم اين خبر گفت: رفع تعارضات، احياي 
گرده ماهي در طول مسير و ترميم آب بردگي ها از جمله 
اقداماتي بود كه در اين عمليات انجام شد. وي با اشاره به 
لوله گذاري در آبروها و ماركرگذاري در طول مسير اضافه 
كرد: رفع تجاوزات به حريم خطوط و همچنين تسطيح 
مس��ير و س��هولت در رفت و آمد از جمله اقدامات موثر 
در اين عمليات بود. كريمي نورعيني با تاكيد بر همكاري 
بي وقفه واحد ترابري گفت: هر ساله بر اساس برنامه هاي 
مدون كه قبل از ش��روع س��ال جديد اس��ت، مشخص 
مي ش��ود و با اولويت بندي مسيرها نس��بت به ترميم و 

تسطيح مسير اقدامات الزم انجام مي گيرد. 

 احداث پارك بانوان در ساري
س�اري| با گذش��ت يك س��ال از وعده مه��دي عبوري 
شهردار س��اري براي بانوان اين روزها خبر از افتتاح فاز 
اول بوس��تان بانوان به گوش مي رس��د.  فاز اول بوستان 
بانوان در حالي آماده افتتاح اس��ت كه شاهد برخورداري 
اين بوستان از پيست دوچرخه سواري، فضاي پياده روي، 
جانمايي فضايي براي مادراني كه فرزندان شيرخوار دارند 
و فضاي بازي ه��اي مفرح و رس��توران ها، بازارچه، تاالر 
اجتماعات، زمين هاي ورزش��ي ش��امل واليبال، فوتبال، 
بسكتبال، زمين بازي كودكان، مهدكودك و گلخانه يي 
مدرن همراه با آموزش براي عالقه مندان و... هستيم. اين 
بوستان در زميني به وسعت هشت و نيم هكتار در بلوار 

خزر ساري در حال تكميل است. 

 واگذاري 4۱48 اشتراك آب در سال گذشته
ايالم| مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب اس��تان ايالم از 
واگذاري ۴هزار و ۱۴8 اش��تراك آب در س��ال گذش��ته 
در اس��تان ايالم خبر داد. داراب بيرانوند ديروز از فروش 
۳۱ميلي��ون مترمكع��ب آب در اس��تان اي��الم خبر داد. 
مديرعامل ش��ركت آب وفاضالب استان ايالم گفت: ۳۱ 
ميلي��ون مترمكعب در س��ال ۹۵ فروش آب داش��ته كه 
۷۴درص��د آن مربوط به مصارف خانگي اس��ت. بيرانوند 
افزود: متوس��ط مص��رف ماهانه آب در اس��تان ايالم ۱۷ 
مترمكعب در ماه اس��ت كه نس��بت به متوس��ط كشور 
۱۳درصد بيشتر است. او درخصوص مشتركان اين شركت 
گفت: ۴هزار و ۱۴8 اشتراك در سال گذشته واگذار شده 
كه نسبت به مدت مشابه در سال ماقبل ۵درصد افزايش 
داش��ته، همچنين در بخش فاضالب ۴هزار و ۳۰۲ مورد 
اشتراك جديد اضافه شده كه رشد ۲۴ درصدي نسبت به 

مدت مشابه در سال گذشته وجود دارد. 

 لزوم اجراي طرح توانبخشي مبتني بر جامعه
ايالم| مديركل بهزيستي استان ايالم بر لزوم اجراي طرح 
توانبخش��ي مبتني بر جامعه در استان ايالم تاكيد كرد. 
فرهاد قيصربيگي ديروز اظهار داشت: يكي از فعاليت  هايي 
كه به صورت كامل و استاندارد در ايالم صورت مي  گيرد، 
»طرح توانبخشي مبتني بر جامعه« است كه نقطه مثبت 
اين طرح، واگذاري آن به بخش خصوصي و اجراي طرح 
از سوي بخش خصوصي است. او افزود: هدف كلي طرح، 
تغيير و تحول در نگرش جامعه به معلوالن است تا جامعه 
نگاه خود را به معلوالن تغيير دهد. قيصربيگي گفت: در 
حال حاضر در ۱۰ شهرس��تان ايالم، توانبخشي مبتني 
بر جامعه در حال اجراست و اهم فعاليت  هايي كه انجام 
مي  دهند، آموزش در خانواده، آموزش در محيط خارج از 

خانواده و ارائه وسايل كمك  هاي توانبخشي است. 

 رونق توليد برنج داخلي با ممنوعيت واردات
ساري| ممنوعيت واردات برنج از مرداد تا آذرماه موجب 
رونق توليد برنج و تقويت كشاورزان خواهد شد. نماينده 
بابلسر و فريدونكنار در مجلس دهم گفت: اين مصوبه از 
نتايج همكاري و نگراني مش��ترك مجلس و دولت بوده 
كه خود تضمين ديگري بر رونق كش��اورزي در اس��تان 
است و بي ترديد كشاورزي در مازندران از وجوه مختلف 
اقتصادي، اجتماعي، اشتغال زايي و حتي امنيتي درخور 
توجه و اهميت ويژه هس��تند. ولي اهلل نانواكناري با بيان 
اينكه زمين، آفت��اب، گياه و طلب بركت و رزق از درگاه 
خداوند بخشي از هويت هر مازندراني است، تصريح كرد: 
مجلس و دولت، مصمم به تقويت و حمايت از كشاورزي 
به عنوان محور اصلي توس��عه پايدار در استان مازندران 

هستند. 

اخبارشهرستانها

ساري| مدير شركت ملي پخش 
نفتي منطقه س��اري  فرآورده ه��اي 
گف��ت: انبار نف��ت منطقه س��اري از 
مدرن ترين و ايمن ترين تاسيسات نفتي 
در منطقه شمال كشور است و از زمان بهره برداري تاكنون 
هيچ گونه حادثه يي در اين تاسيسات اتفاق نيفتاده است. 
حسينعلي طالبي مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري سال بهره برداري كامل انبار نفت ساري 
را ۱۳6۷ بيان كرد و افزود: تاسيس��ات انبار نفت ساري در 
زميني به مس��احت حدود ۳۰هكتار متصل به مركز استان 
با هدف تامين، ذخيره س��ازي و توزيع ان��واع فرآورده هاي 
نفتي مورد نياز اس��تان، ديگر مناطق و نيروگاه هاي شمال 
كشور تاسيس شد. او خدمت در تاسيسات نفتي را در تمام 
مراح��ل تامين، انباش��ت و توزيع پرخطر دانس��ت و اظهار 
ك��رد: همه كاركن��ان در جلوگيري از وقوع حادثه س��هيم 

هستند. 
طالبي از ايمني باالي تاسيس��ات انبار نفت ساري گفت 
و تاكي��د كرد: با توجه به حساس��يت هاي ب��االي عملياتي 
در انبار نفت س��اري، ش��ناخت محيط هاي پر خطر، شرح 
وظايف و تقس��يم كار هر يك از اعض��ا و انجام مانورهايي 
ب��راي انجام كار بدون حادثه و ايمن از وظايفي اس��ت كه 
به درس��تي انجام مي ش��ود. وي ادام��ه داد: برگزاري بيش 
از ۷8۰۰ هزار نفر س��اعت آم��وزش ايمني و اطفاي حريق 
براي كاركنان رسمي و پيمانكاري و رانندگان در سال ۹۵ 
و برگزاري دوره هاي مش��ابه در س��ال هاي قبل و برگزاري 
مانورهاي اطفاي حريق باعث آن ش��ده است كه اين انبار 

بدون كوچك ترين حادثه يي به كار خود ادامه دهد. 

انبار ساري يكي از ايمن ترين 
تاسيسات هاي نفتي است

آذربايجان ش�رقي|  مديرعامل 
ش��ركت آب و فاض��الب آذربايجان 
شرقي در نشست خبري با خبرنگاران 
به مناسبت هفته صرفه جويي در مصرف 
آب با اش��اره به اينكه ش��ركت آب و فاض��الب آذربايجان 
شرقي تاپايان سال ۹۵ با يك  ميليون و ۲۰۳ هزار مشترك، 
بيش از ۲ ميليون و 8۱۰ هزارنفر از مردم اس��تان را تحت 
پوش��ش ارائه خدمات آب شرب قرار داده است، اظهار كرد: 
اين جمعيت در 6۰ ش��هر اس��تان را شامل مي شود. ايمانلو 
با تاكيد بر س��المت آب ش��رب تبريز و كل استان تصريح 
كرد: تعداد آزمايش��گاه هاي آب استان را افزايش داديم كه 
در پي آن نمونه ب��رداري و آزمايش هاي متعددي روي آب 
انجام مي ش��ود تا با نظارت مس��تمر و شبانه روزي سالمت 
آب را تضمي��ن كنيم. او طول ش��بكه اصل��ي توزيع آب را 
حدود ۱۰هزار كيلومتر در س��طح كل استان عنوان كرد و 
افزود: با اقدامات صورت گرفته در اصالح ش��بكه، ميانگين 
درصد هدر رفت آب در استان به ۱8.۴درصد كاهش يافته 
اس��ت. مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب آذربايجان شرقي 
گف��ت: ميانگين اس��تاندارد مصرف س��رانه ۱۵۰ ليتر بوده 
و ش��هروندان در اين اس��تان ۴۰ ليتر در ش��بانه روز بيشتر 
آب مص��رف مي كنن��د. ايمانلو در ادامه ب��ه صرفه جويي در 
مص��رف آب و رعايت الگوي مصرف تاكيد و از ش��هروندان 
درخواس��ت كرد توصيه هاي ش��ركت آب و فاضالب استان 
را ج��دي بگيرند تا در خصوص آب مصرفي دچار مش��كل 
نش��وند. او گفت: در صورتي كه ش��هروندان در مصرف آب 
مديريت نكنند احتمال بروز نوس��انات مصرف و كمبود آب 

وجود دارد. 

 ضرورت همراهي شهروندان
در مديريت صحيح مصرف آب

مرزبان��ي  فرمان��ده  خوزس�تان| 
خوزس��تان ب��ا اش��اره به اس��تفاده از 
لنج هاي صي��ادي در قاچاق كاال گفت: 
بيش��تر ش��ناورهاي صيادي به جاي اينكه 
در زمين��ه تج��اري عمل كنند، به قاچ��اق كاال روي آورده اند. 
متولي��ان اين بخش كه ادارات ش��يالت و بندر و كش��تيراني 
هس��تند، بايد نظارت و كنترل اصولي بر اين ش��ناوران داشته 
باش��ند. به گزارش ايس��نا، س��ردار عبداهلل نظرپور در جلس��ه 
كارگ��روه مبارزه با قاچاق  كاال و ارز كه ديروز در اس��تانداري 
خوزس��تان برگزار ش��د، با اش��اره به عملكرد مرزباني استان 
خوزس��تان در زمينه مبارزه با قاچاق اظهار كرد: در سه ماهه 
نخست امسال هشت طرح مبارزه با قاچاق در حوزه مرزي در 
سطح اس��تان خوزستان اجرا شد. او افزود: اجراي اين طرح ها 
منج��ر به تش��كيل ۱۷۱ فقره پرونده زي��ر يك ميليون تومان، 
هش��ت فقره پرونده ب��االي ۱۰۰ميليون توم��ان و چهار فقره 
پرونده باالي ۵۰۰ميليون تومان ش��د كه بيشتر كشفيات اين 
پرونده ها، سوخت و مواد خوراكي بوده است و سرجمع ارزش 
اين كش��فيات 6۴ ميليارد تومان برآورد ش��د. نظرپور تشريح 
كرد: در همين راس��تا، در س��ه ماهه نخست امسال ۱۰۰8نفر 
دس��تگير شدند. همچنين ۱۵۳ش��ناور و خودرو و ۳۷دستگاه 
موتورس��يكلت توقيف و ۲۲ قبضه سالح، ۱88 فقره مهمات و 
۲۷۱ هزار و ۳۲۰ ليتر س��وخت نيز در اين مدت كش��ف شد. 
فرمانده مرزباني خوزستان بيان كرد: ۳۵ طرح مبارزه با قاچاق 
در س��ال گذش��ته در استان خوزس��تان انجام شد كه موجب 
تش��كيل حدود 8۳۳ فقره پرونده زير ي��ك ميليون تومان، 6 
فق��ره پرونده ب��االي ۱۰۰ ميليون تومان و پن��ج فقره پرونده 

باالي ۵۰۰ ميليون تومان شد.

شناورهاي صيادي به قاچاق 
كاال روي آورده اند

زنج�ان|  مع��اون هماهنگي امور 
عمراني اس��تاندار زنجان با بيان اينكه 
پروژه دو خطه ك��ردن راه آهن زنجان 
ب��ه تهران تا پايان امس��ال به بهره برداري 
خواهد رس��يد، گفت: اين طرح در محدوده اس��تاني با سرعت 
باالي��ي در حال انجام اس��ت. به گزارش ايلن��ا، جواد رحمتي 
ديروز در نشس��ت خبري، اظه��ار كرد: ۳8۵ ميلي��ارد تومان 
فاينان��س براي اج��راي پروژه دو خطه ك��ردن راه آهن زنجان 
به تهران اخذ ش��ده و اميدواريم به زودي ش��اهد بهره برداري 
از آن در اس��تان باش��يم كه قطعا مزاياي فراواني براي استان 
به همراه خواهد داش��ت. او تصريح كرد: با وجود مشكالتي كه 
در حوزه تامين اعتبارات وجود دارد، س��عي ش��ده در اس��تان 
اقدامات��ي انج��ام دهيم ت��ا بتواني��م اعتبار مورد  ني��از برخي 
طرح ه��اي مهم را فراهم كنيم كه در اين رابطه موفق ش��ديم 
۱۴۰۰ ميلي��ارد تومان براي پروژه هاي مهم از جمله طرح هاي 
مرتب��ط با فاضالب و ش��هرداري را از طرق س��رمايه گذاري يا 
اخذ فاينانس جذب كنيم كه رقم بااليي اس��ت. اين مس��وول 
با اش��اره ب��ه يكي از طرح ه��اي بزرگي كه در ش��هر زنجان و 
در حوزه س��المت در حال پيگيري است، افزود: امسال كلنگ 
توسعه بيمارس��تان ولي عصر )عج( اس��تان با اعتباري بالغ بر 
۲۲۰ ميلي��ارد تومان به زمين زده ش��د و اميدواريم با احداث 
اين فضا شاهد افزايش ۴۰۰ تخت بيمارستاني در شهر زنجان 
باشيم. معاون هماهنگي امور عمراني استاندار زنجان در ادامه 
به وضعيت پروژه گاوازنگ اشاره كرد و گفت: براساس طراحي 
اين طرح، ۷8 س��ينما و فض��اي فرهنگي در اين محل احداث 
خواهد شد كه اين موضوع گام بزرگي براي توسعه اين منطقه 

گردشگري است.

بهره برداري از پروژه دو خطه 
كردن راه آهن زنجان به تهران

»تعادل« از زيرپوست كسب و كارهاي غير متعارف گزارش مي دهد

تجارت پر سودي به نام پرورش زالو

برنامه هاي »بورگوارد« براي ورود به ايران 
BORGWARD Group AG، توليد كننده 
جهاني خودرو، برنامه هاي خود را براي وارد شدن به 

بازار خودرو ايران اعالم كرد. 
ش��ركت  مديرعام��ل   ،Ulrich Walker
مي گوي��د:   ،BORGWARD Group AG
BORGWARD پيش��نهاد واقع��ا ويژه ي��ي براي 
ارائه به بازار ايران دارد. به گفته وي، اين خودروهاي 

پرطرف��دار مي توانند در آن واح��د چندين نياز مهم 
رانندگاني را كه به دنبال يك خودرو لوكس هس��تند 
و نام تجاري براي ش��ان مهم اس��ت و مي خواهند به 
راحتي همراه خانواده در يك ماش��ين جادار و بزرگ 
بنش��ينند، فراهم كنند. وي اف��زود: اين همه ماجرا 
نيست. قصد داريم احس��اس خريداري يك ماشين 
لوك��س را مجددا تعري��ف كنيم و باالترين س��طح 

 bx۷ و Bx۵ :خدمات را داشته باشيم. وي تاكيد كرد
 BX۵ .هس��تند BORGWARD دو مدل لوكس
يك SUV اس��ت كه به راننده حس جواني، انرژي، 
هوشمندي و ايمني مي بخشد. تلفيق زيبايي شناسي 
و فناوري پيش��رفته آلماني تركيبي كامل از قدرت، 

فرمان پذيري و هوش مندي را به ارمغان مي آورد. 
مديرعامل شركت بورگوارد افزود: BX۷ بزرگ تر 

و لوكس اس��ت كه با فضاي داخلي بسيار چشمگير، 
امكانات متنوع همراه با ۵، 6 و ۷ صندلي حس خوبي 
را ب��ه راننده منتقل مي كند چراكه اين خودرو داراي 
سيستم هوشمندي است كه به راننده اجازه مي دهد 
از طريق تماس چشمي، لمسي و صدا ارتباط برقرار 

كند. 
ارائ��ه خدم��ات با كيفي��ت به مش��تريان يكي از 
مواردي اس��ت كه BORGWARD در سيس��تم 
جديد خريد اهميت بس��يار زيادي ب��ه آن مي دهد. 
بر همين اس��اس براي تسهيل در ارائه بهتر خدمات، 
BORGWAD متعهد به ارائه تجربه مش��تري در 

س��طح باال و لوكس اس��ت و تا پايان س��ال ۲۰۱۷، 
تجرب��ه خريد خودرو خارج��ي را در ايران باز تعريف 

مي كند. 
بازارياب��ي  و  ف��روش  مع��اون  انليك��ر  ت��ام 
مي گوي��د:   ،BORGWARD Group AG
»باوجود اينكه اين نوع فروش��گاه ها گران هس��تند 
و نياز به س��رمايه گذاري قابل توجه��ي دارند، از روي 
تجربه مي دانيم كه اين نوع فروشگاه ها بين مشتريان 
خودرو هاي لوكس بسيار محبوب است زيرا سرويس 
لوكس��ي ارائه مي دهند. در ايران م��ا متعهد به يك 

تجربه خريد لوكس هستيم.«

گروه بنگاه ها|
بهره مندي از مهارت كس��ب و كار نيازي است 
كه بايد از دوران كودكي و در زمان ش��كل گيري 
ش��خصيت در نه��اد ش��خص نهادينه ش��ود تا با 
ش��كل گيري هويت اقتص��ادي هر ف��رد، حركت 
جمعي جامعه به س��مت ايجاد كس��ب و كارهاي 
موثر اقتصادي آغاز شود. اين فرآيند در كشورهاي 
توسعه يافته بر اس��اس يك الگوي اقتصادي قوام 
يافته دنبال مي ش��ود و ك��ودكان و نوجوانان اين 
جوام��ع از دوران كودك��ي و نوجوان��ي مفه��وم و 

معناي عيني كسب درآمد را مي آموزند. 
اما اين فرآيند حياتي در كش��ورمان و در بطن 
ساختار آموزشي و تربيتي كشورمان هرگز آن گونه 
كه بايد و ش��ايد جدي گرفته نش��ده اس��ت و در 
يك روند خسارت بار حتي دانش آموختگان مراكز 
آموزش عالي و دانشگاه هاي تخصصي كشورمان نيز 
مهارت كافي براي ايجاد يك كسب و كار آبرومند 
و سودآور را ندارند. در چنين ساختار معيوبي است 
ك��ه خبر ش��نيدن ايده هاي تازه ب��راي ايجاد يك 
كسب و كار كوچك در ايران خبر مهمي محسوب 
 مي شود كه بايد از منظر تحليلي مورد بررسي قرار

 بگيرد. 
توس��عه مزارع پرورش زالو توس��ط تعدادي از 
جوانان يكي از همين ايده پردازي هاي غيرمتعارف 
اس��ت كه اتفاقا هم بازار مص��رف قابل توجهي در 
كشورمان دارد و هم ظرفيت هاي صادراتي فراواني 
را در بطن خود جاي داده اس��ت. كس��ب و كاري 
كه با س��رمايه گذاري ۵۰۰تا۷۰۰توماني روي هر 
زالو مي تواند آن را در بازارهاي صادراتي تا قيمت 

۱۱دالر نيز به فروش برساند. 
ب��ه عب��ارت روش��ن تر، پ��رورش زال��و اكنون 
فرصت هاي ش��غلي مناسبي را در بخش بازار طب 
س��نتي و حتي مدرن اي��ران ايجاد كرده اس��ت. 
چنانك��ه گردش مالي اين بازار در جهان در حدود 
۲۰۰ميليون دالر در سال است، اما سهم ايران به 
عنوان يكي از قطب هاي مهم طب س��نتي از اين 

گردش مالي بسيار اندك و ناچيز است. 
هر چند بيش��تر مزارع پرورش زالو در محدوده 
شهرس��تان فومن اس��تان گيالن قرار دارد، اما بر 
اس��اس اظهارات معاون فني اداره كل دامپزشكي 
گي��الن در حال حاضر درخواس��ت هاي فراواني از 
ديگر شهرس��تان ها هم براي آغاز اين نوع كسب و 
كار وجود دارد كه نش��ان دهنده سودآور بودن اين 

كسب و كار است. 
از آنجا كه س��وژه هاي غيرمتعارف اقتصادي در 
حوزه كس��ب و كار كوچك و متوس��ط معموال با 
توجه اين صفحه مواجه مي ش��ود در اين ش��ماره 
س��وژه »كس��ب و كار پرورش زال��و« را روي ميز 
ارزيابي ه��اي صفحه ق��رار مي دهيم ت��ا در پايان 
تصويري از اين كس��ب و كار پيش روي مخاطبان 

و صاحبان س��رمايه يي كه ب��ه دنبال ايده هاي بكر 
مي گردند، ارائه شود. 

 فومن؛ مزرعه پرورش زالو، 8جوان ايده پرداز
اينجا محل پرورش زالو است. جايي كه عليرضا 
تن��درو به هم��راه ۳ برادر خود مهدي، مس��عود و 
هادي، اميرمحمد عاش��وري )پسر عمه( و ۳نفر از 
دوستانش رضا بيات، مصطفي رفعي نژاد، پوريا زارع 
كه متخصصان نرم افزار هستند براي نخستين بار 
به صورت اصولي به پرورش زالو مش��غول هستند. 
ايده يي كه نه تنها عليرضا را به استقالل اقتصادي 
رس��انده اس��ت بلكه به او براي اشتغال دوستان و 

خويشاوندانش نيز كمك كرده است. 
عليرضا كه فارغ التحصيل مهندس��ي نرم افزار و 
دانشجوي روانشناس��ي باليني است، درباره علت 
موضوعي��ت يافتن پرورش زالو به س��ايت بس��يج 
س��ازندگي مي گويد: »اس��تفاده طب��ي از زالو در 
ايران قدمت بس��يار زيادي دارد. در كشور ما زالو 
همواره از طريق صيد مس��تقيم از تاالب ها تهيه و 
به مصرف پزشكي مي رسيد. اما متاسفانه به دليل 
از بين رفتن اكو سيس��تم طبيعي، زالوها به شدت 

كمياب شدند.«
تندرو درب��اره اهميت اقتصادي پ��رورش زالو 
اظه��ار مي كند: هر زالوي بال��غ در اروپا به قيمت 
۱۱دالر به دس��ت مصرف كننده مي رس��د. يعني 
ارزش ه��ر ۴ زال��و معادل يك بش��كه نفت اوپك 

اس��ت. البته تا زالو به اين مرحله از رش��د برس��د 
حداقل ۲ سال زمان مي برد. بر اين اساس بسياري 
از كش��ورهايي كه داراي اقليم مناس��ب هستند، 
ب��ه پرورش و تكثير زال��و روي آورده و درآمدهاي 

سرشار و حيرت آوري كسب كرده اند. 

 ظرفيت هاي صادراتي زالو
عليرضا تندرو درباره اهميت اقتصادي پرورش 
زالو اظه��ار مي كند: »ش��ايد ب��راي خيلي ها باور 
نكردني باش��د، ام��ا در حال حاضر درآمد كش��ور 
تايلن��د از صادرات زالو برابر با صادرات نفتي ايران 
اس��ت. هر زالوي بالغ در اروپا به قيمت ۱۱دالر به 

دست مصرف كننده مي رسد. 
البته تا زالو به اين مرحله از رشد برسد، حداقل 
۲ سال زمان مي برد. يعني ارزش هر ۴ زالو معادل 
يك بش��كه نفت اوپك اس��ت. اگر توليد كننده يي 
مانند من هر زالو را به ازاي ۷ دالر به كش��ورهاي 
اروپايي بفروش��د، با كسر هزينه هاي گمرك، بيمه 
و حق��وق كارگر از ه��ر زالو ۴ دالر س��ود خالص 

برداشت خواهد كرد. 
سفارش كش��ورهاي اروپايي هم غالبا در تيراژ 
۱۰۰ هزارتاي��ي به باالس��ت. م��ن در حال حاضر 
مج��وز توليد س��االنه ۱۰۰ه��زار زال��و را دريافت 
كرده ام و فكر مي كنم رس��يدن به درآمد س��االنه 
۴۰۰ه��زار دالر از صادرات زال��و برايم چندان دور 

از دسترس نباشد.«

 حضور در يك جمع خانوادگي 
معم��وال راه ان��دازي يك كس��ب و كار كوچك 
ك��ه اطالعات چنداني از آن در دس��ترس نباش��د 
بدون كمك و مس��اعدت نزديكان ممكن نيس��ت. 
به همين دليل است كه كارشناسان حوزه مشاغل 
خانگي و خرد پيشنهاد مي كنند كه اين نوع كسب 
 و كار به صورت خانوادگي و دسته جمعي عملياتي 

شوند. 
مري��م زاغ��ه همس��ر عليرض��ا تن��درو درباره 
راه ان��دازي مزرعه پرورش زالو مي گويد: »من قبل 
از ش��روع كار با عليرض��ا ازدواج كردم و االن يك 
پسر 6 ماهه داريم. با اينكه اوايل خيلي ها همسرم 
را مس��خره مي كردند به خاط��ر كاري كه انتخاب 
كرده بود اما پش��تكارش اج��ازه نداد تا حرف هاي 

منفي اطرافيان بر كارش تاثيرگذار باشد. 
همس��رم خيلي تالش كرد من خودم در شهر 
فومن ش��اهد دوندگي ها و سنگ اندازي بقيه بودم. 
در اوايل كار ش��ك داش��تم و فك��ر نمي كردم كار 
خوبي باش��د ولي با همت و پش��تكاري كه داشت 
ديدم كه آينده روش��ني دارد. با وجود اينكه االن 
من س��اكن كرج هس��تم ولي با دوري اش كه در 
فومن حاضر مي ش��ود با حمايت خانواده خودم و 
همس��رم كنار مي آي��م. او در ادامه تاكيد مي كند: 
»برخالف افرادي كه فكر مي كنند كار بايد حاضر 
و آماده باش��د، همسرم خودش��ان براي راه اندازي 
اين كار زحمت كش��يدند. در هر كاري س��ه اصل 

توكل به خدا، همت و پش��تكار و حمايت خانواده 
س��بب موفقيت مي شود. اگر من به جاي همراهي 
به او فش��ار وارد مي كردم شايد مجبور مي شد كار 

خودش را   رها كند.«
هر كس جاي همس��رم بود صد ب��ار جا خالي 
ك��رده ب��ود اما به خاط��ر همت بااليي ك��ه دارد، 
توانس��ت ب��ه كارش ادام��ه دهد. صب��ر و تحمل 
كمترين كاري اس��ت كه مي توان��م براي موفقيت 

وي انجام بدهم. 

 چه كساني زالو مي خرند
اما مصرف كنندگان محصول زالو را چه قشري 
تشكيل مي دهند؟ اين پرسشي است كه براي يك 
چني��ن بحثي ضروري به نظر مي رس��د. مس��عود 
تن��درو ب��رادر عليرضا در پاس��خ به اين پرس��ش 
مي گويد: »مشتري هاي اصلي ما پزشكاني هستند 

كه طب سنتي كار مي كنند.
 كس��ي كه مي خواهد زالو درماني كند ترجيح 
مي دهد از جايي كه معتبر اس��ت، زالو تهيه كند. 
در كش��ور م��ا توليد كننده نداريم و بيش��تر صياد 
هس��تند. در بهار و تابس��تان كه زال��و خوب پيدا 
مي شود ما ترجيح مي دهيم كار نكنيم. اما در پاييز 
و زمس��تان بيش��تر پاي كار هستيم. سال گذشته 
كل بار را در س��ه قرارداد فروختيم كه يك ركورد 

بي نظير است.« 
مس��عود در ادامه درباره مناف��ع اقتصادي اين 
بيزين��س مي گوي��د: »از نظر اقتص��ادي نفع هاي 
ديگ��ري ه��م دارد. مردم ب��ا هزينه ك��م درمان 
مي ش��وند. لباس، سيگار و لوازم صوتي و تصوير ما 
نسبت به كشورهاي غربي فرق مي كند و مطمئن 
باش��يم دارويي كه به دست ما مي رسد با دارويي 

كه خودشان مصرف مي كنند، فرق مي كند. 
ما با سرمايه گذاري در طب سنتي از پول دادن 
ب��راي خريد اين داروه��ا و از خروج ارز جلوگيري 
مي كنيم و وقتي به صادرات دس��ت پيدا كنيم ارز 

را نيز وارد كشور مي كنيم.«
 او در تشريح برخي مشتريانش مي گويد: »يك 
مش��تري داريم در تهران كه هميش��ه قيمت باال 
از م��ا مي خرد. به خاطر مش��كلي ك��ه در قرارداد 
قبل��ي ب��راي او پيش آم��ده بود و ط��رف قرارداد 

كالهبرداري كرده بود.
 اصولي كار كردن باعث ش��ده كه در بازار به ما 
اعتماد داشته باشند. البته مردم عادي هم مشتري 
زالوهاي ما هس��تند ولي م��ا وقت نداريم كه براي 
چند تا زالو درگير بش��ويم. اس��تفاده بدون حضور 
پزشك هم امكان پذير اس��ت. در بررسي هايي كه 
در نمايشگاه انجام داديم 6۵درصد از مشتري هاي 
ما خانم هاي جوان س��اكن اصفهان، كرج و تهران 
بودند كه از زالو براي خاصيت آرايش��ي اس��تفاده 

مي كردند.«
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  درخواست از الريجاني براي 
رسيدگي به اليحه محيط بانان

ايلنا|معاون توسعه مديريت، حقوقي و امور مجلس سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت با اعالم اين موضوع كه اليحه حمايت 
از محيط بانان و جنگلبان��ان در حال حاضر در معاونت قوانين 
مجلس در حال بررس��ي است، از درخواس��ت رييس سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از رييس مجلس شوراي اسالمي براي 
تس��ريع در مراحل رسيدگي به اليحه حمايت از محيط بانان و 
جنگلبانان خبر داد.  سيدمحمد مجابي با اشاره به نقش كليدي 
و مهم محيط بانان در حفاظت از مناطق تحت مديريت سازمان 
حفاظت محيط زيست، گفت: محيط بانان با آموزش هاي جدي 
در ح��وزه مس��ائل پژوهش��ي، ترويج و آم��وزش و حفاظت، از 

طبيعت پاسداري و حفاظت مي كنند. 
او ادامه داد: به واس��طه همين نقش مه��م و ارزنده و براي 
برخ��وردار ش��دن محيط بان��ان از كليه حمايت ه��اي قانوني، 
رييس جمهوري در ارديبهشت ماه سال جاري، اليحه حمايت 
از محيط بانان و جنگلبانان را به مجلس شوراي اسالمي تقديم 

كرد. 
مع��اون س��ازمان حفاظ��ت محي��ط زيس��ت با ي��ادآوري 
همكاري هاي خوب رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
با س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت در تقنين قواني��ن، افزود: 
تصويب اليحه حمايت از محيط بانان و جنگلبانان گامي مهم در 
حمايت از اين قش��ر خدوم و حفاظت از محيط زيست و منابع 

طبيعي كشور خواهد بود. 

  بيماران پروانه اي 24 ميليارد 
ريال كمك هزينه گرفتند

ايرنا|ريي��س گروه حماي��ت از بيماران اي ب��ي )پروانه يي( 
گفت: بيماران اي بي در سال گذشته، جمعا 23ميليارد و 912 
ميليون و 500 هزار ريال كمك هزينه با مس��اعدت مردم خير 
در 19 مرحله و به مناسبت هاي مختلف از جمله اعياد دريافت 
كردند.  سيدحميد رضا هاشمي گلپايگاني ادامه داد: تمام اين 
كمك هزينه ها با كمك هموطنان نوعدوست انجام شده و هيچ 
كمك دولتي دريافت نشده است. او شمار بيماراني كه در خانه 
»اي بي«، داراي پرونده هس��تند، 533 تن عنوان كرد و گفت: 
شمار بيماراني كه در ابتداي سال 95 )فروردين( كمك هزينه 
دريافت كردند به 297 تن مي رسيد كه اين تعداد تا آخر سال 
به 533 تن رسيد. هاشمي گلپايگاني افزود: هر بيمار مبتال به 
اي بي طي س��ال 95، 57 ميليون ري��ال كمك هزينه دريافت 
كرده اس��ت كه همه اين كمك هزينه ها، مبالغي بود كه مردم 
نيكوكار كشورمان به حس��اب »خانه اي بي« واريز كرده بودند. 
ريي��س گروه حمايت از بيماران اي ب��ي، اضافه كرد: جز كمك 
هزينه هاي ياد ش��ده در س��ال گذش��ته، 5 هزار و 211 بسته 
حاوي پانس��مان به ارزش 26ميليارد و 500 ميليون ريال نيز 
براي بيماران ارسال ش��د. هاشمي گلپايگاني، بابت ارسال اين 
بسته هاي پانسمان از دانشگاه علوم پزشكي ايران و نيز سازمان 
غ��ذا ودارو ب��ه ويژه رييس اين س��ازمان قدرداني كرد و گفت: 
بسته هاي ياد شده درسال 95، طي 12 مرحله انجام و به نشاني 

بيماران فرستاده شد. 

  قطع مستمري خردادماه 
مددجويان كذب است

ايس�نا|رييس س��ازمان بهزيستي كش��ور قطع مستمري 
افزايش يافته مددجويان را كه از فروردين ماه امسال بر اساس 
مصوب��ه مجلس اعمال ش��ده ب��ود، تكذيب كرد.  انوش��يروان 
محسني بندپي پيرامون انتشار اخباري مبني بر قطع يك شبه 
مستمري خرداد ماه مددجويان و عدم واريز آن به حساب برخي 
از تحت پوششان نهادهاي حمايتي، گفت: سازمان هدفمندي 
يارانه ها رقم افزايش يافته مس��تمري را براي 529 هزار خانوار 

تحت پوشش بهزيستي به طور كامل پرداخت كرده است. 
او ادام��ه داد: قرار ب��ود از خرداد ماه رق��م افزايش يافته 
مس��تمري در اختيار كميته امداد و بهزيس��تي قرار گيرد تا 
از خرداد ماه نهادهاي حمايتي به طور مس��تقيم رقم افزايش 
يافته مستمري را به حساب تحت پوششان خود واريز كنند، 
اما اين امر فعال عملي نش��ده و همچنان سازمان هدفمندي 
يارانه ها رقم افزايش يافته مس��تمري ها را به حس��اب كارت 
يارانه افراد واريز مي كند.  او افزود: در خرداد ماه رقم افزايش 
يافته مس��تمري از سوي س��ازمان هدفمندي يارانه ها براي 
529هزار خانوار تحت پوش��ش س��ازمان بهزيس��تي به طور 
كامل واريز شده است و ش��ايد برخي از مددجويان به علت 
آنك��ه رقم افزاي��ش يافته مس��تمري به حس��اب يارانه آنها 
واريز مي ش��ود نه حساب مستمري شان، گمان مي كنند اين 

افزايش در خرداد ماه اعمال نشده است. 
او در پايان گفت: قرار نيس��ت با افراد و مددجويان ما بازي 
شود و وقتي اين افزايش از ابتداي سال جاري اعمال شده است 

امكان قطع آن وجود ندارد. 
 

   افزايش جمعيت 
دانش آموزان دبستاني

فارس|مع��اون آموزش ابتدايي وزي��ر آموزش و پرورش 
گفت: برآوردهاي اوليه نش��ان مي دهد كه مهر ماه امسال در 
كش��ور، 8 ميليون نوآموز پيش دبستاني و دانش آموز ابتدايي 

راهي مدارس مي شوند. 
رض��وان حكيم زاده ادام��ه داد: آمار دقي��ق دانش آموزان 
مقطع پيش دبستاني و ابتدايي بعد از تكميل مرحله ثبت نام 
دانش آموزان اعالم مي ش��ود اما برآورد ما اين اس��ت كه در 
س��ال تحصيلي جديد با افزايش جمعي��ت دانش آموزي در 
مقط��ع ابتداي��ي روبه رو ش��ويم.  او افزود: تم��ام تالش ما و 
همكاران آموزش ابتدايي در اس��تان ها اين اس��ت تا بهترين 
امكانات و شايس��ته ترين فضا براي تحصيل دانش آموزان در 
مقط��ع ابتدايي فراهم آيد تا نس��ل آين��ده بتواند در فضاي 
مناس��ب آموزش ببيند.  حكيم زاده گف��ت: برآوردهاي اوليه 
نشان مي دهد كه مهر ماه امسال در كشور 8 ميليون نوآموز 
پي��ش دبس��تاني و دانش آموز ابتدايي راهي مدارس ش��وند 
ك��ه در حقيقت اين تعداد بدنه اصل��ي آموزش و پرورش را 
تش��كيل مي دهند.  معاون آموزش ابتداي��ي وزير آموزش و 
پرورش به اقدامات خوب انجام ش��ده در قالب طرح »انسداد 
مبادي بيس��وادي« با همكاري معاونت توسعه روستايي نهاد 
رياس��ت جمهوري اش��اره كرد و افزود: اقدامات بسيار خوبي 
ب��ا همكاري هم��ه نهادها به ويژه رس��انه ها آغاز ش��ده تا با 

آگاه سازي خانواده ها، دانش آموزي از تحصيل باز نماند. 
معاون آم��وزش ابتدايي وزير آموزش و پ��رورش ادامه داد: 
تغييرات كتب درس��ي بر اساس مس��ائل روز و تحوالت علمي 
مدنظر اس��ت اما اينك��ه بخواهيم در تغيير كتب درس��ي تابع 
تصميم هاي سياسي باشيم يا متناسب با تغيير دولت ها بخواهيم 
كتب درسي را عوض كنيم، چنين موضوعي اصال مطرح نيست. 
او افزود: تغيير كتب دانش آموزان براس��اس نيازسنجي ها و 
رويكردهاي علمي، تحقيقاتي و پژوهش��ي صورت مي گيرد كه 
اميدواريم در اين حوزه بتوانيم با يك برنامه ريزي خوب، نس��ل 
آينده انقالب اسالمي شايسته و در مسيري صحيح تربيت كنيم. 

اخبار

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي:

دولت مي تواند در تعرفه ها تجديدنظر كند
بيمه ها در جلسه شوراي عالي بيمه و سازمان برنامه و بودجه از تعرفه ها به خوبي دفاع نكردند

نرخ باروري كش��ورهاي بسياري در جهان اكنون پايين تر از 
س��طح جايگزيني نسل هاي متوالي اس��ت؛ تقريبا 2. 1 تولد به 
ازاي ه��ر زن. برخي از اين كش��ورها حاال ديگ��ر چندين دهه 
اس��ت كه چنين شرايطي را از س��ر مي گذرانند. از سال 2010 
تا 2015، باروري در 83 كش��ور كه 46درصد جمعيت جهان را 
در خود جاي داده اند، پايين تر از س��طح جايگزيني بوده اس��ت. 
پرجمعيت ترين كش��ورهاي اين گروه به ترتيب جمعيت، چين، 
اياالت متحده امريكا، برزيل، روسيه، ژاپن، ويتنام، آلمان، ايران، 

تايلند و انگلستان هستند. 
ايران در س��ال 2050، با س��ه رتبه تنزل نس��بت به س��ال 
2016، بيس��ت و يكمين كش��ور پرجمعيت جهان خواهد بود؛ 
آن هم در ش��رايطي كه دس��ت كم از سال 2010 تا امروز، نرخ 

باروري جمعيتش پايين تر از سطح جايگزيني است. 

بنابر گزارش اخير س��ازمان ملل متحد، كشور ما در فهرست 
10 كشور پرجمعيت جهان با نرخ باروري كم قرار گرفته است. 
بر اين اس��اس، افزايش نس��ل جوان كمتر از س��طح الزم براي 

جايگزيني با نسل سالخورده است. 
ريي��س انجمن علمي مامايي كش��ور در واكنش به اين خبر 
مي گويد: وقتي در كش��وري سطح سواد و سالمت افزايش پيدا 
مي كند، اميد به زندگي هم افزايش مي يابد و خود به خود ما با 

پيري جمعيت مواجه مي شويم. 
ناهي��د خداكرمي، كاهش نرخ باروري را به عوامل متعددي 
نس��بت داد و در عي��ن حال گفت: تكيه بر س��ن ازدواج باعث 
اس��ترس مي ش��ود و اصال باروري به سن مرتبط نيست و تا هر 
زماني كه زني قدرت باروري داش��ته باشد در وضعيت فعلي با 
پيش��رفتي كه حوزه پزش��كي كرده منعي براي بچه دار ش��دن 

نيس��ت. او با اش��اره به اينكه حدود 5 ميلي��ون زوج نابارور در 
كش��ور وجود دارد، گفت: اين آم��ار با آمار جوامع ديگر تفاوتي 
ندارد. هر زوجي دلش مي خواهد بچه دار شود و ما بايد امكانات 
الزم را ب��راي بچه دار ش��دن آنها فراهم كني��م ولي اينكه تمام 
تمركز خود را بر اين قس��مت افزايش دهي��م و فكر كنيم اگر 
اين حل ش��ود، رش��د جمعيت ما افزايش پيدا مي كند، به اين 

شكل نيست. 
به گزارش ايسنا، خداكرمي با بيان اينكه در درمان ناباروري 
مش��كلي نداريم، گفت: روش هاي پيشرفته و حتي پروتكل هاي 
به روز دنيا در ايران اجرا مي ش��ود و از طرفي وزارت بهداش��ت 
برخي از مراكز دولت��ي را يا به صورت رايگان براي افراد نابارور 
در نظر گرفته يا اينك��ه مراكز دولتي خدماتي ارائه مي دهند از 

جمله بيمارستان شريعتي و طالقاني. 

او ادامه داد: مش��كل ما بيش��تر زوج هايي هستند كه نابارور 
نيس��تند، ولي باروري را به تعوي��ق مي اندازند يا اينكه دختر ها 
و پسرهايي هستند كه ازدواج خودشان را به تعويق مي اندازند. 

  گروه اقتصاداجتماعي|
وزير بهداش��ت ديروز و در حاش��يه مراس��م 
افتت��اح پروژه هاي جديد مرك��ز طبي كودكان با 
ابراز اميدواري نس��بت به واقعي شدن تعرفه هاي 
درمان��ي گفت: م��ا هم ب��ه تعرفه ه��اي 96 نقد 
داشتيم. اميدواريم تعرفه ها در سال 97 بازنگري 
ش��ود، البته مصوبه مربوط به تعرفه هاي امس��ال 
وح��ي من��زل نيس��ت و همان طور ك��ه مجلس 
مي توان��د در مصوبه هاي خ��ود تجديدنظر كند، 
دول��ت هم مي توان��د مصوبه هاي هي��ات وزيران 
را تغيي��ر دهد. اين نخس��تين واكن��ش صريح و 
عمومي وزير بهداشت، پس از تصويب تعرفه هاي 
خدمات درماني س��ال 96 در هيات وزيران است. 
بناب��ر مصوبه هيات وزي��ران، تعرفه هاي خدمات 
درماني، امس��ال تنها 5 درص��د افزايش خواهند 
يافت؛ چي��زي نزديك به نصف ت��ورم نزديك به 
10درص��دي. اين مي��زان افزاي��ش درحالي رخ 
داد كه وزارت بهداش��ت در پ��ي افزايش حداقل 
10درصدي، يعني به اندازه نرخ تورم در تعرفه ها 
بود. ب��ا اين همه و ب��ا وجود تامين نش��دن اين 
خواس��ته وزارت بهداش��ت، درخواست آنان براي 
افزايش فرانش��يز بس��تري و افزاي��ش پرداختي 
از جي��ب م��ردم، در هيات وزيران تصويب ش��د. 
وزير بهداش��ت روز گذش��ته به روشني از موضع 
وزارت بهداش��ت در مورد تعرفه ها گفت، از دولت 
خواس��ت مصوبه اش را همين امسال اصالح كند 

و اگر نكرد، فكري جدي براي سال آينده كند. 

 تداوم طرح تحول
سيدحس��ن قاضي زاده هاشمي در اين مراسم، 
نخست با اشاره به اهميت مركز طبي كودكان در 
زمينه خدمت رساني به بيماران گفت: مركز طبي 
كودكان اگرچه تجهيزات نسبتا مناسبي دارد، اما 
فض��اي فيزيك��ي آن ارتقا نيافته اس��ت. البته به 
همين منظور تالش هاي زيادي در گذشته انجام 
ش��د، اما موقعيت و متراژ زمين مناس��ب نيست.  
او ادام��ه داد: اميدواريم در دولت دوازدهم توجه 
بيش��تري به س��اخت مراكز بيمارستاني در شهر 
تهران شود. با انتخاب مجدد آقاي روحاني، طرح 
تحول نظام سالمت با نقص كمتر و قوت بيشتري 
دنبال مي ش��ود و اميدواريم منابع مالي پايداري 
براي آن ديده ش��ود. همچني��ن اميدواريم آزار و 
اذيت هاي��ي كه وجود داش��ت و همراهي نكردن 

برخي شركا مانند بيمه ها تداوم نداشته باشد. 
او در خص��وص وضعي��ت پرداخ��ت كارانه ها 
ني��ز گفت: در ح��ال حاضر كارانه ها ب��ا تاخير 8 
ت��ا 10ماهه پرداخت مي ش��ود. س��ازمان تامين 
اجتماع��ي نيز مي گويد از دول��ت طلب داريم اما 
اين منطق درست نيست. براي بيمه سالمت هم 
كه 11ميليون بيمه شده جديد دارد سرانه كافي 
پيش بيني نشده و با كمبود اعتبار روبه رو هستيم. 
اميدواريم سازمان برنامه و بودجه براي سال 97 
اعتب��ار خوبي پيش بيني كند؛ چرا كه مش��كالت 
جدي ايجاد شده و اعتراضاتي كه مطرح مي شود 

به حق اس��ت.  هاشمي در مورد اقدام هاي وزارت 
بهداشت براي ثبت برخي بيماري ها به نام خاص 
گفت: ما 40 نوع بيماري را پيشنهاد داديم كه به 
عنوان خاص محسوب شوند. هدف ما حمايت از 
بيماران نيازمند اس��ت. ام��ا دولت و مجلس بايد 
در اي��ن زمينه تصميم گيري كنند. اميدواريم اگر 
نمي توان يك باره تمام اين بيماري ها را به عنوان 
خاص تلق��ي كنيم، اما در هر دول��ت تعدادي از 
اي��ن بيماري ها حمايت ش��وند. بعد از 38 س��ال 
يك��ي از اه��داف انقالب ك��ه حمايت از اقش��ار 
ضعيف بود، مغفول مانده است. مشكل رسيدگي 
به آس��يب هاي اجتماعي نيز وجود يك س��ازمان 

متولي و پاسخگوست. 

 اشغال ۱2۰درصدي تخت هاي تهران
قاضي زاده هاش��مي با اش��اره به ضريب باالي 
اش��غال تخت هاي بيمارس��تاني در ش��هر تهران 
اظهار كرد: بيش��تر مراكز درماني در تهران بيش 
از 90درصد ضريب اش��غال تخت دارند. اين عدد 
گاهي در اورژانس هاي بيمارستان ها نيز به بيش 
از 120درصد مي رس��د و تخت خالي ندارند. در 
چهار س��ال فعاليت دولت يازدهم هدف گيري ما 
مربوط به مناطق محروم و حاش��يه استان تهران 
بوده اس��ت. در بيش��تر اين مناطق ساخت مراكز 
درماني و بيمارستان ها به اتمام رسيده يا بيش از 
50 درصد افزايش داش��ته است و طي يك يا دو 

سال آينده به طور كامل ساخته مي شود. 
او ادامه داد: باي��د كاري كنيم كه مردم براي 
دريافت خدمات درماني به تهران و مراكز استان ها 
نيايند. ما در اين دوره از وزارت بهداشت 25 هزار 

تخت بيمارس��تاني تحويل داديم كه برابر با يك 
چه��ارم تخت هايي اس��ت كه از ابتداي س��اخت 
بيمارس��تان ها، در كشور است. تخت بيمارستاني 
ويژه كودكان نيز به ميزان دو برابر افزايش يافته، 

اما همچنان به همين تعداد تخت نياز داريم. 
او با اش��اره به ضرورت حضور بخش خصوصي 
در ساخت و تجهيز بيمارستان هاي كشور افزود: 
ما بايد بخش آموزش��ي بيمارستان ها را نيز ارتقا 
دهي��م. طي يكي، دو دهه گذش��ته ب��ه دليل بار 
اضافه يي كه به مراكز آموزش��ي وارد شده است، 

اين مراكز آسيب ديده اند. 

  كمبود پرستار در كشور
قاضي زاده هاشمي درباره وضعيت كمبود پرستار 
در كش��ور گفت: در حال حاضر نس��بت پرستار به 
تخت بيمارس��تاني در اي��ران و در بعضي از مراكز 
ايران، ش��ش دهم درص��د و در مجموع 1.4درصد 
است كه اين رقم بسيار كم است. در حالي كه بايد 
به رقم بي��ش از دو درصد ارتقا يابد. البته اين عدد 
در هر كشوري متفاوت اس��ت. براي مثال در ژاپن 
نسبت پرستار به تخت بيمارستاني 14، در اروپا 8 و 
در كشورهاي منطقه مانند تركيه 3.2 درصد است. 
او ادام��ه داد: ب��ا توجه به اي��ن وضعيت جامعه 
پرس��تاري ناراح��ت هس��تند و البته ح��ق دارند. 
در بعض��ي از مراكز كه نس��بت پرس��تار به تخت 
بيمارس��تاني 1.4درصد است، پرستاران به صورت 
ق��راردادي فعالي��ت مي كنند. حتي بعض��ي از آنها 
20سال است كه قراردادي هستند. در حال حاضر 
110ه��زار نيرو در تمام بخش هاي حوزه س��المت 

داريم كه قراردادي هستند. 

او در پاس��خ به س��بب برخي خبرس��ازي ها و 
حاشيه س��ازي ها درب��اره وزارت بهداش��ت گف��ت: 
اي��ن اقدامات هجمه نيس��ت، بلكه خبرس��ازي و 
حاشيه سازي است و هميش��ه وجود داشته است. 
م��ا هنوز ه��م با كمبود پرس��تار روبه رو هس��تيم. 
حجم كاري آنها زياد اس��ت و دريافتي شان نسبت 
به پزشكان منطقي نيست. اين وضعيت از 27سال 
پيش كه نظام »في-فور-س��رويس« و خودگرداني 
بيمارستان ها آغاز شد، به وجود آمد.  او با تاكيد بر 
اينكه نظام پرداختي در حوزه س��المت بايد اصالح 
ش��ود، گفت: در حال حاضر در زمينه نس��بت هاي 
پرداختي حوزه سالمت به جامعه پرستاري، پزشكي 
و پيراپزشكي ظلم ش��ده و غيرواقعي است. ما هم 
آن را قب��ول نداري��م و بايد ب��راي آن برنامه جديد 
داش��ته باشيم.  هاشمي با اش��اره به نياز كشور به 
70 تا 100هزار پرس��تار جديد در مراكز درماني و 
بيمارستان ها تاكيد كرد: اگر تعرفه ها را واقعي كنند، 
نيازي به اس��تخدام دولتي نيست و هر بيمارستان 
مي تواند به صورت جداگانه يك رديف اس��تخدامي 

داشته باشد. 

 تعرفه وحي منزل نيست
وزي��ر بهداش��ت س��پس در ادامه در پاس��خ به 
پرسش��ي پيرامون تعرفه هاي درمان��ي 96 با بيان 
اينكه بيمه ها در جلسه شوراي عالي بيمه و سازمان 
برنامه و بودج��ه از تعرفه ها به خوبي دفاع نكردند، 
گفت: اميدواريم تعرفه ها در سال 97 بازنگري شود 
و بتوانيم آن را جبران كنيم. اين مصوبه وحي منزل 
نيست. همان طور كه مجلس مي تواند در مصوبه هاي 
خود تجديدنظر كند، دولت هم مي تواند مصوبه هاي 

هيات وزيران را تغيير دهد. اين هيات به طور مداوم 
در هر جلسه چندين مصوبه دارد و تا به حال نديده 
بوديم مصوبه يي تا اين اندازه بازتاب داش��ته باشد و 
مورد پرس��ش قرار گيرد.  او ادام��ه داد: اميدواريم 
تعرفه ها واقعي شوند؛ چرا كه در بيمارستان ها بايد 
دستگاه هاي پزشكي جايگزين شوند و مراكز درماني 
نيز توس��عه پيدا كنند. در حال حاضر هزينه تعرفه 
يك تخت بيمارس��تاني 135هزار تومان حس��اب 
مي شود در حالي كه قيمت تمام شده آن 230هزار 
تومان است. در كجاي دنيا مي شود با اين تعرفه ها 
ادام��ه داد. در عي��ن حال از بخ��ش خصوصي كه 
تعرفه ها را رعايت مي كند تشكر مي كنيم و از جامعه 

پزشكي مي خواهيم كه صبر پيشه كند. 
او اف��زود: ما از قانون تبعيت مي كنيم. ما هم به 
اين تعرفه ها نقد داشتيم و معتقد هستيم در حوزه 
سالمت بايد قيمت تمام شده و سود منطقي براي 
بخش هاي دولتي و خصوصي مش��خص شود و به 
نحوي تعريف ش��ود كه مجموعه هاي درماني اداره 
شوند. اميدواريم همان طور كه قيمت تمام شده آب، 
برق و گاز حساب مي شود، در بهداشت و درمان نيز 
همين روند وجود داش��ته باشد.  هاشمي در ادامه 
گفت: ظاهرا سياس��ت گذاران در حوزه سالمت اين 
نگاه را ندارند اما اميدواريم در دولت دوازدهم بخشي 

از اين نواقص برطرف شود. 

 وزارت بهداشت، حامي واقعي شدن تعرفه ها
در همي��ن ح��ال روز گذش��ته، قائم مقام وزير 
بهداشت گفت: وزارت بهداشت از هر نوع اقدام در 
جهت افزايش تعرفه هاي خدمات درماني متناسب 
با تورم استقبال مي كند.  ايرج حريرچي پيرامونه 
نامه اخير وزارت رف��اه در زمينه افزايش تعرفه ها 
كه در فضاي مجازي منتش��ر ش��ده است، ادعاي 
مطرح ش��ده درخصوص مخالفت وزارت بهداشت 
ب��ا افزايش تعرفه خدمات درماني بخش خصوصي 
را رد كرد و ادامه داد: در طول چهار سال گذشته 
وزارت بهداش��ت به طور بسيار ش��فاف و واضح از 
واقعي س��ازي تعرف��ه خدمات بهداش��تي درماني 
حماي��ت كرده اس��ت و اين وزارتخان��ه با افزايش 
تعرفه ه��ا متناس��ب با ت��ورم حماي��ت مي كند و 
انتساب هر موضعي غير از اين به وزارت بهداشت 
تكذيب مي شود.  او تاكيد كرد: موضع ما در زمينه 
افزايش تعرفه ه��ا و واقعي س��ازي قيمت خدمات 
حداقل به اندازه تورم اعالم شده رسمي و بيشتر از 
اين ميزان هم براي حركت به طرف تامين قيمت 
واقعي خدمات در شوراي عالي بيمه كامال روشن 
بوده اس��ت.  او افزود: مرور مواضع وزير بهداشت و 
مس��ووالن اين وزارتخانه در مصاحبه هاي مختلف 
در اي��ن زمينه و مقايس��ه اين م��وارد با مواضع و 
موارد اعالمي س��اير نهادهاي ذي مدخل از جمله 
س��ازمان هاي بيمه گ��ر در مخالف��ت ب��ا افزايش 
تعرفه ه��اي بخ��ش خصوص��ي و دولت��ي و طرح 
س��ناريوي افزايش صفر درصدي و حتي سناريوي 
رش��د منفي تعرفه ها از سوي اين سازمان ها براي 

هر ناظر منصفي قانع كننده خواهد بود. 

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در مراس��م رونمايي از نس��ل 
سوم ش��بكه علمي كشور كه با حضور وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات برگزار ش��د، گفت: اين ش��بكه علمي، شاهراه اجرايي 

نقشه جامع علمي كشور محسوب مي شود. 
محمد فرهادي ادامه داد: ش��بكه علمي كش��ور، ش��بكه يي 
مس��تقل اس��ت كه با اس��تفاده از فيبر تاريك، كليه دانشگاه ها 
و مراكز علمي و پژوهش��ي را به يكديگ��ر متصل كرده و امكان 
اتصال به ساير ش��بكه هاي علمي معتبر جهاني از جمله شبكه 
علمي اروپا را داراس��ت.  او افزود: دانش��گاه ها، حوزه هاي علميه 
و مراكز علمي و پژوهش��ي دولتي و غيردولتي از مشتركان مهم 
اين شبكه هستند و بس��ياري نيز طبق برنامه هاي تنظيم شده 
در آينده نزديك مرتبط خواهند ش��د. از تس��هيالت اين شبكه 
جست وجوي منابع دانشگاهي و علمي پژوهشي است و كاربران 
مي توانند از اين طريق منابع مورد نياز خود را جست وجو كنند 
و نيز اين ش��بكه اطالع��ات مربوط به كتابخانه ها، دانش��گاه ها، 
پروژه ه��اي تحقيقات��ي در حال انج��ام، بانك ه��اي اطالعاتي، 

پژوهشي و آماري كشور را در اختيار كاربران قرار مي دهد. 
ب��ه گزارش ايلنا، فرهادي اين پروژه ملي را يكي از مهم ترين 
افتخارات زيرساختي توسعه علمي كشور بعد از انقالب اسالمي 
دانس��ت و سپس با اش��اره به تاريخچه ايجاد ش��بكه علمي در 
كش��ور گفت: نسل اول ش��بكه علمي كشور، در سال 1377 به 
بهره برداري رسيده و در طول دوره هشت ساله دولت هاي هفتم 
و هش��تم جمهوري اس��المي ايران در نزديك به تمامي مراكز 
اس��تان ها و براي دانش��گاه هاي انتخاب شده مورد استفاده قرار 
گرفت.  او ادامه داد: همچنين نسل دوم شبكه علمي كشور نيز 
در سال 1386؛ ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت 

ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات وقت، توس��ط وزارت ارتباطات 
بازطراحي و اجراي آن آغاز ش��د و در س��ال 1390 به سرانجام 
رس��يد و نسل س��وم شبكه علمي كش��ور با حضور دولت تدبير 
و امي��د در س��ال 1392 و البت��ه با توجه به تغييرات اساس��ي 
در ن��گاه جهاني به مقوله ش��بكه هاي ارتباطي از س��ال 1394 
به انجام رس��يد.  فرهادي افزود: با توجه به مراتب ياد ش��ده، از 
اهم برنامه هاي نس��ل سوم شبكه علمي جامع كشور كه شاهراه 
اجرايي نقشه جامع علمي كشور نيز محسوب مي شود، مي توان 
ب��ه مواردي از قبيل: پوش��ش كاربري مش��تركان نه محدود به 
متقاضيان بزرگ كه بيشتر با هدف پوشش مشتركان كوچك و 
متوسط و نه محدود به شهر تهران، كالن شهرها و مراكز استان، 
پوشش كاربري مشتركان، مجموعه يي از متقاضيان دانشگاهي، 
مراك��ز تحقيقاتي، مراك��ز درماني آموزش پزش��كي، حوزه هاي 

علميه و كتابخانه هاي تخصصي كشور، اشاره كرد. 

نسل سوم شبكه علمي كشور رونمايي شد
دبير س��تاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان شرقي تاكيد 
كرد: تنها 30 درصد از اعتبار س��ه ساله براي احياي درياچه به 

آن تخصيص يافته است. 
خليل س��اعي ادامه داد: از 550 ميليارد تومان اعتبار تعيين 
شده براي احياي درياچه، تنها 30 درصد و 162 ميليارد تومان 
آن در طول بازه زماني س��ه ساله از سال 93 الي 95 به درياچه 
تخصيص داده شد. ضمن اينكه همگي از مشكالت مالي دولت 
آگاه هس��تيم، اگ��ر بودجه بط��ور كامل تخصيص داده نش��ود، 

احياي درياچه تا سال 1404 تمديد خواهد شد. 
او افزود: احياي درياچه اروميه به چند عامل وابس��ته اس��ت 
ك��ه ميزان نزوالت ج��وي، آگاهي دهي به جمعيت س��اكن در 
ح��وزه ي آبريز درياچه و تخصيص اعتبارات تعيين ش��ده از آن 

جمله هستند. 
دبير س��تاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان شرقي گفت: 
ميزان نزوالت جوي نس��بت به س��ال زراعي گذشته حدود 80 
ميلي متر كاهش يافته اس��ت و اگر در طي س��اليان آتي نيز به 

همين منوال پيش رود، احياي درياچه مشكل خواهد شد. 
او ادامه داد: اصالح الگوي كشت نيز در اين ميان از اهميت 
ويژه اي برخوردار اس��ت و كشاورزان و زارعان بايد با رعايت اين 
مورد گام مثبتي در راستاي احياي درياچه بردارند و همچنين 
مديري��ت مص��رف آب در تمامي بخش ه��ا و به خصوص بخش 

خانگي و كشاورزي نيز بايد از سوي همه رعايت شود. 
او افزود: 90 درصد برنامه هاي ستاد احيا تاكنون محقق شده 
اس��ت. س��ازمان هاي مختلف با وجود عدم تخصيص بودجه ي 
تعيين ش��ده براي احياي درياچه، به وظايف خود به درس��تي 
عمل كرده اند و به طور قطع مي توان گفت 90 درصد برنامه هاي 

ستاد احيا عملي شده است. 
او تاكي��د كرد: در صورتي كه تمامي بودجه ي تعيين ش��ده 
براي احياي درياچه به موقع در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار 
گيرد، پروژه ها نيز به موقع انجام ش��ده و روند احيا با س��رعت 

بيشتري پيش خواهد رفت. 
ب��ه گفته حميد قاس��مي، مديركل حفاظت محيط زيس��ت 
آذربايجان ش��رقي، ت��راز آبي درياچ��ه ارومي��ه هم اكنون عدد 
1270.72 اس��ت كه با توج��ه به كاه��ش 36 درصدي ميزان 
نزوالت جوي در س��ال آبي جاري نس��بت به سال آبي گذشته، 
حدود 22 س��انتي متر كاهش تراز را نش��ان مي دهد و با وجود 
كاهش چش��مگير نزوالت جوي ارتف��اع آب درياچه اروميه در 
مقايس��ه با ابتداي س��ال آبي جاري حدود 20 سانتي متر باالتر 
است و وضعيت تثبيت خود را نسبت به اول سال تشكيل ستاد 

احياء حفظ كرده و حدود 22سانتي متر افزايش داشته است. 

فقط 3۰ درصد اعتبار احياي درياچه اروميه تخصيص يافته است

رييس انجمن علمي مامايي كشور:

آرامش و اميد به آينده، دو عامل مهم براي افزايش جمعيت
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از ايران به كشورهاي اروپايي و آسيايي صورت گرفت

برقراري ۴۰خط هوايي جد يد  د ر پسابرجام
گروه راه و شهرسازي|

 ورود  هواپيماه��اي ن��و به ناوگان هوايي كش��ور، 
تبعات مثبت بس��ياري را ب��راي اين صنعت به همراه 
د اش��ت، ش��ايد  مهم ترين اثر آن، كاهش سن ناوگان 
و ايمن س��ازي س��فرهاي هوايي براي مسافران باشد . 
اما نمي توان بهب��ود  صنعت گرد ش��گري، افزايش يا 
احياي خطوط هوايي جد يد  و... را هم ناد يد ه گرفت، 
موضوعي كه نش��ريه فوربس هم به آن اشاره و اعالم 
ك��رد ه كه پ��س از لغو تحريم ها عليه ايران د ر س��ال 
2016، حد ود  40 خط هوايي ميان ايران و كشورهاي 

آسيايي و اروپايي ايجاد  شد ه است. 
د ر گزارش تحليلي اين نشريه، الحاق هواپيماهاي 
جد يد  به ناوگان هوايي ايران مورد  بررسي قرار گرفته 
و اين اقد ام امري الزم و ضروري قلمد اد  شد ه است. 

براس��اس گ��زارش فورب��س، ت��ا پي��ش از لغ��و 
تحريم ها، شركت هاي هواپيمايي ايراني امكان خريد  
هواپيماهاي جد يد  ي��ا لوازم يد كي براي هواپيماهاي 
خ��ود  را ند اش��تند  و د ر نتيجه ناچ��ار بود ند  تا برخي 
هواپيماه��ا را اوراق كرد ه و از قطعات آنها د ر تعمير و 

تجهيز د يگر هواپيماها استفاد ه كنند . 
د ر اي��ن مي��ان اگرچ��ه از لح��اظ آم��اري، اي��ن 
ش��ركت هاي هواپيماي��ي د ر مجم��وع 2۵0 فرون��د  
هواپيم��ا د اش��تند ، ام��ا د ر عمل تنه��ا 1۵0فروند  از 
اين هواپيماها قابل اس��تفاد ه بود ن��د  و انعقاد  قرارد اد  
ب��راي خريد  هواپيماه��اي جد يد  ني��از مبرم صنعت 
هوانورد ي ايران بود .  براس��اس آمارهاي منتشر شد ه 
د رتارنماي net .airfleets عمر بيشتر هواپيماهاي 
ناوگان هوايي ايران به بيش از 20س��ال مي رسيد  كه 
ب��ا توجه به قوانين بين الملل��ي د ر مورد  رعايت اصل 
ايمني، د ر ليس��ت تحريم هاي هوايي ق��رار گرفته و 
اجازه پرواز ند اش��تند ، عالوه ب��ر افزايش عمر ناوگان 
 هوايي، هواپيماهاي هواپيمايي آسمان و بويينگ هاي

۷۳۷ ش��ركت ايران اير هم از پرواز به كشورهاي عضو 
اتحاد ي��ه اروپا و مس��افرگيري د ر آنها منع ش��د ند  و 
اين موضوع، مش��كالت صنعت هواي��ي را د وچند ان 
كرد ، اما با لغو تحريم ه��اي بين المللي عليه ايران د ر 
ژانويه س��ال 2016، اين كشور طي 1۸ماه گذشته با 
افزود ن چند ين فروند  هواپيماي جد يد  د رصد د  بهبود  
ن��اوگان هوايي خود  برآمد ، اين كش��ور د ر قرارد اد  با 
ش��ركت هاي هواپيمايي بزرگ جه��ان، بيش از ۳00 
فرون��د  هواپيماي جد يد  س��فارش د اد ه و تمايل خود  
را ب��راي خريد  ۵0 فروند  هواپيم��اي د يگر هم اعالم 
كرد ه اس��ت كه اين رقم، د وبرابر تعد اد  هواپيماهايي 
است كه تمام 1۷شركت هواپيمايي ايران د ر مجموع 
د ر اختيار د ارند . به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و 

شهرسازي به نقل از فوربس، باز شد ن بازارهاي هوايي 
ايران براي ش��ركت هاي هواپيمايي د يگر كشورها هم 
منافعي را به همراه د اشته است، با لغو تحريم ها، 40 
خط هوايي جد يد  د ر ميان ايران و كشورهاي حاشيه 
خليج فارس، اروپا و آس��يا به وجود  آمد ، عالوه بر اين، 
بر اس��اس گزارش شركت هواپيمايي ايرباس، از سال 
201۵ ت��ا 2016 ظرفيت پروازه��اي ايران-تركيه و 

ايران-امارات - 10 د رصد  افزايش يافته است. 
 د ر ح��ال حاضر، ظرفيت پروازهايي كه هرس��اله 
بي��ن ايران و امارات انجام مي ش��وند  ۳.۵ميليون نفر 
ب��ود ه و اين ظرفيت د ر پروازهاي ميان ايران و تركيه 
به 2.۵ميليون رس��يد ه اس��ت. د ر اين ميان، ظرفيت 
پروازهاي ايران-ايتاليا 6۵ د رصد ، ايران-انگلستان 6۸ 
د رصد  و ايران- فرانسه هم 10۹ د رصد  افزايش يافته 
اس��ت. فوربس د ر تكميل گزارش خود  د رباره منافع 
حاص��ل از اين خريد ها اضافه مي كند : مس��افران اين 
پروازها با آگاهي از اس��تفاد ه خطوط هوايي ايراني از 
هواپيماهاي مد رن د ر آيند ه با اطمينان بيشتري اين 

شركت ها را براي سفرهاي خود  برمي گزينند . 
البت��ه ناگفت��ه نمان��د  ك��ه بويينگ تا ب��ه امروز، 
هواپيماه��اي سفارش��ي را تحوي��ل ند اد ه اس��ت اما 

هواپيماهاي خريد اري ش��د ه از شركت هاي د يگر د ر 
حال حاضر به ش��بكه حمل و نقل هوايي ايران اضافه 
شد ه اند  و نخستين هواپيماي ايرباس A۳20 د ر ژانويه 
س��ال جاري به ايران تحويل د اد ه شد ، د ر ماه مارس 
هم هواپيمايي ب��ا مد ل A۳۳0 د ر فروگاه مهرآباد  به 
 ATR زمين نشس��ت، د ر ماه مه  نخستين هواپيماي
با م��د ل 600-۷2 د ر خاك ايران فرود  آمد  و برطبق 
برنامه تا پايان سال 201۸ سايرهواپيماهاي خريد اري 

شد ه به ايران تحويل د اد ه شوند . 

 موافقت كره با پرواز مستقيم تهران ـ  سئول
همزم��ان با انتش��ار گزارش تحليل��ي فوربس، 
رييس گروه د وستي پارلماني ايران و كره جنوبي از 
موافقت د و كشور براي برقراري پرواز مستقيم خبر 
د اد  و گفت: به زود ي مسووالن د ستگاه هاي اجرايي 
مربوطه د ر اين زمينه با يكد يگر مذاكره مي كنند . 

اس��د اهلل عباس��ي د ر گفت وگ��و با مه��ر د رباره 
نتايج جلسات روس��اي گروه هاي د وستي پارلماني 
ايران و كره جنوبي د ر س��ئول اظه��ار كرد : د ر اين 

جلسه د رباره برقراري پرواز مستقيم تهران � سئول 
مذاكراتي انجام شد  كه د وطرف به توافقات خوبي د ر 
اين زمينه د ست يافتند . عضو هيات رييسه مجلس 
ب��ا بيان اينكه اي��ران از نظر گرد ش��گري طبيعي و 
همچنين تاريخي مورد  عالقه كره يي هاست، افزود : 
كش��ورمان اگرچه جزو 10 كش��ور برتر د نيا از نظر 
جذابيت هاي توريس��تي است، اما يكي از مشكالت 
مهمي كه گرد ش��گران براي ورود  ب��ه ايران د ارند ، 
نبود  پروازهاي مس��تقيم اس��ت كه س��بب افزايش 
هزينه هاي آنها و د ر نتيجه پش��يمان شد ن از سفر 
به كش��ورمان مي شود . نمايند ه رود سر د ر مجلس با 
اشاره به برگزاري جلس��ات با مقامات وزارت حمل 
و نقل كره و س��ازمان هواپيمايي اين كش��ور براي 
برقراري پرواز مس��تقيم ميان تهران � سئول گفت: 
كره يي ها با ايجاد  اين خط پ��روزاي موافقند  و قرار 
ش��د  مس��ووالن وزارت راه و شهرس��ازي، سازمان 
هواپيمايي كش��وري و شركت هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران )هما( با همتايان خود  د ر اين خصوص 
د يد اري د اشته باشند . رييس گروه د وستي پارلماني 
ايران و كره جنوبي تصريح كرد : د ر جلس��ه يي كه با 
حضور روس��اي مجالس ايران و كره جنوبي برگزار 
شد ، حس��ن قش��قاوي معاون كنس��ولي وزير امور 
خارجه كش��ورمان هم د ر اين نشست حاضر بود  و 
اع��الم كرد  وزارت امور خارجه اي��ران آماد گي د ارد  
تا به گرد ش��گران كره يي د ر 11 فرود گاه شهرهاي 

توريستي ايران ويزاي گرد شگري بد هد . 
ب��ه گفت��ه وي، از آنجايي كه د ر ح��ال حاضر 
سئول به د وبي پرواز مستقيم د ارد ، اتباع اين كشور 
مي توانند  از طريق فرود گاه د وبي به شهرهايي چون 
شيراز و اصفهان پرواز د اشته و د ر فرود گاه هاي اين 
ش��هرها بالفاصله ويزاي گرد شگري د ريافت كنند ، 
 اين اق��د ام مي تواند  د ر افزايش ورود  گرد ش��گران 
كره يي به ايران موثر باش��د  ضمن اينكه مقرر شد  
اين وضعيت به صورت متقابل از سوي وزارت امور 
خارجه كره براي مس��افران ايراني هم اجرا ش��ود . 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان 
اينكه عالوه بر شركت هواپيمايي هما، ايرالين هاي 
بخ��ش خصوصي ه��م مي توانن��د  د ر اجراي خط 
پروازي مستقيم ايران � كره سرمايه گذاري د اشته 
باش��ند ، ياد آور ش��د : د ر حال حاضر ايران با تعد اد  
معد ود ي از كش��ورهاي جنوب ش��رق آس��يا خط 
پروازي مس��تقيم د ارد  كه با توجه به وجود  تعد اد  
زي��اد ي از مس��لمانان د ر اين منطق��ه مي توانيم با 
كشورهايي كه از نظر فرهنگي نيز قرابت بيشتري 

با ايراني ها د ارند ، پرواز مستقيم ايجاد  كنيم. 

تجمع كسبه پالسكو براي 
چهارمين بار د ر يك ماه اخير 

د رحالي كه 6 ماه از حاد ثه پالس��كو مي گذرد ، به گفته 
كس��به پالس��كو تاكنون براي حل مش��كالت آنان اقد ام 
خاصي از طرف بنياد  مستضعفان صورت نگرفته است و به 
همين خاطر طي يك ماهه اخير تجمعاتي را د ر اعتراض به 

اين مساله برگزار كرد ند . 
به گزارش ايلنا، كسبه پالسكو از ساعت ۹ صبح د يروز 
مقابل بنياد  مستضعفان انقالب اسالمي با د ر د ست د اشتن 
بنرهايي مبني بر اينكه سكوت ۵ماهه آنها به د ليل اعتماد  
به رييس بنياد  مستضعفان انقالب اسالمي است، خواستار 

رسيد گي هرچه سريع تر به وضعيت خود  شد ند . 
يكي از كسبه د ر اين باره گفت: اجناس كسبه هر شب از 
طرف سارقان تهد يد  مي شود  و به همين خاطر كسبه اقد ام 
به برپايي چند ين چاد ر، د ر پشتي ساختمان پالسكو كرد ه اند  
تا با نگهباني از ساختمان مانع از ورود  سارقان و غارت اموال 
 خود  شوند . كسبه تاكيد  مي كنند  كه خواهان مقاوم سازي

 2۸6 پالك س��الم و ساخت هرچه زود تر قسمت تخريب 
شد ه هستند  و از بنياد  مستضعفان د رخواست د ارند  هرچه 
سريع تر نسبت به بازس��ازي يا حد اقل ساخت د وباره اين 
م��كان اقد ام كنند ، چراكه سرنوش��ت چند  نفر از كس��به 
به د ليل عد م رس��يد گي بنياد  مس��تضعفان به اين مساله 

همچنان د ر هاله يي از ابهام است. 

تهران بين 100 شهر اول د نيا
براس��اس آخري��ن رد ه بند ي موسس��ه مد يريت »آي.

تي.كرني« د رباره شهرهاي اثرگذار جهان، تهران براساس 
2۷ ش��اخص طبقه بند ي شد ه د ر ۵ گروه، بين 100 شهر 
پرنف��وذ د نيا قرار گرفته اس��ت. به گزارش س��ايت تهران، 
د ر اي��ن رد ه بن��د ي كه از س��وي موسس��ه مد يريت »آي.

تي كرن��ي« د ر اياالت متحد ه ص��ورت پذيرفته، تهران به 
همراه ابرش��هرهايي همچون نيويورك، لن��د ن، پاريس و 
توكيو و د ر رد يف ش��هرهاي آسيايي همچون هنگ كنگ، 
س��نگاپور و پكن به عنوان يكي از 100 ش��هر با نفوذ د نيا 
معرفي ش��د ه است. بنا بر اين گزارش، شاخص هاي معرف 
شهرهاي پرنفوذ به نوعي قد رت اثرگذاري شهرهاي بزرگ 
د ر زمينه بهبود  فضاي كس��ب و كار، توجه به ش��هروند ان 
به عنوان سرمايه انساني، د سترسي به اخبار و تباد ل آمار و 
اطالعات، خد مات شهري به ويژه خد مات تفريحي، رفاهي و 

فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي را نشان مي د هد . 

 انجام مطالعات
راد ار نفوذي زمين د ر تهران

شناسايي حفره هاي زيرسطحي معابر اصلي پايتخت با 
اس��تفاد ه از فناوري راد ار نفوذي زمين )GPR( د ر د ستور 

كار قرار گرفت. 
به گزارش سايت تهران، مطالعات مربوط به شناسايي 
حفره هاي زيرسطحي د ر معابر اصلي شهر تهران پروژه يي 
با مشاركت شركت مهند سي »سي تي آي« ژاپن است كه از 
فناوري هاي نويني د ر زمينه پايش و كنترل فرونشست هاي 

زمين د ر مناطق شهري برخورد ار است. 
مد يريت شهري پايتخت، انجام مطالعات راد ار نفوذي 
زمين ب��ه ص��ورت س��ه بعد ي را باتوجه ب��ه اهميت اين 
مطالعات د ر طرح هاي توس��عه مت��رو، تونل هاي ترافيكي 
و س��اير فضاهاي زيرس��طحي و همچنين پيش��گيري از 
فرونشس��ت هاي احتمالي زمين، د ر د س��تور كار قرار د اد ه 
و راهبري آن را به س��ازمان مش��اور فني و مهند سي شهر 
تهران س��پرد ه است.  روش مذكور راهكاري ژئوفيزيكي با 
كارايي قابل قبول به شمار مي آيد ، مبناي شناسايي عوارض 
زيرسطحي د ر اين شيوه تغييرات خواص الكتريكي مصالح 
زيرزميني است. امروزه د ر بيشتر كشورهاي توسعه يافته، 
استفاد ه از سيستم هاي پرسرعت GPR نه تنها براي پايش 
تاسيسات و عوارض زيرسطحي بلكه براي شناسايي ساير 
محيط ها مانند  س��طوح بتني، چوبي و آسفالتي به روشي 
معمول تبد يل شد ه است. كشور ژاپن و به ويژه شهر توكيو 
همچون تهران با مشكل فروچاله ها د ر سطح معابر شهري 
مواجه اس��ت، طراحي و س��اخت سيس��تم هاي پيشرفته 
GPR د ر اين كش��ور زمينه ساز موفقيت بيشتر د ر پايش 
پيوس��ته و صحيح مناطق پرخطر و مستعد  ريزش است. 
همچنين توان سخت افزاري و نرم افزاري شركت سي تي آي 
كه مجهز به پيشرفته ترين تجهيزات راد ار نفوذي زمين به 
صورت سه بعد ي و قابل اتصال به خود رو است، آيند ه موفق 
اين مطالعات را تضمين كرد ه است. اهد اف اصلي اين پروژه 
مطالعاتي را شناسايي نقاط مستعد  فرونشست و حفره هاي 
احتمالي با سيس��تم GPR متحرك سه بعد ي، مشخص 
كرد ن محل هاي غيرقابل بررس��ي به د لي��ل وجود  موانع، 
تعيين مناطق بحراني به د ليل وجود  حفره هاي زيرسطحي، 
 GPR انجام آزمايش هاي ثانويه با سيس��تم هاي د قيق تر
د س��تي براي راس��تي آزمايي عوارض شناس��ايي ش��د ه و 
همچنين انتقال فناوري و تجربيات فني كارشناسان ژاپني 

به كارشناسان فني شهرد اري تهران است. 

جزئيات شرايط آزمون 
استخد امي د ر سازمان بناد ر 

س��ازمان بن��اد ر و د ريان��ورد ي د ر چهارمي��ن آزمون 
استخد امي متمركز د س��تگاه هاي اجرايي كشور، با اعالم 
ش��رايط اختصاصي و عموم��ي، 200 نفر را د ر مش��اغل 

تخصصي جذب مي كند . 
به گزارش س��ازمان بناد ر و د ريانورد ي، منصور آرامي 
اظهار كرد : د ر آزمون استخد امي آتي د ستگاه هاي اجرايي 
از س��هم 200 نف��ري س��ازمان بناد ر 1۸0 نف��ر د ر بناد ر 
ش��مال و جنوب و 20 نفر د ر مركز )ته��ران( به خد مت 
گرفته مي ش��وند . عضو هيات عامل سازمان بناد ر تصريح 
كرد : براس��اس س��ند  برنامه ريزي نيروي انساني سازمان 
بن��اد ر مصوب س��ال ۹۵ كه به تصويب س��ازمان اد اري و 
اس��تخد امي كشور رس��يد ه، د ر افق يك د هه آيند ه حد ود  
۹00نفر از 2000نفر نيروي رس��مي و پيماني شاغل د ر 
اين س��ازمان بازنشسته مي ش��وند . وي با تاكيد  بر چالش 
س��ن كاري و استخد امي باالي 20سال نيمي از كاركنان 
رسمي و پيماني سازمان بناد ر و بازنشستگي قريب الوقوع 
۹00 نفر طي 10س��ال آيند ه، از ۸60 پس��ت بالتصد ي 
به عنوان يكي از مسائل د ر سازمان بناد ر خبر د اد  و افزود : 
تقريبا از ۳600 پس��ت س��ازماني كه د ر سند  برنامه ريزي 
نيروي انساني سازمان بناد ر تشريح شد ه است، ۸60 پست 
خالي و بالتصد ي اس��ت. عضو هيات عامل سازمان بناد ر 
خاطرنش��ان كرد : د ر اين مرحله و به جهت اينكه سازمان 
بناد ر و د ريانورد ي يك ارگان تخصصي است، تقسيم بند ي 
و توزيع پس��ت ها براساس نيازس��نجي بناد ر و با مشورت 
اعضاي هيات عامل و مد يرعامل سازمان بناد ر انجام گرفت؛ 
به طوري ك��ه به عنوان مثال د ر بن��د ر بزرگ و كانتينري 

شهيد  رجايي جذب ۵1 نفر د ر د ستوركار قرار گرفت. 

ايرانشهر

محمد س��عيد  ايزد ي، معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد  
بر اينكه با توجه به گزارش ارائه ش��د ه بسياري از آسيب هاي 
اجتماعي طي يك سال گذشته رشد  منفي د اشته است، گفت: 
قطعا كاهش اين گونه آس��يب ها روند  تد ريجي د اشته و نقش 
س��ازمان هاي مرد م نه��اد  د ر رفع اين معضالت بس��يار مهم و 

چشمگير خواهد  بود . 
به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، ايزد ي 
با اش��اره به برگزاري جلسه شوراي اجتماعي كشور با حضور 
رييس جمه��وري بيان كرد : د ر اين جلس��ه گزارش كاملي د ر 
خصوص اقد امات انجام ش��د ه د ر كارگروه حاشيه نش��يني )به 
عنوان يكي از آس��يب هاي اجتماعي د اراي اولويت د ركش��ور( 
از س��وي وزير محترم راه و شهرس��ازي ارائ��ه و مورد  بحث و 

بررسي قرار گرفت. 
اي��زد ي ب��ا تاكيد  بر اينكه ب��ا توجه به گزارش ارائه ش��د ه 
بس��ياري از آس��يب هاي اجتماعي طي يك سال گذشته رشد  
منفي را نش��ان د اد ه است، گفت: جناب رييس جمهور د ر اين 
خصوص تاكيد  د اشتند  تا معضل چند وجهي حاشيه نشيني را 
از طريق سياستي مشترك با حضور تمام د ستگاه هاي مرتبط 
مورد  توجه ق��رار د اد ه و برنامه يي با مقياس بزرگ تر براي آن 

ترتيب د هيم. 
به گفته مد يرعامل شركت عمران و بهسازي شهري ايران، 
اين وزارتخانه همواره س��عي د ارد  تا ساكنان اين مناطق را از 
حاش��يه به متن شهرها سوق د هد ، چرا كه تصور مي كند  اين 
افراد  نيز جزيي از شهر بود ه و بد ون شك از حقوق شهروند ي 

برخورد ار هستند . 
اين مقام مس��وول با اش��اره به اين مطلب ك��ه با تصويب 
سند  ملي سياست مواجهه با اين محد ود ه ها د ر د ولت يازد هم 
مش��خص و اعالم ش��د ه است، گفت: متاس��فانه سياست هاي 
پيش نگري و پيشگيري د ر د وره هاي گذشته مورد  توجه نبود  
ك��ه با راه اند ازي كارگروه تخصصي )د ر س��تاد  ملي بازآفريني 
شهري پايد ار( و به رياست قوه قضاييه د ر اين حوزه نيز شاهد  

پيشرفتي قابل توجه بود يم. 

ايزد ي با تاكيد  بر اينكه خوشبختانه د ر حال حاضر اقد اماتي 
د ر حال اجراس��ت كه همزمان با انجام امور د رماني براي اين 
معضل از پيش��رفت و توسعه آن نيز جلوگيري مي كند ، گفت: 
هم اكنون اقد امات الزم د ر اين زمينه از س��وي قوه قضاييه د ر 

۷ استان انجام و د ر حال گسترش است. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي تخصيص اعتبار و رد يف هاي 
د ولتي ب��ه ح��وزه حاشيه نش��يني را يكي د يگ��ر از اقد امات 
چش��مگير د ولت يازد هم د ر اين زمينه اعالم كرد  و افزود : اين 
براي نخستين بار است كه رد يف هاي معيني براي ساماند هي 
س��كونتگاه هاي غيررسمي از س��وي د ولت اختصاص مي يابد . 
به طور مثال د ر اين د وره 200ميليارد  تومان به طور كلي براي 
مناطق حاشيه نش��ين كل كش��ور، ۹0ميلي��ارد  تومان به طور 
خاص براي مش��هد ، ۳۷ميلي��ارد  تومان براي قم و ش��يراز و 
22ميليارد  تومان براي 4 ش��هر استان سيستان و بلوچستان 
تعيين ش��د ه اس��ت. ايزد ي همچني��ن تهيه برنام��ه و طرح 
مشخص د ر حوزه نوسازي و س��اماند هي مناطق ناكارآمد  د ر 
سطح كش��ور را يكي د يگر از فعاليت هاي بارز و موفقيت آميز 
د ولت تد بير و اميد  د ر اين حوزه د انست و افزود : د ر اين د وره 
موفق به شناسايي 1100محله بالغ بر 6۳هزار هكتار د ر 110 
ش��هر شد يم كه پس از اولويت بند ي و تعيين برنامه هاي مورد  
نياز براي اجرا د ر آنها س��تاد هاي ش��هري را موظف كرد يم تا 
متناس��ب بر اين اولويت ها و طبق برنامه ي��ي از پايين به باال 
عملي��ات اجرايي اقد امات را آغاز كنند . اين مقام مس��وول د ر 
بخش د يگري از س��خنانش مش��اركتي انجام شد ن اقد امات 
را نكت��ه مهم د يگ��ري د ر روند  اجراي پروژه هاي نوس��ازي و 
س��اماند هي مناطق ناكارآمد  د انست و افزود : مشاركتي انجام 
ش��د ن پروژه ها بهترين نوع اجراي طرح هاس��ت. به طور مثال 
د ر محله نايس��ر شهر سنند ج به د ليل پايين بود ن سرانه هاي 
آموزش��ي براي ساخت يك مد رس��ه زمين از سوي شهرد اري 
واگذار ش��د ه، ساخت بنا به وس��يله وزارت راه و شهرسازي و 
تجهيز آن توس��ط وزارت آموزش و پرورش به انجام رسيد  كه 

قطعا روشي د لچسب و كارآمد  خواهد  بود . 

تخصيص بود جه براي رفع حاشيه نشيني د ر كشور
محمد  عليخاني، عضو منتخب شوراي شهر پنجم از بررسي 
قرارد اد هاي د قيقه نود ي ش��هرد اري د ر ماه هاي پاياني پس از 

آغاز به كار شوراي شهر پنجم خبر د اد . 
به گ��زارش ايلن��ا، عليخان��ي د ر واكنش ب��ه قرارد اد هاي 
عجوالنه شهرد اري كه د ر شرف انعقاد  هستند ، گفت: متاسفانه 
گزارش هاي واصله حاكي از آن اس��ت كه اين روزها و قبل از 
جابه جايي مد يريت، قرارد اد هايي ميليارد ي د ر ش��رف انعقاد  

است. 
وي با بيان اينكه د ر جلس��ه مشتركي كه با شهرد ار تهران 
د اش��ته ايم، قاليباف عنوان كرد  كه به معاونانش د س��تور د اد ه 
كه جلو هرگونه انعقاد  قرارد اد  كه تعهد آور براي آيند ه اس��ت 
را بگيرد ، اد امه د اد : متاس��فانه با وجود  اين س��خنان ش��اهد  
 هستيم كه قرارد اد هاي زياد ي د ر اين روزهاي پاياني د ر شرف 

انعقاد  هستند .
وي ب��ا بيان اينكه اعضاي ش��وراي پنج��م د ر حال حاضر 
رس��ما مس��ووليت قانوني ند ارند ، گفت: بر همين اس��اس از 
اعضاي ش��وراي فعلي د رخواست د اريم تا با پيگيري هاي خود  
مانع انعقاد  قرارد اد هاي عجوالنه و ش��تابزد ه ش��وند . عليخاني 
با اش��اره به آگهي مناقصه مترو د ر خصوص قرارد اد  42ماهه 
ب��راي تبليغ��ات د ر كل خطوط مترو، با بي��ان اينكه اين گونه 
قرارد اد ها بر خالف صحبت هاي شهرد ار تهران بود ه و اخالقي 
نيس��ت، عنوان كرد : با اينكه ش��ركت بهره ب��رد اري مترو طي 
اطالعيه ي��ي اين د رج تبليغات را خطاي انس��اني اعالم كرد ه 
و از بركن��اري مد ي��ر مربوطه خب��ر د اد ه اما پس از اس��تقرار 
ش��وراي ش��هر پنجم تمام قرارد اد هاي د قيقه نود ي مد يريت 
فعلي ش��هر بررس��ي مي ش��ود  و قطعا قرارد اد هاي شبهه ناك 
كه بر خالف مصالح ش��هر هس��تند ، ملغي خواهد  شد . وي با 
بي��ان اينكه اعضاي ش��وراي پنجم بايد  د ر جري��ان قرارد اد ها 
باش��ند ، گفت: پيمانكاران نيز مراقب باشند  چرا كه د ر صورت 
ملغي ش��د ن قرارد اد ش��ان پس از بررس��ي ها متضرر خواهند  
شد . محمد  س��االري رييس كميسيون معماري و شهرسازي 
ش��وراي اس��المي ش��هر تهران نيز با تاكيد  بر قانونمد اري د ر 

توافق ها و قرارد اد هاي ش��هري گف��ت: توافق ها و قرارد اد هاي 
حوزه مد يريت ش��هري كه د ر آنها قانون رعايت نش��د ه باشد ، 
توسط شوراي اسالمي ش��هر تهران بازنگري مي شود . محمد  
س��االري اظهار كرد : منتخبان پنجمين د وره شوراي اسالمي 
ش��هر تهران نسبت به هرگونه قرارد اد  يا توافقي كه د ر فضاي 
گذار و نقل و انتقال مد يريت ش��هري انجام و براي ش��هرد ار 
آيند ه تعهد  ايجاد  كند  را مورد  بررسي و بازنگري قرار خواهند  
د اد . وي ب��ا بيان اينكه ش��هرد اري تهران باي��د  د رباره مزايد ه 
واگ��ذاري فضاهاي تبليغاتي مترو شفاف س��ازي كند ، تصريح 
كرد : د ر خصوص برگ��زاري مزايد ه عمومي واگذاري فضاهاي 
تبليغاتي مترو تهران ش��ائبه هايي وجود  د اشت كه شهرد اري 
تهران نيز با توجه به اعتراض منتخبان ش��وراي ش��هر نسبت 
ب��ه عد م رعاي��ت قانون د ر اين مزايد ه، آن را لغو كرد ه اس��ت. 
س��االري تاكيد  كرد : ش��هرد ار تهران پيش از اين اعالم كرد ه 
بود  كه مد يران ش��هرد اري غير از مسائل مربوط به امور جاري 
و نگهد اشت شهر، از انعقاد  هر گونه قرارد اد ي كه تعهد ات آن 
مربوط به مد يريت ش��هري آيند ه مربوط باشد ، اجتناب كنند  
كه موضوع مزايد ه تبليغات محيطي مترو شهر تهران مغاير با 

اين د ستورالعمل بود . 
به گزارش ايرنا، د ر روزهاي اخير موضوع واگذاري تبليغات 
محيط��ي و فضاهاي ايس��تگاه هاي مترو ته��ران بازتاب هاي 
گس��ترد ه يي د ر س��طح رس��انه ها د اش��ت كه اين موضوع با 
توج��ه به اينكه د وره مد يريت فعلي ش��هر ته��ران روبه پايان 
اس��ت، با واكنش اعضاي منتخب پنجمين د وره شوراي شهر 
اسالمي ش��هر تهران نيز مواجه شد . د ر همين ارتباط معاون 
برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرد اري تهران نيز 
روز گذش��ته اعالم كرد  كه مزايد ه واگذاري تبليغات د ر مترو 
پايتخت به د ليل رعايت نشد ن مراحل و ضوابط قانوني برگزار 
نمي شود . همچنين شركت بهره برد اري مترو تهران نيز امروز 
با صد ور اطالعيه يي، فراخوان منتش��ره د ر خصوص واگذاري 
تبليغات محيطي مترو را باطل و از عزل مد ير متخلف مربوطه 

د ر انتشار اين فراخوان خبر د اد . 

ذره بين شوراي پنجم روي قرارد اد هاي د قيقه نود ي شهرد اري 

نشست بعد ي با مسووالن فرود گاه نجف د ر عراق برگزار مي شود 

تد اوم توقف پرواز ايرالين هاي ايراني به نجف
مد ي��ر رواب��ط عموم��ي س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري ب��ا مثب��ت ارزيابي كرد ن نشس��ت د وم 
مسووالن سازمان هواپيمايي و انجمن شركت هاي 
هواپيمايي با مس��ووالن فرود گاه نج��ف گفت: تا 
حصول نتيج��ه نهاي��ي و برگزاري نشس��ت هاي 

بعد ي، پروازها به نجف متوقف است. 
رضا جعف��رزاد ه د ر گفت وگو با ف��ارس د رباره 
تعيي��ن  تكليف پروازهاي ايران ب��ه فرود گاه نجف 
و نتيجه جلسه با مس��ووالن فرود گاه نجف اظهار 
كرد : د ور د وم اين مذاكرات د يروز د ر محل سازمان 

هواپيمايي كشوري انجام شد . 
وي اد ام��ه د اد : از روز ش��نبه هياتي از فرود گاه 
نج��ف  براي رايزني با مس��ووالن صنعت و انجمن 

شركت هاي هواپيمايي به ايران آمد ه اند . 
جعف��رزاد ه د رباره نتيجه جلس��ه ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي و س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري با 
مس��ووالن ف��رود گاه خصوصي نجف بي��ان كرد : 
تا مش��خص ش��د ن نتايج قطعي مذاك��رات ايران 

و مس��ووالن فرود گاه نجف فع��ال پروازهاي نجف 
توسط ايرالين هاي ايراني انجام نمي شود . 

س��ازمان  مس��ووالن  مذاك��رات  گف��ت:  وي 
ش��ركت هاي  انجم��ن  و  كش��وري  هواپيماي��ي 
هواپيمايي ايران و مسووالن فرود گاه نجف  مثبت 
ارزيابي مي ش��ود  و مطالب مهمي د ر اين جلس��ه 
عنوان ش��د  اما بايد  منتظ��ر نتيجه اد امه مذاكرات 
ب��ود . جعفرزاد ه گف��ت: اد امه مذاكرات د ر كش��ور 
عراق انجام خواهد  شد  كه به نظر مي رسد ، جلسه 

بعد ي تا اواخر هفته جاري برگزار شود . 
بنابر اين گزارش از چند ي پيش فرود گاه نجف  
عوارضي را تحت عنوان عوارض گمركي وضع كرد   
بد ين ترتيب كه  شركت هاي هواپيمايي ايراني بايد  
از س��ال 2010ميالد ي تاكنون ب��ه  ازاي هر پرواز 
ح��د ود  ۸۵د الر به اين ف��رود گاه پرد اخت كنند  و 
د ر واقع د ر س��ال جاري ب��ا وضع اين قانون،  آن را 
عطف به ماسبق هم كرد ه است؛ همچنين فرود گاه 
نج��ف د ر ازاي پروازهايي كه به اين فرود گاه انجام 

مي ش��ود  ب��ه ازاي ه��ر صند لي مبل��غ 1۵د الر از 
ش��ركت هاي ايراني د رياف��ت مي كند  ضمن اينكه 
مبلغ 10د الر هم از مس��افران د ر فرود گاه د ريافت 

مي كند . 
د بير انجمن شركت هاي هواپيمايي نيز با مثبت 
ارزيابي كرد ن مذاكرات روز يك ش��نبه مس��ووالن 
فرود گاه نجف با سازمان هواپيمايي ايران و انجمن 
ش��ركت هاي هواپيمايي گفت: جلس��ه بعد ي د ر 

نجف برگزار خواهد  شد . 
مقصود  اسعد ي ساماني اد امه د اد : د ر اين جلسه 
كه با حضور مد يرعامل ف��رود گاه نجف و تعد اد ي 
از اعضاي هيات مد يره و مد ي��ران فرود گاه مذكور 
د ر ته��ران برگ��زار ش��د ، موضوع��ات و مطالبات 
 طرفين مطرح و مقرر ش��د  راهكارها و نقش��ه راه 

پياد ه سازي شود . 
د بير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي بيان كرد : 
همچني��ن مقرر ش��د ،   اجرايي ك��رد ن تصميمات 
متخذه د ر قالب نشست كارشناسي و تخصصي كه 

هفته جاري د ر نجف برگزار مي شود ، تد وين و ارائه 
شود . اسعد ي ساماني اظهار كرد : با عنايت به تعامل 
مثب��ت مد يريت فرود گاه نجف ، تعلق خاطر زائران 
ايران��ي براي زيارت عتبات عاليات و د ر راس��تاي 
ارتق��اي تعام��الت زيارتي و گرد ش��گري بين د و 
كشور ، مقرر شد  از سرگيري پروازها بعد  از جلسه 

كارگروه كارشناس��ي طرفين د ر نجف  د ر د س��تور 
كار ق��رار گيرد  . ب��ه گزارش فارس، ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي ايراني از روز ش��نبه ب��ه د ليل اعمال 
تعرفه و نرخ  ه��اي غيرمتعارف خد مات فرود گاهي 
د ر فرود گاه خصوصي نج��ف، پروازهاي خود  را به 

اين فرود گاه متوقف كرد ه اند . 

باز شد ن بازارهاي هوايي ايران براي شركت هاي هواپيمايي د يگر كشورها هم منافعي را به 
همراه د اشته است، با لغو تحريم ها، ۴۰ خط هوايي جد يد  د ر ميان ايران و كشورهاي حاشيه 
خليج فارس، اروپا و آسيا به وجود  آمد ، عالوه بر اين، بر اساس گزارش شركت هواپيمايي 
ايرباس، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ ظرفيت پروازهاي ايران-تركيه و ايران-امارات - ۱۰ د رصد  
افزايش يافته است. د ر حال حاضر، ظرفيت پروازهايي كه هرساله بين ايران و امارات انجام 

مي شوند  3.۵ميليون نفر بود ه و اين ظرفيت د ر پروازهاي ميان ايران و تركيه به ۲.۵ميليون 
 رسيد ه است. د ر اين ميان، ظرفيت پروازهاي ايران-ايتاليا ۶۵ د رصد ، ايران-انگلستان

۶۸ د رصد  و ايران- فرانسه هم ۱۰۹ د رصد  افزايش يافته است
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صنعت، معدن و جتارت14
  كميته اي كه 

مغفول واقع شد
برنامه پنجم توس��عه يك 
رابط��ه  در  متف��اوت  قان��ون 
دول��ت و بخ��ش خصوص��ي 
بود. امتيازات زيادي از س��وي 
قانون گذار به تشكل ها به ويژه 
اتاق بازرگاني و اتاق تعاون اعطا 
شد. تا يك دهه قبل مهم ترين 
اين  خواسته بخش خصوصي 
بود كه به رس��ميت شناخته 
شود اما در برنامه پنجم توسعه 

برنامه نويس��ان يك گام جلوتر رفتن��د و عمال فضاهاي 
ساختاري را براي تعامل و گفت وگو بين دولت و بخش 
خصوصي درنظر گرفته و تعري��ف كردند. معروف ترين 
اين نهادهاي تازه تاس��يس، شوراي گفت وگوي دولت و 
بخ��ش خصوصي بود كه به اعتبار اعضاي آن از اهميت 
زيادي برخوردار شد. اما در كنار اين شورا شاهد تشكيل 
كميته يي نيز بوديم كه به ن��ام كميته ماده 76 معروف 
ش��د. هرچند در عمل فرق زيادي بين عملكرد شوراي 
گفت وگو و كميته ماده 76 درنظر گرفته نشد اما واقعيت 
اين است كه اين كميته براساس قانون مهم ترين متولي 
»شناس��ايي قوانين، مق��ررات و بخش��نامه هاي مخل 
س��رمايه گذاري« محس��وب مي ش��ود. در آن زمان قوه 
مقننه به خوبي متوجه مشكالت قوانين و بخشنامه هاي 
دست و پاگير بود و قرار بود اين كميته كه از نمايندگان 
3 قوه و بخش خصوصي تشكيل مي شد روي اين قوانين 

و مقررات تحقيق كند. 
س��اختاري كه قانون گذار براي اي��ن كميته درنظر 
گرفته بود بر اين مبنا بنا شده بود كه كميته ساختاري 
پژوهش مح��ور دارد. بندهاي مربوط به كميته ماده 76 
و وظايف��ي ك��ه در آن براي اين كميت��ه درنظر گرفته 
ش��ده به خوبي نش��ان مي دهد كه انتظ��ار قانون گذار 
اي��ن بود كه اين كميته مي توان��د به پژوهش و تحقيق 
در موضوع��ات مختلف اقتصادي بپ��ردازد. علت چنين 
ديدگاهي به پيش��نهاد دهنده اصل��ي اين كميته يعني 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي برمي گشت، 
درحال��ي كه اصوال رييس وقت اتاق بازرگاني ايران تنها 
موضوع ش��وراي گفت وگو را در برنامه هاي پيش��نهادي 
خ��ود مطرح مي كرد. انتظ��ارات از كميته ماده 76 -كه 
اخيرا با تصويب قانون احكام دايمي برنامه هاي توس��عه 
كش��ور به كميته ماده 12 معروف شده است- به خوبي 
يك مشكل اساس��ي در نظام تشكلي را نشان مي دهد، 
انتظارات دولت و به صورت كلي حاكميت از تشكل هاي 
بخش خصوصي، ارائ��ه راه حل هاي علمي و عملي براي 
مشكالت اقتصادي كشور است كه طبيعتا چنين كاري 
نياز به مراكز تحقيقاتي در بخش خصوصي دارد اما بخش 
خصوصي تشكل ها را به عنوان ابزاري براي حل مشكالت 
خرد بنگاه ها مي داند. همين موضوع گريبان گير كميته 
ماده 76 هم شد و اين نهاد به جاي بررسي جامع قوانين 
با يك اس��تراتژي مدون سراغ بررس��ي موردي قوانين 
براساس تقاضاهاي صورت گرفته از اين كميته مي رفت. 
داس��تان كميته م��اده 76 به خوبي مش��كل ميان 
دولت و تش��كل ها را نش��ان مي دهد. ديدگاه دولتي به 
تش��كل ها با ديدگاه بخش خصوصي متفاوت است. اگر 
روزي دولت به تش��كل ها به چشم يك نهاد براي كسب 
منافع ش��خصي نگاه مي كرد امروز ديگر اين ديدگاه از 
بين رفته اس��ت اما اين دليل آن نمي ش��ود كه ديدگاه 
امروز دولت به تشكل ها يك ديدگاه علمي و واقع گرايانه 
باشد. درست است كه تشكل هاي بخش خصوصي فاقد 
مطالعات گس��ترده و بررس��ي هاي علمي هستند و به 
همين جهت تنها به تبيين مشكالت بسنده مي كنند اما 
در مقابل دولت از تش��كل ها انتظار راهكارهاي عملياتي 
دارد. گ��زارش اخير مركز پژوهش ه��اي مجلس درباره 
عملكرد كميته ماده 76 به خوبي صحت چنين مشكلي 
را تاييد مي كند. س��طح تقاضاها و به تبع آن مباحث و 
مصوبات اين كميته محدود به پايين ترين سطح مقررات 
يعني بخش��نامه ها و دس��تورالعمل اس��ت درحالي كه 
پتانس��يل هاي قانوني زيادي در كميت��ه ماده 76 وجود 
كه نه تنها اتاق بازرگاني و تشكل هاي بخش خصوصي، 
بلكه بس��ياري از نهادهاي اقتص��ادي را تحت تاثير قرار 
مي ده��د. نبود يك نهاد تحقيقاتي قوي در كنار كميته 
ماده 76 باعث شد كه قوانين مشكل زا زيادي رها شوند 
و به جاي آن به دس��تورالعمل ها توجه ش��ود. امروز نيز 
كميته ماده 12 زير س��ايه ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي قرار دارد و به تعبير مركز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��المي اين كميته تنها انجام برخي 
وظايف شوراي گفت وگو را عهده دار شده است. علت اين 
موضوع عدم شناخت درست بخش خصوصي از اهميت 
بازبيني قوانين است. شايد اگر بخش خصوصي تصميم 
بگيرد از اين كميته نه براي بيان مش��كالت خود بلكه 
براي حل مش��كالت اساسي اقتصاد كشور استفاده كند 
در آينده يي نه چندان دور س��ود بسيار بيشتري از اين 

كميته به دست آورد. 

سرمقاله
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6 پرسش خصوصي ها از دولت

جزئيات صدور جوازهاي تاسيس صنعتي در سال 95 منتشر شد 

صنايع پيشتاز در اخذ جواز
گروه صنعت| 

آمار مجوزهاي صنعتي و معدني در سال 1395 
از س��وي وزارت صنع��ت، معدن و تجارت منتش��ر 
شد. بر اس��اس آمار اعالم شده، در مدت مذكور در 
مجم��وع 16 هزار و 895 فق��ره جواز صنعتي صادر 
ش��ده اس��ت كه در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال 
1394، رش��د بيش از 5 درصدي را نشان مي دهد. 
در عين حال ميزان س��رمايه گذاري اختصاص يافته 
در اي��ن بخش، افت بيش از 2درصد را تجربه كرده 
اس��ت. از س��وي ديگر، آمار جواز تاسيس در بخش 
اش��تغال مجوزهاي صنعتي صادر شده، بيانگر افت 
0.04درصدي است. مجوزهاي صادره براي گواهي 
اكتش��اف افت 9 درصدي را تجربه كرده اس��ت؛ از 
طرف��ي مجوزهاي ص��ادره براي دو بخ��ش پروانه 

اكتش��اف و پروانه بهره برداري معدن به ترتيب رشد 
11.3 و 7.8 درصدي گزارش ش��ده است. از سوي 
ديگر آمار اعالم ش��ده بيانگر آن اس��ت بيش��ترين 
تع��داد جوازهاي ص��ادره صنعتي مرب��وط به گروه 
محصوالت غذايي و آش��اميدني ها با 2 هزار و 732 
فق��ره بوده ك��ه اين گروه با 16.1درصد بيش��ترين 
سهم اشتغال پيش بيني ش��ده در كشور را به خود 

اختصاص داده است. 

 تعداد مجوزهاي صنعتي
بر اساس آمار اعالم شده از سوي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در زمان مورد بررس��ي در مجموع 
16 ه��زار و 895فق��ره ج��واز صنعتي با س��رمايه 
1264210.9 ميليارد ريال صادر ش��ده است كه با 

توج��ه به آمار اعالم ش��ده مي توان گفت س��رمايه 
پيش بيني ش��ده ب��راي اين بخ��ش در زمان مورد 
بررس��ي از افت 2درصدي حكاي��ت دارد. همچنين 
آمارها بيانگر اين موضوع اس��ت كه تعداد جوازهاي 
صنعتي صادر ش��ده در مقايسه با مدت مشابه سال 

1394، رشد 5درصدي را تجربه كرده است. 
از س��وي ديگ��ر براس��اس آمار اعالم ش��ده در 
زمان مورد بررس��ي در مجموع 5ه��زار و 692فقره 
پروانه بهره برداري صادر ش��ده است، اين در حالي 
اس��ت كه پروانه بهره برداري صادره در مدت مشابه 
س��ال قب��ل برابر با 5 هزار و 106 فقره بوده اس��ت 
كه اين موضوع نش��ان از رشد 11.5درصدي صدور 
پروان��ه بهره ب��رداري در زمان مورد بررس��ي دارد. 
همچنين بر اس��اس آمارهاي ارائه ش��ده، س��رمايه 
پروانه بهره برداري صنعتي صادره ش��ده نزديك به 
294816.1ميلي��ارد ريال بوده كه اين آمار رش��د 
63درص��دي را در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال 

1394 نشان مي دهد. 
رش��د صدور جوازهاي صنعتي در حالي اس��ت 
ك��ه اش��تغال پيش بيني ش��ده براي اي��ن بخش تا 
پايان س��ال 1395 با افت همراه بوده اس��ت. براي 
مجوزهاي صادره در اين مدت اش��تغال 384هزار و 
501نفري پيش بيني شده كه نسبت به مدت مشابه 
قبل افت 0.04 درصدي داشته است. از سوي ديگر، 
براساس آمار اعالم ش��ده در زمان مورد بررسي در 
بخش پروانه بهره برداري صنعتي، با ايجاد اش��تغال 
89 هزار و 984 نفر در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته از رشد 14.1درصدي حكايت دارد. 

 تعداد مجوزهاي معدني
مطابق آمار ارائه ش��ده از س��وي وزارت صنعت، 
معدن وتج��ارت، تع��داد مجوزه��اي معدني صادر 
ش��ده در پايان چهار فصل سال 1395 در مجموع 
800پروانه اكتش��اف صادر ش��ده كه اي��ن آمار در 
س��ال 1394، تع��داد 719 پروان��ه بوده اس��ت؛ از 
اي��ن رو آمارها از رش��د 11.3درصدي صدور پروانه 
اكتشاف نسبت به مدت مشابه سال 1394 حكايت 
دارد. همچني��ن تعداد مجوزهاي صادر ش��ده براي 
گواهي كشف، در دوازده ماه منتهي به اسفند سال 
1395، در مجموع 573 فقره گزارش ش��ده كه در 
مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل، افت 9درصدي 
را تجرب��ه كرده اس��ت. اما بر اس��اس آمارها تعداد 
مجوزهاي صادر شده براي پروانه بهره برداري معدن 
ني��ز در زمان مورد بررس��ي، 854 فقره ثبت ش��ده 

كه در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال 1394 رشد 
7.8درصدي را نشان مي دهد. 

بر اس��اس آمار اعالم ش��ده، در زمان مذكور در 
مجم��وع 278هزار و 156مج��وز واحدهاي صنفي 
صادر ش��ده كه در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال 
1394 شاهد رش��د 37 درصدي هستيم. همچنين 
آمار مجوزهاي كارت بازرگاني در سال 1395 نشان 
مي ده��د كه تعداد 7 ه��زار و 890 كارت بازرگاني 
در س��ال 1395 صادر شده اس��ت كه در مقايسه با 
مدت مش��ابه سال 1394، رش��د 11.4درصدي را 

نشان مي دهد. 

 صدرنشين هاي دريافت جواز 
از س��وي ديگر آمار اعالم ش��ده بيانگر آن است 
ك��ه از 16ه��زار و 895 جواز تاس��يس ص��ادره در 
دوازده ماه منتهي به س��ال 1395، بيشترين تعداد 
جوازهاي صادره صنعتي مربوط به گروه محصوالت 
غذايي و آش��اميدني ها با 2 ه��زار و 732 فقره بوده 
كه اين گروه با 16.1درصد بيش��ترين سهم اشتغال 

پيش بيني ش��ده در كشور را به خود اختصاص داده 
است. همچنين آمارها بيشترين اشتغال ايجاد شده 
در اين گروه 13 هزار و 893 نفر را نش��ان مي دهد. 
از س��وي ديگر، بر اساس آمار اعالم شده، بيشترين 
پروان��ه بهره برداري صادره ب��ا 810 عدد متعلق به 
گروه صنعتي محصوالت غذايي وآشاميدني هاس��ت 
كه مطابق با آمارها متوس��ط س��رمايه گذاري براي 
راه ان��دازي يك واحد در اين گروه 46 ميليارد ريال 

است. 
همچنين در زمان مورد بررس��ي، باالترين سهم 
پيش بيني س��رمايه گذاري به گروه س��اخت مواد و 
محصوالت شيميايي با بيش از 3 هزار ميليارد ريال 
س��رمايه گذاري اختصاص داشته كه 24.3 درصد از 
كل پيش بيني س��رمايه گذاري در كش��ور را شامل 
مي ش��ود. از س��وي ديگر باالترين س��رمايه گذاري 
محقق ش��ده متعلق به گروه صنعتي ساخت فلزات 
اساس��ي با بيش از 590هزار ميليارد ريال است كه 
حدود 20درصد از س��رمايه گذاري كل كشور را به 

خود اختصاص داده است. 

تعادل|
فعاالن اقتصادي در بيست و پنجمين نشست هيات 
نمايندگان اتاق ايران گردهم آمدند تا در آستانه روي 
كار آم��دن دولت دوازدهم، ب��ار ديگر مطالبات خود را 
از دولتمردان به صورت جدي مطرح كنند. در همين 
راستا، رييس اتاق ايران، خواسته هاي بخش خصوصي 
را اين ب��ار را در قالب 6 پرس��ش مهم و كليدي مطرح 
كرد كه خواهان پاسخگويي به آنها از سوي دولتمردان 
شد. نخستين پرسشي كه از سوي غالمحسين شافعي 
مطرح شد اين بود كه بايد مشخص شود آيا تعريف از 
دولت به منزله دولت رفاه است كه درآمدهاي نفتي را 
جمع آوري مي كند تا بين نهادها توزيع كند يا دولتي 
است كه بايد زمينه ساز حركت جامعه به سمت توسعه 

باشد.
»اينكه تعريف دولت از بخش خصوصي چيست؟« 
پرس��ش ديگري بود كه به گفته او، دولت موضع خود 
را در اين زمينه مشخص كند. شافعي همچنين »اينكه 
چرا با وجود تورم تك رقمي، اما هنوز س��ود تسهيالت 
كاهش نيافته است«، را سوال جدي بخش خصوصي 
عنوان كرد و خواهان پاس��خگويي دولت در اين زمينه 
شد. از ديگر پرس��ش هاي مطرح شده در اين نشست 
اي��ن بود كه چرا در تمام اين س��ال ها موفق نش��ديم، 
افزايش اشتغال را در بخش هاي اقتصادي رقم بزنيم؟ 
به گفته او، پاس��خ اين س��وال از گفتمان چند طرفه 
و تعامل س��ازنده حاصل مي ش��ود و ن��ه از گفته هاي 
يك طرفه مسووالن كشور. از ديگر موضوعاتي كه مورد 
پرس��ش فعاالن اقتصادي قرار گرفت اين بود كه »چرا 
سياس��ت هاي اصل 44 در اقتصاد كش��ور اجرا نشده 
است.« به باور آنها، اين مهم زماني محقق مي شود كه 
برنامه و استراتژي واحد و يكساني در دستور كار باشد، 
نه با برنامه هاي ناهماهنگ و متناقض. در نهايت اينكه 
»چرا تصدي گري در دولت كنوني نه تنها كاهش نيافته 
بلكه افزايش هم داشته است«، ششمين پرسشي بود 
كه ش��افعي مطرح و تاكيد ك��رد كه تحت يك برنامه 
مدون دولت مي تواند از تصدي گري خارج ش��ود، زيرا 
در غير اين صورت نه انتزاع و نه ادغام نتيجه جدي را 

حاصل نمي كنند.  

 دغدغه هاي بخش خصوصي 
واقعي��ت اقتصاد ايران و نق��ش دولت در اقتصاد و 
مسير حركت اقتصادي در 4 سال گذشته بررسي شود 
و نتايج آن مسير حركت در 4 سال آينده را مشخص 
كند. اين موضوعي بود كه از س��وي رييس اتاق ايران 
در بيس��ت و پنجمين جلس��ه هيات نمايندگان اتاق 

بازرگاني ايران مورد بحث قرار گرفت. 
غالمحس��ين ش��افعي با بيان اينكه بايد واقعيات 
اقتص��اد اي��ران و نقش دولت در اقتص��اد در وضعيت 
كنوني توسط كارشناسان مستقل دوباره تحقيق شود، 
گفت: الزم اس��ت اين موضوع مدنظر قرار گيرد كه در 
4 سال گذشته چگونه حركت كرده ايم، چه نتايجي به 
دس��ت آورده ايم و از اين نتايج مشخص كنيم كه در 

چهار سال آينده مي خواهيم به كجا برسيم. 
وي درب��اره انتظارات فعاالن خصوص��ي از دولت 
تدبير و اميد گفت: بايد انتظارات و تعريفي كه از اين 

دولت مدنظر فعاالن اقتصادي است، را درنظر بگيريم تا 
ببينيم اين انتظارات در چه قالبي مي گنجد و مشخص 
كني��م كه آيا تعريف براي دول��ت به منزله دولت رفاه 
اس��ت كه بايد درآمدهاي نفت��ي را جمع آوري كند و 
س��پس در بين نهادها توزيع كند ي��ا دولتي كه بايد 
زمينه ساز حركت جامعه به سمت توسعه باشد؟ دولتي 
كه منابع جامعه را در راس��تاي برنامه هاي بلندمدت 
با در نظر گرفتن نس��ل هاي آينده تنظيم مي كند؟ از 
طرف ديگر بايد در دولت هم تعريف جديدي از بخش 
خصوصي ارائه شود. دامنه قدرت و تاثيرگذاري آن در 
اقتصاد و اجتماع و نوع تعاملي كه با بخش خصوصي 

دارد، تعيين شود. 
رييس پارلمان بخش خصوصي موضوع ديگري كه 
در دستوركار خود قرار داد، وضعيت اشتغال در كشور 
بود. به گفته او، در مورد اش��تغال كه امروز بحث اول 
همه محافل اس��ت و موضوع شعار امسال نيز هست 
بايد گفت، طبق آمار موجود تنها يك بار موفق شديم 
از س��ال 1375 تا 1385 حدود 5 ميليون و 900هزار 
ش��غل به وجود آوريم. حال اين سوال مطرح است كه 
چ��را قبل و بعد از اي��ن دوره قادر به ايجاد اين ركورد 
نبوديم؟ وي در پاس��خ به اين پرسش مطرح كرد كه 
اكنون بايد اين نوع شكاف ها در بخش هاي اشتغال زايي 
مورد بررس��ي قرار گيرد. پيدا كردن پاسخ اين سوال 
چراغي اس��ت براي ادامه راه در آينده كشور. به گفته 
او، يافتن پاسخ از گفتمان چند طرفه و تعامل سازنده 
حاصل مي ش��ود و نه از گفته هاي يك طرفه مسووالن 

كشور. 
موضوع ديگري كه محور صحبت هاي شافعي قرار 
گرفت، »برگش��ت اعتماد بين فعاالن اقتصادي« بود. 
به گفته او، در گذش��ته هزينه هاي نااطميناني مانند 
تحميل آثار تحريم ها و روند اجراي قانون هدفمندي 

يارانه ها، افزايش ناگهاني نرخ ارز و س��ود تس��هيالت 
به ويژه براي بخش توليد ك��ه خارج از كنترل فعاالن 
اقتصادي و ناشي از تصميمات كالن بود، بر كشور وارد 
آمد كه نش��ان از بي پناهي بخ��ش خصوصي و وجود 

ناماليمات بسيار براي آنهاست. 
وي با اش��اره به اينكه تاكنون بارها رييس جمهور 
و معاون اول ايشان تاكيد كردند كه در گرفتاري هاي 
پيش آمده نبايد تر و خش��ك با هم بسوزند و بايد بين 
آنها تفكيك انجام گيرد، اظه��ار كرد: بايد آنهايي كه 
سالم حركت كردند از آنهايي كه ناسالم گام برداشتند 
و سوءاس��تفاده كردند جدا شوند. بنابراين نبايد با اين 
دو گروه رفتار يكس��اني داش��ت. از اين رو برگرداندن 
اعتماد بين فعاالن اقتصادي از اولويت هاي مهم كشور 
اس��ت. شافعي در بخش ديگري از سخنان خود، سود 
تس��هيالت بانكي را مورد اش��اره قرار و گفت: درباره 
موضوع سود تسهيالت بانكي امروز متوجه شديم كه 
تغييرات��ي در اين رابطه انجام گرفته و بايد از عملكرد 
معاون اول و وزير اقتصاد قدرداني كنيم. او افزود: بايد 
اش��اره كرد كه با اين س��ودهاي دو رقمي كه بانك ها 
طلب مي كنند هيچ توليدكننده يي كه اشتغال ايجاد 
مي كند يا متكي به خام فروش��ي نيست، نمي تواند به 

حيات خود ادامه دهد. 
»تك رقم��ي ش��دن« از ديگر موضوعات��ي بود كه 
ريي��س پارلمان بخش خصوصي ك��ه در ارتباط با آن 
اين پرس��ش را مطرح كرد كه چرا وقتي ادعا مي شود 
تورم تك رقمي شده است، هنوز سود تسهيالت كاهش 
نيافته اس��ت؟ او همچنين با بيان اينكه سال گذشته 
در صبحانه كاري در همين اتاق اين نگاه مطرح ش��د و 
انتقاداتي را در برداش��ت، مطرح كرد كه آيا امروز بين 
اين دو رابطه يي وجود ندارد؟ شافعي همچنين با اشاره 
به خواس��ته اصلي خصوصي ها درباره كوچك س��ازي 

دولت تصريح كرد: متاس��فانه تصدي گري و گسترش 
دول��ت در اي��ن دوره افزايش پيدا كرد و در راس��تاي 
كوچك س��ازي دولت اتفاقي نيفتاد. موضوع اين است 
كه بايد تحت ي��ك برنامه مدون دولت از تصدي گري 
خارج ش��ود و تصدي گري را به تشكل هاي اقتصادي 
واگذار كند؛ اين موضوع درحالي است كه نه انتزاع و نه 
ادغام نتيجه جدي را حاصل نمي كنند. به گفته شافعي، 
وزنه هاي سنگين بر گردن وزرا آويزان شده و اين افراد 

قدرت حركت آنها را از بين برده است. 
دولت بايد س��بك ش��ود و در اين رابطه به فعاالن 
اقتص��ادي اعتماد كند. س��ازمان هايي كه در ش��رايط 
خاص��ي به وجود آمده ان��د تا كي باي��د باقي بمانند؟ 
وجود اين س��ازمان ها موثر نيست و بايد منحل شوند. 
دومين راه، باال بردن س��هم بخش خصوصي از اقتصاد 
است. همه و همه از اين وضعيت گاليه دارند؛ رهبري، 
رييس جمهور، وزير اقتصاد و ديگران. مگر قرار نبود با 
اجراي سياست هاي اصل 44 شاهد انقالبي در اقتصاد 
كشور باشيم؟ پس اين وضعيت در كدام بخش حاكم 

شده است؟ 
رييس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنان خود 
با اش��اره به ع��دم واگذاري امور ب��ه بخش  خصوصي 
گفت: متاس��فانه در بسياري از موارد شاهد بوديم كه 
نه تنها مديريت طرح هاي دولتي به بخش خصوصي 
واگذار نشد، حتي گاهي منابع بخش خصوصي تحت 
مديريت دولت در آمد. تغيير مالكيت به تنهايي ، شأن 
سياس��ت هاي اصل 44 را كاه��ش مي دهد. همه اين 
م��وارد در يك واقعيت نهفته اس��ت كه بايد بپذيريم 
توس��عه اقتصادي و غلبه بر مش��كالت به خودي خود 
رخ نمي دهد بلكه به سياس��ت گذاري واقع بينانه نياز 
دارد. او بر اين باور است كه برنامه و استراتژي واحد و 
يكس��ان الزم است و نه برنامه هاي ناهماهنگ و حتي 

گاهي متناقض. اما متاس��فانه دولت در بخش اقتصاد 
برنامه واحد و منسجمي ندارد و براي همين معتقديم 
دولت يازدهم انس��جام الزم را نداشت. هر كس به راه 
خ��ود رود و گليم خود از آب بيرون كش��د. اين رويه 
ما را به س��رمنزل مقص��ود نمي رس��اند. رييس اتاق 
اي��ران در پايان از دولت آتي درخواس��ت كرد كه در 
انتخاب وزرا و كابينه اقتص��ادي خود از نمايندگان و 
مشاوران بخش خصوصي استفاده شود. او افزود: بهتر 
اس��ت وزراي اقتصادي، هس��ته يي از مشاوران بخش 
خصوصي در كنار خود داشته باشند اين اقدام ضرري 
نخواهد داش��ت. براي يك بار مي ت��وان آن را امتحان 
كرد. مطمئن هستيم كه در كنار وزرا به اجرايي شدن 
برنامه ها كمك خواهيم كرد. اتاق در اين راس��تا آماده 
است همكاري صميمانه يي با هر سه قوه به ويژه دولت 

براساس ظرفيتي كه دارد، داشته باشد. 

 معماي تفكيك و ادغام
از سوي ديگر، يك عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
در نشست روز گذش��ته اتاق ايران با ضروري دانستن 
تفكي��ك وزارت بازرگان��ي از وزارت صنعت و معدن، 
گفت: چراك��ه ادغام اين دو وزارتخان��ه در دولت قبل 
به زيان توليد تمام ش��د. حسين روشنك اظهار كرد: 
كوچ��ك كردن دولت با ادغام حاصل نمي ش��ود، بلكه 
ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت و معدن يك كار 
اشتباه بوده كه ما بايد اين اشتباه را اصالح كنيم و اين 
دو وزارتخانه را به حالت قبل برگردانيم و براي جبران 
يك كار اشتباه به بررسي نياز نداريم. ما هم اكنون يك 
وزارتخانه بازرگاني س��بك و چاب��ك نيازمنديم و اگر 
ب��ه ادغام تاكيد داريد، بياييد هم��ه ارگان ها را در هم 
ادغام كنيم تا رييس جمهور هم رييس همه امور شود. 
وي بابيان اينكه پيشنهاد ادغام دو وزارتخانه بازرگاني 
و صنعت و معدن سياس��ي بوده نه انت��زاع، بيان كرد: 
اگر پيش��نهاد ادغ��ام براي رد يا قبول كس��ي بود، اما 
انتزاع ضرورت اس��ت؛ چراكه ادغام به زيان توليد بود 
نه تجارت. همچنين ابوالفضل روغني گلپايگاني ديگر 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، با اشاره به طرح انتزاع 
دو وزارتخانه بازرگاني و صنعت كه اليحه آن به تازگي 
توس��ط دولت به مجلس انتقال داده شده است، گفت: 
بعد از انقالب اس��المي تغييرات زيادي در وزارتخانه ها 
ايجاد ش��د به طوري كه در دولت برخي وزارتخانه ها در 
راستاي چابك سازي و كاهش هزينه ها ازجمله وزارت 
بازرگاني و صنعت و معدن در هم ادغام ش��دند. وي از 
پاستورنشينان و دولتمردان خواست تا اليحه تشكيل 
وزارت بازرگاني را با كار كارشناسي دقيق بررسي كنند 
و در اين باره گفت: اليحه جداسازي 2 بخش بازرگاني 
و صنعت و معدن از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت 
سياسي و ناپخته اس��ت. به گفته او، قرار بعد از ادغام 
تمام آيين نامه هاي اجرايي و وضع قوانين انجام ش��ود، 
اما متاسفانه اين كار بالتكليف ماند. بايد گفت كه امروز 
ذي نفعان ناراحت هستند و راه حل جداسازي نيست؛ 
چراكه طرحي كه امروز براي جداسازي به مجلس ارائه 
شده ناپخته و سياسي است و مجلس در مورد تصويب 
يك فوريت بررسي آن عقالنيت كرد تا كار كارشناسي 

در مورد آن انجام شود. 

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي شماره139560301022013415 مورخ95/11/20 هيئت رسيدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرس��تان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي محمد 
حس��ين شاملو فرزند علي خان بشماره شناسنامه 3 صادره ازسربند نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مس��احت 945 متر مربع به پالک... فرعي مفروز و مجزي ش��ده قسمتي از پالک 142 فرعي قطعه...

تفكيكي از 152 اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي داود برجي 
محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود، در صورتيكه شخص 
يا اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داش��ته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
ب��ه م��دت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و رس��يد اخذ نمايد تا به دادگاه صالح��ه احاله و اقدامات 
موك��ول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در صورت انقضاي م��دت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد ش��د و در هر حال صدور س��ند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/3/28 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/4/12

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0685

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره139660301022001604 مورخ96/2/23 هيئت رسيدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرس��تان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي حجت 
اله آزاده رنجبر فرزند ذبيح اله بش��ماره شناس��نامه 13 صادره از ش��هريار نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي به مس��احت 65/12 متر مربع به پالک... فرعي مفروز و مجزي ش��ده قس��متي از پالک202 فرعي 
قطعه...تفكيك��ي از 135 اصل��ي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي 
محم��د مددكار محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميش��ود، در 
صورتيكه ش��خص يا اشخاص نس��بت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داش��ته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و رس��يد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه 
احال��ه و اقدام��ات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد ش��د و در هر حال صدور س��ند مالكيت جديد مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:1396/3/28 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/4/12

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0696

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره139660301022001794 مورخ 96/2/28 هيئت رسيدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرس��تان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي مجيد 
فرش��اد هالن فرزند قاسم بشماره شناس��نامه 9664 صادره ازتهران نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مس��احت 65/67 متر مربع به پالک... فرعي مفروز و مجزي ش��ده قسمتي از پالک17 فرعي قطعه...
تفكيكي از 141 اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي غالمعلي 

دهقاني محمدآبادي محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود، 
در صورتيكه ش��خص يا اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و رس��يد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه 
احال��ه و اقدام��ات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد ش��د و در هر حال صدور س��ند مالكيت جديد مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:1396/3/28 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/4/12

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0697

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره139660301022001809 مورخ 96/2/30 هيئت رسيدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرس��تان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي محمد 
ولي مختاري فرزند محرم علي بشماره شناسنامه يك صادره از ساوه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مس��احت 111/97 متر مربع به پالک... فرعي مفروز و مجزي شده قسمتي از پالک89 فرعي قطعه...

تفكيك��ي از 160 اصل��ي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي محمود 
واعظي محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود، در صورتيكه 
ش��خص يا اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات 
موك��ول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در صورت انقضاي م��دت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد ش��د و در هر حال صدور س��ند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:1396/3/28 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/4/12

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0712

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره139660301022002717 مورخ 96/3/27 هيئت رسيدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرس��تان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي ناصر 
مرادي فرزند قنبر علي بش��ماره شناس��نامه 11246 صادره ازتهران نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مس��احت 170/27 متر مربع به قس��متي از پالک 20 فرعي مفروز از قطعه ... تفكيكي از 122 اصلي 
واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي مشاعي خود متقاضي محرز گرديده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميش��ود، در صورتيكه ش��خص يا اش��خاص 
نس��بت به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و رس��يد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه 
حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول:96/4/12 تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/4/27
كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0784

فراز جبلي 
مشاور سر دبير

تعداد مجوزهاي صنعتي صادره
درصد تغييرسال 94سال 95درصد تغييربهمن 95اسفند 95نام مجوز

184515771716895160735.1جواز تاسيس

75750948.75692510611.5پروانه بهره برداري صنعتي

تعداد مجوزهاي صنفي صادره
درصد تغييرسال 94سال 95درصد تغييربهمن 95اسفند 95نام مجوز

4.227815620252337.3-2854529785مجوز واحدهاي صنفي

81372112.87890708211.4كارت بازرگاني

سرمايه مجوزهاي صنعتي صادره
درصد تغييرسال 94سال 95درصد تغييربهمن 95اسفند 95نام مجوز

2.1-208025.375960.7173.91264210.91291173.6جواز تاسيس

73076.923428.9211.9294816.1180389.663.4پروانه بهره برداري صنعتي

اشتغال مجوزهاي صنعتي صادره
درصد تغييرسال 94سال 95درصد تغييربهمن 95اسفند 95نام مجوز

0.04-549153384362.3384501384671جواز تاسيس

14573840773.3899847885614.1پروانه بهره برداري صنعتي

 تعداد مجوزهاي معدني صادره
درصد تغييرسال 94سال 95درصد تغييربهمن 95اسفند 95نام مجوز

18.480071911.3-84103پروانه اكتشاف

9.0-635318.9573630گواهي كشف

877220.88547927.8پروانه بهره برداري معدن
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15 نفت و انرژي
 مصرف 7 درصدي برق

در ادارات دولتي
ايس�نا   معاون هماهنگي توزيع توانير گفت: حدود 
۷ درصد از كل مصرف انرژي كش��ور در دس��تگاه هاي 
اجرايي دولتي است و اجرايي شدن مصوبه دولت براي 
كاه��ش مصرف در اين بخش بس��يار راهگش��ا خواهد 
بود. محمودرضا حقي فام  معاون توزيع توانير، با اش��اره 
ب��ه مصوبه اخير دول��ت مبني بر كاه��ش ۱۰درصدي 
مص��رف ب��رق در دس��تگاه هاي اجرايي گف��ت: زماني 
مي توان از مردم درخواس��ت كرد ميزان مصرف انرژي 
خ��ود را كاهش دهند كه دس��تگاه هاي اجرايي ابتدا از 
خود ش��روع كرده و س��عي كنند اين مديريت مصرف 
را ابتدا در س��اختمان ها و ادارات دولتي كاهش دهند. 
وي اف��زود: خوش��بختانه پيش��نهاد مبني ب��ر كاهش 
۱۰درصد مصرف برق در طول س��ال از س��وي وزارت 
نيرو به هيات دولت ش��د و هفته گذش��ته نيز دولت با 
آن موافقت كرد كه اميدواريم دستگاه هاي اجرايي اين 
امر را در طول س��ال به وي��ژه در زمان پيك بار مصرف 
در تابس��تان جدي بگيرند. وي تصريح كرد: اجراي اين 
طرح از سوي دستگاه هاي اجرايي مي تواند نقش بسيار 
موثري در كاهش پيك بار داشته باشد، چراكه مصرف 
برق دس��تگاه هاي اجرايي دولتي حدود ۷درصد از كل 

مصرف انرژي كشور را دربر مي گيرند.
 

 توليد يك ميليارد 
و 350ميليون ليتر بنزين يورو 4 
ايرنا   مديرعامل شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 
ش��ازند گفت: در 3 ماهه نخس��ت امس��ال يك ميليارد و 
35۰ميليون ليتر بنزين يورو 4 در اين مجتمع پااليشگاهي 
توليد ش��د.  علي جمش��يدي اف��زود: به دلي��ل تعميرات 
اساس��ي در واحد ۱4 پااليشگاه، روزانه حدود ۱4 ميليون 
و 2۰۰ه��زار ليتر بنزين در اين مجتمع توليد ش��ده و در 
شرايط عادي روزانه بيش از ۱6 ميليون ليتر بنزين يورو 4 
در اين مجتمع توليد مي شود.  وي با بيان اينكه 25 درصد 
از س��وخت بنزين يورو4 كشور در ش��ركت پااليش نفت 
امام خميني)ره( شازند توليد مي شود، ادامه داد: باتوجه به 
اينكه بنزين توليدي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 
شازند از استاندارد يورو 4 برخوردار است، بخش عمده يي 
از تولي��دات اين ش��ركت در اس��تان هاي ته��ران، البرز و 
خراس��ان رضوي به مصرف مي رس��د.  مديرعامل شركت 
پااليش نفت امام خميني)ره( شازند اظهار كرد: همچنين 
در 3 ماهه نخست امسال 95۰ميليون ليتر گازوييل يورو4 
در اين مجتمع پااليش��گاهي توليد ش��د ك��ه اين ميزان 
توليدات ۱5درصد از مجموع سوخت گازوييل يورو 4 مورد 

نياز كشور را تامين مي كند. 

نفت در آستانه جهش 
قيمت جهاني

ش�انا   يك تحليلگر بازار اعالم كرد كه باوجود افت 
قيمت نفت در نيمه نخس��ت س��ال ج��اري ميالدي، 
ب��ه زودي قيمت اي��ن كاال دوباره باال م��ي رود.  به نقل 
از ش��بكه سي ان بي س��ي، قيمت نفت در نيمه نخست 
س��ال 2۰۱۷ در بازاري ك��ه از عرضه مازاد رنج مي برد، 
با ۱4درصد كاهش رو به رو ش��د، اما يك كارش��ناس 
مال��ي ب��اور دارد كه بازار نفت به نقط��ه تحول نزديك 
مي ش��ود. راب تامل مديرعامل موسسه تورتويز كپتال، 
گفت: بخش انرژي دچار افت ش��ده، ام��ا از پا نيفتاده 
اس��ت؛ بنيادهاي بازار براي بازگشت روند رشد قيمت 
نفت در نيمه دوم، فراهم هستند.  وي تصريح كرد: شما 
شاهد خواهيد بود كه سطح ذخيره سازي نفت در سطح 
جهان و در امريكا، هر ماه كاهش مي يابد؛ اين مساله به 
رش��د قيمت نفت كمك و كل بخ��ش انرژي را تقويت 
مي كند. اين مدير مال��ي همچنين پيش بيني كرد كه 
كمبود سرمايه گذاري در توليد نفت امريكا سبب خواهد 

شد عرضه نفت كمتر شود و قيمت نفت افزايش يابد.
 

 آمار معامالت برق
در بورس انرژي

پ�اون   ارزش معامله هاي انجام  ش��ده ب��رق در بورس 
ان��رژي در اي��ن هفته بي��ش از ۱8 ميليارد ري��ال بود كه 
بيش��ترين حجم معامالت ب��ه نماد كم ب��اري اختصاص 
يافت. ارزش معامله هاي انجام  ش��ده برق در بورس انرژي 
در اي��ن هفته بيش از ۱8 ميليارد ريال بود كه بيش��ترين 
 حج��م معامالت ب��ه نماد كم ب��اري اختصاص��ي افت در
 3 روز معامالتي هفته گذش��ته )3، 4 و ۷ تير ماه( در بازار 
ب��رق بورس انرژي، تنها در 2 روز معامله صورت گرفت. در 
اين هفته، معامالت برق بين خريداران و فروش��ندگان در 
نماده��اي كم باري روزانه و هفتگي معادل 56 هزار و 536 
مگاوات ساعت برق با قيمت متوسط 3۱8 هزار و 996 ريال 
بر مگاوات س��اعت و در نم��اد بار پايه هفتگي معادل 84۰ 
مگاوات س��اعت برق با قيمت متوس��ط 3۷۰ هزار ريال بر 
مگاوات ساعت بوده است.  بر اين اساس ارزش معامله هاي 
انجام  ش��ده در اين هفته بيش از ۱8 ميليارد ريال و حجم 
معامالت 5۷هزار و 3۷6 مگاوات ساعت بوده كه بيشترين 

حجم معامالت مربوط به نمادهاي كم باري بوده است. 

افزايش قاچاق گازوييل 
ايسنا   رييس اداره پيشگيري از عرضه خارج شبكه و 
مقابله با قاچاق سوخت شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ضمن تشريح ميزان كل فرآورده هاي كشف شده 
تحويلي به انبارهاي ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي 
نفتي، جزييات نفت گاز مكشوفه را نيز اعالم كرد.  بهروز 
كرماني در مورد فرآورده هاي مكش��وفه در سال ۱393 
نس��بت به س��ال ۱392، اظهار ك��رد: كل فرآورده هاي 
نفتي مكش��وفه تحويلي به انبارهاي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي در سال ۱393 نسبت به سال ۱392، 
۱4درصد كاهش داش��ته اس��ت. همچني��ن نفت گاز 
مكشوفه در سال ۱393 نسبت به سال ۱392، ۱2درصد 
كاهش داش��ته اس��ت. كل فرآورده هاي مكشوفه سال 
۱394 نس��بت به سال ۱393، 4۱درصد كاهش داشته 
كه نفت گاز نيز در س��ال ۱394 نسبت به سال ۱393، 
42درصد كاهش داشته است.  وي همچنين گفت: كل 
فرآورده هاي نفتي مكشوفه تحويلي به انبارهاي شركت 
ملي پخش در 2 ماهه سال ۱396 نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 24.4 افزايش داشته است. همچنين نفت 
گاز در 2ماهه نخست سال ۱396 نسبت به مدت مشابه 
29.9درصد افزايش داشته است. به طور كلي نفت گاز در 
سال جاري ۷6.۷درصد كل فرآورده هاي نفتي مكشوفه 

را به خود اختصاص داده است. 

كوتاه از دنياي انرژي

امروز نخستين قرارداد جديد نفتي ميان ايران و كنسرسيومي به رهبري شركت فرانسوي »توتال« به امضا مي رسد

اهميت دومين سدشكني توتال در ايران
گروه انرژي    نادي صبوري 

ام��روز و 224 روز پ��س از آنك��ه مدي��ران 
ش��ركت هاي نفتي توتال فرانس��ه، س��ي ان پي 
س��ي چين، پتروپارس ايران و مس��ووالن وزارت 
نفت در باغ كوش��ك، »موافقتنامه اصولي« مهم 
و ش��اخص را در صنعت نفت و گاز ايران به امضا 
رساندند، قرار است آن را به »قراردادي رسمي« 
تبديل كنند. قرارداد مهم ايران با كنسرس��يومي 
به رهبري شركت توتال فرانسه بالغ بر 5 ميليارد 
دالر ارزش دارد كه در فاز نخس��ت آن 2 ميليارد 
دالر س��رمايه راهي صنعت نف��ت بي جان ايران 

خواهد شد.
محمد مش��كين فام، مديرعامل ش��ركت نفت 
و گاز پ��ارس، ۱8 آبان م��اه س��ال گذش��ته و در 
جريان امض��اي »موافقتنامه اصولي« ميان ايران 
و كنسرس��يومي به رهبري توتال براي توس��عه 
ف��از ۱۱ پيش بين��ي كرد كه اوايل س��ال 2۰۱۷ 
اين موافقتنامه به »قرارداد« تبديل ش��ود. ديگر 
مس��ووالن نيز در آن زمان ب��ازه زماني 3 ماه را 
ب��راي اي��ن عملي��ات پيش بين��ي مي كردند. در 
واقعي��ت اما 8 ماه زم��ان الزم بود تا ايران بتواند 
زمين��ه »دومين سدش��كني توت��ال« در صنعت 
نف��ت و گاز ايران را فراهم كرده و به نوعي براي 
نخس��تين بار ميوه يي با طعم قراردادهاي جديد 

نفتي را توليد كند. 
»تع��ادل« در گ��زارش روب��ه رو نگاه��ي ب��ه 
اهميت اين پروژه داش��ته اس��ت و در گفت وگو 
ب��ا اس��داهلل صالحي ف��روز، از نخس��تين مديران 
عامل ش��ركت نفت و گاز پارس، اهميت ساخت 
س��كوهاي تقويت فش��ار از س��وي توت��ال براي 
صنعت گاز ايران را بررس��ي كرده است. بخشي 
از صحبت هاي صالحي فروز، پاسخي به منتقدان 
همكاري با توتال نيز به شمار مي رود كه معتقدند 
توتال در فازهاي 2 و 3 براي ايران س��نگ تمام 

نگذاشته است. 
اين بار هم توتال صف ش��كن ش��ده است. اين 
شركت فرانس��وي كه سابقه 95 سال فعاليت در 
صنعت نف��ت و گاز جهان را دارد، يك بار بعد از 
آنكه در دهه ۷۰، خط شكن حضور اروپايي ها در 
صنعت نفت و گاز ايران شد، امروز در باغ كوشك 
وزارت نفت، مهر تاييدي بر عملكرد س��ابق خود 

خواهد گذاشت.
همه چيز درباره فاز ۱۱ پارس جنوبي اس��ت، 
مرزي ترين فاز ايران با قطر و فازي كه ش��ايد از 
منظر فراز و نشيب هاي فراواني كه به خود ديده 

است، در جهان بي  رقيب به شمار رود. 
آبان ماه س��ال گذش��ته نيز انعقاد موافقتنامه 
اصولي طرح توس��عه ف��از ۱۱ پ��ارس جنوبي از 
س��وي ش��ركت توت��ال در فضاي ابهام��ي كه به 
واس��طه مش��خص نبودن نتايج انتخابات اياالت 
متح��ده صنعت نفت اي��ران را در خود فرا گرفته 
بود، رويكردي خط ش��كنانه به حساب مي آمد. اما 
مهم تري��ن نكته قرارداد 4.8 ميلي��ارد دالري كه 
امروز ايران با كنسرس��يومي با حضور توتال، سي 
ان پي س��ي و پتروپارس به امضا خواهد رساند را 
ج��دا از پيغام به ديگر ش��ركت هاي اروپايي براي 
ورود ب��ه صنعت نف��ت ايران مي توان در مس��اله 
»س��كوهاي تقويت فش��ار« و در كل تاسيس��ات 
»فش��ار افزايي« جس��ت. طبق گفته هاي محمد 
مش��كين فام مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، 
وزن اين س��كوها كه قرار اس��ت توس��ط شركت 
فرانس��وي توت��ال س��اخته ش��وند ۱۰ برابر وزن 
سكوهايي اس��ت كه تاكنون توسط ايران ساخته 
ش��ده اس��ت. اما اهميت و تاثير چنين سكوهايي 

در چيست؟ 
اسداهلل صالحي فروز از نخستين مديران عامل 
شركت نفت و گاز پارس درباره اهميت تاسيسات 
فشارافزايي به »تعادل« مي گويد: »افت فشار گاز 

چندين اثر را بر پروژه ها مي گذارد. يكي اينكه به 
دليل مش��ترك بودن مخازن گازي ايران با قطر، 
ايران با افت فش��ار گاز دچار ضرر شده و امكان 
برداش��ت گاز كمتري را پيدا مي كند. از س��وي 
ديگر نيز طراحي پااليشگاه ها بر اساس فشار ۷5 

بار براي گاز ورودي انجام شده است. 
عملكرد مناسب و كاراي پااليشگاه ها در توليد 
گاز يا مراح��ل ديگر مانند جداس��ازي ميعانات 
گازي، من��وط به ورود گاز با همان فش��ار گازي 
اس��ت كه در طراحي در نظر گرفته شده است و 
در نتيجه ورود گاز با فشار كمتر مانند ۷۰ بار به 
عمليات پااليشگاه خلل وارد مي كند.« او اعتقاد 
دارد كه نصب تاسيسات و سكوهاي تقويت فشار 
موجب مي ش��ود كه از ضرر اقتص��ادي ايران در 
برداش��ت از مخزن مش��ترك با رقيب جلوگيري 

شود. 
ام��ا نكته ديگ��ري كه اين چهره ش��اخص به 
آن اش��اره مي كند، گزارش هاي ابتدايي شركت 
فرانس��وي توتال از مطالعات خود در فازهاي 2 و 

3 پارس جنوبي است.
در حال��ي كه برخي مخالفان جذب س��رمايه 
خارج��ي در ايران در چند م��دت اخير، عملكرد 
اي��ن ش��ركت در اين 2 فاز را زير س��وال برده و 

به افت فش��ار مخزن اين فازها اشاره مي كردند. 
صالحي فروز عنوان مي كن��د كه توتال در همان 
مطالعات اوليه خود پيش بيني كرده بود كه اين 
2 فاز بعد از ۱5 س��ال به ميزاني دچار افت فشار 
شوند كه نيازمند تاسيسات فشارافزايي خواهند 
ب��ود. او مي گوي��د كه اگر س��ال 83 را به عنوان 
س��ال بهره برداري اين فازها درنظر بگيريم عمال 
س��ال ۱398 فاز 2 و 3 نيازمند نصب تاسيسات 

خواهد بود. 
مديرعامل اس��بق ش��ركت نفت و گاز پارس 
همچنين به اين مساله اشاره مي كند كه با توجه 
به اينكه اليه هاي گازي مختلف در هر فاز پارس 
جنوبي »استرس« متفاوتي را دارند، اين موضوع 
كه از همان ابتدا مش��خص ش��ود كه برداشت از 
كدام اليه ها صورت خواه��د گرفت، مي تواند در 
زماني كه مخزن دچار افت فش��ار مي ش��ود، اثر 

بگذارد. 
ام��ا فارغ از اين مس��ائل، مي��زان درآمدزايي 
قرارداد با توتال نيز اهميت ويژه يي براي صنعت 
نف��ت و گاز ايران ك��ه اكنون به ش��دت نيازمند 
جذب س��رمايه است، دارد. طبق آخرين اخبار و 
اطالعات كه از س��وي ش��ركت نفت و گاز پارس 
منتش��ر ش��ده اس��ت، ميزان گاز درجاي برآورد 

ش��ده براي اليه هاي فاز ۱۱ معادل 2۱ تريليون 
فوت مكعب اس��ت. از سويي هم شركت توتال و 
هم مديران ش��ركت نفت و گاز پ��ارس پيش از 
اي��ن اعالم كرده اند كه پس از به توليد رس��يدن 
اين ميدان، طي 2۰ س��ال به طور متوسط روزانه 
۱.8ميلي��ارد ف��وت مكعب گاز از ف��از ۱۱ توليد 
خواهد ش��د. اي��ن توليد مع��ادل تولي��د 2 فاز 
استاندارد پارس جنوبي است. پيش از اين درگاه 
ش��ركت ملي نفت ايران در برآوردي اعالم كرده 
بود كه با توليد روزانه 25 ميليون مترمكعب گاز 
)مع��ادل يك فاز اس��تاندارد در پ��ارس جنوبي( 
ساالنه 2ميليارد دالر درآمد نصيب ايران خواهد 
ش��د. به اين ترتيب، با تولي��د روزانه 58 ميليون 
متر مكعب��ي از فاز ۱۱، س��االنه 4 ميليارد دالر 
درآم��د از توليد گاز طبيعي اي��ن فاز براي ايران 

رقم خواهد خورد. 
اين رقم تنها در مورد گاز توليد ش��ده از اين 
ف��از صدق مي كند و ميعان��ات گازي نيز، درآمد 
قاب��ل توجه ديگري را به همراه خواهد داش��ت. 
پيش از اين ش��ركت ملي نفت در گزارشي ديگر 
عن��وان كرده بود كه با تولي��د 5۰۰هزار تن گاز 
مايع از هر فاز پارس جنوبي در سال )با احتساب 
هر ت��ن ۷۰۰ دالر( 35۰ ميليون دالر و با توليد 
ساالنه 5۰۰ هزار تن اتان از هر فاز پارس جنوبي 
)با احتساب هر تن 35۰دالر(، ۱۷5ميليون دالر 
در آمد عايد ايران مي شود. با اين تفاسير نيز بايد 
س��االنه ۷۰۰ميليون دالر درآمد حاصل از توليد 
گاز ماي��ع و 35۰ ميلي��ون دالر حاصل از توليد 
اتان از فاز ۱۱ كه معادل 2 فاز اس��تاندارد است 
را نيز به درآمد س��االنه 4ميليارد دالري حاصل 
از توليد گاز افزود. با اين تفاس��ير مي توان گفت 
طب��ق آخرين آم��ار فاز ۱۱ از زمان رس��يدن به 
توليد س��االنه بيش از 5 ميليارد دالر براي ايران 

عايدي خواهد داشت. 
ب��ه اين ترتي��ب بايد گفت كه ق��راردادي كه 
امروز با توتال به امضا مي رس��د و 8 ماه پر فراز و 
نشيب را براي به نتيجه رسيدن طي كرده است، 
در نخستين سال از آغاز به كار و عملياتي شدن، 
آورده ي��ي معادل 5 ميلي��ارد دالر را ب��ه همراه 

خواهد داشت. 
آورده ي��ي ك��ه در كن��ار پيغ��ام بس��يار مهم 
اين ق��رارداد به ش��ركت هاي مختل��ف اروپايي، 
اس��تراتژيك بودن آن و اهميت تاريخي ۱2 تير 
۱396 در تاريخ صنعت نفت و گاز ايران را بيش 

از پيش مشخص مي كند. 

ديوان محاسبات:

ايران گاز مجاني به تركيه نداده 
رييس ديوان محاس��بات كشور گفت: تمامي 
مب��ادالت گازي بين جمهوري اس��المي ايران و 

تركيه در چارچوب قانون بوده است. 
به گزارش خانه ملت، عادل آذر رييس ديوان 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي درباره مباحث 
مطرح ش��ده درباره فروش گاز اي��ران به تركيه، 
گفت: براس��اس حسابرسي هاي ديوان محاسبات 
ق��راردادي بي��ن جمهوري اس��المي و تركيه در 
س��ال ۱996 ميالدي براي ص��ادرات گاز منعقد 
شد كه اين قرارداد براس��اس قوانين بين المللي 

انجام شده است. 
وي ادام��ه داد: تمام��ي مب��ادالت گازي بين 
ش��ركت مل��ي گاز اي��ران و ش��ركت تركيه يي 
در چارچ��وب قانون اس��ت و براس��اس قرارداد 
پيش بيني ش��ده هر 3 س��ال يك بار در رابطه با 
محتواي قرارداد در صورت لزوم بين دو كش��ور 
مذاكرات��ي ص��ورت گي��رد و در ص��ورت اينكه 
اختالف فيمابين حل نش��ود يك داور بين المللي 
در كشور سوييس در اين رابطه رأي نهايي صادر 

كند. 

رييس ديوان محاس��بات مجلس تصريح كرد: 
دولت تركيه براساس ظرفيت قرارداد اقامه دعوا 
ك��رد و با توجه ب��ه اينكه مذاكرات ب��ا ايران به 
نتيجه نرسيده بود بحث از طريق كميته داوري، 
بين المللي، مورد بررسي قرار گرفت و تركيه اي ها 
در سال 2۰۰5 ميالدي ادعا كردند كه ايران گاز 
را به آنها گران مي فروش��د و اين باعث ش��د كه 
ح��دود ۱2.5 درص��د قيمت گاز براس��اس رأي 
كميته داوري كاهش يابد كه بيانگر يك ميليارد 

دالر كاهش بود. 
عادل آذر اضافه كرد: در سال 2۰۰9 ميالدي 
تركيه اي ها موضوع ديگ��ري را مطرح كردند كه 
كيفيت و كميت گاز تحويلي به آنان از استاندارد 
الزم برخوردار نيس��ت و ادعا كردند 3۷.5 درصد 
قيمت بايد كاهش داده ش��ود ام��ا دفاع حقوقي 
جمهوري اس��المي در اين رابطه باعث ش��د كه 
از پرداخ��ت ۱۱ ميلي��ارد دالر پ��ول ب��ه تركيه 

جلوگيري شود. 
عادل آذر افزود: ادع��اي دوم تركيه اي ها اين 
ب��ود كه قيم��ت گاز صادرات��ي 25 درصد گران 

اس��ت كه كميته داوري بين الملل��ي با توجه به 
فرمول ه��ا، قرارداده��اي فرآورده ه��اي نفتي در 
س��طح بين الملل رأي به اي��ن موضوع داد كه به 
جاي 25 درصدي كه تركيه اي ها ادعا مي كردند 
به آنها گران فروش��ي شده ۱3.3 بايد قيمت گاز 
توس��ط ايران كاهش يابد كه معادل ۱.9 ميليارد 

دالر بود. 
وي افزود: دولت ايران توافق كرد كه در قبال 
ص��ادرات گاز به تركيه مبلغ مذكور را در ۱8 ماه 

تسويه كند. 
عادل آذر گف��ت: اينكه آيا اين كاهش قيمت 
گاز و اقام��ه دعوا و رأي صادره از س��وي كميته 
بين المللي داوري در سوييس طبق قرارداد نبوده 
اس��ت، بايد گفت اين موضوعات كامال براس��اس 
قرارداد بوده است و گاز مجاني به تركيه تحويل 

داده نشده است. 
وي در اي��ن رابطه افزود: براس��اس بدهي كه 
بايد ب��ه تركيه اي ه��ا پرداخت مي ش��د به جاي 
پول به آنان گاز تحويل داده ش��د اما نكته يي كه 
مطرح ش��د اينكه در اين نوع قراردادها مصالح و 

منافع ملي لحاظ ش��ده است، بايد مورد بررسي 
ق��رار گيرد تا در قراردادهاي آتي تمهيدات مورد 

لزوم لحاظ شود. 
رييس ديوان محاسبات گفت: در حال حاضر 
8۰۰ ميلي��ون دالر از طلب تركيه اي ها در قالب 
تحوي��ل گاز به آنان تحويل داده ش��ده اس��ت و 
در ماه ه��اي آينده ادامه موض��وع صورت خواهد 

گرفت. 
وي اف��زود: گ��زارش دي��وان محاس��بات در 

خصوص قراردادها با همكاري ش��ركت ملي گاز 
تا ۱۰ روز آينده تدوين مي شود. 

رييس ديوان محاس��بات در پاي��ان افزود: در 
قرارداد اظهار ش��ده اگر طرف تركيه يي در اقامه 
دعوي ب��ه دادگاهي برنده ش��ود طي يك مدت 
مش��خص باب��ت حواله ه��اي ص��ادره طلب آن 
مس��تهلك ش��ود و بايد عنوان كرد ايران در اوج 
تحريم ه��ا پول از تركي��ه گرفته ولي به جاي آن 

گاز تحويل اين كشور داده است. 

شكس�تن طلس�م امضاي قراردادهاي IPC و نهايي ش�دن بازگشت توتال به 
صنعت نفت و گاز ايران ابعاد و نتايج مختلفي را در پي دارد. اما شايد بتوان گفت 
كه مخابره سيگنال مثبت به ساير شركت هاي خارجي براي ورود به ايران و منتفع 
شدن س�ازندگان داخلي تجهيزات صنعت نفت، دو مورد از مهم ترين آثار جانبي 

امضاي اين قرارداد هستند.  »تعادل« در گفت وگو با مهدي حسيني رييس كميته 
بازنگري قراردادهاي جديد نفتي و رضا پديدار عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 

تهران تالش داشته اين ابعاد از قرارداد توتال را مورد بررسي قرار دهد. 
مهدي حس�يني رييس كميته بازنگري در قرارداده�اي نفتي مهم ترين تاثير 

قرارداد با توتال را در بي اثر كردن بخشي از تحريم هاي قديمي صنعت نفت ايران 
قلمداد مي كند. رضا پديدار عضو هي�ات نمايندگان اتاق بازرگاني و هيات مديره 
انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت معتقد است كه حضور توتال در قالب رهبر 
كنسرسيوم فضايي مناسب را براي سازندگان داخلي صنعت نفت فراهم مي كند. 

  مهدي حسيني    
رييس كميته بازنگري 

قراردادهاي نفتي 
در بررس��ي اهمي��ت امضاي 
قرارداد با توتال بايد به اين موضوع 
توجه كرد كه ايران كماكان در ش��رايط تحريم اس��ت و تحريم هاي 
فرامرزي اياالت متحده موس��وم به ILSA كه از س��ال ۱996 عليه 
ايران و صنعت نفت اين كشور اعمال شد به قوت خود باقي هستند. 
در س��اليان گذشته نيز آنچه سبب زمين خوردن اين تحريم ها شد، 
امضاي قراردادهاي بين المللي نفتي از اين دست بود. پيش از اين نيز 
شركت توتال نخستين شركت خارجي به حساب مي آمد كه همراه 

با گازپروم و پتروناس وارد صنعت نفت ايران شدند. 
متعاقبا نيز ساير شركت هاي بين المللي همچون اني، شل از اروپا 
و نيز شركت هايي از ژاپن، كره جنوبي و چين رغبت پيدا كردند كه 
وارد توس��عه صنعت نفت ايران ش��وند.  بنابراين اگر اين بار نيز قرار 
است، سياس��تي اعمال شود كه منجر به ناديده گرفتن تحريم هاي 
امريكا ش��ود، بايد گفت كه يارگيري دقيق و مرتبي انجام ش��ده و 
حداكثر استفاده از قراردادهاي نفتي در رويارويي با تحريم هاي امريكا 
انجام شده است. طبيعتا ورود شركت هاي بزرگ نفتي همچون توتال 
كه ريسك پذير هستند و اين بار نيز پيشروي بازگشت به ايران شده اند 
راه را براي ورود ديگر ش��ركت هاي بين المللي هموار خواهد كرد تا 
شاهد صف آرايي اروپايي ها و آسيايي ها در مقابل اياالت متحده باشيم.  

اهميت قرارداد با توتال از 2بعد ديگر نيز قابل بررسي است. نخست 
اين اس��ت كه كش��ور اكنون در تالش براي خروج از ركود اس��ت و 
صنعت نف��ت و گاز، موتور محركه اقتصاد ايران به ش��مار مي روند. 
ب��راي خروج كامل از ركود چاره ي��ي جز توليد ثروت و تزريق آن به 
ديگر بخش هاي اقتصاد وجود ندارد. در هر اقتصادي يك نقطه شروع 
براي اين موضوع وجود دارد و در ايران بخش نفت  و گاز نقطه شروع 
هستند. براي تحقق چنين هدفي نياز به سرمايه گذاري هاي سنگين 
و اس��تفاده از بهترين فناوري ه��اي روز داريم. همان طور كه پيش تر 
وزير نفت اعالم كرده اس��ت، نياز به 2۰۰ميليارد دالر سرمايه گذاري 
در بخ��ش نف��ت و گاز داريم و براي تامين اي��ن حجم از منابع، چه 
جايي بهتر از شركت هايي كه هم صاحب تكنولوژي برتر و هم بنيه 
مالي قوي هس��تند تا با مشاركت شركت هاي داخلي به توسعه اين 
صنع��ت بپردازند.  از س��وي ديگر، پارس جنوب��ي نقطه محوري در 
ميدان هاي مشترك به حس��اب مي آيد. ايران هرقدر بتواند صنعت 
گاز خود را توس��عه دهد به تبديل ش��دن به هاب انرژي در منطقه 
نزديك تر مي ش��ود. بسياري از كشورهاي حاشيه خليج  فارس تشنه 
گاز هس��تند و در حال حاضر مجبور به توليد گاز با هزينه هاي باال 
هستند.  ايران مي تواند با افزايش توليد خود و اتصال خطوط لوله گاز، 
هم به درآمدزايي دست يابد و هم اين كشورها را به گاز خود وابسته 
كند. از سوي ديگر با توجه به برنامه ريزي براي توليد ال ان جي از گاز 
استحصالي از فاز ۱۱، مي توان بازارهاي بين المللي ديگري همچون 

چين و هند نيز براي گاز خود به وجود آورد. 

  رضا پديدار    
 عضو هيات نمايندگان

اتاق بازرگاني 
از جهات  توت��ال  ق��رارداد 
دربردارنده  مي تواند  بس��ياري 
نتايج مثبت��ي براي ايران و س��ازندگان داخلي صنعت نفت و 
گاز باش��د. به طور كلي اي��ن قرارداد چند ويژگ��ي مهم دارد؛ 
نخس��ت بايد به اين نكته توجه كرد كه توتال جزو نخس��تين 
شركت هايي بود كه براي اجراي قراردادهاي جديد نفتي ايران 
اع��الم آمادگي كرد. اين اعالم آمادگي ناظر بر اين اس��ت كه 
س��رمايه اوليه يي به وس��عت يك ميلي��ارد دالر در قالب يك 
قرارداد به كش��ور وارد مي ش��ود. تجربيات ش��ركت توتال در 
كشورهاي مختلف و در فازهاي گازي پارس جنوبي در ايران، 
زمينه س��از انتقال تجرب��ه و تكنولوژي به صنعت نفت و گاز ما 
خواهد ش��د كه براي چندين س��ال متمادي از دسترس��ي به 
تكنولوژي هاي نوين دور بوده اس��ت. حضور شركت توتال هم 
از منظر ديپلماسي اقتصادي و هم از منظر ديپلماسي سياسي 
براي كش��ور بسيار حايزاهميت است و با توجه به اينكه حدود 
5۰.۱درصد سهم اين پروژه مربوط به توتال است و مابقي آن 
متعلق به شركت هاي ديگر، از جمله شركت ايراني است، اين 
همكاري بدون شك تجربه ارزنده يي را براي شركت  ايراني به 

ارمغان مي آورد. 

همچنين اين امر كه مديري��ت اصلي اجراي پروژه با خود 
توتال اس��ت، مي تواند به ما ضمانت اجرا دهد كه در پروس��ه 
زماني پيش بيني ش��ده بتوانيم به نتايج موردنظر خود دس��ت 
پي��دا كنيم. به صراحت مي توان گفت اجراي قرارداد توس��عه 
فاز ۱۱ پارس جنوبي به منزله تحقق اهداف بلندمدت صنعت 

نفت در اجراي قراردادهاي IPC است. 
حج��م ذخاير درجايي ك��ه در قرارداد ذكر ش��ده، چيزي 
حدود 2۰ ميليون فوت مكعب است كه البته بلوك بندي شده 
اس��ت. اين حجم از ذخاير گاز درجا، حاكي از قابليت برداشت 
روزانه 56 ميليون متر مكعب گاز طبيعي است. از سوي ديگر 
نقطه مثبت اين موافقتنامه كه در ابتدا ذكر ش��د شيوه اجراي 
كنسرس��يومي آن اس��ت كه مي تواند ضريب اطمينان خيلي 
خوبي براي س��اير طرح هاي توسعه در صنعت نفت كشورمان 
باش��د. همچنين بايد اشاره كرد، فاز ۱۱ پارس جنوبي آخرين 
طرح توسعه ميدان مشترك گازي و مرزي ترين فاز با همسايه 
جنوبي اس��ت كه تاكنون تكليف آن مش��خص نشده بود. اين 
فاز ميدان 5 اليه يي اس��ت كه 4 اليه اين ميدان گازي قابليت 
اس��تخراج دارد، ابعاد اجراي اين طرح بس��يار عظيم اس��ت و 
آنچه در اجراي آن بيش��ترين اهمي��ت را دارد مديريت طرح 
است. اجراي اين طرح توس��ط شركت توتال به دليل تجربه و 
توان اين شركت، مي تواند براي توسعه كشور و توليدكنندگان 

داخلي بسيار ثمربخش باشد. 

 قرارداد توتال؛ تحقق اهداف بلندمدت صنعت نفتيارگيري ايران در مصاف با تحريم هاي امريكا
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پيشنهادپرويزپرستوييبرايسالگردحملهبههواپيمايايرباس
پرويز پرستويي در سالروز حادثه دلخراش حمله ناو امريكايي به هواپیماي ايرباس و شهادت جمعي از هموطنان مان در 
يادداش��تي آورده اس��ت: »هموطنان عزيزم؛ اكنون در آستانه سالگرد شهادت بیش از ۲۹۰ مسافر بي گناه هواپیماي ايرباس 
كش��ورمان بر فراز خلیج فارس هس��تیم. در حال حاضر و پس از ۲۹ س��ال همچنان خانواده هاي شهداي اين واقعه عزادارند 
و ب��راي اين جنايت محرز، هرگز كس��ي در امري��كا و جهان از آنان عذرخواهي نكرد و در عوض و در اين س��ال ها، كاپیتان 
ويل راجرز و 7نفر از دس��ت اندركاران اين واقعه ش��وم، دلخوش به مدال هاي )ابراز شجاعت در عملیات رزمي( گرفته شده از 
ژنرال ساالران ارتش و دولت شان هستند. پس بیايیم و در حركتي مردمي، خود همدرد اين خانواده ها باشیم. قبال پیشنهاد 
كردم كه فرودگاه بندرعباس به ياد اين ش��هدا نامگذاري ش��ود تا به صورت رس��مي عالمت سوالي باشد اين نامگذاري براي 
تمام مسافران پروازهاي جهاني بدين فرودگاه كه متاسفانه پاسخي از سوي مراجع ذي ربط دريافت نشد. به هر حال امسال 
پیشنهاد مي كنم كه در سالروز ۱۲ تیرماه و در تمام پروازهاي داخلي و خارجي خلبانان كشورمان در پیام هايي خودجوش 

براي مسافران شان نامي از شهداي همكارشان در آن پرواز برده و يادشان را گرامي بدارند.«

چهرهروز

بررسيكاهشميزانتولددرميانمادران15تا19سالهامريكايي

افزايشنرخباروريدرزنانميانسالامريكايي
گروهگوناگون|

خبره��اي  اخی��ر،  س��ال هاي  در   
بس��یاري از كاه��ش ن��رخ ب��اروري در 
جهان به گوش مي رس��د. براساس روند 
جمعیتي طي 5 س��ال گذش��ته، در حال حاضر نرخ 
زاد و ولد زير س��طح جايگزين��ي و كمتر از ۱.6 تولد 
براي هر زن گزارش ش��ده اس��ت. طبق بس��یاري از 
تحقیقات به دس��ت آم��ده، زنان مقاومت بس��یاري 
در مقاب��ل افزايش نرخ باروري دارند. بر اين اس��اس 
 پیش بیني مي ش��ود تا اواس��ط قرن حاضر، جمعیت
 48 كش��ور جه��ان كاه��ش يافته و س��اختارهاي 

جمعیتي آنها پیرتر شود. 
عالوه بر كاهش نرخ باروري جهان، آمار بس��یاري 
از كاه��ش ب��اروري در میان نوجوان��ان و جوانان در 
امريكا خبر مي دهد. طبق داده هاي منتش��ر شده از 
مركز ملي آمار بهداش��تي، میزان زاد و ولد در میان 
زنان امريكايي ۱5 تا ۱۹ سال، به پايین ترين حد خود 
در سال هاي گذشته رسیده اس��ت. در سال ۱۹۹6، 
نرخ باروري در میان هر هزار مادر در اين گروه سني 
حدود 53.5 زاد و ولد بود. در اين سال، باروري زنان 
4۰ تا 44 سال، نزديك به 6.8 زاد و ولد در هر هزار 
مادر برآورد ش��ده بود. در سال هاي بعد، نرخ باروري 
 در میان زنان نوجوان ۱5 تا ۱۹ ساله، روندي نزولي را 
در پی��ش گرفت. در مقابل، نرخ ب��اروري زنان 4۰ تا 

44ساله نیز رشد قابل توجهي را ثبت نكرد. 
آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها آمده، اسناد 
بس��یاري متعلق به سازمان ملل وجود دارد كه ثابت 
مي كند در س��ال هاي گذش��ته، كش��ورهاي غربي، 
به خصوص امري��كا، طرح هايي براي كاهش جمعیت 
تدوين كرده ان��د. به اعتقاد بس��یاري از تحلیلگران، 
غربي ها تمايل بسیاري به جمعیت زدايي دارند. عالوه 
بر اين تحلیل ها كه به دولت امريكا و كشورهاي غربي 
مربوط مي ش��ود، تغییرات فرهنگي نیز عامل بسیار 
موث��ري در كاهش نرخ باروري در میان زنان نوجوان 
امريكايي اس��ت. طبق نظر بس��یاري از كارشناسان، 
افزايش زنان جواني كه مانند مردان به دنبال توس��عه 
شغلي هستند، باعث شده كه به جاي انتخاب زندگي 
خانوادگ��ي و فرزندآوري، به رش��د اقتص��ادي و باال 
بردن مهارت هاي اجتماعي خود بپردازند. همچنین 

گفته شده بس��یاري از آنها به سبك زندگي شهري، 
تحصی��الت باالتر، وضعیت اقتص��ادي بهتر و آزادي 
نامحدود خو گرفته اند.  همان طور كه اش��اره شد، از 
س��ال ۱۹۹6 نرخ باروري زنان نوجوان روندي نزولي 
را در پی��ش گرف��ت. اين كاهش در س��ال ۲۰۰۰ تا 
۲۰۰5، ش��تاب بیش��تري يافت. در اين سال ها، نرخ 
تول��د در میان زنان ۱5 تا ۱۹ س��اله، به 4۰ تولد در 
میان هر هزار زن كاهش يافت. در اين س��ال ها، نرخ 
باروري در میان زنان 4۰ تا 44 س��ال، به زحمت به 

۱۰ تولد در هزار زن مي رسید. 
در ط��ول س��ال هاي ۲۰۰5 ت��ا ۲۰۰۹، نرخ تولد 
در می��ان زنان نوجوان، به كمي بیش از 4۰ تولد در 
هر ه��زار زن افزايش يافت. نكت��ه قابل توجه در اين 
س��ال ها، شكس��ت حباب در بازار مسكن امريكا و به 
تبع آن، ايجاد مجموعه يي از مشكالت اقتصادي بود 
كه بحران مالي جهاني را در پي داش��ت. هرچند كه 
به نظر مي رس��د اين عوامل امريكايي ها را براي بچه 
 داش��تن با نگراني هايي مواجه كن��د، اما افزايش نرخ 
باروري بین س��ال هاي ۲۰۰5 تا ۲۰۰۹ اين موضوع 
را تايید نمي كند. از اين س��ال به بع��د، نرخ باروري 
در می��ان زن��ان نوجوان، باز هم رون��د نزولي خود را 
در پیش گرفت. به نظر مي رس��د بعد از بحران مالي 
ايجاد ش��ده، بس��یاري از زوج هاي ج��وان امريكايي 

به اين نكته رس��یده اند كه تنها ب��ا يك منبع درآمد 
نمي توانن��د از عهده مخارج زندگي خ��ود برآيند. از 
طرفي مواجه ش��دن با مس��ائلي مانند كاهش منابع 
 طبیعي و خطرات احتمالي كه زمین را در سال هاي 
آينده با تهدي��د روبه رو مي كند، بس��یاري از زنان و 
مردان را نگران بحران هاي احتمالي افزايش جمعیت 
 زمی��ن كرد. طي اين س��ال ها، نرخ ب��اروري در زنان
4۰ تا 44س��ال افزايش داشته است. در سال ۱۹۹6، 
نرخ تولد در میان هر هزار زن 4۰ تا 44 س��اله، 6.8 
تول��د بود. اين نرخ تا س��ال ۲۰۱6، به ۱۱.4 تولد در 
هر  هزار زن رس��ید كه نسبت به سال ۱۹۹6، حدود 
4درصد افزايش داشته است. هر چند كه اين افزايش، 
رقم قابل توجهي نیست اما مي تواند نشان دهنده باال 
رفتن متوسط س��ن ازدواج در جهان، به خصوص در 
امريكا باشد. يك مطالعه آماري نشان داده كه تقريبا 
در تمام كشورهاي دنیا، میانگین سن ازدواج نسبت 
به دهه هاي قبل افزايش يافته و بیشتر زنان و مردان 
در سنین باال تن به ازدواج مي دهند. عالوه بر افزايش 
ن��رخ باروري در میان زنان 4۰ تا 44 س��ال، كاهش 
میزان تولد در میان زنان نوجوان نیز مي تواند تايیدي 
بر اين مطالعات باش��د. آمار تولد در سال ۲۰۱6، به 
۲۰.3 نف��ر در میان ه��ر هزار مادر ۱6 تا ۱۹ س��اله 

امريكايي گزارش شده است. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

شكالت،مانعيبرايسكته
دانش��گاه  محققان  جدي��د  پژوه��ش 
هاروارد نشان داد مصرف متوسط شكالت 

موجب تقويت قلب مي شود. 
به گزارش ايس��نا، عاش��قان غذا حاال 
ديگر مي توانند بدون اينكه عذاب وجدان 
داشته باش��ند مقدار بیشتري از دسرهاي 

شكالتي استفاده كنند و لذت ببرند. 
دانشكده س��المت دانشگاه هاروارد با همكاري دانش��مندان دانماركي طي 
اي��ن پژوهش با مش��اركت بیش از 55 ه��زار ش��ركت كننده دريافتند مصرف 
ش��كالت ريسك ضربان نامنظم را پايین مي آورد. داوطلباني كه در طول هفته 
بین ۲ تا 6 وعده دس��ر شكالتي مصرف كردند شاهد ۲۰ درصد كاهش ضربان 
نامنظم قلب بودند. ضربان نامنظم قلب كه به عنوان انقباض نامنظم رشته هاي 
عضالني دهلیز شناخته مي شود، يكي از عوامل اصلي ايجاد لخته خون و سكته 
است. ش��ركت كنندگاني كه در طول هفته يك تا س��ه وعده شكالت خوردند 
در مقايس��ه با افرادي كه تقريبا 3۰گرم در طول يك ماه )كمتر از يك وعده( 
مصرف داش��تند، ۱۰درصد كاهش انقباض عضالت دهلیزي كمتري داش��تند. 
كس��اني كه هر 7 روز يك وعده دسر شكالتي خوردند شاهد ۱7درصد كاهش 
ضرب��ان نامنظ��م بودند، در حالي كه افرادي كه هر روز يا بیش از يك وعده در 

روز شكالت مصرف كردند با ۱6درصد كاهش روبه رو شدند. 
شايان ذكر است كه اين نتايج روي مردان و زنان داراي نتايج يكساني بود. 
البته بايد توجه داش��ت كه مصرف زياد و بیش از حد شكالت همچنان توصیه 
نمي ش��ود، چراكه موجب باال رفتن قند خون شده و به خاطر كالري بااليي كه 
دارد باعث اضافه وزن ش��ده و مشكالت متابولیك پديد مي آورد. پژوهش قبلي 
دانش��گاه هاروارد نش��ان داده بود كه مصرف به اندازه كاكائو س��المت قلبي و 
عروق��ي را تضمی��ن مي كند و مقادير زي��اد فالوانول موج��ود در كاكائو بهبود 

عملكرد رگ هاي خوني را به ارمغان مي آورد. 

فروچالهها؛تهديديخاموشبرايابركوه
ابركوه ش��هري است با 35 فروچاله كه 
عمق برخي آنها به 3۰ متر و قطرش��ان به 
5۰ ت��ا 8۰ متر رس��ید ه و اين بحران براي 
برخي مناطق شهرستان خطر جد ي است. 
ب��ه  باتوج��ه  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
خشكس��الي هاي اخی��ر و كاه��ش میزان 
بارند گي، همچنین برد اش��ت هاي بي رويه 

آب كه علت پايین آمد ن س��طح آب و اُفت س��فره هاي زيرزمیني ش��د ه اس��ت، 
شهرس��تان ابركوه با خطر جد ي افزايش فروچاله ها مواجه است كه تاكنون 35 
مورد  از آن گزارش شد ه است. مسلم غالمزاد ه مهرآباد ي مسوول مد يريت بحران 
فرمان��د اري ابركوه د ر اين باره اظهار كرد : رش��د  و گس��ترش اين پد يد ه ناد ر د ر 
سال هاي اخیر د ر ابركوه به وضوح قابل مشاهد ه و لمس است كه عمد ه تراكم آن 
د ر منطقه ش��رق ابركوه است و د ر برخي موارد  شق زمین تا 3۰۰ متري مناطق 
مس��كوني منطقه د ولت آباد  نیز پیش��روي كرد ه اس��ت. غالمزاد ه افزود : مناطق 
د يگري از بخش بهمن نظیر روستاي نصرت آباد  و بخشي از مناطق بخش مركزي 
همچون روس��تاهاي هروك د رگیر اين فروچاله ها شد ه است كه مي طلبد  به اين 
پیامد  با حساس��یت و نگاه ويژه يي د ر شهرس��تان توجه ش��ود . مسوول مد يريت 
بح��ران فرماند اري ابرك��وه با بیان اينكه انواع مختلف فروچاله ها، فرونشس��ت ها 
و ش��ق زمین د ر ابركوه مشاهد ه ش��د ه است، اذعان كرد : نظر كارشناسان بر اين 
است كه علت اصلي ايجاد  فروچاله ها برد اشت بي رويه از سفره هاي آب زيرزمیني 
و خالي شد ن اين سفره ها از منابع آب است. غالمزاد ه تصريح كرد : بنا بر آخرين 
تصمیماتي كه د ر اين خصوص اتخاذ ش��د ، مقرر شد  تا حصول نتايج كارشناسي 
متخصصان زمین شناسي سازمان مد يريت بحران، از هر اقد ام و عملیات عمراني 
د ر محل فروچاله ها پرهیز ش��ود . وي تاكید  كرد : مرد م بايد  نسبت به اين تهد يد  
زيس��ت محیطي و مخاطرات آن آگاهي كافي د اشته باشند  تا هزينه هاي ناشي از 

شیوع اين پد يد ه را تا حد  امكان كاهش د هیم. 

جامعه
ريیس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران سازمان  �

هواشناسي كشور ضمن تشريح وضعیت بارش و دماي 
كشور طي ماه هاي گذشته از افزايش دماي يك و نیم 

درجه يي در بهار ۹6 خبر داد|ايسنا|
عقرب گزيدگي در میدان میوه و تره بار مركزي تهران  �

تهران باعث مصدومیت يك نفر شد|ايسنا|
به علت توفان شديد گرد و خاك و كاهش ديد در محور  �

 مواصالتي زابل به زاهدان حوالي »تاس��وكي« تا »شیله«
3 حادثه ترافیكي زنجیره يي رخ داده است|ميزان|

معاون هماهنگ كننده فرماندهي انتظامي استان يزد،  �
از كش��ف ۱4۰كیلو تري��اك و ۱۰كیلو حش��یش در 
بازرسي از يك دستگاه خودرو سواري »تويوتا« توسط 

ماموران پلیس استان خبر داد|ايلنا|
دادس��تان عمومي و انق��الب مركز اس��تان كرمان از  �

انهدام س��ه باند بین المللي قاچاق كاال در اين اس��تان 
توس��ط س��ربازان گمنام ام��ام زمان )ع��ج( اداره كل 

اطالعات كرمان خبر داد|ايسنا|
ريیس مركز اطالع��ات و كنترل ترافیك پلیس راهور  �

نی��روي انتظامي اعالم كرد: ۲6 درصد تصادفات يعني 
معادل بیش از سه هزار فقره در سه ماه اول امسال از 

ساعت ۱6 تا ۲۰ رخ داده است|مهر|
دبیر هماهنگي نظارت و برنامه ريزي كمیسیون مبارزه  �

با قاچاق كاال و ارز البرز گفت: س��ه ماهه نخست سال 
جاري 476میلیارد ريال كاالي قاچاق در اين اس��تان 

كشف شده است|ايرنا|

هنر
آيی��ن افتت��اح نهمی��ن اج��الس اتحادي��ه رادي��و و  �

تلويزيون هاي اسالمي با حضور شخصیت هاي سیاسي 
و رس��انه يي داخلي و بین المللي در مشهد آغاز به كار 

كرد|ايسنا|
قطعه »آوازه خون« از آلبوم »نیمه راه عش��ق« به خوانندگي  �

الِكس ذاكري و آهنگسازي امیرحسین كاشانیان منتشر و در 
دسترس مخاطبان قرار گرفت|ايلنا|

نمايش »ش��مس پرنده« به كارگرداني پري صابري از  �
نیمه دوم تیرماه سال جاري در كاخ سعدآباد تهران به 

صحنه مي رود|مهر|
س��فارت ژاپن در تهران پنج شنبه ۲۲ تیر با همكاري  �

انجمن سینماي جوانان ايران، »شب فیلم كوتاه ژاپن« 
برگزار مي كند|ايرنا|

فیلم س��ینمايي »آزاد به قید ش��رط« به كارگرداني و  �
تهیه كنندگي حس��ین ش��هابي براي رقابت در بخش 
مسابقه به جشنواره »ماربال« اسپانیا و هفته فیلم ونیز 

دعوت شده است|مهر|
پروژه »چند ش��ب تار« در حال��ي از ۲4 تا ۲7 تیر در  �

تاالر رودكي برگزار خواهد شد كه طي آن ۱۲ نوازنده 
تار به اجراي تك نوازي خواهند پرداخت|ايلنا|

فیلم س��ینمايي »نفس« از چهارش��نبه ۱4 تیرماه در  �
شبكه نمايش خانگي توزيع مي شود|ايسكانيوز|

فیلم س��ینمايي»هاري« ساخته امیراحمد انصاري در  �
شانزدهمین حضور بین المللي خود به جشنواره جهاني 

فیلم زنگبار راه يافت|ايسكانيوز|

جهان
پیشنهاد جديد تیم فوتبال ناپولي براي خريد »روي«،  �

مدافع رم اختالف زيادي با رقم درخواستي اين باشگاه 
ندارد|ميزان|

پزش��كان در انگلیس هش��دار دادند كه كمبود جدي  �
يكي از پرمصرف ترين آنتي بیوتیك هاي بیمارس��تاني، 

بیماران را در معرض خطر قرار داده است|ايسنا|
كمیته میراث جهاني يونس��كو از ديروز براي بررس��ي  �

ثب��ت جهاني 34 محوطه تاريخي، فرهنگي و تركیبي 
در كراكوف لهستان جلسه تشكیل مي دهد|ايسنا|

بارش بي سابقه باران در يكي از شهرهاي استان هونان  �
چین موجب شده اس��ت تا خسارات زيادي به شهر و 
محصوالت زراعي روستاهاي اطراف آن برسد|فارس|

ناي��ب قهرمان فوتبال آلمان، ماس��یمو برونو، س��تاره  �
دورگ��ه اش را به مدت يك س��ال ب��ه اندرلخت بلژيك 

قرض داد|فارس|
 ه��واداران منچسترس��یتي در ش��بكه هاي مج��ازي �

7 ساله شدن حضور س��تاره با سابقه آفريقايي خود را 
تبريك گفتند|فارس|

انیمیش��ن »استیكر« يا همان ش��كلك به كارگرداني  �
»توني ئونديس« ۲8 جوالي ۲۰۱7 اكران بین المللي 

خود را از امريكاي شمالي آغاز خواهد كرد|ميزان|
 دنبال��ه فیلم موف��ق »تاپ گان« با ب��ازي »تام كروز« �

 33 س��ال پ��س از اك��ران قس��مت اصل��ي از تاريخ
۲۰ جوالي سال ۲۰۱۹ میالدي در سینماهاي امريكا 

رونمايي مي شود|ايسنا|

كافهخبر

بازارهنر

پرفروشهايبهاري
فصل اكران بهاري سینماهاي كشور 
در حالي به پايان رس��ید ك��ه در 3 ماه 
ابتدايي امس��ال، ف��روش فیلم ها به رقم 

بیش از 6۱ میلیارد تومان رسید. 
به گزارش ايس��نا از بی��ن فیلم هاي 
روي پرده فصل بهار، 6 فیلم از زمستان 
س��ال قبل نماي��ش خود را آغ��از كرده 
بودند و اكران ۱4 فیلم در تابس��تان هم 
ادامه خواهد داش��ت. 3 فیلم »گش��ت 
۲«، »خوب، بد، جلف« و »نهنگ عنبر؛ 

سلكشن رويا« از پرفروش ترين فیلم هاي سه ماه اول 
سال ۹6 بودند. 

مديرعامل موسس��ه پخش »فیلمی��ران« درباره 
میزان فروش بهاري سینماها گفت: مجموعا به لحاظ 
فروش تفاوتي با س��ال گذشته نداشتیم، اما به لحاظ 

تعداد تماشاگر با كاهش مخاطب روبه رو شديم. 
»علي س��رتیپي« درباره علت هاي كاهش فروش 
سینماها بیان كرد: از داليل آن به برگزاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري، نوع و میزان تبلیغات و س��بك و 
محتواي فیلم ها مي توان اشاره كرد كه همه دست به 
دست هم دادند تا به لحاظ حضور تماشاگر و میزان 

فروش اتفاقات سال گذشته تكرار نشود. 
به اين ترتیب براس��اس آمار فروشي 
ك��ه در س��ايت »س��ینماتیكت« اعالم 
ش��ده اس��ت، اكران فیلم »گشت ۲« با 
تهیه كنندگي و كارگرداني سعید سهیلي 
و حمی��د فرخ ن��ژاد در ژان��ر كم��دي - 
اجتماعي از تاريخ ۹5/۱۲/۲5 آغاز شده 
است كه تاكنون با فروش ۱۹ میلیاردي، 
باالتري��ن میزان ف��روش را در فیلم هاي 
س��ینمايي به خود اختصاص داده است. 
فیلم »خوب، بد، جلف« با نويس��ندگي و كارگرداني 
پیمان قاسم خاني و تهیه كنندگي محسن چگیني و 
عبداهلل اس��كندري هم از اواخر بهمن ماه س��ال قبل 
 به س��ینماها آمد كه اين فیلم كم��دي هم با حدود

۱6 میلی��ارد تومان فروش ج��زو پرفروش ترين هاي 
امسال سینماست. 

فیلم »نهنگ عنبر؛ سلكشن رويا ۲« سامان مقدم 
هم كه اكرانش همچنان ادامه دارد، با فروش بیش از 
۱3 میلیارد تومان تا اواخر بهار يكي ديگر از فیلم هاي 
پروفروش اين روزهاس��ت كه البت��ه جديدترين رقم 
فروش آن به حدود ۱6 میلیارد تومان رسیده است. 

آثار20كشوردردومينجشنوارهحقوقبشرامريكايي
مراس��م پايان��ي دومین جش��نواره 
هنري و همايش حقوق بش��ر امريكايي 
ب��ا حضور آث��اري از ۲۰ كش��ور جهان 

برگزار مي شود. 
به گ��زارش مه��ر، نشس��ت خبري 
دومی��ن هماي��ش و جش��نواره هنري 
بین المللي حقوق بش��ر امريكايي صبح 
روز يك ش��نبه ۱۱ تیرم��اه در س��الن 
مرحوم فردي حوزه هنري برگزار شد. 

در اين نشس��ت خبري اس��ماعیل 
آجرل��و دبیر اين همايش در س��خناني با اش��اره به 
اينكه فلس��فه برگزاري اين همايش به س��خنراني 
رهب��ر معظم انقالب اس��المي در س��ال ۹4 مبني 
بر لزوم آش��نايي مردم با حقوق بش��ر امريكايي باز 
مي گردد، اظهار داش��ت: اين جشنواره عكس العمل 
هنري است براي اين موضوع تا مصاديق اين مساله 
براي عموم مردم به نمايش درآيد و اطالع و آگاهي 

عمومي از آن در جامعه افزايش پیدا كند. 
آجرلو اف��زود: اي��ن جش��نواره در دوره دوم در 
بخ��ش هن��ري در پنج گراي��ش موش��ن گرافیك، 
اينفوگرافیك، پوستر، كاريكاتور و نمايش راديويي و 
در بخش علمي پژوهش��ي نیز در دو بخش كتاب و 
مقاالت پژوهشي تدارك ديده شده كه در اين دوره 
در كل 8۰۰ اث��ر دريافت ش��ده و بخش بین الملل 

نیز ۲5۰ اثر به دبیرخانه رس��یده است. 
در اي��ن زمین��ه الزم به ذكر اس��ت كه 
۲۰كش��ور دنیا از جمله لبنان، مالزي، 
تركیه، فرانسه، امريكا، كانادا، استرالیا، 
آذربايج��ان و عراق براي ما اثر ارس��ال 

كرده اند. 
دبیر اي��ن هماي��ش ادام��ه داد: ما 
تالش مي كنیم تا با پوش��ش رسانه يي 
مناس��ب مراس��م پايان��ي جش��نواره، 
چشم انداز بعد بین المللي آن را افزايش 
دهیم. بر همین اساس جدا از پخش مستقیم برنامه 
از ش��بكه افق، پخش زنده آن از ش��بكه هاي سحر، 
العالم و پ��رس تي وي را نیز ت��دارك ديده ايم و در 
اين مسیر اتحاديه بین المللي راديو و تلويزيون هاي 

كشورهاي اسالمي نیز به ما كمك خواهند كرد. 
آجرلو همچنین گفت: از ۲۰ تیرماه نمايشگاه آثار 
منتخب جشنواره در حوزه هنري برگزار مي شود و 
نمايش��گاه آثار منتخب بخ��ش بین المللي نیز پس 
از اختتامی��ه در يك��ي از نگارخانه ه��اي تهران برپا 
مي ش��ود و برنامه ريزي براي برگزاري نمايشگاه هي 
اس��تاني از آث��ار منتخب نیز صورت گرفته اس��ت. 
همچنین تدارك ديده ايم تا در ۱۰كش��ور دنیا و از 
طريق سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي نمايشگاهي 

از آثار برگزيده جشنواره برپا شود. 

كارگاهنويسندگيخالق»چهلسالگي«
كارگاه مباني داستان نويس��ي ناهید 
نويس��نده »جام��ه دران« و  طباطبايي، 
»چهل سالگي« در خانه بین الملل بامداد 

برگزار مي شود. 
به گزارش ايس��نا، ناهید طباطبايي 
در توضی��ح اين كارگاه نوش��ته اس��ت: 
»داستان نويس��ي از همان روزهايي كه 
انسان نخس��تین از ش��كار برمي گشت 
و مي خواس��ت از موفقیت خود س��خن 
بگويد و از همان ش��ب هايي كه مادران 

خس��ته از كار كودكان خود را به خواب مي سپردند، 
پدي��د آمد. در طول زمان داس��تان كم كم به هنري 
تبديل ش��د كه بیش��ترين مخاطب را داشت. انسان 
ب��دون هنر نمي توان��د اين زندگ��ي را تحمل كند و 
داس��تان نزديك ترين هنرها به انسان است. داستان 
ن��ه تنها بخ��ش بزرگي از ادبی��ات را در بر مي گیرد، 
بلك��ه بنیان بس��یاري ديگر از هنرها را نیز تش��كیل 
مي دهد. تئاتر، س��ینما، بخش بزرگي از موسیقي و... 
مديون داس��تان هستند. افراد بسیاري فكر مي كنند 
ك��ه مي توانن��د، داس��تان بنويس��ند و عده يي ديگر 
مي انديشند كه هرگز از پس اين كار برنخواهند آمد. 
براي نوش��تن داس��تان بايد ذهن را تربیت كرد و در 

كنار آن تكنیك هاي اين هنر را آموخت. 
بعد از آن است كه هنرجو مي تواند راه و 
روش و سبك خود را بنا كند. در كالس 
داستان نويس��ي با تكیه به داستان هاي 
شاهكار جهان و انجام تمرين هاي خالق 
در جهت پرورش ذهن و يافتن تكنیك ها 
قدم برخواهیم داش��ت و سعي مي كنیم 
در انته��اي ت��رم هر هنرجو دس��ت كم 
ي��ك داس��تان كامل نوش��ته باش��د.« 
طباطبايي كودكي و نوجواني خود را در 
جنوب ايران گذرانید و دانش آموخته رش��ته ادبیات 
دراماتیك و نمايشنامه نويسي است. او اغلب با نگاهي 
طنزگونه به زندگي دنیاي زنان را بیان مي كند. رمان 
چهل س��الگي او توسط مصطفي رس��تگارپور به يك 
فیلمنامه س��ینمايي تبديل شد و فیلم چهل سالگي 
توسط علیرضا ريیسیان ساخته شد. داستان همايون 
از مجموعه داس��تان جامه دران نیز به طور مش��ترك 
توس��ط ناهی��د طباطباي��ي و حمیدرض��ا قطبي به 
فیلمنامه فیلم جامه دران )۱3۹3( بدل ش��د. ناهید 
طباطبايي ديپلم افتخار بهترين فیلمنامه اقتباس��ي 
در بخش نگاه نو در س��ي و س��ومین دوره جشنواره 

فیلم فجر را نیز به دست آورد. 

آزاديباطعمترس
نيويوركتايمز:

در  روزنام��ه  اي��ن 
با  اول خ��ود  صفح��ه 
از  عكس��ي  انتش��ار 
ش��ده  آزاد  مناط��ق 
موص��ل، ب��ه نگران��ي 
از  س��وريه  م��ردم 
بازگشت مجدد داعش 
پرداخت��ه اس��ت. ب��ه 
نیويورك تايمز،  گفت��ه 

آنها مي گويند اگر تروريست ها برگردند، همه 
را خواهند كش��ت. طبق گزارش هاي به دست 
آمده، با آزاد ش��دن مناطق ش��رقي موصل از 
دست تروريس��ت هاي داعش، س��اكنان اين 
ش��هر در حال بازگش��ت به خانه ه��اي خود 
هس��تند. بس��یاري از اهال��ي موص��ل اعالم 
كرده ان��د: »از اينك��ه باالخره از ش��ر داعش 
خالص شديم، خوشحالیم. هم اينك مي توانیم 
ب��ه خانه بازگرديم.« باوجود اين خوش��حالي، 
موجي از نگراني هم از بازگشت مجدد داعش 

در میان اين آوارگان ديده مي شود. 
بس��یاري از آنها گفته اند كه نمي دانیم در 
اين ش��رايط در اردوگاه ها باق��ي بمانیم يا به 
 خانه هاي خود بازگرديم. به گفته بس��یاري از 
كارشناسان، خطر حضور داعش در شهرهاي 
سوريه و عراق كه به طور رسمي از كنترل اين 
گروهك تروريس��تي آزاد ش��ده اند، همچنان 

وجود دارد. 

لوموند:
از  ويل«  »س��یمون 
رهب��ران جنب��ش رفع 
تبعیض علی��ه زنان در 
فرانس��ه در 8۹ سالگي 
روزنامه  اين  درگذشت. 
در صفح��ه اول خود با 
اين  از  عكس��ي  انتشار 
زنان،  جنب��ش  فع��ال 
خب��ر درگذش��ت او را 

منتشر كرد. س��یمون ويل يكي از زنان فعال 
در رف��ع تبعیض حقوق زنان در فرانس��ه بود. 
طبق گزارش لوموند، او وكیل و سیاس��تمدار 
فرانس��وي ب��ود ك��ه در دوران فعالی��ت خود 
وزارت بهداش��ت فرانسه، شانزدهمین رياست 
پارلم��ان اروپ��ا و عضويت در كنس��ول قانون 
اساس��ي فرانس��ه را برعهده داش��ته اس��ت. 
همچنین او در نوامبر ۲۰۰8 براي عضويت در 
فرهنگستان فرانسه انتخاب شد. گفته مي شود 
ويل، يكي از بازماندگان كشتار يهوديان بود و 
در زمان فعالیتش در وزارت بهداشت فرانسه 
نقش مهمي در قانوني كردن س��قط جنین و 

پیشگیري از بارداري داشت. 

مياميهرالد:
در  روزنام��ه  اي��ن 
ب��ه  اول خ��ود  صفح��ه 
تصويب قان��ون جنجالي 
تخريب خانه هاي قديمي 
پوتین  توسط  مسكو،  در 

اشاره مي كند.
 طبق اي��ن گزارش، 
روسیه،  ريیس جمهوري 
بافت هاي  تخريب  قانون 

فرس��وده و ه��زاران خانه قديمي در مس��كو را 
امضا ك��رد. طبق اي��ن قانون، بی��ش از 4 هزار 
مجتمع مس��كوني قديمي كه از زمان ش��وروي 
س��ابق در مس��كو باقي مانده بود، تخريب شده 
 و به جاي آنها، برج هاي مسكوني مدرن ساخته 

خواهد شد. 
در اين گزارش گفته شده كه پوتین روياي 
برج ه��اي ترامپ را در س��ر دارد. پیش از اين 
ق��رار بود كه بیش از يك میلیون س��اختمان 
مسكوني در مسكو تخريب شود كه با اعتراض 
صاحبان اي��ن خانه ها، فعال قانون بازس��ازي 

بافت هاي فرسوده محدود شده است. 

كيوسك
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