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سرمقالهخبر

  واكنش كمالوندي به برخي اخبار 
غيردقيق هسته اي

سخنگ��وي سازم��ان انرژي اتمي در واكنش به انتش��ار اخب��اري غيردقيق 
از اظه��ارات يوكيا آمانو از س��وي رسانه هاي امريكايي و انتش��ار آن در فضاي 
داخلي كشور گفت: ما از رسانه ها انتظار داريم نسبت به انتشار دقيق اظهارات 
دقت كنند.  به گزارش ايس��نا، بهروز كمالون��دي در حاشيه بازديد تعدادي از 
رسانه هاي داخلي از تاسيسات غني سازي نطنز با اشاره به آنچه يك خبرگزاري 
امريكاي��ي از صحبت ه��اي يوكيا آمانو درب��اره فعاليت هاي هس��ته يي ايران و 
نظارت بر تاسيس��ات هس��ته يي مطرح كرده است، گفت: رسانه هاي امريكايي 
عالقه مندن��د آنچه مدنظر خودشان است را در تحليل ها و برداشت هايش��ان از 
اظهارات مقامات بين المللي در رابطه با برجام به افكار عمومي در دنيا بقبوالنند 

اما ما نبايد صرفا انتشار دهنده ديدگاه ها و نظرات آنها باشيم. 
وي ب��ا اش��اره به فروش آب سنگي��ن ايران گفت: ب��ازار خوبي براي فروش 
آب سنگين پيدا كرده ايم و تعداد زيادي از كش��ورهاي اروپايي در حال حاضر 
خواهان خريد آب سنگين از ايران هس��تند و با برخي از اين كش��ورها در حال 

رايزني هستيم كه در موعد خود به اين موضوع اشاره خواهيم كرد. 
وي در رابط��ه ب��ا راكتور اراك اظهار داش��ت: روند فعالي��ت و انجام كارها 
ب��راي بازطراح��ي رو به جلوست و كار با چيني ها در اي��ن رابطه ادامه دارد. ما 
درخصوص بازطراحي از زمان بندي تعيين شده نيز جلوتر هس��تيم و اين جاي 
امي��دواري دارد.  سخنگ��وي سازمان انرژي اتمي با اش��اره به ضرورت صنعتي 
كردن توليد هسته يي كشور گفت: با اطمينان مي توانم بگويم كه با ماشين هاي 
نس��ل اول و تعداد فعلي و حتي بيش��تر از آنكه در گذشته وجود داشته است، 
نمي تواني��م به سوخت يك نيروگاه هس��ته يي دست يابي��م و بايد با طراحي ها 
و برنامه ريزي  جديد كه در آن نس��ل هاي جدي��د سانتريفيوژ قرار دارد به جلو 
حرك��ت كنيم.  وي ادامه داد: در چارچوب برجام اين طراحي انجام شده است 
و مي توان��د ما را به اهداف خود كه توليد سوخت يك نيروگاه هس��ته يي مثل 
نيروگاه بوشهر است، نزديك كند.  وي هدف از بازديد خبرنگاران از سايت هاي 
هس��ته يي كشور را آشنايي آنها با فعاليت هاي جاري در اين تاسيسات به ويژه 
فعاليت ه��اي غني سازي دانس��ت و گفت: مهم است كه با وج��ود ابهاماتي كه 
بعضا در رابطه با فعاليت هاي صلح آميز هس��ته يي كش��ورمان به وجود مي آيد، 

روايت هاي دقيق و درستي از سوي رسانه ها منتشر شود. 
كمالوندي ادامه داد: از دو سايت هسته يي نطنز و مجتمع آب سنگين اراك 
بازدي��د داريم و به سواالت خبرنگاران پاسخ داده مي شود. نكته مهم اين است 
كه مردم ايران بدانند فعاليت هاي هس��ته يي به خوبي پيش مي رود. دوسوم از 
ماشين هاي سانتريفيوژ در حال كار هستند. در رابطه با بازطراحي، راكتور آب 

سنگين اراك و كارخانه آن به كارشان ادامه مي دهند. 
وي در توضيح بيشتر درباره انتشار غير دقيق اظهارات آمانو مبني بر اينكه 
آژان��س قصد دارد از سايت هاي نظامي و غيرنظام��ي بازديد كند، گفت: هدف 
از بازرس��ي لزوما بازديد از سايت هاي نظامي نيس��ت بلك��ه منظور سايت هاي 
هس��ته يي است و اين مطالب صرفا تحلي��ل يك رسانه خاص است. اگر آژانس 
س��وال و ابه��ام داشته باشد، مط��رح مي كند و ما پاس��خ مي دهيم و در برخي 
م��وارد ممكن است، قصد بازرسي و دسترسي به تاسيس��ات را بخواهد كه آن 
درخواس��ت و سواالت بايد بررسي شود. هم��ه اينها مربوط به موضوعاتي است 
كه بخ��ش عمده اش ناشي از بدبيني هايي است ك��ه در گذشته ايجاد و منجر 
ب��ه آن شد ت��ا در رابطه با پارچين دسترسي هايي را مديريت شده بدهد اما آن 

پرونده ديگر بسته شده است. 

  اقتضائات دولت مدرن

هراكليت��وس،  يكي از فيلس��وفان يوناني اس��ت كه 500 سال قب��ل از ميالد 
مسيح)ع( مي زيست. سقراط او را استاد خود مي دانست و تقريبا اكثر فالسفه وقت 
يونان تحت تاثير افكار او بودند. نقل قول هاي معروفي از او هس��ت كه نظريه هاي 
مدرن را تقويت كرده است، مانند »يك انسان دوبار در يك رودخانه شنا نمي كند.« 
اين نظر عمال در فلسفه اسالمي وارد شد و مالصدرا هم براي تبيين فلسفه جوهري 
خود از آن استفاده كرد. در واقع اين نظر تحول انس��ان و طبيعت را مي گويد. زيرا 
انسان، نه انسان قبلي است و آب رودخانه هم آب قبلي نيست. ما به اين موضوعات 
چه اعتقاد داشته باشيم و چه نداشته باشيم،  واقعيتي است كه گرداگرد ما را گرفته 
و يك��ي از ضروريات زندگاني ما است. اين ضروريات حت��ي دولت دوازدهم را هم 
شامل مي شود. في الواقع رييس دولت دوازدهم نه رييس جمهور 4سال پيش است 
و نه مردم، مردم 4سال پيش و نه دنيا،  دنياي 4سال پيش. در اين 4سال همه چيز 
تغيير كرده است و هر روز هم سرعت تغييرات آن بيشتر مي شود. بر همين اساس 
هم دولت دوازدهم بايد سياست هاي جديدتري در بخش هاي مختلف خود پيش 
بگي��رد. درست است كه دولت، دولت قبلي نيس��ت و بيش از نيمي از اعضاي آن 
تغيير كرده است اما آيا اين تغييرات رو به پيشرفت بوده يا پسرفت؟ رييس جمهوري 
در نخستين مصاحبه خود در قامت رييس دولت دوازدهم به خبرنگار صداوسيما 
گف��ت كه وزيران جديد يا معاون��ان من بوده اند يا معاونان وزي��ران سابق و لذا با 
خط مش��ي من آشنا هس��تند.  اما با عرض معذرت از رياست محترم جمهوري آيا 
اين مي تواند دليل بر كارآمدي فرد يا افراد باشد؟ آيا صرف آشنايي با خط مش��ي 
مي تواند مبناي تصميم سازي سياست گذاري باشد ؟ يا آنكه ايشان گفته اند،  شوراي 
هماهنگي اقتصادي با رياست خودشان هفته يي دوبار تش��كيل جلسه مي دهند تا 
به موضوعات مهم اقتصادي كش��ور بپردازند. اگر اي��ن اقدام خوب است كه فرض 
مي كنيم هم هس��ت پس در اين صورت شوراهاي مه��م اقتصادي ديگري كه در 
قالب قانون تش��كيل شده اند،  مانند شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار و... اخيرا 
هم معاونت اقتصادي چه كاركردي مي توانند داشته باشند ؟ اين نوشته درصدد آن 
نيست كه اقدامات دولت را زيرسوال ببرد، بلكه مي خواهيم بگوييم و تاكيد كنيم 
كه دنيا در حال تغيير است و در اين راستا هم  سياست هاي كشورداري بايد نوين و 
نوين تر  شود. سه روز پيش امانوئل ماكرون،  رييس جمهور فرانسه، براي راه انداختن 
چرخ توليد در آن كشور و حل مشكل بيكاري طرح بازنگري در قانون كار آن كشور 
را داد. حركت مهم ماكرون بازنگري در قانوني بود كه طي بيش از 60 سال گذشته 
ن��ه تنها به آن دست نخ��ورده بود بلكه الحاقاتي هم اضافه شده بود. مهم شناخت 
ماكرون از موانع رونق و شكوفايي اقتصادي و توليد بود. اين همان ضرورياتي است 
كه مي طلبد دولت به آن بپردازد. تغيير در سياست ها را از خود دولت شروع كنيم. 

به نظر مي آيد كه اين گام اول و مهم دولت باشد. 
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معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت تشريح كرد
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وزير امور خارجه در گفت وگويي از احياي معاونت اقتصادي خبر داد

  نقش پررنگ اقتصاد 

در ديپلماسي
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 منصور بيطرف   
سردبير

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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هراكليتوس،  يكي از فيلس��وفان يوناني است كه 
500 سال قبل از ميالد مسيح)ع( مي زيست. سقراط 
او را استاد خود مي دانس��ت و تقريب��ا اكثر فالسفه 
وقت يونان تحت تاثير افك��ار او بودند. نقل قول هاي 
معروفي از او هس��ت كه نظريه هاي مدرن را تقويت 
كرده است، مانند »يك انسان دوبار در يك رودخانه 
شنا نمي كند.« اين نظر عمال در فلسفه اسالمي وارد 
شد و مالصدرا هم براي تبيين فلسفه جوهري خود 
از آن استفاده كرد. در واقع اين نظر تحول انس��ان و 
طبيعت را مي گويد. زيرا انسان، نه انسان قبلي است و 
آب رودخانه هم آب قبلي نيست. ما به اين موضوعات 
چه اعتقاد داشته باشيم و چه نداشته باشيم،  واقعيتي 
اس��ت كه گرداگرد ما را گرفت��ه و يكي از ضروريات 

زندگاني ما است ...

اگرچه نام محمد علي جناح رهبر استقالل كشور 
پاكس��تان، روي يكي از خيابان ه��اي مهم در غرب 
تهران گذاشته شده است كه مي تواند نش��انه يي بر 
اهميت و عمق رابطه ميان دو كشور باشد، اما روابط 
امروز ميان ايران و همس��ايه شرقي خود در باطن با 
مشكالتي هر چند در ظاهر حل نشده روبه رو است. 
مش��كالتي كه يكي از آنها، اق��دام نكردن اسالم آباد 
درقب��ال خط لوله صادراتي گاز ايران به آن كش��ور 
است كه پيشينه نخستين مذاكرات جدي در مورد 
آن به سال 1995 بازمي گردد. انفعال پاكس��تان در 
اين زمين��ه با قرار گرفتن كنار نش��انه هاي ديگري 
همچون صدور مجوز براي مذاكره در زمينه واردات 
ال ان جي از نيجريه، تهديدي براي پروژه صادرات گاز 

ايران به پاكستان شده است ...

  اقتضائات دولت مدرن

شركاي ديروز؛ رقباي امروز

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  
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 استراتژي هاي توسعه 
باالدستي ميادين نفت و گاز

ق��رار گرفتن ايران در يكي از 
غني ترين مراك��ز هيدروكربوري 
دني��ا از ي��ك سو و اش��اره مكرر 
برنام��ه اقتص��اد مقاومتي دولت 
جمهوري اسالمي ايران به نقش 
پررنگ اي��ن صنع��ت در تعالي 
اقتصاد كش��ور از س��وي ديگر، 
بيانگ��ر نقش جدي و برجس��ته 
صنعت نف��ت و گ��از در توسعه 
همه جانب��ه كش��ور اس��ت. اين 

در حال��ي است كه ط��ي سال هاي گذشته ب��ه دليل عدم 
بهره گيري از فرصت ه��اي ارتقاي فناوري و سرمايه گذاري، 
امك��ان شكوفايي و رشد مطلوب اين صنعت فراهم نش��ده 
اس��ت. تالش ج��دي و فراگير جهت برداش��ت سريع تر از 
ميادين مش��ترك، سرعت دادن به طرح ها و ايجاد تحرك 
مديريتي ب��راي كاهش عدم النفع ناشي از تاخير در اجراي 
پروژه ه��ا از جمله مهم تري��ن استراتژي هاي وزارت نفت در 
راستاي افزايش توليد از ميادين نفتي و گازي كشور با توجه 

به اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه است ...

 منصور بيطرف   

 نادي صبوري   

غالمرضا منوچهري 
معاون توسعه و مهندسي 

شركت ملي نفت



 سفر هيات عربس�تاني به ايران بعد از عيد قربان؛ 
ايلنا   روزنامه كويتي »الجريده« به نقل از يك منبع آگاه ايراني 
از س��فر قريب الوقوع هيات عربستاني براي ارزيابي خرابي هاي 
ناشي از حمله به س��فارت و كنسولگري عربستان سعودي در 
تهران و مشهد خبر داد. گلف نيوز نوشت: »يك هيات ديپلماتيك 
عربستاني بعد از عيد قربان براي ارزيابي آسيب هاي ايجاد شده 
به اماكن ديپلماتيك متعلق به اين كشور در تهران و مشهد به 
ايران س��فر مي كند.« اين منبع آگاه به الجريده گفت: »هيات 
سعودي درخواس��ت ديدار با قضات و مقام هايي را داشتند كه 
در پي حادثه حمله به سفارت و كنسولگري در تهران و مشهد 
پيگير مساله بودند. اما وزارت خارجه ايران گفته نمي تواند اين 

ديدارها را برنامه ريزي و ساماندهي كند.«
 ايرانيان برادران ديني ما هس�تند؛ ايسنا  امير مكه 
در يك نشس��ت خبري در رابطه با حجاج ايراني گفت: ايرانيان 
برادران ديني ما در اس��ام هستند. خالد الفيصل، امير مكه در 
يك نشس��ت خبري گفت: ايرانيان برادران ما در اسام هستند 
و ما از آمدن شان به اين سرزمين مقدس استقبال كرديم.  وي 
در ادامه با اشاره به اينكه »حجاج ايراني طي مراسم حج با هيچ 
مشكلي مواجه نمي شوند«، گفت: حجاج ايراني مناسك حج را 
ب��ه راحتي و امنيت انجام خواهند داد و اميدواريم كه از آنها به 

نيكي ياد كنيم و آنها نيز به نيكي از ما ياد كنند. 
 پكن از همه طرف ها خواس�ت به توافق هس�ته اي 
پايبند باشند؛ فارس  چين با اشاره به گزارش جديد آژانس، 
ضمن تمجيد از ايران به دليل پايبند بودن به توافق هس��ته يي 
از طرف هاي ديگر نيز درخواس��ت كرد به تعهدات خود متعهد 
باشند. س��خنگوي وزارت امور خارجه چين در يك كنفرانس 
مطبوعات��ي گفت: چين با توجه به آخرين گزارش ارائه ش��ده 
توس��ط مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي از متعهد بودن 
ايران نس��بت به مفاد برجام تمجيد مي كن��د. وي افزود: چين 
اميدوار اس��ت ديگر طر ف هاي مرتبط با برجام نيز به تعهدات 
خود پايبند باشند و اميدواريم تا آژانس بتواند با افتخار به انجام 

تعهداتش با يك هدف، بي طرفانه و حرفه يي ادامه دهد. 
 افزايش س�ه برابر سامانه هاي پدافند؛ خبرآنالين   
فرمانده قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم االنبيا)ص( با 
بيان اينكه توانس��ته ايم، سامانه هاي پدافندي را سه برابر 
كني��م، گفت: رادارهايي را تولي��د كرده ايم كه با آن نفس 
دش��من را حس مي كنيم. امير فرزاد اسماعيلي اظهار داشت: 
به واس��طه اقتدار پدافن��د هوايي در برقراري امنيت آس��مان 
كشور، سازمان بين المللي هوانوردي جهان »ايكائو« در تيرماه 
س��ال ۹۳ آس��مان ايران را امن ترين آسمان منطقه خاورميانه 
دانس��ت. وي ادامه داد: اين به دليل برق��راري ايمني و امنيت 
پروازهاي مسافربري و همچنين هشدار به عطش هواپيماهاي 

فرامنطقه يي است كه قصد نزديكي به مرزهاي ايران را دارند. 
 پيش بين�ي س�ازوكار هماهنگ�ي اطالع رس�اني 
اصالح طلبان؛ ايسنا  محمدرضا تابش نايب رييس فراكسيون 
اميد مجلس ش��وراي اسامي پيش��نهاد كرد؛ دبيرخانه يي در 
ش��وراي عالي سياس��ت گذاري اصاح طلبان ب��راي هماهنگي 
اطاع رس��اني و نظارت ب��ر عملكرد اصاح طلب��ان در مجلس 
و ش��وراهاي ش��هر تش��كيل ش��ود. وي با اش��اره ب��ه برخي 
حاشيه سازي ها عليه فراكسيون اميد پس از راي اعتماد مجلس 
به وزراي دولت اظهار كرد: اصاح طلبان به دليل اينكه در مسند 
قدرت قرار گرفته اند بايد نسبت به عملكردها پاسخگو باشند و 
اين حق مردم است كه طلب پاسخگويي كنند. در حال حاضر 
وضعيت��ي كه قبا اصولگرايان داش��تند براي اصاح طلبان هم 
پي��ش آمده و آنها در قوه مجريه، قوه مقننه و ش��وراها ارتباط 
تنگاتنگي با مردم دارند، صاحب كرسي شدند و مسووليت دارند 
و لزوم اين مسووليت پذيري پاسخگويي است كه نيازمند دقت 

و مراقبت الزم است. 
 جلسه ۵۱ نفره نمايندگان و اعضاي شوراي تهران 
برگزار مي شود؛ ايرنا  عليرضا رحيمي عضو مجمع نمايندگان 
تهران از برگزاري جلسات مشترك جداگانه نمايندگان تهران با 
اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران قبل از آغاز فصل مدارس 
خب��ر داد. وي اظهار كرد: بعد از تعيين اعضاي ش��وراي تهران 
جلس��ه مشتركي با نمايندگان تهران برگزار شد كه اين جلسه 
بيش��تر حول محور معارفه و آشنايي بود. رحيمي افزود: بعد از 
تشكيل رسمي شوراي شهر جديد تهران و به دنبال آن انتخاب 
آقاي نجفي به عنوان شهردار هنوز جلسه مشتركي با نمايندگان 
تهران برگزار نشده كه اميدواريم اين جلسه قبل از آغاز مهرماه 
برگزار شود. نماينده تهران در پايان تاكيد كرد كه اين جلسات 
براي تحول در تهران و پاس��خگويي ب��ه مطالبات مردم مفيد 

خواهد بود. 
 احتمال واگذاري نظارت بر انتخابات ش�وراي شهر 
كالن شهرها به شوراي نگهبان؛ خانه ملت   احمد عليرضا 
بيگي عضو كميس��يون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس 
گفت: بايد نظارت بر انتخابات شوراي شهري كه در كان شهرها 
برگ��زار مي ش��ود را به ش��وراي نگهبان واگذار كني��م. وي در 
خصوص امكان واگذاري نظارت بر انتخابات ش��وراها به شوراي 
نگهبان اظهار داش��ت: درخصوص واگذاري نظارت بر انتخابات 
شوراها به شوراي نگهبان در كميسيون شوراها مباحثي مطرح 
مي ش��ود. نماينده تبريز، اسكو و آذرش��هر در مجلس شوراي 
اسامي بيان كرد: هرچند كه شوراي نگهبان به جهت مشغله ها 
و گرفتاري هايي كه انتخابات شوراي اسامي شهر و روستا دارد، 

حاضر به پذيرش اين مسووليت نيست. 

روي موج خبر

معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه احيا مي شود

نقش پررنگ اقتصاد در ديپلماسي

رييس جمهوري ايران با رييس مجلس نمايندگان آفريقاي جنوبي ديدار كرد

رايزني براي عضويت ايران در بريكس

گروه ايران 
موض��وع عضوي��ت اي��ران در »بريك��س« كه 
مجموعه يي از كش��ورهاي نوظه��ور اقتصادي را 
تشكيل مي دهند، باعث شد تا سفر ديروز رييس 
مجلس نمايندگان آفريقاي جنوبي به كش��ورمان 
و برنام��ه ديدارهايش با رييس جمهوري و رييس 
مجلس، بازتاب هاي فراواني در س��طح رسانه هاي 

گروهي كشورمان پيدا كند. 
 اي��ران سال هاس��ت ب��راي توازن بخش��يدن 
ب��ه سياس��ت خارجي خ��ود از طري��ق عضويت 
در اتحاديه ه��اي منطقه ي��ي و بين المللي تاش 

مي كن��د تا زمينه حضور در بريكس را به وس��يله 
توسعه مناس��بات ارتباطي با كشورهاي موثر در 

بريكس فراهم كند. 
در كنار بحث بريكس، موضوع توسعه مناسبات 
اقتصادي ايران و آفريقاي جنوبي موضوعي بود كه 
در جريان ديدار رييس جمهوري با رييس مجلس 
نمايندگان آفريقاي جنوبي مورد بحث و بررس��ي 

قرار گرفت. 
رييس جمه��وري ايران در اين ديدار با اش��اره 
به حج��م ظرفيت هاي باالي اي��ران براي صدور 
خدمات فني و مهندسي، گردشگري و... خواستار 

افزاي��ش تبادالت اقتص��ادي و فرهنگي ميان دو 
كشور شد. 

بع��د از دي��دار ب��ا روحان��ي ريي��س مجلس 
نمايندگان آفريقاي جنوبي راهي بهارس��تان شد 
ت��ا در دي��دار با عل��ي الريجاني ريي��س مجلس 
كشورمان راهكارهاي اجرايي براي افزايش سطح 
مناسبات را بررس��ي كنند. »بالكا ام بته« در اين 
ديدار با اس��تقبال از عضويت اي��ران در بريكس 
از آمادگي كش��ورش براي زمينه س��ازي در اين 

خصوص خبر داد. 

 تحكيم روابط همه جانبه با آفريقاي جنوبي
رييس جمه��ور در دي��دار ريي��س مجل��س 
نماين��دگان آفريقاي جنوبي، نق��ش پارلمان هاي 
دو كش��ور را در توس��عه و تقويت همكاري هاي 
مش��ترك بس��يار مهم خواند و گف��ت: تهران از 
تقوي��ت بي��ش از پي��ش همكاري ه��اي خود با 
پرتوري��ا در حوزه اقتص��ادي و از جمله معادن و 
انرژي استقبال مي كند و آماده همكاري و صدور 
خدمات فني و مهندسي به آفريقاي جنوبي است. 
روحاني س��فر س��ال گذش��ته رييس جمهور 
تقوي��ت  در  را  ته��ران  ب��ه  آفريقاي جنوب��ي 
همكاري هاي دوستانه و صميمي دو كشور بسيار 
تاثيرگذار برش��مرد و با اش��اره ب��ه نقش تقويت 

همكاري ه��اي مالي در توس��عه روابط اقتصادي 
ابراز اميدواري كرد كه همكاري هاي دو كش��ور 

در حوزه بانكي نيز توسعه يابد. 
رييس جمهور در ادامه به موضوع گردشگري 
و اهمي��ت آن در افزايش رف��ت و آمد مردم دو 
كشور اشاره كرد و گفت: با تقويت همكاري هاي 
مش��ترك در حوزه گردش��گري، مردم دو كشور 
مي توانن��د با فرهن��گ و جاذبه ه��اي طبيعي و 
تاريخي يكديگر آش��نا ش��ده و اي��ن موضوع در 

استحكام و تقويت همكاري ها موثر است. 
بال��كا ام بت��ه ريي��س مجل��س نماين��دگان 
آفريقاي جنوب��ي نيز در اين دي��دار با قدرداني از 
استقبال گرم از هيات پارلماني كشورش در اين 
س��فر بر عزم راسخ پرتوريا براي توسعه و تقويت 
بي��ش از پيش روابط با ته��ران در همه حوزه ها 

تاكيد كرد. 
آفريقاي جنوبي  نماين��دگان  رييس مجل��س 
همچنين تاكيد كرد كه مردم و دولت كش��ورش 
منتظ��ر س��فر رس��مي رييس جمهور اي��ران به 

كشورشان هستند. 

 سرمايه گذاري آفريقاي جنوبي در ايران 
علي الريجاني رييس مجلس دهم در نشس��ت 
خبري مشترك خود با رييس مجلس نمايندگان 
آفريقاي جنوب��ي اظهار كرد: س��فر رييس جمهور 
آفريقاي جنوبي به ايران گشايش هايي را در زمينه 
توس��عه روابط دوجانبه به وجود آورد و سقف قابل 
قبولي در روابط تجاري دو كش��ور منظور ش��د و 
امروز نيز مذاكرات خوبي در زمينه سرمايه گذاري 
دو كشور با رييس پارلمان آفريقاي جنوبي داشتيم. 

رييس قوه مقننه افزود: به ويژه در زمينه توليد 
انرژي و برق ايران مي تواند س��رمايه گذاري كرده و 
به آفريقاي جنوبي كمك كند و ما از سرمايه گذاري 
اين كش��ور در زمينه نفت، گاز و پتروش��يمي هم 
اس��تقبال مي كنيم. ضمن اينكه در نشس��تي كه 
داشتيم مباحثي هم در مورد همكاري ها در زمينه 

حمل و نقل مطرح شد. 
از س��وي ديگ��ر، بال��كا ام بته ريي��س مجلس 
نمايندگان آفريقاي جنوبي در نشست خبري خود با 
الريجاني با تاكيد بر نقش پارلمان ها در ايجاد روابط 
كشورها گفت: نشس��ت هاي پارلماني كه در اقصا 
نقاط دنيا برگزار مي شود، همكاري هاي خوبي را به 
دنب��ال دارد و اعتق��اد داريم كه در كنار مديريت و 
زندگي خودمان بايد نقش سازنده يي داشته باشيم 

تا جهان خوبي براي آيندگان بسازيم. 
اف��زود: در س��فري ك��ه رييس جمه��ور  وي 
آفريقاي جنوب��ي به تهران داش��ت، موضوع الحاق 
اي��ران به بريكس مطرح ش��د و ما ه��م اين را در 
دستور كار خودمان قرار داديم و عاقه مند هستيم 

كه ايران هم به عضويت بريكس درآيد. 
آفريقاي جنوبي  نماين��دگان  رييس مجل��س 
اظهار كرد: معتقديم، اضافه شدن ايران مي تواند 
س��ازنده و موجب اهتمام بيشتر نسبت به رشد و 

توسعه باشد.
ام  بته در پايان اظهار كرد: اميدواريم پيش از 
پايان س��ال جاري ميادي آقاي روحاني سفري 
به آفريقاي جنوبي داشته باشد و ما ميزبان ايشان 
باش��يم. همچنين يك ب��ار ديگر ميزب��ان آقاي 
الريجاني رييس مجلس ايران در آفريقاي جنوبي 

باشيم. 

گروه ايران  هدي احمدي 
وزارت ام��ور خارج��ه رنگ��ي اقتصادي ت��ر پيدا 
خواهد كرد. اين خبر را وزير امور خارجه كشورمان 
ف��رداي روز راي اعتماد پارلمان به كابينه دوازدهم 
داد. ح��ال قرار اس��ت اين معاونت بع��د از چندين 
س��ال مجددا احيا ش��ود. )مصاحبه با ظريف را در 
صفحه 8 بخوانيد( تا قب��ل از آن معاونت اقتصادي 
در وزارت ام��ور خارجه فعال بود و ب��ه بازرگانان و 
فعاالن اقتصادي بين المللي خدمات ارائه مي كرد اما 
ب��ا روي كار آمدن دولت نهم و دهم در عمل از كار 
افتاد. مهم ترين علت تش��كيل معاونت اقتصادي در 
وزارت ام��ور خارجه تاكيد حس��ن روحاني بر لزوم 
ارتباط��ات گس��ترده بين المللي در ح��وزه اقتصاد 
اس��ت. رييس جمهوري حتي پيش از آغاز تبليغات 
انتخابات��ي اش از ظريف خواس��ت ش��رايط را براي 
افزاي��ش ارتباطات اقتصادي با كش��ورهاي مختلف 

دنيا فراهم كند.
 او در اباغيه ي��ي ك��ه ٢١ فروردين   صادر كرد، 
خطاب به ظريف نوش��ت: »الزم است تدوين برنامه 
اجرايي نحوه ش��كل دهي ديپلماسي پايدار در حوزه 
اقتص��اد با هدف توس��عه تعامل با جه��ان و منطقه 
و در راستاي جذب س��رمايه، فناوري و گردشگري 
و گش��ايش بازاره��اي صادراتي ب��راي محصوالت 
ايراني و خدمات فني و مهندس��ي با همكاري وزير 
محترم امور اقتصادي و دارايي و ساير وزرا، روساي 
سازمان ها و دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط حداكثر 
ظرف مدت چهار ماه از تاريخ اين اباغ در دس��تور 

كار قرار گيرد.«
منتقدان دولت، چهارسال روحاني و وزير خارجه 
او را مورد شماتت قرار مي دادند كه چرا معاونتي به 
ن��ام اقتصاد ندارد. آنها از هر اهرمي براي فش��ار به 
دولت يازدهم براي فقدان چنين معاونتي اس��تفاده 
كردند، ولي در كمال تعجب پس از سخنان ظريف 
مبني بر شكل گيري اين بخش، ناگهان تغيير كردند 
و چنين معاونتي را ريخت و پاش اضافه مي دانند. 

 اكن��ون و براس��اس اع��ام وزير ام��ور خارجه، 
س��ه معاون��ت منطقه يي اي��ن وزارتخان��ه حذف و 
معاونت هاي سياس��ي و اقتصادي ايجاد مي شوند و 
با تشكيل معاونت اقتصادي در وزارت امور خارجه، 
تم��ام س��فارتخانه ها بايد پاس��خگوي معاونت هاي 
جديد باش��ند. بيش از يك س��ال از امضاي برجام 

گذش��ت و دول��ت دوازدهم ني��ز كار خ��ود را آغاز 
ك��رد. اصلي ترين ه��دف وزارت ام��ور خارجه براي 
تشكيل معاونت اقتصادي نيز نقش آفريني در حوزه 
اقتصاد بين المللي در قال��ب معرفي توانمندي هاي 
اقتص��ادي داخلي به خارج كش��ور و فراهم  آوردن 
امكانات كش��ورهاي خارجي براي بخش خصوصي 
داخلي اس��ت. رييس دس��تگاه ديپلماسي كشور به 
اين كاس��تي هم اعتراف كرده كه معاونت اقتصادي 
وزارت امور خارجه بايد زودتر تش��كيل مي ش��د. او 
گفت: »وزارت امور خارجه در ۴۰ س��ال گذشته به 
داليل شرايط منطقه يي بيشتر جهت گيري سياسي 
و امنيتي داش��ته و كمتر به موضوع اقتصادي توجه 
كرده است، اما اكنون در حوزه صادرات، بر صادرات 
كااله��اي غيرنفت��ي، خدم��ات فني و مهندس��ي و 
ني��روي كار تاكيد مي كنيم تا اي��ن صادرات مانعي 
براي تحريم دوباره جمهوري اسامي ايران باشد.« 
هرچند چني��ن تغييري به نيروهاي متخصص و 

كاربلد تري نياز دارد. 
بس��ياري از صاحب نظ��ران اعتق��اد دارن��د كه 
نيروه��اي وزارت ام��ور خارجه ديپلمات هس��تند؛ 
ديپلمات ها از توليد و تجارت آگاهي زيادي ندارند، 
بنابراي��ن بايد از افراد آش��نا به مباح��ث بازرگاني، 
صنعتي و توليدي در راس معاونت اقتصادي وزارت 
امور خارجه اس��تفاده ش��ود و متعاقب آن، چينش 
ني��روي بس��يار قوي و آگاه��ي در بدن��ه اقتصادي 
سفارتخانه ها ش��كل گيرد؛ اگر اين اتفاق نيفتد، راه 
به جاي��ي نخواهد برد و معاونت اقتصادي نيز دردي 

از اقتصاد كشور دوا نخواهد كرد. 

 چه تغييراتي در وزارت خارجه رخ خواهد داد
س��اختار وزارت خارجه ايران تا به امروز به اين 
ش��كل بوده كه وزير 6 معاون در بخش هاي مختلف 
داش��ته اس��ت. معاون حقوقي و بين الملل، معاونت 
اداري و مالي، معاونت كنس��ولي به عاوه ۳ معاون 
منطقه يي كه شامل معاونت اروپا و امريكا، معاونت 
عربي و آفريقايي و معاونت آس��يا و اقيانوسيه بوده 
اس��ت. اما در چ��ارت جدي��د وزارت خارجه كه در 
دوره دوم وزارت ظريف قرار اس��ت پياده ش��ود، ۳ 
معاون منطقه يي وزير حذف مي ش��وند و ٢ معاونت 
اقتص��ادي و سياس��ي اضافه خواهند ش��د. به اين 
ترتيب در دوره جدي��د وزير خارجه ايران ۵ معاون 

وزير خواهد داشت. 
در وضعي��ت فعلي ٢۴ مديركل درخصوص مناطق 
مختلف جهان در وزارت امور خارجه وجود دارد. اين ٢۴ 
مديركل در مناطقي چون خاورميانه، غرب اروپا، آسيا-
اقيانوس��يه و... فعاليت مي كنند. ام��ا با حذف معاونان، 
تعداد اين مديركل ها از ٢۴ به ۳٢ افزايش خواهد يافت. 
در اين چ��ارت جديد به دليل عدم حضور معاونت هاي 
منطقه يي، نقش مديركل ها پررنگ تر مي شود و جايگاه 
آنها بيش از گذش��ته حايز اهمي��ت خواهد بود، ضمن 
اينكه اين افزايش تعداد مديركل ها س��بب ريزتر شدن 

در مناطق مختلف جهان نيز خواهد شد. 
نكت��ه قابل توجه ديگر در اي��ن تغيير، كار كردن 
مديركل ه��ا زيرنظ��ر وزي��ر و دو مع��اون سياس��ي 
 و اقتص��ادي خواه��د ب��ود. به اي��ن معنا ك��ه اين

۳٢ مديركل به صورت مس��تقيم با وزير يا دو معاون 
سياسي و اقتصادي ارتباط خواهند داشت. 

يكي ديگر از تغييرات مهمي كه در چارت وزارت 
خارجه قرار است در دستور كار قرار گيرد، كمرنگ 
ش��دن نقش قائم مقام در اين وزارتخانه اس��ت. اين 
سمت كه تاكنون هم نقش چندان عملياتي برعهده 
نداش��ته از اين به بعد احتماال بيش از گذش��ته به 

حاشيه خواهد رفت. 
ب��ا توج��ه با اينك��ه ۳٢ مديركل از اي��ن به بعد 
زيرنظ��ر مس��تقيم وزي��ر فعاليت خواهن��د كرد و 
البت��ه بايد با معاونت هاي سياس��ي و اقتصادي هم 
هماهنگ باش��ند، بايد نقش قائم مقام كمرنگ شود 
كه تداخل مس��ووليت و فراواني مرجع پاسخگويي 
 بين مديركل ها ايجاد نش��ود. اي��ن صندلي در اين
۴ س��ال به مرتضي س��رمدي تعلق داشته اما بعيد 
اس��ت در دوره جدي��د و با كاهش اختي��ارات اين 
جاي��گاه، مدي��ر كم س��ر و ص��داي وزارت خارجه 

همچنان بر اين صندلي تكيه بزند. 
در بخش س��خنگويي و رييس مركز ديپلماس��ي 
عمومي و رسانه يي نيز به جاي دو اداره كل سه اداره كل 
 شكل مي گيرد. يا سه معاون مركز كه هر كدام حدود
 7 اداره خواهن��د داش��ت و كاره��ا ب��ه جاي حوزه 
جغرافياي��ي، ب��ه ش��كل موضوعي تقس��يم خواهد 
ش��د. اين معاونت ها ب��ه اين ص��ورت خواهند بود؛ 
»معاون مركز در امور رس��انه يي، مع��اون مركز در 
امور ديپلماسي عمومي و معاون مركز در پشتيباني 

امور سخنگويي.«

 Sun. September   يك شنبه      12  شهريور 1396     12   ذي الحجه 1438  شماره   911  2017 .3 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

 معاون اول قوه قضاييه با بيان 
اينكه اين دستگاه از نظر امكانات 
و رفاهي��ات محروم اس��ت، گفت: 
بس��ياري از افراد از داخ��ل و خارج قوه 
قضاييه اصرار داشتند كه مسووالن قوه بانك داشته باشند و 
بنيادي جهت انجام كارهاي تجاري تشكيل دهند. مسووالن 
عالي قضايي در خصوص اين موضوع به نتيجه نرسيدند. اگر 
دستگاه قضايي وارد مسائل اقتصادي شود، كار دشوار خواهد 
شد.  به گزارش ايلنا، غامحسين محسني اژه اي در همايش 
سراس��ري مديران سازمان قضايي نيروهاي مسلح در مشهد 
اظهار كرد: سازمان قضايي نيروهاي مسلح، تنها مرجع قضايي 
اختصاصي پيش بيني ش��ده در قانون اساس��ي و از بهترين 
س��ازمان هاي وابس��ته به قوه قضاييه از ابتداي تشكيل تا به 
امروز است.  وي افزود: اين بدين معنا نيست كه اين دستگاه 
بدون عيب و نقص است، اما بهترين بخش از لحاظ كارآمدي، 
سامت، اس��تقال، نظم و انضباط، س��اختار و كاركنان آن 
اعم از قاضي و كارمند اس��ت.  معاون اول قوه قضاييه با بيان 
اينكه پيش��گيري مهم است، اما در عمل به اندازه اهميتش، 
سرمايه، وقت و نيروي انساني در اختيار ندارد، افزود: همواره 
به پيش��گيري به عنوان يك موضوع فرعي و حاش��يه يي در 
دس��تگاه نگاه ش��ده و به اندازه تقدم اش به آن اهميت داده 
نشده است.  محسني اژه اي در ادامه با بيان اينكه آسيب هايي 
وجود دارد كه ضرر، خطر و هزينه اش براي فرد، دس��تگاه و 
نظام س��نگين اس��ت، تصريح كرد: يك آسيب اين است كه 
دستگاه هاي مختلف براي كسري بودجه و كمبودهاي خود 
وارد فعاليت هاي اقتصادي و كارهاي تجاري مي شوند كه اگر 
ضابطه مند، تحت نظارت و مراقبت، محدود و مقيد به زمان 

خاص و رفع اضطرار نباشد، مضر است. 

قائم مقام وزير كش��ور گفت: 
در دولت دوازدهم تاش خواهيم 
كرد تا اثربخش��ي نظ��ام حزبي در 
مديريت سياسي كشور ارتقا يابد. سيد 
سلمان ساماني در گفت وگو با ايسنا در اين رابطه اظهار كرد: 
يك��ي از اولويت هاي ما در دوره دوم دولت آقاي روحاني اين 
اس��ت كه عاوه بر انسجام بخشي به احزاب موجود و ايجاد 
فرصت مناسب براي تشكيل احزاب جديد، بتوانيم اثربخشي 
نظام حزبي در مديريت سياس��ي كش��ور را ارتقا دهيم و از 
نظرات و مش��ورت هاي احزاب در تصميم گيري هاي وزارت 
كشور استفاده كنيم.  وي در مورد كيفيت فعاليت احزاب نيز 
گف��ت: در مورد نحوه فعاليت احزاب نيازمند بازنگري قانون 
هستيم تا حدود فعاليت ها، حقوق و نقش آفريني احزاب در 
فضاي سياس��ي كشور تعريف ش��ود تا احزاب بدانند تا چه 
حد مي توانند در فضاي سياس��ي كش��ور كنش هاي خود را 
انجام دهند و در قبال رفتارهايش��ان مسووليت پذيري الزم 
را هم داش��ته باشند.   ساماني افزود: اليحه يي در اين مورد 
در وزارت كش��ور تهيه ش��ده كه اكنون در دولت اس��ت و 
اميدواريم به عنوان قانون در مجلس هم تصويب شود.  وي 
با بيان اينكه تاش كرديم، افرادي كه قصد تاس��يس حزب 
دارند پشت درهاي وزارت كشور معطل نشوند، خاطرنشان 
كرد: ۵۴ حزب در دوره گذشته وزارت كشور مجوز فعاليت 
گرفتن��د و با قاطعي��ت مي گوييم كه هيچ حزب��ي خارج از 
فرآيندهاي قانوني در وزارت كش��ور طي چهار سال گذشته 
معطل نشده و تمام احزاب هم پروانه فعاليت خود را كسب 
كردند.   ساماني عنوان كرد: يكي از اهداف ما در چهارسال 
گذشته سر و س��امان گرفتن خانه احزاب بود كه به نتيجه 

رسيد و خانه احزاب فعاليت خود را آغاز كرد. 

ريي��س س��تاد كل نيروهاي 
مسلح تاكيد كرد: پدافند هوايي 
اولويت نخس��ت نيروهاي مسلح 
است. سرلش��كر محمدحسين باقري 
ديروز در حاش��يه بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي بومي 
قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبياء )ص( با تاكيد بر اينكه 
پدافند هوايي در اولويت نخست نيروهاي مسلح قرار دارد، 
گفت: طراحي ها و برنامه ريزي هاي بسياري به جهت قرار 
گرفتن پدافند هوايي در اولويت نخس��ت انجام شده است 
و ما ديگر شاهد عقب ماندگي در اين زمينه نيستيم.  وي 
اف��زود: با توج��ه به تغييرات و تحوالتي ك��ه در تهديدات 
عليه جمهوري اس��امي اتفاق افت��اده و هنوز تهاجمات 
هوايي و موش��كي جزو احتماالت هر چند اندك تجاوز به 
كشور است، چند سالي است كه پدافند هوايي در اولويت 
نخست نيروهاي مسلح قرار گرفته است.  وي با بيان اينكه 
طراحي ه��ا و برنامه ريزي هاي زي��ادي براي پدافند هوايي 
انجام ش��ده است، افزود: براي تحقيق و توليد سامانه هاي 
ب��ه روز در جهان براي مقابله با تهدي��دات فرامنطقه يي و 
همچنين شناسايي تهديدات، جلوگيري از غافلگير شدن 
و پيشروي در برابر تهديدات همه گونه، اقدامات مورد نظر 
برنامه ريزي ش��ده است.  رييس ستادكل نيروهاي مسلح 
با بيان اينك��ه قرار گرفتن پدافند هواي��ي در اولويت اول 
ج��اي خود را در اعتب��ارات، آموزش ها، نيروي انس��اني و 
س��اختار و سازمان باز كرده اس��ت، گفت: قرارگاه پدافند 
هوايي خاتم االنبياء)ص( توانسته است با در اختيار گرفتن 
توانايي هاي باالي پدافند هوايي در ارتش و س��پاه در يك 
مجموعه با اتحاد، وحدت و برادري و همكاري و هم افزايي 

به نحو احسن از تمام امكانات استفاده كند. 

فعاليت هاي اقتصادي 
براي كسري بودجه

نيازمند بازنگري در مورد 
فعاليت احزاب هستيم

پدافند هوايي، اولويت 
نخست نيروهاي مسلح

محمدحس��ين عادلي اولين معاون اقتصادي وزارت امور خارجه بود. اكنون محمدحس��ين عادلي دبيركل مجمع 
كشورهاي صادر كننده گاز است. او از سال ١۳8۰ تا ١۳8۳ معاونت اقتصادي امور خارجه را در دوران اصاحات برعهده 
داشت. شايد بتوان عادلي را از پيشگامان اصاحات اقتصادي ايران براي بازسازي شرايط بحراني اقتصاد در سال هاي 
پس از جنگ ايران و عراق دانس��ت. او موفق ش��د با سرعت چشمگيري به تعادل و بهبود در شرايط اقتصاد كان در 
ايران دست يابد و شرايط سياست پولي داخلي را بهبود داد و تعادلي در بازار ارزي ايران ايجاد كرد.  فعاليت ديپلماتيك 
عادلي از طريق انتصاب وي به عنوان سفير ايران در كانادا در سال ١۳7۳ ادامه پيدا كرد. او در پايان دوره خود در سال 
١۳78، به عنوان معاون وزير امور خارجه در امور اقتصادي و رييس شوراي هماهنگي روابط اقتصادي خارجي تا سال 
١۳8۳ منصوب شد. در طول اين سال ها، عادلي فعاليت خود را از طريق يك سري توافق هاي چندجانبه، جهت تاسيس 

و آغاز به كار دو كميته ويژه براي بازسازي افغانستان و عراق ادامه داد. 
  

علي ماجدي اقتصاددان و ديپلمات ايراني و سفير ايران در آلمان از ١6 تير ١۳۹۳ است. او از سال ١۳8۳ تا 
١۳8۴ معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه را برعهده داشت. وي پيش از اين، معاون بازرگاني و امور بين الملل 

وزارت نفت و پيش تر سفير ايران در ژاپن و برزيل و مدتي كاردار در امارات متحده عربي بوده است. 
 ماجدي عضو دفتر رياست جمهوري، مشاور اقتصادي نخست وزير ميرحسين موسوي و معاون كل وزارت امور 

اقتصادي و دارايي و در مقطعي نيز معاون اقتصادي وزارت خارجه بوده است. 
  

عليرضا شيخ عطار نيز ازجمله كساني است كه در سال هاي ١۳8۴ تا ١۳86مسووليت معاونت اقتصادي وزارت 
امور خارجه آن دوران را برعهده داش��ت. او سوابقي مانند قائم مقامي وزير امور خارجه و مديريت هاي مختلف در 
استانداري و سفارت را در كارنامه اش دارد. او در سال ١۳87 مدتي به عنوان سفير ايران در آلمان مشغول به كار بود. 

  
منصور برقعي را مي توان آخرين معاون اقتصادي وزارت خارجه تاكنون دانست. او كه در نخستين دولت محمود 
احمدي نژاد، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بود در مقطعي به سمت معاون اقتصادي و قائم مقام 
وزير خارجه كش��ورمان منصوب ش��د. او معاونت اقتصادي را منحل كرد.  برقعي همچنين آخرين رييس سازمان 

متولي برنامه ريزي در ايران است كه پس از حدود 6۰ سال تاش، منحل و به فعاليت آن خاتمه داده شد. 

محمدحسين عادلی

منصور برقعي

علی ماجدی

عليرضا شيخ عطار
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3 كالن
درآمد نفتي بايد به سمت 
صندوق توسعه سوق يابد

وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي گف��ت: درحال 
فاصله گرفتن از تامين منابع مالي با مكانيسم هاي 
قبلي هس��تيم و سعي كرده ايم كه بودجه كمترين 

وابستگي را به درآمدهاي نفتي داشته باشد. 
مسعود كرباس��يان در حاشيه بازديد از نيروگاه 
شهيد منتظري اصفهان در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: بهره برداري از توليدات دامپروري و كشاورزي 
با اتكا بر صرفه جوي��ي مصرف آب و بهره برداري از 
پروژه ه��اي نيروگاهي آن هم با كاهش مصرف آب 
نشان مي دهد كه بخش خصوصي چه ميزان فعال 

و در مسير درست گام برمي دارد. 
وي اف��زود: افتت��اح پروژه هاي��ي ك��ه اكث��را با 
سرمايه گذاري بخش خصوصي صورت گرفته است، 
نشان مي دهد كه توان توليدي كشور افزايش يافته 

و اين يك مژده براي مردم ايران است. 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي ادامه داد: درحال 
فاصله گرفتن از تامين منابع مالي با مكانيسم هاي 
قبلي هس��تيم و سعي كرده ايم كه بودجه كمترين 
وابس��تگي را به درآمدهاي نفتي داشته باشد و اين 
درآمدها به س��مت ديگري ازجمله صندوق توسعه 
ملي برود و در اين صندوق دس��ت براي رسيدن به 

اهداف پيش رو بازتر شود. 
كرباس��يان تاكيد كرد: س��هم صندوق توس��عه 
مل��ي از درآمده��اي مل��ي نف��ت ۲۰درص��د بوده 
اس��ت، خوش��بختانه با اين تدابير و اين هدف كه 
بايد درآمد نفت س��هم بيش��تري از اين صندوق را 
در اختيار بگيرد ام��روز به ۳۰درصد افزايش يافته 

است. 
وي ب��ه موضوع ماليات و برخي گاليه ها در اين 
زمينه اش��اره ك��رد و گفت: مالي��ات موضوع مهم 
ديگري است كه كشور به سمت آن درحال حركت 
است و اگر بودجه يي قدرتمند مي خواهيم بايد حق 
مالياتي به درس��تي پرداخت شود پس استان هايي 
ك��ه توان پرداخت دارند بايد از اتفاق در اين زمينه 
پيشرو باشند كه اصفهان از استان هاي پيشرو است 
اما گاليه ها آنجاس��ت كه مي گويند برگشت بودجه 
به استان كمتر از ميزان پرداختي ماليات است كه 

اين نيز خود يك مكانيسم تعريف شده دارد. 
وزي��ر اقتصاد خاطرنش��ان ك��رد: در چارچوب 
قوانين هر اس��تاني داراي يك سقف براي پرداخت 
ماليات اس��ت كه اگر از آن سقف ماليات بيشتري 
پرداخت شد اين ميزان بيشتر به استان برمي گردد 
ك��ه در اين خصوص كم��ي گاليه مي ش��ود اما با 
كمك نمايندگان مردم اصفهان و كارشناس��ان اين 

موضوع را پيگيري خواهيم كرد. 

تورم توليدكننده محصوالت 
زراعي 4.7 درصد شد

براس��اس اطالع��ات مرك��ز آم��ار اي��ران، تورم 
توليدكنن��ده محصوالت زراع��ي 4.7درصد و تورم 
نقطه يي آن 14.8درصد در بهار امس��ال محاس��به 

شده است. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« محصوالت كش��اورزي از 
مرحل��ه اتمام توليد ت��ا مصرف نهاي��ي تحت تاثير 
عوامل مختلف، قيمت هاي متفاوتي پيدا مي كند كه 
اصطالحا قيمت س��رخرمن، قيمت عمده فروشي، و 

قيمت خرده فروشي ناميده مي شود.
ب��راي دس��تيابي به قيمت��ي كه صرفا ناش��ي از 
فعاليت كش��اورزي  باش��د الزم اس��ت تاثير عواملي 
نظي��ر هزينه هاي حم��ل  و نقل و انبارداري، س��ود 

واسطه ها و … حذف شود.
اين گزارش به ارائه قيمت توليد كننده)سرخرمن( 
محصوالت كش��اورزي پرداخته شده كه از مقايسه 
اطالع��ات حاصل از اين گزارش ب��ا نتايج طرح هاي 
خرده فروشي مي توان به بررس��ي نقش واسطه ها و 
ديگ��ر عوامل موثر در ش��كل گيري س��اير قيمت ها 
تا رس��يدن محصول به دس��ت مصرف كننده نهايي 

پرداخت. 
براس��اس اطالعات مركز آمار ايران، آمارگيري از 
قيمت فروش محصوالت كش��اورزي در سال 1۳۵۳ 
آغ��از ش��ده و تاكنون جز در چند مقط��ع زماني به 
طور مرتب انجام شده است. محاسبه شاخص قيمت 
توليد كنن��ده زراع��ت، باغداري و دامداري س��نتي 
براس��اس س��ال پايه 1۳۹۰ در س��ال 1۳۹۵ شروع 
شده است. گزارش حاضر به شاخص مذكور در بهار 

1۳۹۶ اختصاص دارد.
بر اين اساس شاخص قيمت توليد كننده زراعت، 
باغداري و دامداري س��نتي)برمبناي 1۰۰=1۳۹۰( 
در فصل بهار سال 1۳۹۶ برابر است با ۲۵8.۳ كه به 
ترتيب نسبت به فصل قبل)تورم فصلي( ۲7.4درصد 
و نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل)تورم نقطه به 
نقطه( 14.8درصد افزايش يافته است. درصد تغيير 
4 فص��ل منتهي به فصل جاري نيز نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل)نرخ تورم ساالنه( برابر با 4.7درصد 

است. 
شاخص گروه »زراعت و باغداري« در فصل بهار 
سال 1۳۹۶ برابر با ۲7۰.۲ است كه نسبت به فصل 
مش��ابه سال قبل و نس��بت به فصل قبل به ترتيب 
14.۶و ۳8.8درص��د افزاي��ش يافته اس��ت. ميزان 
تغيي��رات 4 فصل منتهي به فصل جاري نس��بت به 
دوره مش��ابه سال قبل)نرخ تورم ساالنه( نيز معادل 

۲.۳درصد افزايش است. 
شاخص گروه »غالت« در فصل بهار سال 1۳۹۶ 
برابر با ۲۳1.4 اس��ت كه نس��بت به فصل مش��ابه 
س��ال قبل ۳.8درصد افزايش و نسبت به فصل قبل 
8.۶درصد كاهش يافته اس��ت. مي��زان تغييرات 4 
فصل منتهي به فصل جاري نس��بت به دوره مشابه 
سال قبل)نرخ تورم س��االنه( نيز برابر با ۵.1 درصد 

افزايش است. 
ش��اخص گروه»س��بزيجات« در فصل بهار سال 
1۳۹۶ براب��ر با ۲۶۹.۵ اس��ت كه نس��بت به فصل 
مش��ابه سال قبل و نس��بت به فصل قبل به ترتيب 
۳۵.1و ۲4درص��د افزاي��ش يافت��ه اس��ت. مي��زان 
تغيي��رات 4 فصل منتهي به فصل جاري نس��بت به 
دوره مش��ابه سال قبل)نرخ تورم ساالنه( نيز برابر با 

۵.۹ درصد افزايش است.

تريبون وزير

كانال آمار

دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت تشريح كرد

عوامل ناهمگون سازي بازار كار

نشست بررسي مشكالت صندوق هاي بازنشستگي برگزار شد

گفتمان سازي؛ پيش درآمد بحران زدايي صندوق ها
بح��ران صندوق هاي بازنشس��تگي گرچه مدتي 
است بس��يار مورد نقد و بررس��ي قرار مي گيرد اما 
جديت در واكاوي مسائل صندوق هاي بازنشستگي 
به راهكاري موثر در مديريت آن منجر نشده است. 
به نحوي كه همچنان پرداخت حقوق بازنشستگان 
باري س��نگين روي دوش دولت است. استمرار اين 
وضعيت درحالي است كه دولت با افزايش چشمگير 
هزينه هاي جاري خود مواجه شده و با ادامه يافتن 
اين ش��رايط دولت ناچار خواهد بود براي پرداخت 
هزينه ه��اي خود بي��ش از پيش ب��ه بانك مركزي 

متوسل شود. 
در همين زمينه روز گذش��ته نشستي در مركز 
پژوهش هاي مجلس در رابطه با بررس��ي مشكالت 
و مس��ائل صندوق هاي بازنشس��تگي برگزار شد كه 
ريي��س مركز پژوهش ه��اي مجل��س، نايب رييس 
هيات مديره سازمان تامين اجتماعي، معاون توسعه 
آموزش��ي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي 
كش��ور و وزير اس��بق رف��اه و تامي��ن اجتماعي به 

بررسي ابعاد اين بحران پرداختند.
در اي��ن نشس��ت، ريي��س مرك��ز پژوهش هاي 
مجل��س ب��ا بي��ان اينكه رس��يدگي به مش��كالت 
صندوق هاي بازنشس��تگي از ام��ور ضروري و اصلي 
كشور است، گفت: موضوع صندوق هاي بازنشستگي 
و مشكالت مرتبط با آنها يكي از اولويت هايي است 
كه در دس��تور كار مرك��ز پژوهش هاي مجلس قرار 
دارد و انتظ��ار م��ي رود ب��ا برگزاري نشس��ت هاي 
كارشناسي، گزارش كامل و جامعي در اين خصوص 
تهيه و تدوين شود. كاظم جاللي افزود: رسيدگي به 
مشكالت صندوق هاي بازنشستگي با توجه به حجم 

جمعيت تحت پوش��ش آن از امور ضروري و اصلي 
كش��ور اس��ت كه بايد براي رفع آنها به جمع بندي 
جامعي رس��يد.  بايد پيش از اق��دام ضربتي در اين 
خصوص، گفتمان س��ازي دقيق��ي در اين زمينه در 
كش��ور به وجود بيايد تا فهم مش��تركي از آن بين 

مسووالن كشور شكل گيرد. 
وي ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه ب��راي رفع مش��كالت 
صندوق هاي بازنشس��تگي به ج��اي مقصريابي بايد 
به دنبال راهكار باش��يم،  توضيح داد: تهيه گزارشي 
غن��ي و متق��ن در اي��ن خصوص مي توان��د به رفع 
مش��كالت كمك كند. اين عضو كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس با اش��اره به حدود 
11۰س��ال قانونگذاري در ايران تصريح كرد: بيش 
از يك ق��رن قانونگ��ذاري انبوه��ي از قوانين را در 
بيش از 1۲ه��زار موضوع قانوني به وجود آورده كه 
برخي از آنها همچون قوانين پولي و بانكي يا قانون 
تامين اجتماعي مندرس و قديمي هستند و نياز به 
بازنگري دارند؛ همچنين قوانين زايد و بازدارنده يي 
در برخي حوزه ها وج��ود دارد كه بايد احصا و رفع 
ش��وند. رييس مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي 
اس��المي با بيان اينكه در كشور به جاي موضوعات 
فرعي بايد به مشكالت و مس��ائل اصلي بينديشيم 
و ب��راي آنه��ا راه حل پي��دا كنيم، تاكي��د كرد: در 
شرايط فعلي كه كش��ور در آن قرار گرفته قوانيني 
همچون قانون پول��ي و بانكي،  قانون تجارت، قانون 
س��رمايه گذاري خارجي، قان��ون كار و قانون تامين 
اجتماع��ي از مواردي هس��تند كه بايد ب��ا اولويت 

بازنگري شده و مورد اصالح قرار گيرند. 
ايروان مس��عودي اصل در ابتداي اين نشست با 

بيان اينكه موضوع چالش  صندوق هاي بازنشستگي 
از اولويت ه��اي دول��ت و مجل��س اس��ت، گفت: از 
مجلس قبل هم موضوع صندوق هاي بازنشس��تگي 

از اولويت هاي مهم مورد بررسي بود. 
وي افزود: در بخش چالش ها و راهكارها مي توان 
از نظ��رات كارشناس��ان و متخصص��ان ب��راي رفع 

مشكالت صندوق هاي بازنشستگي استفاده كرد. 
عل��ي حي��دري نيز با بي��ان اينكه ح��وزه تامين 
اجتماع��ي در قلم��رو بخ��ش عمومي تعريف ش��ده 
اس��ت، گف��ت: در ايران يك��ي از مش��كالتي كه در 
ح��وزه بيمه هاي اجتماعي وجود دارد اين اس��ت كه 
بيمه هاي تجاري،  بيمه عمر و س��رمايه گذاري را در 
قالب بيمه هاي بازنشستگي ارائه مي دهند. وي با بيان 
اينك��ه عرصه بيمه تامين اجتماع��ي داراي ۳ بخش 
بيمه هاي اجتماعي- درماني، حمايتي-توانبخش��ي و 
امور امدادي اس��ت، تصريح كرد: حدود 4۲سازمان، 
موسسه يا صندوق در اين حوزه فعاليت مي كنند كه 
۲۲مورد از آنها در بخ��ش بيمه هاي اجتماعي فعال 
هس��تند. نايب ريي��س هيات مديره س��ازمان تامين 
اجتماع��ي با بيان اينكه 7۶درصد بيمه ش��دگان كل 
كش��ور در س��ازمان تامين اجتماعي تحت پوش��ش 
هس��تند، خاطرنش��ان كرد: 11درصد بيمه شدگان 
ني��ز تحت پوش��ش صندوق بازنشس��تگي، ۶ درصد 
در نيروهاي مس��لح و ۳درصد تحت پوش��ش بيمه 
روستاييان و بقيه تحت پوشش ساير بيمه ها هستند.

 
 چالش صندوق ها در نظام برنامه ريزي

محمدرضا واعظ مهدوي در اين نشس��ت با بيان 
اينكه در مطالعات برنامه شش��م چالش هاي اساسي 

كش��ور در نظ��ام برنامه ريزي ارزيابي ش��د، تصريح 
كرد: در اي��ن مطالعه يك��ي از مهم ترين چالش ها، 
نظ��ام تعادل منابع و مص��ارف و آينده صندوق هاي 

بازنشستگي عنوان شده است. 
وي افزود: با نگاه مجل��س موضوع صندوق هاي 
بازنشس��تگي يكي از مهم ترين موارد اش��اره ش��ده 
در برنامه شش��م توسعه اس��ت كه اميدواريم بر اين 

اساس اقداماتي در اين خصوص صورت گيرد. 
مع��اون توس��عه آموزش��ي و فرهنگي س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزي كش��ور با اش��اره به ش��رايط 
اشتغال كشور خاطرنشان كرد: امروز الزم است هر 
تصميمي كه در كشور گرفته مي شود، اثرات آن بر 

حوزه اشتغال مورد ارزيابي قرار گيرد. 
وي ادامه داد: اگر وضعيت اش��تغال در كش��ور 
حل ش��ود به تبع آن موضوع درآمد،  ايجاد عدالت 
و توزي��ع عادالنه امكانات ح��ل و متعاقب آنها رفاه 

اجتماعي حل خواهد شد. واعظ مهدوي تاكيد كرد: 
وقتي ش��غل ايجاد ش��ود، بيمه را به دنبال خواهد 
داشت و وقتي بيمه باشد امنيت و رفاه را به همراه 
خواهد داش��ت. محمدحسين شريف زادگان نيز در 
اين نشس��ت با بيان اينكه باي��د كاركرد صندوق ها 
در كش��ور م��ورد ارزيابي قرار بگي��رد، گفت: يكي 
از كاركرده��اي صندوق ه��اي بازنشس��تگي ايجاد 
امنيت اجتماعي اس��ت. به نوع��ي كه صندوق هاي 
بازنشس��تگي در تعادل اجتماعي نقش س��ازنده يي 
دارند. وي افزود: اگر در صندوق هاي بازنشس��تگي 
خلل��ي وارد ش��ود هيچ دولت��ي قادر ب��ه رفع آن 
نخواهد بود. ش��ريف زادگان با بي��ان اينكه دولت ها 
نباي��د در مديريت صندوق تامين اجتماعي دخالت 
كنن��د، تاكيد ك��رد:  مديريتي كه ب��ر صندوق هاي 
بازنشستگي اعمال مي شود بايد مديريتي تخصصي 

و فني باشد. 

گروه اقتصادكالن|
 مسعود نيلي، دس��تيار ويژه رييس جمهور در امور 
اقتصادي و دبير س��تاد هماهنگ��ي اقتصادي دولت 
صورت بندي اي از ب��ازار كار كنوني ايران ارائه داده 
كه در آن تش��كيل و تجميع س��ه روند در س��مت 
عرضه ني��روي كار موجب ايجاد نوع��ي ناهمگوني 
در ب��ازار كار ش��ده اس��ت. ب��ر اس��اس گفته هاي 
نيلي اين س��ه روند ش��امل افزايش نرخ مش��اركت 
زنان، گس��ترش نيروه��اي تحصيلك��رده و تركيب 
ش��دت يافته جواني در هرم جمعيت مي ش��ود كه 
سياس��ت گذاري در زمينه ب��ازار كار را بايد به خود 
معطوف كند. نيلي مي گويد: طي ۲۰ سال گذشته، 
نرخ مشاركت مردان كاهش و نرخ مشاركت زنان با 
جهش مواجه شده است. اين پديده بيانگر آن است 
كه بازار كار ايران كه با تس��لط كامل مردان از نظر 
نوع مشاغل مواجه است، ظرف سال هاي آينده ورود 
خيل عظيم زنان را تجربه خواهد كرد و اين واقعيت 
مي تواند در صورت عدم توجه و تدبير به بزرگ ترين 
چالش در حوزه بازار كار ايران مبدل ش��ود، به اين 
ش��كل كه در س��مت عرضه عمدتا به اشتغال زنان 
و تحصيلكرده ها معط��وف خواهد بود، در حالي كه 

سمت تقاضا اين آمادگي را نداشته است. 

 ويژگي هاي سطح تحصيالت و نرخ مشاركت
به گزارش »تعادل« كارگاه بين المللي مطالعات 
بازار كار روز ش��نبه يازدهم ش��هريورماه با حضور 
انديش��مندان و صاحب نظران ح��وزه اقتصادي در 
س��الن تالش وزارت كار برگزار ش��د. مسعود نيلي 
ب��ه عنوان دبي��ر كميته علمي كارگاه و نخس��تين 
س��خنران كارگاه بين الملل��ي مطالعات بازار كار در 
خص��وص اي��ن كارگاه و ضرورت ش��كل گيري آن 

توضيحاتي ارائه داد.
وي گف��ت: »وج��ود مش��ابهت هاي جمعيتي و 
ويژگي هاي بازار كار بين كش��ور ايران و كشورهاي 
منطقه نظير مصر و تركيه و عدم تطابق ويژگي هاي 
دو سمت عرضه و تقاضاي بازار كار، ما را بر آن داشت 
تا اين كارگاه را به ص��ورت بين المللي برگزار كنيم 
و بدين وس��يله از هم انديش��ي و تعامل ايجاد شده 
در مديريت سياس��ت هاي ب��ازار كار با اقتصاددانان 
كش��ورهاي منطقه بهره بگيريم. ايده برگزاري اين 
كارگاه در س��ال گذش��ته با وزير محترم تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي مطرح و با اس��تقبال ايشان مواجه 
ش��د و در نهايت اين رويداد با مش��اركت موسس��ه 
عال��ي آموزش و پژوه��ش مديري��ت و برنامه ريزي 
و مس��اعدت مجموع��ه وزارت تع��اون، كار و رف��اه 

اجتماعي برگزار شد.« دس��تيار ويژه رييس جمهور 
در امور اقتصادي همچنين ادامه داد: »برنامه ريزي 
اين كارگاه حول س��ه محور ارائه مقاالت از س��وي 
محققان و دانش��گاهيان، معرفي طرح هاي پژوهشي 
و ني��ز ارائه مق��االت از س��وي اس��اتيد و محققان 

بين المللي بازار كار صورت گرفته است.«
وي س��پس در خص��وص مس��ائل كنون��ي و 
چالش هاي آينده بازار كار به س��خنراني پرداخت. 
دكت��ر نيلي در س��ه مقط��ع زماني پيش از س��ال 
۲۰۰۶، بين س��ال هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰1۳ و سال هاي 
پس از ۲۰1۳ به بررس��ي شرايط بازار كار از منظر 
ويژگي ه��اي س��طح تحصي��الت و نرخ مش��اركت 
پرداخت و عنوان كرد: »در مقطع نخس��ت، هر دو 
شاخص سطح تحصيالت و مش��اركت در بازار كار 
رو به افزايش بوده اس��ت. بين س��ال هاي ۲۰۰۶ تا 
۲۰1۳ س��طح تحصيالت عالي رش��د پيدا كرد اما 
مشاركت با كاهش مواجه شد. در حالي كه از سال 
۲۰1۳ تا به امروز هر دو ش��اخص در بازار كار روند 
صعودي طي كرده و اين تغييرات منجر به بزرگ تر 
ش��دن عدم تطبيق ويژگي هاي دو س��مت عرضه و 

تقاضا در بازار كار ايران شده است.«

طبق اطالعات پاورپوينت ارائه  ش��ده مس��عود 
نيلي در اين س��خنراني در سال ۲۰1۶ نسبت زنان 
و م��ردان داراي تحصي��الت تكميل��ي تقريبا برابر 
ش��ده است. اين در حالي اس��ت كه شكاف بزرگي 
در مش��اركت بين زنان و مردان وجود دارد، بدين 
شكل كه نرخ مشاركت مردان ۶۵ درصد و اين نرخ 

در زنان 1۵ درصد است. 
وي گفت: طبق آم��ار ۳.۳ميليون فرد بيكار در 
سال ۲۰1۶ ميالدي در ايران وجود داشته است كه 
در اين ميان نرخ بيكاري در بين زنان، افراد داراي 

تحصيالت عالي و جوانان باالتر بوده است. 

 ورود زودهنگام جوانان به بازار كار
يك��ي ديگر از م��واردي كه اي��ن اقتصاددان به 
عنوان ويژگي هاي ت��ازه ظهوريافته بازار كار ايران 
ارائ��ه كرد مرب��وط به ورود زودتر جوان��ان به بازار 
كار اس��ت. »جوانان امروز به همان ميزان گذشته 
ادام��ه تحصي��ل نمي دهند و زودت��ر وارد بازار كار 

مي شوند.«
نيل��ي همچنين وضعيتي از بازار كار به تفكيك 
جنسيت را ترس��يم كرد و گفت: »بررسي ها نشان 

مي دهد طي س��ال هاي اخير ورودي زنان به بازار 
كار با افزايش معناداري هم��راه بوده به طوري  كه 
نرخ مش��اركت تنها در دو س��ال اخي��ر به حدود 
۵۰ درصد و در مجموع نزديك به 17 درصد رسيده 
اس��ت. با توجه به سرشماري نفوس و مسكن سال 
1۳۹۵، قله جمعيتي در سنين بين ۲۵ تا ۳4سال 
به چش��م مي خورد كه به جهت جنسيت و سطح 
آموزش هاي عالي، ميان مردان و زنان تقارن وجود 
دارد. اما بررس��ي تعداد شاغالن نشان مي دهد كه 
طي ۲۰ سال گذشته، نرخ مشاركت مردان كاهش 
و نرخ مش��اركت زنان با جهش مواجه شده است. 
اين پديده بيانگر آن اس��ت كه ب��ازار كار ايران كه 
با تس��لط كامل مردان از نظر نوع مش��اغل مواجه 
است، ظرف سال هاي آينده ورود خيل عظيم زنان 
را تجرب��ه خواهد كرد و اين واقعي��ت مي تواند در 
ص��ورت عدم توجه و تدبير ب��ه بزرگ ترين چالش 
در ح��وزه ب��ازار كار اي��ران مبدل ش��ود. افزون بر 
اين، مس��اله بي��كاري قابل  توجه جوان��ان و خيل 
متقاضي��ان تحصيلكرده جوي��اي كار، چالش هاي 
ديگر اين حوزه به ش��مار مي رود. بنابراين عالوه بر 
اش��تغال زايي قابل  توجه، كيفيت شغل نيز موضوع 

با اهميت اس��ت. به عبارت ديگر در س��مت عرضه 
عمدتا به اش��تغال زن��ان و تحصيلكرده ها معطوف 
خواهد بود و اين در حالي اس��ت كه س��مت تقاضا 

اين آمادگي را ندارد.«
البته نيلي اش��اره كرد: نرخ مشاركت اقتصادي 
زنان بس��يار كمتر از متوسط جهاني است كه اين 
اختالف مي تواند همچنان ادامه داش��ته باش��د. با 
افزاي��ش تعداد زنان فارغ التحصيل ش��تاب گرفتن 
اين روند در حال حاضر نسبت به 1۰سال گذشته 

محتمل تر است. 
رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت 
و برنامه ريزي همچنين به رشد اقتصادي به عنوان 
پيش نياز ايجاد ش��غل اش��اره ك��رد و گفت: »طي 
س��ال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰1۰ مي��زان توليد ناخالص 
داخلي افزايش داشته و همزمان تعداد شاغالن كم 
ش��ده اس��ت. به عبارتي پديده رشد بدون اشتغال 
در كش��ور رخ داده اس��ت. اما از سال ۲۰1۰ رشد 
اقتص��ادي محدود ش��د و در عوض اش��تغال زايي 
رش��د كرد و اين بار پديده اش��تغال بدون رشد رخ 
داد. اين واقعيت نش��ان مي دهد كه در آينده رشد 
اقتصادي بايد فراگير باش��د تا اش��تغال زايي پايدار 
صورت گيرد. اما الزم است فارغ از رشد اقتصادي، 
سياس��ت هاي خاص بازار كار كه مس��تقل از روند 
توليد ناخالص داخلي اس��ت نيز م��ورد توجه قرار 
گي��رد.« نيلي در ادام��ه با بيان اينك��ه اگر ميزان 
ايجاد اشتغال مس��اوي تعداد داوطلبان كار باشد، 
ب��از هم ۳.۳ ميليون نفر بي��كار باقي مي ماند، اين 
س��وال را مطرح كرد ك��ه چگونه با اي��ن موضوع 

برخورد خواهيم كرد؟
وي ب��راي پاس��خ ب��ه اين پرس��ش ب��ه برخي 
راه حل ه��اي كل��ي ك��ه مي توان��د از ب��روز بحران 
جلوگيري كند، اشاره كرد. سياست هاي غيرانفعالي 
بازار كار، رش��د اقتصادي فراگير و اشتغال زا، ايجاد 
اش��تغال براي زنان، جوانان و اف��راد تحصيلكرده، 
سياس��ت هاي فعال بازار كار، آموزش هاي حرفه يي 
و مديريت بي��كاري برخي راه حل هايي اس��ت كه 
از س��وي دس��تيار ويژه رييس جمه��وري در امور 
اقتصادي براي ترفيع مس��ائل بازار كار آينده ايران 

مطرح شد. 
نيلي در خاتمه س��خنراني خود ابراز اميدواري 
كرد ك��ه خروجي ه��اي حاص��ل از تعامالت، طي 
دو روز برگ��زاري كارگاه بين المللي مطالعات بازار 
كار ب��ه نتاي��ج اثربخ��ش تبديل ش��ده و در قالب 
جمع بندي، جه��ت اعمال در سياس��ت گذاري به 

تصميم سازان ارائه شود. 

مديركل س��ازمان مالياتي گفت: قرار نيست در 
آينده س��راغ تك ت��ك اظهارنامه ه��ا برويم چراكه 
س��االنه حدود 4ميليون اظهارنامه از سوي سازمان 
 مالياتي دريافت مي ش��ود. قرار اس��ت در يك روند
۵ س��اله به نقطه يي برسيم كه تنها 1۰تا 1۵درصد 

كل اظهارنامه مورد بررسي قرارگيرد. 
ب��ه گ��زارش تس��نيم، درح��ال حاض��ر حدود 
1۰۰هزار ميليارد تومان ماليات وصول مي ش��ود و 
ح��دود نصف اين رقم نيز ف��رار مالياتي و معافيت 
ماليات��ي در كش��ور وج��ود دارد. از س��وي ديگر 
بانك ها از روز ش��نبه نرخ هاي سود جديد را تجربه 
مي كنند و براس��اس بخش��نامه بانك مركزي هيچ 
بانكي نمي تواند بيش از نرخ مصوب شوراي پول و 
اعتبار سود پرداخت كند. پس از اين جراحي اوليه، 
بانك ها بايد خود را براي شفاف سازي اطالعاتي نيز 
آماده كنند چراكه س��ازمان مالياتي براي دريافت 
اطالعات مالي از سيس��تم بانكي اصرار دارد و البته 
قان��ون نيز در اين حوزه پش��تيبان س��ازمان امور 

مالياتي است. 

در همين خص��وص علي رس��تم پور، مديركل 
اطالع��ات مالياتي ب��ا بيان اينكه ت��الش مي كنيم 
در س��ال جاري حسابرسي مبتني بر ريسك را در 
سازمان مالياتي پياده كنيم، گفت: اگر به هر دليل 
موفق به اجراي اين فرآيند نش��ويم مثل سال هاي 
قبل و ادوار گذشته به صورت سنتي اما با اطالعات 

بيشتر فرآيند حسابرسي را انجام خواهيم داد. 
اين مقام مس��وول س��ازمان مالياتي در توضيح 
ضرورت جم��ع آوري اطالعات بانك��ي تاكيد كرد: 
جمع آوري تمام اطالع��ات مالياتي به اين علت در 
ماده 1۶۹ مكرر ذكر ش��د كه سيس��تم حسابرسي 

مبتني بر ريسك در سازمان مالياتي پياده شود. 
امروز براي اينكه فرآيند راستي آزمايي اطالعات 
 اظهارنامه ه��اي ماليات��ي انجام ش��ود بايد س��راغ

تك تك موديان برويم كه اظهارنامه به سازمان ارائه 
كرده اند. اين درحالي است كه قرار نيست در آينده 
س��راغ تك تك اظهارنامه ها برويم چراكه س��االنه 
حدود 4ميليون اظهارنامه از سوي سازمان مالياتي 

دريافت مي شود. 

قرار اس��ت در يك روند ۵ س��اله ب��ه نقطه يي 
برسيم كه تنها 1۰تا 1۵درصد كل اظهارنامه مورد 
بررسي قرار گيرد. در واقع اين دسته از اظهارنامه ها 
براس��اس معيارهاي ريس��كي كه تعريف ش��ده پر 

مخاطره هستند و ارزش رسيدگي دارند. 
اگر اظهارنامه ها بتوانند فرآيند سنجش ريسك 
س��ازمان مالياتي را پاس كنند، نيازي به بررس��ي 
آنها نيس��ت و عملكرد ابرازي آنها واقعي يا نزديك 
به واقعيت اس��ت. س��ازمان مالياتي اين دس��ت از 
اظهارنامه ه��ا را مي پذيرد و واقعيت اين اس��ت كه 
مردم نيز اين روش را قبول دارند. اگر مردم بدانند 
سازمان مالياتي اشراف اطالعاتي كامل دارد، سعي 
مي كنن��د اظهارنامه مالياتي واقع��ي ارائه كنند. با 
اجراي حسابرسي مبتني بر ريسك برخورد مودي 
و مميز ب��ه حداقل ميزان ممك��ن كاهش يافته و 
البته فس��ادهايي كه در اين زمينه ايجاد شده بود 
به حداقل خواهد رسيد. در اين مدل موديان سالي 
يك  بار اطالعات اظهارنامه خ��ود را ارائه مي كنند 
و قبل آن از س��ازمان ماليات��ي خدمت مي گيرند. 
بر اين اس��اس به دنبال آن هس��تيم كه بتوانيم در 
اظهارنامه هاي مالياتي راس��تي آزمايي سيس��تمي 

انجام دهيم. 

ب��ه گفت��ه رس��تم پور، فص��ل رس��يدگي ب��ه 
اظهارنامه ه��ا در س��ازمان ماليات��ي از ش��هريور و 
مهر ماه آغاز مي ش��ود و اگ��ر بتوانيم در اين مدت 
اطالع��ات بانكي س��پرده ها و همچن��ان اطالعات 
مرب��وط ب��ه دس��تگاه هاي ديگ��ر را دريافت كنيم 
شايد بتوانيم امس��ال فرآيند حسابرسي مبتني بر 
ريس��ك)اظهارنامه هاي عملكرد سال ۹۵( را براي 
نخستين بار در س��ازمان پياده كنيم. اين مسيري 
اس��ت كه س��ازمان مالياتي آغاز كرده و باالخره به 

نتيجه خواهد رسيد. 
وي در پاس��خ به س��والي درخص��وص آمادگي 
س��ازمان ماليات��ي ب��راي بررس��ي و ارزياب��ي اين 
ركورده��اي اطالعاتي گفت: بعد از ابالغ ماده 1۲۰ 
برنامه پنجم توس��عه س��ازمان ماليات��ي موظف به 
تجهيز پايگاه داده خود ش��د و از همان س��ال ۹۰ 
س��ازمان مالياتي براي فراهم كردن زيرساخت هاي 
م��ورد نيز اقدام كرده اس��ت و ام��روز از اين حيث 

مشكلي ندارد. 
رس��تم پور افزود: در واقع قب��ل از اينكه قانون 
مرتب��ط با درياف��ت اطالعات ماليات��ي يعني ماده 
1۶۹مكرر در سال ۹4 ابالغ شود، سازمان مالياتي 
براس��اس حكم قان��ون برنامه پنجم در س��ال ۹۰ 

مجوز آماده س��ازي زيرس��اخت ها ب��راي تجزيه و 
تحلي��ل اطالعات را آماده كرده بود. براس��اس اين 
حكم، سازمان مالياتي به دستگاه هاي مختلف براي 
دريافت اطالعات مراجعه كرد البته از آنجا كه اين 
حك��م ضمانت اجرايي قوي براي س��ازمان تعريف 
نكرده بود براي جذب اطالعات كامل موفق نبوديم 
اما به لحاظ زيرساختي و تجهيزاتي مشكلي نداريم. 
مديركل س��ازمان مالياتي با بي��ان اينكه يكي 
از خوش��ه هاي 14گانه يي كه در دولت الكترونيك 
پيش بيني شده، موضوع خوشه اطالعات اقتصادي 
اس��ت، گفت: وزارت اقتصاد متولي پياده سازي اين 
خوش��ه اطالعاتي ب��وده و اين بس��تر در وزارتخانه 
طراحي ش��د. بر اين اس��اس يك بس��تر يكپارچه 
تبادل اطالعات با عنوان مخفف »بيتا« ايجاد شده 
و هم اكنون مش��غول به كار و ارائه س��رويس دهي 
اس��ت. س��ازمان امور مالياتي موظف شده در اين 
بس��تر به تب��ادل اطالعات اقتصادي اق��دام كند و 
درحال حاضر نيز 8۰ دستگاه دولتي به آن متصلند 
و تب��ادل اطالع��ات را انج��ام مي دهن��د. در واقع 
سازمان مالياتي نيز از طريق بيتا تبادل اطالعاتي را 
انج��ام مي دهد و از حيث تبادلي نيز مي توان گفت 

مشكل زيرساختي وجود ندارد. 

حسابرسي مبتني بر ريسك كليد خورد
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 افتتاح مدرسه در بم
با حمايت بانك آينده

ب��ا حمايت بان��ك آينده، مدرس��ه ابتدايي روس��تاي 
ريگان شهرس��تان بم در اس��تان كرمان، روز ش��نبه 11 
ش��هريور م��اه جاري افتتاح ش��د.  بانك آين��ده در ادامه 
ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي خود و با هدف گسترش 
و تقويت مقوله فرهنگ و آموزش در مناطق كم برخوردار، 
طي مراسمي با حضور مقامات استاني، مسووالن محلي، 
مديران ارشد بانك و نيز جمعي از اهالي منطقه نسبت به 

افتتاح مدرسه ابتدايي در روستاي ريگان بم اقدام كرد. 
اين مدرس��ه ك��ه داراي 6كالس اس��ت؛ نخس��تين 
س��اختمان از 8 باب مدرس��ه يي است كه س��اخت آن از 
س��وي بانك آينده در مناطق كم برخوردار كشور از سال 
1395 آغاز شده و قرار است؛ طي هفته جاري و بر اساس 
برنامه ريزي صورت گرفته، در بازه  زماني اعياد خجس��ته 
قرب��ان تا غدير، هر روز يك باب از اين مدارس در هر يك 
از استان هاي مربوط، افتتاح و مورد بهره برداري قرار گيرد. 
ش��ايان ذكر اس��ت، مدرس��ه ابتدايي امي��د آينده در 
روستاي مهرشهر بيرجند در استان خراسان جنوبي نيز در 
روز يك شنبه، 12 ش��هريورماه جاري با حضور مسووالن 

منطقه و عضو هيات مديره بانك آينده افتتاح مي شود. 

حمايت قرض الحسنه مهر ايران 
از مدارس شبانه روزي

بانك قرض الحس��نه مه��ر ايران در راس��تاي حمايت از 
دانش آموزان مدارس ش��بانه روزي مقطع متوسطه با اولويت 
مناطق محروم و اهداي بس��ته هاي آموزش��ي و بهداش��تي 
به آن��ان، ب��ا معاونت آم��وزش متوس��طه وزارت آموزش و 
پ��رورش همكاري مي كند.  به گ��زارش روابط عمومي بانك 
قرض الحسنه مهر ايران، مرتضي اكبري مديرعامل، سليمان 
توكلي عض��و هيات مديره و جمعي از مديران ارش��د بانك 
قرض الحسنه مهر ايران با حضور در دفتر كار علي زرافشان 
مع��اون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پ��رورش، براي 
پش��تيباني از دانش آموزان مستعد در مناطق محروم كشور 
و ارتقاي پتانسيل هاي بالقوه آنان، سند همكاري در خصوص 
تهيه و توزيع بس��ته هاي حمايتي امض��ا كردند.  حمايت از 
توس��عه دانش و تحصيل به ويژه در مناطق محروم كش��ور 
يكي از برنامه هاي بانك قرض الحس��نه مه��ر ايران در حوزه 
مس��ووليت هاي اجتماعي محس��وب مي ش��ود كه در سال 
جاري با اهتمام و پيگيري بيش��تري در حال انجام اس��ت. 
بانك قرض الحسنه مهر ايران در راستاي اين اهداف در سال 
1396 ع��الوه بر تداوم فعاليت هاي قبلي به نيت برداش��تن 
گام��ي كوچك ب��راي محروميت زدايي در ح��وزه آموزش و 
تالش براي ايجاد فرصت برابر تحصيلي تصميم گرفته است 
تا نسبت به تهيه و توزيع اقالم آموزشي و بهداشتي با كمك 
معاونت آموزش متوس��طه وزارت آم��وزش و پرورش اقدام 
كند.  بر اين اس��اس بانك بخشي از بودجه تبليغاتي خود را 
به ارزش 15ميليارد ريال به جهت خريد 33هزار عدد بسته 
حمايتي مورد نياز دانش آموزان مدارس شبانه روزي از قبيل: 
كيف و كوله پش��تي، لباس و گرمكن ورزشي، كفش، دفتر، 
خودكار، مسواك، خمير دندان و... اختصاص داده و معاونت 
آموزش متوسطه نيز اقدامات الزم براي شناسايي مدارس و 

دانش آموزان نيازمند  كشور را برعهده دارد. 

رفتار خودسر بانك ها 
مشتريان را به دردسر انداخت

در جريان اجرايي ش��دن بخش��نامه كاهش نرخ سود 
بانكي برخي بانك ها به گونه يي عمل كردند كه در نهايت 
موج��ب نارضايتي و ايجاد دردس��رهايي براي مش��تريان 
ش��دند، برخي با ارس��ال پيامك هايي با محتواي متفاوت 
عامل ايجاد نگراني و البته س��رگرداني مش��تريان شده  و 
دسترسي به حس��اب هاي آنها را با مشكل مواجه كردند.  
به گزارش ايس��نا، در حالي از روز ش��نبه بانك ها ملزم به 
رعايت نرخ سود سپرده مصوب شوراي پول و اعتبار شده 
و بايد س��ود يك س��اله را حداكثر تا 15 و كوتاه مدت را تا 
1۰درصد كاهش دهند كه در فاصله حدود 1۰روزه يي كه 
از اع��الم تصميم براي كاهش نرخ س��ود بانكي تا اجرايي 
ش��دن آنها در بانك ها )11 شهريور( وجود داشت، برخي 
بانك هاي خصوصي پيامك هايي را به مشتريان خود ارسال 
 كرده و آنها را به هر گونه يي براي تعيين وضعيت حساب ها 
فراخواندن��د. در م��واردي ه��م ب��دون ني��از ب��ه مراجعه 
مي خواس��تند تا وضعيت خ��ود را با ارس��ال يك پيامك 
مشخص كنند. اما در اين بين برخي ديگر از بانك ها حتي 
بدون اجازه از مشتري نسبت به جابه جا كردن حساب هاي 
آنها اقدام كردند كه با نارضايتي بسياري همراه شده است. 

افتتاح پليمر پاكت با تسهيالت 
بانك صنعت و معدن

ش��ركت پليمر پاكت پرند زاهدان طي مراس��مي با 
حض��ور نهاونديان معاون اقتص��ادي رييس جمهور و با 

تسهيالت بانك صنعت و معدن به بهره برداري رسيد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بانك صنعت و معدن، 
در اين مراس��م كه استاندار سيستان وبلوچستان، معاونان 
اس��تاندار، فرماندار زاهدان و جمعي از مس��ووالن صنعتي 
و اقتصادي اس��تان نيز در آن شركت داشتند، مديرعامل 
شركت ضمن اعالم اينكه شركت پليمر پاكت پرند زاهدان 
به عنوان يكي از نخس��تين كارخانجات استان توانسته از 
منابع ارزي صندوق توس��عه ملي بان��ك صنعت و معدن 
اس��تفاده نمايد، از حمايت بانك صنعت و معدن قدرداني 
كرد.  اين شركت كه پاكت پلي پروپيلن لمينت شده توليد 
مي كند از 6 ميليارد تومان تسهيالت ثابت بانك صنعت و 
معدن و 4 ميليون و 2۰۰ هزار يورو از محل منابع صندوق 
توسعه ملي با قرارداد عامليت اين بانك استفاده كرده است.  
براساس اين گزارش، شركت پليمر پاكت پرند زاهدان در 
شهرك صنعتي زاهدان احداث شده و با بهره برداري از آن 

براي 16۰ نفر شغل مستقيم ايجاد شد.

 افتتاح فروغ سبز خزر
 ش��ركت صنايع غذايي فروغ سبز خزر با تسهيالت 
س��رمايه ثابت يك ميلي��ارد و 5۰۰ ميلي��ون توماني و 
تسهيالت سرمايه در گردش 8۰۰ ميليون توماني بانك 

صنعت و معدن در هفته دولت به بهره برداري رسيد.
 

 افتتاح شركت مالت خشك آنديا زنجان 
همچنين با استفاده از تسهيالت بانك صنعت و معدن، 
ش��ركت مالت خشك آنديا زنجان طي مراسمي با حضور 
مونس��ان معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان ميراث 
فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و گردش��گري، درويش اميري 
استاندار زنجان، رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
و تعدادي از مقامات سياس��ي و اقتصادي استان در هفته 

دولت به بهره برداري رسيد.

اخبار

گردش مالي بدون اسكناس به روزي 4هزار ميليارد تومان رسيده است

هر خانواده ايراني روزانه 2 خريد الكترونيكي دارد
 هر ايراني هر دو روز يك تراكنش بانكي انجام مي دهد   بانك هاي ايران به جاي دريافت كارمزد، بابت ابزارهاي پرداخت اجاره مي پردازند

نرخ طال تنها متناسب با نوسان اونس جهاني باال رفت 

عدم واكنش بازار ارز و طال به كاهش نرخ سود
گروه بانك و بيمه| 

در شرايطي كه اجراي مصوبه كاهش نرخ سود سپرده 
يك س��اله به 15 درصد و كوتاه مدت به 1۰درصد، از روز 
گذشته در دستور كار ش��بكه بانكي قرار گرفته و بانك 
مركزي بر نظارت آن تاكيد كرده است، برخي كارشناسان 
انتظار دارند كه ش��اهد تاثير كوتاه مدت و بلندمدت اين 
سياس��ت بانكي بر بازارهاي مختلف از جمله بازار سكه 
و ارز، مس��كن، تركيب س��پرده هاي بانكي و... باشند. اما 
عده يي ديگر از صاحب نظران معتقدند كه اثر اين سياست 
در كوتاه مدت خيلي زياد نخواهد بود زيرا اكثر سپرده ها 
با نرخ هاي قبلي باقي مانده و حتي روزش��مار نيز تغيير 
چنداني نيافته است ضمن اينكه تغييرات متاثر از كاهش 
نرخ سود در يك سال گذشته رخ داده و نمي توان انتظار 

تغيير زيادي را داشت. 
به گزارش »تعادل« اگرچ��ه در بازار ارز و طال تغيير 
چنداني را ش��اهد نيس��تيم و نرخ طال تحت تاثير رشد 
اونس طال در بازار جهاني افزايش يافته اما ش��اخص كل 
بورس و اوراق بهادار تهران روز شنبه با رشد 155 واحدي 
روي رقم 83هزار و 428 واحد ايس��تاده و برخي فعاالن 
بازار بورس معتقدند كه بازار س��رمايه به تدريج واكنش 
مثبت نش��ان مي ده��د و در كوتاه مدت ش��اهد افزايش 
ش��اخص خواهيم بود اما از آنجا ك��ه تغييرات بنيادي و 
اصولي و ريش��ه يي به تحوالت گس��ترده تري نياز دارد، 
نمي توان انتظار رونق زيادي داشت زيرا كاهش نرخ سود 
به 15درصد اثر چنداني بر تركيب س��رمايه گذاري ها در 
كوتاه مدت ندارد اما اگر در بلندمدت روي توليد و اشتغال 
اثرگذار باش��د و رش��د اقتصادي باال برود در آن صورت 
تقاض��ا در بورس و بازار ارز، طال، مس��كن و... نيز افزايش 
يافته و موجب رونق بازارهاي مختلف خواهد شد و حتي 
بانك هاي كشور نيز با كاهش هزينه هاي خود به سمت 
بهبود سودآوري و اثر آن بر شاخص بورس خواهند بود. 

ام��ا در مقابل عده يي از صاحب نظ��ران معتقدند كه 
اجراي تصميمات جديد بان��ك مركزي، تاثير زيادي در 
كوتاه مدت بر بازارهاي مختلف و خروج سپرده ها نخواهد 
داش��ت، زيرا در فرصت 11روزه ابتداي شهريور، بسياري 
از بانك ها و موسسات اعتباري، قراردادهاي يك ساله خود 
را با بس��ياري از مش��تريان و از جمله مشتريان با حجم 
سپرده هاي باال تمديد كرده اند و لذا اين تصميمات باعث 

خروج بخش عمده يي از سپرده ها نخواهد شد. 
در كنار اين اقدامات بانك ها، تعدادي از موسس��ات و 
بانك هاي خصوصي نيز به مش��تريان خود وعده داده اند 
كه نگران س��ودهاي روزشمار خود نباشند زيرا براي آن 
نيز برنامه ريزي ش��ده و در نتيجه بخشي از سپرده هاي 

كوتاه م��دت و روزش��مار نيز با س��ودهاي م��ورد انتظار 
مشتريان همچنان در برخي بانك ها باقي خواهند ماند. 

برخي كارشناسان با اشاره به تغيير تركيب سپرده هاي 
بلندمدت و كوتاه مدت در يك سال اخير مي گويند كه بعد 
از كاهش نرخ س��ود به 15 درصد از س��ال گذشته، سهم 
س��پرده بلندمدت به حدود 47 درصد و س��هم س��پرده 
كوتاه مدت به 53 درصد كل سپرده هاي درازمدت رسيده 
و تغييرات خود را انجام داده و بعيد است كه تاثير چنداني 

را در كوتاه مدت شاهد باشيم. 
با وجود كاهش نرخ سود در اكثر بانك ها، در اين ميان 
بانك هاي متخلفي هس��تند كه حتي در نخس��تين روز 
اجرايي شدن بخشنامه، نرخ سود 23 درصد براي حساب 
ساالنه خود تعريف مي كنند؛ نرخ هايي كه از قبل وجود 

داشته و همچنان ادامه دارند. 
در كن��ار اين تحوالت، بانك ها در قب��ال ارقام باال به 
مشتريان اعالم مي كنند كه كمي صبر كنيد تا چند روزي 
از اجراي بخشنامه بگذرد، زيرا قرار است طرح هاي ويژه 
براي پرداخت س��ودهاي باالتر ابالغ ش��ود. اين در حالي 
است كه بر اساس بخشنامه بانك مركزي هر طرحي براي 

دور زدن سود بانكي ممنوع است. 
در رابطه با نرخ كوتاه مدت نيز اكثر بانك ها و ش��ايد 
تمام آنها نرخ روزشمار و كوتاه مدت خود را به 1۰ درصد 
كاهش داده اند؛ حتي بانك هايي كه پيش تر نرخ هاي باالتر 
از 2۰ درص��د پرداخت مي كردند. اما در عين حال برخي 
بانك ها اعالم كرده اند كه نگران نباشيد در روزهاي آينده 
طرح هايي براي حفظ سودآوري سپرده ها انجام مي شود. 
اين نكات نشان مي دهد كه نوعي مقاومت براي اجراي 
تصميم بانك مركزي وجود دارد كه باعث خواهد شد اثر 
كوتاه مدت كاهش نرخ ها را بر بازار ش��اهد نباش��يم و بر 
اين اساس بايد منتظر بود تا در روزهاي آينده اثر واقعي 
كاهش نرخ سود و برنامه بانك مركزي بر بورس، بازارهاي 

ارز، طال، سكه، خودرو و مسكن را شاهد باشيم. 

 تاثير اندك بر بازار طال و ارز 
تحوالت بازار ارز و س��كه و طال در روز گذشته و روز 
اول اجراي كاهش نرخ سود نيز نشان مي دهد كه بازار ارز 
و طال چندان واكنش��ي نسبت به اين تحوالت و كاهش 
نرخ سود نش��ان نداده و بازار طال نيز تحت تاثير نوسان 
اونس جهاني است. نرخ هر اونس طال در بازار جهاني عصر 
روز گذش��ته به 1325 دالر رسيده و برخي اقتصاددانان 
معتقدند كه تحت تاثير بي ثباتي هاي مختلف در جهان، 
نرخ طال باز هم در آينده افزايش خواهد داش��ت. برخي 
كارشناس��ان نيز گفته اند كه به دليل توفان در امريكا و 

خس��ارت هاي سنگين، نرخ طال افزايش بيشتري داشته 
است. براين اس��اس، نرخ طال روز گذشته در بازار طالي 
ايران نيز افزايش نسبي داشته و هر گرم 18عيار به 125 

هزار تومان رشد كرد. 
رييس اتحاديه طال و جواه��ر با اعالم داليل افزايش 
نرخ هر گ��رم طالي 18عيار به 125ه��زار تومان گفت: 
ميزان معامالت در اين بازار عادي اس��ت. نرخ هر اونس 
طالي جهاني بعد از توفان ها رشد قابل توجهي يافت، در 
هفته گذشته نه تنها نرخ دالر در بازارهاي جهاني كاهش 
يافت، بلكه ارزش اين ارز در مقابل پوند نيز با افت مواجه 
شد. با افزايش قيمت طال در بازارهاي جهاني نرخ ها نيز در 
بازار داخلي رشد مي كند و دو عامل افزايش نرخ هر اونس 
طالي جهاني و كاهش ن��رخ ارز بر بازار داخل تاثيرگذار 
بوده اس��ت. رييس اتحاديه طال و جواهر در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا اجراي بخشنامه نرخ سودي بانك مركزي 
بر بازار طال تاثير داش��ته است، خاطرنشان كرد: هر چند 
س��پرده ها به سمت بازار طال س��وق نيافته است؛ اما اين 
امر به صورت غيرمستقيم در اين بازار منعكس مي شود. 

وي درباره وضعيت داد وس��تد در بازار طال نيز گفت: 
وضعيت معامالت در اين بازار عادي است و ميزان خريد 
و فروش ها تغيير چنداني نداشته است. با توجه به اينكه 
در آس��تانه ماه هاي محرم و صفر ق��رار داريم و اين بازار 
در اين دو ماه با ركود مواجه مي شود؛ بنابراين هم اكنون 
وضعيت معامالت در اين بازار بدون تغيير است.  هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز شنبه در بازار تهران 
با 7۰۰تومان افت نسبت به روز پنج شنبه، يك ميليون و 
238هزار و 3۰۰تومان فروخته شد. همچنين هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 19هزار و 5۰۰تومان 
رشد، يك ميليون و 222هزار تومان است. هر قطعه نيم 
س��كه بهار آزادي نيز با 6هزار و 4۰۰تومان رش��د، 655 
هزار تومان داد و س��تد شد؛ در عين حال، هر قطعه ربع 
س��كه بهار آزادي نيز با يك ه��زار و 6۰۰ تومان افزايش 
نسبت به روز پنج شنبه، 38۰هزار تومان قيمت خورد. هر 
قطعه س��كه گرمي نيز با 2هزار تومان افت نسبت به روز 
پنج شنبه، 251هزار تومان است؛ همچنين هر گرم طالي 

18عيار نيز در بازار، 125هزار و 175تومان معامله شد. 
ديروز در ب��ازار ارز آزاد، صرافي ها ه��ر دالر امريكا را 
با افزاي��ش 4توماني 3هزار و 878 توم��ان ارزش گذاري 
كردند؛ همچنين هر يورو با افت يك توماني نسبت به روز 
پنج شنبه 4هزار 716تومان فروخته شد و قيمت هر پوند 
انگليس نيز با 23تومان افزايش 5 هزار و 12تومان است. 
در بازار ارز مبادله يي نيز روز ش��نبه 11ش��هريور 96 
نرخ رس��مي 3۰ ارز افزاي��ش و 8 ارز كاهش يافته و نرخ 

يك ارز هم تغييري نسبت به روز پنج شنبه نداشته است. 
نرخ رسمي دالر با 38ريال افزايش 3324.6تومان، پوند 
با 177ريال رش��د 43۰5.4توم��ان و يورو با افت 7ريالي 

3943.3تومان ارزش گذاري شد. 
اخت��الف دالر آزاد و مبادله يي اكنون به 553 تومان 
رس��يده و نش��ان مي دهد كه تقاضا براي دالر آزاد تغيير 
چنداني نداش��ته است. به عبارت ديگر تقاضا در بازار ارز 

تحت تاثير كاهش نرخ سود بانكي نبوده است. 

 اثر توفان بر نرخ طال 
بازار طال در هفته گذش��ته ش��رايط متفاوتي از قبل 
داشت و نرخ انواع طال با افزايش معنادار و قابل مالحظه  
قيمت همراه شد؛ به گونه يي كه هر گرم طالي 18عيار 
ركورد 5 ساله اش را شكست و با افزايش 5۰۰۰ توماني از 

123هزار تومان هم گذر كرد. 
قيمت هر گرم ط��الي 18عيار در روز 31ش��هريور 
118هزار و 688 تومان در بازار عرضه ش��د و از اين روز 
به بعد روند افزايش��ي قيمت ها در بازار طال آغاز شد. در 
روزهاي ابتدايي شهريور قيمت طال به بيش از 119هزار 
تومان رسيد و بعد از آن به حدود 121هزار تومان صعود 
ك��رد. اين حركت افزايش��ي قيمت طال ادام��ه دار بود و 
روز هش��تم ش��هريور به 122هزار و 5۰۰ تومان رسيد و 
نهم ش��هريور ركورد 5 س��اله خود را شكست و از گرمي 
123هزار تومان گذر كرد. بررسي قيمت  هر گرم طالي 
18عي��ار نش��ان مي ده��د از اواخر مرداد ت��ا 1۰روز اول 
شهريور با افزايش حدود 5۰۰۰ توماني همراه بوده است. 
 همي��ن وضعي��ت براي ه��ر مثقال طال ني��ز وجود 
داش��ت؛ به گونه يي كه حدود 1۰روز گذشته هر مثقال 
ط��ال 21هزار توم��ان افزايش قيمت را تجرب��ه كرد و از 
514 ه��زار تومان به 535 هزار و 4۰۰تومان در روز نهم 
شهريور رسيد كه اين قيمت براي اين نوع طال نيز ركورد 
جديدي به حس��اب مي آيد. هر اونس طال در بازار نيز با 
تغييرات زيادي در همين بازي زماني همراه شد و از نرخ 

1286دالر اواخر مرداد گذر كرد و به 1325دالر در پايان 
1۰روز اول شهريور ماه رسيد. در اين باره رييس اتحاديه 
طال و جواهر گفته كه در روزهاي گذش��ته توفاني كه در 
امريكا اتفاق افتاده باعث شده خيلي از مسائل اقتصادي 
تحت تاثير قرار بگيرند. به گفته وي، اين توفان آن قدر در 
اقتصاد منطقه امريكا اثر گذاشته كه ارزش دالر تضعيف 
شده و از طرفي چون اين توفان در تگزاس رخ داده، باعث 
شده خيلي از شاخص هاي ارزش سهام در آن منطقه به 
 شدت كاهش پيدا كند. البته رييس اتحاديه طال و جواهر، 
ديگ��ر عامل گراني در بازار طال را ب��اال رفتن ارزش يورو 
در مقابل دالر مي داند و مي گويد افزايش نرخ يورو باعث 
شده، ارزش دالر كاهش پيدا كند و در نتيجه قيمت طال 

با توجه به كاهش ارزش دالر باال رود. 

 حفظ بخش عمده سپرده ها در بانك ها
بانك ها و موسسات اعتباري براساس اجراي بخشنامه 
8  بندي بانك مركزي موظفند س��ود علي الحساب براي 
س��پرده هاي يك س��اله را 15 درصد و س��ود سپرده هاي 

روزشمار را حداكثر 1۰ درصد در نظر بگيرند. 
در 11روز گذش��ته برخي بانك ه��اي خصوصي هر 
آنچه در توان داش��تند را براي جذب س��پرده رو كردند. 
ابزار جذب س��پرده هم نرخ سود باال بود. هر چه بود اين 
11روز پرماجرا و ش��لوغ براي كارمندان ش��عب بانك ها 
گذش��ت و اكنون زمان اجراي بخش��نامه بانك مركزي 
اس��ت. بخشنامه يي كه نرخ هاي سود تعيين شده در آن 

براساس مصوبه سال گذشته بانك مركزي است. 
ريي��س كل و قائم مقام بان��ك مركزي بر اجراي اين 
بخش��نامه تاكيد و اعالم كرده اند ب��ا بانك هاي متخلف 
قاطعانه برخورد خواهد شد. اميد است برخي بانك هاي 
بر هم زننده تعادل در بازار پول كه بر شدت آن در 11روز 
گذش��ته افزوده بودند حداقل از اين به بعد در چارچوب 
مق��ررات حركت كرده و دوباره ب��ا رفتارهاي دالل مآبانه 

فضاي جديد ترسيم شده را به هم نزنند. 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
براي مقايسه عملكرد بانك شهر در بازار تراكنش هاي 
بانكي كشور، نگاهي به آمار كل شبكه بانكي در تهران و 
ساير استان ها، نشان مي دهد كه بانك شهر با وجود سابقه 
كوتاه و چند ساله خود توانسته است نفوذ قابل توجهي در 

بازار بانكداري الكترونيك كشور داشته باشد. 
مجموع كل تعداد تراكنش هاي كشور در ارديبهشت 
96 معادل 1284 ميليون ب��وده كه 422 ميليون معادل 
32.8 درصد يعني يك س��وم كل كشور متعلق به تهران 
و 862 ميليون يا 67 درصد متعلق به ساير استان ها بوده 
است. براين اساس ايرانيان روزانه 41.5 ميليون تراكنش 
بانكي انجام داده اند يعني هر دو نفر ايراني يك تراكنش 
در روز انج��ام داده ي��ا هر ايراني، ه��ر دو روز يك بار يك 
تراكنش انجام مي دهد و به عبارت ديگر، هر خانوار 4 نفره 

ايراني روزانه دو تراكنش بانكي انجام مي دهد. 
 از طري��ق موبايل، 121.6ميلي��ون پرداخت قبض و 
خريد ش��ارژ، 479 خريد و 87 مانده گيري انجام ش��ده 
است. به عبارت ديگر، سهم موبايل از تراكنش هاي بانكي 

تنها 9.5 درصد است. 
همچنين از طريق پايانه فروش، 953 ميليون خريد، 
81ميلي��ون مانده گي��ري و 94 ميلي��ون پرداخت قبض 
انجام ش��ده و براين اساس 88 درصد تراكنش هاي بانكي 

همچنان از طريق پايانه هاي فروش انجام مي شود. 
 از طريق اينترنت نيز 3۰ ميليون خريد، 5.2 ميليون 
پرداخت قبض و خريد شارژ انجام شده است. يعني سهم 

اينترنت تنها 2.8 درصد كل تراكنش هاست. 

 مبلغ تراكنش هاي كشور 
مجموع كل مبلغ تراكنش هاي كشور در ارديبهشت 
96 معادل 132.8 هزار ميليارد تومان بوده كه 46.5 هزار 
ميليارد تومان معادل 35 درصد يعني بيش از يك س��وم 
متعل��ق به تهران و 86.3 هزار ميليارد تومان يا 65 درصد 

متعلق به ساير استان ها بوده است. 
از طريق موبايل، 692 ميليارد پرداخت قبض و خريد 
ش��ارژ و 7.4 ميليون تومان خريد انجام ش��ده اس��ت. به 
عبارت ديگر، س��هم موبايل از مبلغ تراكنش هاي بانكي 
تنها ۰.5 درصد اس��ت. همچنين از طريق پايانه فروش، 
119.6 هزار ميليارد تومان خريد، و 2715 ميليارد تومان 
پرداخت قبض و خريد ش��ارژ انجام شده و براين اساس 
92درصد مبلغ تراكنش ه��اي بانكي همچنان از طريق 
پايانه هاي فروش انجام مي ش��ود.  از طريق اينترنت نيز 
8574 ميلي��ارد تومان خري��د، 1246 ميلي��ارد تومان 
پرداخت قبض و خريد شارژ انجام شده است. يعني سهم 

اينترنت تنها 7.4 درصد كل مبلغ تراكنش هاست. 

 متوسط هر تراكنش 103 هزار تومان
 متوس��ط مبلغ هر تراكنش در كل كشور 1۰3 هزار 
توم��ان، در ته��ران 11۰ هزار تومان و در سايراس��تان ها 

1۰۰ هزار تومان بوده است. 

 تعداد و مبلغ تراكنش ها در تهران 
در ارديبهش��ت 96، از طريق موبايل، 119.8ميليون 
پرداخ��ت قب��ض و خري��د ش��ارژ، 479 خري��د و 87 
مانده گي��ري، از طريق پايانه فروش، 231 ميليون خريد، 

14 ميليون مانده گيري و 28.7 ميليون پرداخت قبض و از 
طريق اينترنت نيز 23.2 ميليون خريد، 5 ميليون پرداخت 

قبض و خريد شارژ انجام شده است. 
در ته��ران از طريق موبايل، 7.4ميليون تومان خريد 
و 675 ميلي��ارد تومان پرداخت قبض و خريد ش��ارژ، از 
طريق پايانه فروش، 37.7 هزار ميليارد تومان خريد، 995 
ميليارد تومان پرداخت قبض و خريد ش��ارژ، و از طريق 
اينترنت نيز 6 هزار ميليارد تومان خريد، يك هزار ميليارد 

تومان پرداخت قبض و خريد شارژ انجام شده است. 

 تعداد و مبلغ تراكنش ها در استان ها 
در سايراس��تان ها، از طري��ق موباي��ل، 1.79ميليون 
پرداخ��ت قبض و خريد ش��ارژ، از طري��ق پايانه فروش، 
و  مانده گي��ري  66.5ميلي��ون  خري��د،  722 ميلي��ون 
65.3 ميلي��ون پرداخ��ت قبض و از طري��ق اينترنت نيز 
6.56ميليون خريد، 78 هزار پرداخت قبض و خريد شارژ 

انجام شده است. 
در س��اير اس��تان ها، از طريق موباي��ل، 17 ميليارد 
توم��ان پرداخت قبض و خري��د ش��ارژ، از طريق پايانه 
فروش، 82 ه��زار ميليارد تومان خري��د، 172۰ ميليارد 
تومان پرداخت قبض و خريد ش��ارژ، و از طريق اينترنت 
نيز 2.4هزار ميليارد توم��ان خريد، 2۰6 ميليارد تومان 

پرداخت قبض و خريد شارژ انجام شده است. 

 تعداد پايانه هاي تراكنش دار
تع��داد پايانه هاي تراكنش دار در كش��ور 5 ميليون و 
321 هزار بوده كه 4 ميليون و 194هزار در ساير استان ها 
و 1 ميليون و 127 هزار در تهران بوده است. از اين تعداد 
1453 پايانه موبايل و 22573 پايانه اينترنتي بوده و بقيه 

پايانه فروش گزارش شده است. 

 نسبت كارمزدهاي پرداختي 
 در ح��ال حاضر نه تنها بانك ه��ا بابت تراكنش هاي 
معمولي مشتريان خود پولي دريافت نمي كنند بلكه عمال 
بابت اجاره خودپرداز، كارتخوان و استفاده از دستگاه هاي 

ديگر بانك ها اجاره و كارمزد پرداخت مي كنند. 
مبل��غ كارمزد پرداخت��ي در خرداد 96 ب��ه ازاي هر 
1۰۰ هزار ريال معادل 1۰9.42 ريال بوده و نشان دهنده 
استفاده بانك از ابزارها و سرمايه هاي در اختيار بانك هاي 
كش��ور در نقاط مختلف اس��ت. و البته اگر مشتريان از 
ابزارهاي بانك خود استفاده كنند در نتيجه ميزان كارمزد 
پرداختي بانك ها كاهش مي يابد نسبت كارمزد پرداختي 
ب��ه ازاي هر 1۰۰ هزار ريال تراكنش خريد با احتس��اب 
اجاره بهاي ابزارهاي كارتخوان ني��ز در خرداد 96 نيز به 
ميزان 266 ريال بوده و نش��ان مي دهد كه بانك ها براي 
رفاه حال مش��تريان خود، اقدام به اجاره كارتخوان ها در 
نقاط مختلف كشور كرده اند. نسبت كارمزد پرداختي به 
ازاي ه��ر 1۰۰ هزار ريال تراكنش پرداخت قبض و خريد 
شار ژ نيز معادل 657 ريال در كل شبكه بانكي بوده است. 
مردم همچنان بيشترين مبلغ تراكنش خود را از طريق 
كارتخوان هاي فروشگاهي انجام مي دهند و البته در اينده 
با رشد استفاده از موبايل، بانك ها از مزيت باالي موبايل 
روبه توس��عه خود بهره مند خواهند ش��د و اين موضوع 
ضرورت تدوين كارمزدهاي مناسب در استفاده از ابزارها و 

تراكنش ها را مطرح خواهد كرد. 

 سهم 78 درصدي استان ها از تعداد تراكنش 
خودپردازها 

تراكن��ش  41۰ ميلي��ون  از   ،96 ارديبهش��ت  در 
خودپردازه��ا در كش��ور، تع��داد 89 ميلي��ون تراكنش 
خودپردازها در تهران و 321 ميليون تراكنش خودپردازها 

در ساير استان ها رخ داده است. يعني 21.7 درصد متعلق 
به تهران و 78.3 درصد متعلق به ساير استان ها بوده است. 
از 2۰.31ميليون تراكنش پايانه ش��عب در كش��ور، 
ني��ز 3.63 ميلي��ون تراكن��ش پايانه ش��عب در تهران و 
16.67 ميلي��ون تراكنش پايانه ش��عب متعلق به س��اير 
استان ها بوده است. يعني 18 درصد در تهران و 82 درصد 

در استان ها رخ داده است. 

 سهم 73 درصدي استان ها از مبلغ تراكنش 
خودپردازها 

در فروردي��ن ماه 96 مبلغ پرداخت ش��ده از طريق 
خودپردازها مع��ادل 1۰4.5 هزار ميليارد تومان بوده كه 
28.17 ه��زار ميلي��ارد تومان آن در ته��ران و 76.3 هزار 
ميليارد تومان در سايراس��تان ها انجام شده است. يعني 
27 درصد مبلغ تراكنش خودپردازها در تهران و 73 درصد 
در اس��تان ها وصول ش��ده اس��ت. همچنين 47.4هزار 
ميليارد توم��ان مبلغ تراكنش ها از طريق پايانه ش��عب 
در كل كش��ور بوده كه ته��ران 15.5 هزار ميليارد تومان 
و سايراس��تان ها 31.92 هزار ميليارد تومان بوده اس��ت. 
سهم تهران از مبلغ تراكنش هاي پايانه هاي شعب معادل 

33 درصد و ساير استان ها 67 درصد بوده است. 
 

 سهم 32 درصدي استان تهران از بازار 
كارت هاي بانكي 

براس��اس آماري كه فروردين 96 منتشر شده تعداد 
412.6ميلي��ون كارت بانكي ش��امل كارت برداش��ت و 
كارت اعتب��اري و كارت هديه در كش��ور فعال بوده كه 
13۰.57ميليون كارت در تهران و 282 ميليون كارت در 
ساير استان ها صادر ش��ده و سهم استان تهران از تعداد 
كل كارت ها معادل 31.7 درصد متعلق به اس��تان تهران 

بوده است. آمارهاي فروردين سال 96 در بازار 33 بانك و 
موسسه اعتباري نشان مي دهد كه از مجموع 271 ميليون 
كارت برداشت در كل كشور استان تهران 67.15 ميليون 
كارت برداش��ت معادل 25 درصد را صادر كرده است. در 
ساير استان ها نيز 2۰4 ميليون كارت برداشت فعال بوده 
اس��ت. آمارهاي سال 96 نش��ان مي دهد كه از مجموع 
139.8ميلي��ون كارت هديه يا خريد در كل كش��ور نيز 
در اس��تان تهران 63ميلي��ون كارت هديه فعال بوده كه 
معادل 45 درصد در تهران صادر ش��ده است. از مجموع 
1.47 ميليون كارت اعتباري در كل كشور نيز 431 هزار 
در تهران و 1.۰5ميليون كارت اعتباري در ساير استان ها 
صادر ش��ده است. يعني حدود 3۰ درصد در تهران فعال 

بوده است. 

  بيش از 21 درصد خودپردازها 
و پايانه شعب درتهران

 در ابت��داي س��ال 96 تع��داد 46778 خودپرداز در 
 كش��ور ش��امل 11591 خودپرداز در ته��ران و 35187 
خودپ��رداز در س��اير اس��تان ها فعال بوده اس��ت. يعني 

25 درصد خودپردازها در تهران فعال بوده است. 
آمارهاي ابتداي س��ال 96 نش��ان مي دهد كه تعداد 
پايانه شعب 71712 در كشور بوده كه 15۰27 در تهران 
 و 56685 در اس��تان ها فعال بوده است. به عبارت ديگر

21 درصد پايانه هاي شعب متعلق به تهران است. 

 مزيت باالي ابزار موبايلي و آينده بازار 
تراكنش هاي بانكي 

در خ��رداد 96 و براس��اس گزارش ش��اپرك، برخي 
بانك ها در شبكه بانك هاي پذيرنده با سهم روبه رشدي 
از نظر تعداد و مبلغ تراكنش از طريق ابزارهاي پرداخت 
شامل كارتخوان فروشگاهي، پذيرش اينترنتي و پذيرش 
موبايلي برخ��وردار بوده و به خص��وص در ابزار پذيرش 
موبايل��ي كه در آينده به ابزار مس��لط و اول بازار تبديل 
خواهد شد، سهم باالي 1۰ درصدي از نظر تعداد تراكنش 
موبايلي و 7.5درصدي از نظر مبلغ تراكنش موبايلي را به 
خود اختصاص داده اند. باالترين سهم تعدادي از پذيرش 
تراكنش��هاي هر بانك پذيرنده در خصوص ابزار پذيرش 
موبايلي در خرداد ماه 96 در تراكنشهاي بانك هاي كشور 
به بانك هاي »ش��هر« و »آينده« اختصاص داشته است. 
در بازار ابزار پذيرش موبايلي تعداد بسيار كمي از بانك ها 
س��هم قابل توجهي از پذيرش تراكنش هاي ب��ازار را در 
اختيار گرفته اند كه به ترتيب بانك »ملت« و پس از آن 
بانك »شهر« و بانك »پارسيان« رتبه هاي اول تا سوم در 
بازار ابزار پذيرش موبايلي را در اختيار دارند. در خرداد 96 
باالترين سهم تعدادي ابزار پذيرش اينترنتي بعد از بانك 
ملت به بانك هاي »شهر«، »پارسيان« و »آينده« اختصاص 
داش��ته است. در اين بررس��ي ارزش ريالي تراكنش هاي 
صادر شده هر بانك ازارزش ريالي تراكنش هاي پذيرش 
شده توسط همان بانك كسر مي گردد و بيانگر عملكرد 
مطلوب بانك در جذب منابع مالي مي باشد؛ چراكه بيشتر 
از آنكه منابع مالي از حساب هاي آن خارج شود، پول وارد 
حساب هاي پذيرندگان آن شده است و حساب منفي به 
معناي از دست دادن پول و خروج پول از بانك از طريق 

تراكنش هاي خرداد ماه است. 



 Sun. September   يك شنبه      12  شهريور 1396     12   ذي الحجه 1438  شماره   911  2017 .3 
bourse@taadolnewspaper.ir  66420769 

5 بازار سرمايه
سازمان بورس تاييد كند 

مناقصه به بورس كاال مي آيد
مدير كااليي كارگزاري ارديبهشت ايرانيان پيرامون 
مزاياي بازار فرعي بورس ك��االي ايران گفت: اين بازار 
شراي��ط متفاوتي با تاالر اصل��ي دارد. به اين ترتيب كه 
كااله��ا استمرار عرض��ه ندارند و مي توانن��د به صورت 
م��وردي پذيرش و عرضه شوند. ب��ه گزارش مهر، سيد 
محمد پورسيدآقايي اف��زود: شركت  راه آهن جمهوري 
اسالم��ي ايران چهار سالي اس��ت محصوالت ضايعاتي 
خ��ود را در بورس كاال با قيمتي واقعي، شفاف و به دور 
از رون��د طوالني مزايده ها مي فروشد، زيرا كش��ف نرخ 
و شفافي��ت معامالتي در بورس كاال حاك��م بوده و در 
فرآيند كش��ف قيمت، ش��ك و شبهه هايي كه در حال 
حاض��ر در مزايده هاي برگزار ش��ده مطرح است، وجود 
ندارد.اي��ن كارشن��اس بازار سرمايه به تس��ريع فرآيند 
فروش كاال در بازار فرعي برخالف فرآيند مزايده اشاره 
كرد و گفت: در مزايده به روش سنتي، هر عرضه كننده 
بايد كاالي مورد نظر خود را براي فروش آگهي كند و به 
مزايده بگذارد. اين كارگزار بورس كاال با اشاره به زمانبر 
بودن فرآيند برگزاري مزايده كه عمدتا براي سازمان ها 
و نهادهاي دولتي برگزار مي ش��ود، تاكيد كرد: فرآيند 
مزايده حدود سه تا چهار ماه زمان مي برد. اما اين فرآيند 
در بورس كاال كمتر از يك هفته از زمان ارائه درخواست 
عرضه كننده انجام مي شود. به طوري كه كاالي پذيرش 
ش��ده در كمتر از يك دقيقه مورد معامله قرار مي گيرد 
و كاال به باالترين قيمت پيش��نهادي فروخته مي شود 
و تس��ويه آن نيز طي سه روز آت��ي به طور كامل انجام 
مي شود. وي افزود: بدين ترتيب هم فروشنده كاال بدون 
هيچ مانعي پ��ول خود را دريافت مي كند و هم خريدار 
فرآيندي طوالني را سپري نمي كند. ضمن اينكه هر دو 
طرف معامله با توجه به ارائه وثايق الزم، متعهد به ايفاي 
تعه��دات خود بوده و مي دانند كه تخطي از آن موجب 
جريمه آنها خواهد شد. وي پيش��نهاد اجراي مناقصات 
از مس��ير ب��ورس ك��اال را ارائه كرد و گف��ت: در مقابل 
جايگزين��ي بازار فرعي با فرآين��د شبهه برانگيز مزايده، 
بهت��ر است فرآيند مناقصات نيز در ب��ورس كاال انجام 
شود. البته مقدمات آن در بورس كاال فراهم شده و اين 
امر در سازمان بورس در حال پيگيري است. اين كارگزار 
بورس كاال اف��زود: در اين صورت، خريدار مي تواند نياز 
خود را به هر كااليي در بازار فرعي بورس كاال اعالم كند 
و فروشندگاني كه كاالي آنها در بورس پذيرش شده با 
رقاب��ت منفي روي قيمت، كاالي خود را به پايين ترين 

نرخ پيشنهادي به متقاضي خريد مي فروشند. 
وي تحقق اي��ن برنامه را تحول بزرگي در معامالت 
كل كش��ور دانس��ت و اظهار كرد: مجموعه هاي دولتي 
ني��ز مي توانند ني��از خود را روي تابل��وي فرعي بورس 
كاال بياورند. همچنين مي ت��وان در حوزه خدمات كاال 
نيز وارد بازار فرعي بورس كاال شد و مجموعه هايي كه 
كاالهاي خود را خريداري كرده اند، براي حمل بار خود 
به اين تاالر اعالم نياز كنند و شركت هاي فعال در حوزه 
باربري در رقابت با ساير رقباي خود پايين ترين قيمت 
را پيشنهاد كنند تا به عنوان برنده حمل بار متقاضي را 

بر عهده بگيرند.

ساختمان آجري

براي سومين بار متوالي طي۸ ماه اخير رخ داد

كركره »تاالرشيشه اي« با  اهرم »كنتورسازي« پايين كشيده شد
اين نخستين بار بود كه از ابتداي شروع معامالت بورس تهران در هاي اصلي اين بازار روي عموم مردم بسته شد

 گروه بورس | سياوش فرهادي|
تاالر شيش��ه يي بورس تهران در نخس��تين روز كاري 
هفت��ه جاري باز ه��م شاهد تجمع اعتراض��ي سهامداران 
شركت كنتورس��ازي بود. مالباختگان اي��ن شركت براي 
سومين بار متوالي با راه اندازي تجمعي، نسبت به روند كند 
رسيدگي به شكايت و تقلب صورت گرفته در اين شركت 
پذيرش ش��ده در بورس، با س��ر دادن شعارها و در دست 
گرفتن پالكاردهاي��ي اعتراض كردند. اين ب��ار اعتراضات 
به حدي بود كه مس��ووالن شركت بورس اقدام به بس��تن 
در هاي تاالر شيش��ه يي كرده و از ورود افراد و معترضان به 

تاالر معامالت ممانعت كردند.  
به گزارش »تعادل« ساعت 8:30دقيقه هر روز در هاي 
كركره يي بورس تهران باال مي رود تا سهامداراني كه هنوز 
حض��ور در تاالر حافظ را به چرخي��دن در فضاي مجازي 
ترجيح مي دهند با در بسته تاالر شيشه يي مواجه نشوند. اما 
ديروز در هاي بورس تهران به دليل آنچه تجمع سهامداران 
كنتورس��ازي معترض در مقابل ت��االر معامالت سهام در 
 خياب��ان حافظ عنوان شده، ب��راي سومين بار متوالي طي

8 ماه اخير روي مردم بسته شد. 
بر اين اس��اس روز 11شهريورماه سال 96 و در دقايق 
ابتدايي شروع معامالت بورس تهران، كركره تاالر شيشه يي 
باز نش��ده توسط حراست بورس بس��ته شد كه اين اتفاق 
ن��ادر براي سومين بار تكرار شددر حالي كه در هاي بورس 
تهران حدود 8 ماه قبل در 18 بهمن ماه 9۵و بعد از آن در 
10 تيرماه سال جاري به دليل اين دست اعتراض ها، البته 
در ساعات پاياني معامالت روي عموم سهامداران معترض 

بسته شده بود. 
بررسي هاي »تعادل« نشان مي دهد كه اين نخستين بار 
است، از ابتداي شروع معامالت بورس تهران در هاي اصلي 
اي��ن بازار روي عموم مردم بس��ته شده است. مش��اهدات 
خبرنگ��ار م��ا از تجم��ع روزگذشته نش��ان مي دهد كه با 
گذشت ساعت از 10 صبح بر تعداد تجمع كنندگان اندكي 
اف��زوده شد و شعاره��اي پراكنده يي همچ��ون »... خونه 
نمي خواهي��م« درخواست استعفاي مديران ارشد از جمله 
رييس اتاق اصناف و رييس سازمان بورس را سر مي دادند. 
اي��ن تجمع رنگ و بوي خانوادگي گرفته بود، خانواد ه هاي 
سهام��داران معترض كنتور س��ازي در اين تجمع شركت 
ك��رده و ده ها نف��ر از مالباختگان كنتورس��ازي در مقابل 
ورودي ت��االر حافظ تحصن كرده  بودن��د. از طرفي نيروي 
انتظامي با حضور پررنگ خود، مانع از اقدامات حاشيه يي 
در اين تجمع شد.  يكي از مالباختگان كنتورسازي هدف 
از راه اندازي اين تجمع را عدم پاسخگويي صحيح، شفاف و 

رودرروي مسووالن سازمان بورس با سهامداران عنوان كرد 
و گفت كه در هرجاي دنيا هر زمان كه در يك سيس��تم، 
مشكلي به وجود مي آيد، مس��ووالن آنجا سعي در اصالح 
رونده��اي معيوب مي كنند، اما در بازار سرمايه ايران بيش 
از يك سال است كه اين تخلف صورت گرفته، اما كس��ي 
به صورت صحيح پاسخگوي ماجرا نيس��ت.  وي در ادامه 
افزود: نخستين نهادي كه بايد در اين زمينه به مالباختگان 
پاسخ دهد، سازمان بورس است، اما با وجود برگزاري چند 
جلسه محدود ميان مالباختگان و مديران سازمان، همواره 
به دنبال سرپوش نهادن به مساله كنتورسازي بوده و دايما 
درحال شانه خالي كردن از بار مس��ووليت اين اتفاق است. 
وي همچنين در بخش ديگري از صحبت هاي خود عنوان 
كرد كه در اين تجمع برخي سهامداران با خانواده هاي خود 
نيز شركت كرده  بودند، چرا كه تمام دارايي خود را در اين 

سهم قرار داده بودند. 

 راه اعتراض سهامداران، اغتشاش نيست
قاسم محسني، عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه 
»گروهي از سهامداران كنتور س��ازي ايران صرفا بورس را 
مقصر مي دانند و هيچ تقصيري براي شركت كنتور سازي 

و حتي خودشان به عنوان تصميم گير قائل نيس��تند« در 
خصوص مس��ووليت اطالعات��ي شرك��ت كنتور سازي به 
پايگاه اطالع رساني بازار سرمايه گفت: مسووليت اطالعاتي 
ك��ه شركت كنتور س��ازي به سازمان ارائه ك��رده به عهده 
هيات مدي��ره شركت اس��ت. بر اين اساس هر كس��ي كه 
مي خواهد در بازار سرمايه فعاليت كند، بايد بداند مسووليت 
تهيه و صحت اطالعات به عهده هيات مديره شركت است.  
وي در ادامه افزود: دومين مساله اين است، اگر حسابرسي 
اطالعات دريافتي را حس��ابرسي كرد اما در اين مس��ير از 
استانداردهاي حس��ابرسي تبعيت نك��رد و آنجا كه نياز به 
قض��اوت حرفه يي وجود دارد، قض��اوت حرفه يي نادرستي 

انجام داد، شخص حسابرس مسووليت دارد. 
 محس��ني با تاكيد بر اين نكته كه مسووليت سازمان 
بورس، نظارت بر افشاي اطالعات است، اظهار كرد: چنانچه 
اطالعات به موقع و بر اساس تشريفات حسابرسي منتشر 
نشود، سازمان به عنوان نهاد ناظر ورود مي كند. به عبارتي 
سازمان بورس بايد نظارت كند كه حتما حس��ابرسي روي 
اطالعات صورت گرفته باشد و اگر قرار است در يك تاريخ 
مشخصي منتش��ر شود بايد نظارت كند كه در اين تاريخ 
منتش��ر شود. وي ادامه داد: مسووليت سازمان در به موقع 

افش��ا شدن اطالعات است حاال اگر اطالعاتي افش��ا و بعد 
مش��خص شد، اطالع��ات اشتباه اس��ت از دو حالت خارج 
نيست، يا ممكن است هيات مديره و حسابرس مقصر باشد 
يا نباش��د در اين موقع سازمان ب��ورس موظف است، اين 
موضوع را پيگيري كند كه اگر مقصر است عليه فرد متقلب 

و متخلف شكايت كند. 
 به گفته عضو شوراي عالي بورس برخي سهامداران 
در خريد سه��ام كنتور سازي خس��ارت ف��راوان ديدند 
و سازم��ان ب��ورس وظيفه دارد به دنب��ال احقاق حقوق 
سهامداران اين شركت باشد كه تاكنون نيز همين رويه 
ط��ي شده اما توجه همگي بايد به اين موضوع باشد كه 
ب��راي سبك كردن بار اشتباهات خ��ود به دنبال مقصر 
نگردند چ��ون در تمام شعاره��ا و پالكاردها سر پيكان 
به سم��ت سازمان و شرك��ت بورس بود، ب��دون اينكه 
سهامداران بخش��ي از بار اين ماجرا را به عهده خودشان 

يا شركت كنتورسازي و حسابرس بدانند. 
 محسني در پايان اظهار كرد: اينكه سرمايه گذاران حق 
داشته باشند، صداي اعتراض خود را به گوش مس��ووالن 
برسانن��د يك امر بديه��ي و درست است ام��ا اينكه براي 
شنيدن صدايش��ان جايي را برهم بزنن��د، ضرب و شتم و 

اهانت كنند، نه تنها حق هيچ كسي نيست بلكه اين گونه 
اقدامات خ��الف قانون است و نش��ان از توسعه نيافتگي و 

حضور افراد غيرحرفه يي در بازار سرمايه دارد. 

 دريافت ضرر و زيان از متهمان پرونده 
براساس قان��ون ب��ازار اوراق بهادار و ب��ه موجب ماده 
۵2، در صورت صدور احك��ام نهايي براي متهمان پرونده 
كنتورسازي، افراد زيانديده مي توانند براساس حكم دادگاه 
و محكومي��ت صادر شده به مراجع قضايي مراجعه و براي 

دريافت ضرر و زيان خود از آنان اقدام كنند. 
محمدعلي شيري زاده، مدير ام��ور حقوقي و انتظامي 
سازم��ان ب��ورس و اوراق به��ادار در گفت وگ��و ب��ا پايگاه 
اطالع رساني بازار سرمايه با تشريح آخرين وضعيت پرونده 
شركت كنتورسازي تاكي��د دارد: همزمان با مطرح شدن 
پرون��ده سهام شركت كنتورس��ازي و تخلفات ايجاد شده 
توسط مديران اين شركت، اين پرونده در مجتمع رسيدگي 
به جرايم اقتصادي مط��رح شد و با پيگيري هاي سازمان، 
خوشبختانه سرعت رسيدگي به پرونده در چارچوب نظام 
قضايي مطلوب بوده است.  شيري زاده افزود: در حال حاضر 
مراحل تحقيق از همه افراد مرتبط با پرونده طي شده است 
و پيرو آن مديرعامل شركت پس از بازجويي و صادر شدن 
قرار وثيقه ۵00ميليارد توماني همچنان در بازداشت به سر 
مي برد. براي حسابرس شركت نيز در مراحل بازپرسي قرار 
وثيقه صادر شده اس��ت. از ديگر طرف هاي درگير در اين 
پرونده، اتاق اصناف بوده كه جلس��ه رسيدگي به اتهامات 

پاره يي از اعضاي اتاق نيز برگزار شده است. 
مدي��ر امور حقوقي و انتظامي سازم��ان بورس و اوراق 
به��ادار تصري��ح ك��رد: اين مس��اله كه متولي��ان شركت 
كنتورسازي اعم از مديرعامل و اعضاي هيات مديره مرتكب 
تخلف شده و پيرو آن سهام��داران متضرر شده اند، محرز 
است و سازمان بورس نيز در راستاي احقاق حق سهامداران 

اين شركت، اين موضوع را با جديت پيگيري مي كند. 
شيري زاده افزود: در اين پرونده چون مديران، اطالعات 
خ��الف واقع ب��ه سازمان ارائ��ه كرده اند، چنانچ��ه به اين 
اته��ام محكوميت قطعي پيدا كنند، متضرران از اين اقدام 
مي توانند با ارائه اسناد مثبته مبني بر تحمل زيان به دليل 
اقدامات مديران، به استناد احكام صادره از دادگاه، تقاضاي 

ضرر و زيان كنند. 
حال بايد مش��اهده كرد كه زمان گش��ايش اين كالف 
سردرگ��م چه زمان فرا خواهد رسي��د؟ آيا سازمان بورس 
براي تس��ريع در رسيدگي پرون��ده اين شركت در محاكم 

قضايي اقدامي خواهد كرد يا خير؟
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 مزاياي يك قرارداد خودرويي 
زهرا جعفري| كارشناس صنعت خودرو|

»رنو و ايدرو« مهر  س��ال گذشته در حاشيه نمايشگاه 
پاريس تفاهمنامه مش��تركي امضا كردند كه اگرچه براي 
رسيدن به توافق مشترك و نهايي ماه ها طول كشيد، اما 
همكاري مش��ترك در چارچوب تولي��د داخل، صادرات، 
اس��تفاده از قطعه س��ازان داخل��ي را به همراه داش��ته و 
گمانه زني هاي بس��ياري، حكايت از توس��عه همكاري ها، 
تن��وع توليد كيف��ي محصوالت رن��و در اي��ران و تبديل 
ش��دن به پايگاه ساخت منطقه يي يكي از برندهاي موفق 

خودروسازي جهان را دارد. 
مذاكرات بين طرفين نشان داد هر يك به دنبال تقويت 
خواسته و منافع خود و بهبود توليد هستند. البته شركت 
رنو با شناختي كه به دنبال سال ها حضور در ايران و توليد 
مش��ترك با دو خودروس��از بزرگ )ايران خودرو و سايپا( 
داشته، افزايش سهم بيشتر از 50درصدي را براي حضوري 
متفاوت و مس��تقل در ايران مطرح كرد تا از اين طريق با 
مديريت بهتر رنو، بتواند توليد كيفي و تنوع محصول در 
بازار ايران را محقق سازد. از اين رو، برخي كارشناسان سهم 
60درصدي رنو در ايران و حضور يك شركت خصوصي با 
سهم 20درصدي و سهم 20درصدي ايدرو را نشانه خوبي 
براي اجراي مديريت كيفي رنو ارزيابي كرده كه مي تواند 
به بهبود س��طح رضايت و رفاه مشتريان ايراني و صادرات 
آن منجر شود. شركت رنو پيش از اين، با حضور مستقل 
در »تركيه و روماني« تجربه خوبي داشته و حاال با حضور 
در ايران از مزيت ها و امكانات زيرساختي خودرو، نيروهاي 
متخصص و ارزان، قطعه س��ازان و مواد اوليه مناس��ب و... 
بهره خواهد برد و قصد دارد س��ال هاي طوالني حضور در 
ايران را با شرايط مناسبي تجربه كند لذا سهم 60درصدي 
در تقويت اين مديريت و تحق��ق اهداف آن موثر خواهد 
بود. حضور مستقل رنو از جهاتي ديگر بسيار اهميت دارد؛ 
چراكه اين شركت مي تواند بدون وابستگي به خودروسازان 
داخلي و مش��كالت همكاري مش��ترك و دردس��رهاي 
آن به راحت��ي محصوالت خود را ب��ا كمترين زحمت و با 
باالترين كيفيت توليد كند. از سوي ديگر، در آينده نزديك 
به واس��طه بازار خوب ايران و دسترسي آسان به بازارهاي 
منطقه براساس موقعيت استراتژيك ايران، برندهاي معتبر 
ديگر نيز تمايل بيشتري براي حضور و سرمايه گذاري در 
ايران خواهند داشت و رنو نيز مي تواند صادرات محصوالت 
ساخته شده در ايران را به اين كشورها صادر كند كه قطعا 
براي ايران مي تواند منافع بس��ياري داش��ته باشد. در اين 
شرايط پيش بيني مي ش��ود ايران به يك قطب اقتصادي 
صنعتي به خصوص صنعت خودرو سازي در منطقه تبديل 
ش��ده و ش��رايط توليد و بازار مناس��بي را براي غول هاي 
بزرگ خودروس��ازي دنيا به خصوص شركت هاي اروپايي 
فراهم كند.  به گفته كارشناسان، اين همكاري يك فرصت 
مناس��ب و كارگاه آموزش��ي براي صنعت خودروس��ازي 
ايران اس��ت كه از ابتدا تجرب��ه توليد با كيفيت جهاني را 
تجرب��ه كنند. صنعت خودرو ايران اگرچه از س��اليان دور 
درصدد كسب مهارت براي توليد با كيفيت جهاني است، 
اما اين قرارداد همان چيزي اس��ت كه خودروسازي ايران 
به آن نياز داشت. تجربه يي جديد و تقويت مهارت با اتكا 
به توانمن��دي خود، بازنگري نقاط مثبت و منفي و ايجاد 
ش��رايط الزم توليد با كيفيت و قيمت مناس��ب در سطح 
جهاني براي بازار داخل و بازارهاي صادراتي.  اما در مقابل، 
منتقدان اين قرارداد با اشاره به تجربه همكاري رنو با ايران، 
مي گويند: قرار بود ساالنه 150هزار دستگاه خودرو توليد 
شود و در كنار آن يك سايت مستقل با ظرفيت 200هزار 
دستگاه نيز راه اندازي شود كه اين طرح هيچ وقت اجرايي 
نش��د. بار ديگر رنو با قراردادي جديد دس��ت به س��وي 
صنعت خودرو س��ازي دراز كرده تا همكاري هاي توليدي 
و صادراتي ش��كل گيرد. اما واقعيت اين است كه در عدم 
تحقق اين برنامه قبلي تنها نبايد رنو را مقصر بدانيم؛ زيرا 
»شرايط بين المللي و تحريم ها، عدم همراهي قطعه سازان 
و خودروس��ازان داخلي، عدم تامي��ن قطعات و مواد اوليه 
در زمان مورد انتظار، توليد برخي خودروهاي با حاش��يه 
س��ود باال در ش��ركت هاي داخلي و در مقايسه با حاشيه 
س��ود كم محصوالت رنو و...« همگي جزو عواملي بود كه 
عمال همكاري شركت هاي داخل ايران با رنو را با تاخير و 
عدم هماهنگي مواجه كرد و گران شدن نرخ ارز نيز عمال 
نرخ 5هزار يورويي يا 5 ميليون توماني سال 83 را به نرخ 

40ميليون تومان سال 96 افزايش داد. 

  افزايش سهم تجار ايراني
در بازار عراق 

ايسنا| دبير ميز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت: 
در گذش��ته حدود 9 تا 10درصد از بازار عراق دست تجار 
ايراني بود، اما طي چهار س��ال گذش��ته اين رقم افزايش 
يافت؛  به طوري كه س��ال 1395 سهم ايران در بازار عراق 
به رقم 19.7رس��يده است. همچنين تركيه كه 25درصد 
از بازار اين كش��ور را در دس��ت داشت، سهمش به حدود 
21درصد كاهش يافته است. ابراهيم رضازاده اظهار كرد: 
طبق آمار 37درصد از صادرات ايران به عراق به كاالهاي 
كش��اورزي، مواد غذايي و انواع ميوه جات مربوط مي شود. 
رايزن اقتصادي سابق ايران در عراق همچنين عنوان كرد: 
براي حفظ و توس��عه صادرات به اين كشور همسايه الزم 
اس��ت از نظر كيفيت كاالها مورد بررس��ي قرار گيرند. در 
اين ميان دولت عراق از س��ال 1390 به بازرسي كاالهاي 
وارداتي پرداخته و براي آنها گواهي واردات صادر مي كند، 
با اين حال گاه در برخي موارد شاهديم كه صادركنندگان 
كشور به اين بازار نگاه كوتاه مدت داشته و كيفيت چندان 
خوبي ب��راي كاالهاي خود در نظ��ر نمي گيرند. البته در 
بيش��تر موارد اين موضوع به دليل سفارش تاجران عراقي 
انجام مي ش��ود و از توليد كننده ايراني خواسته مي شود با 
شرايط خاص به توليد بپردازد. دبير ميز عراق در سازمان 
توس��عه تجارت گفت: توصيه ما اين است كه براي حفظ 
برند ملي ايران، شركت هاي مختلف تالش كنند كيفيت 
خود را در حد مناسب نگه داشته و زير بار درخواست هاي 
غيرمتعارف تج��ار عراقي نروند تا در آين��ده برند آنها در 
بازار عراق ارزش افزوده مضاعف داشته باشد. رايزن سابق 
اقتصادي ايران در عراق عنوان كرد: طي سال هاي گذشته 
در بازار صادراتي عراق، تركيه با در دست داشتن 25درصد 
از سهم بازار رقم بااليي را به خود اختصاص مي داد كه اين 
رقم در سال گذشته به حدود 21درصد رسيده است. وي 
اظهار كرد: چين نيز در اين بازار تقريبا همپاي ما حركت 
مي كن��د، اما در مورد تركيه بايد توجه داش��ت كه قدرت 
صادرات اين كش��ور پنج برابر ما بوده و قيمت تمام شده 
آنها نيز در اكثر مواقع كمتر از ماست. از سوي ديگر تركيه 
از ابتدا به عراق صادرات داشته اما ما پس از سقوط صدام 

صادرات خود را آغاز كرده ايم. 

يادداشت 

ويژه

»تعادل« يكي از حقوق مصرف كنندگان را بررسي كرد

دو راهي باز پس گيري جنس فروخته شده
گروه تشكل ها|

»پس گرفتن جنس فروخته ش��ده از مش��تري« 
يكي از مصاديق حقوق مصرف كننده به شمار مي رود؛ 
ب��ا اين حال ام��ا اين حقوق در نب��ود متولي قانوني، 
مهجور مانده اس��ت؛ به طوري كه در بسياري موارد 
شاهد فروش كاالي بي كيفيت به مشتري و مقاومت 
عرضه كننده براي پس گرفتن آن هستيم. در چنين 
شرايطي، كارشناسان حمايت از حقوق مصرف كننده 
معتقدن��د ك��ه وجود چني��ن مس��ائلي در مبادالت 
نشان دهنده عدم اطمينان فروشنده به اجناس خود 
است؛ چراكه در صورت اطمينان او به اين اجناس به 
راحت��ي آن را پس گرفته يا تعوي��ض خواهد كرد. از 
سوي ديگر به عقيده برخي فعاالن صنفي در شرايطي 
كه كاالي بي كيفيت توليد و به بازار و مشتريان عرضه 
مي شود، نمي توان صرفا اهمال و كوتاهي را به گردن 
توليد كننده كاال يا توزيع كنن��ده آن انداخت؛ چراكه 
در برخ��ي موارد ني��ز نبود امكان��ات و فراهم نكردن 
بس��ترها براي تولي��د كاال در داخل، اين ش��رايط را 
ايج��اد مي كند كه عرضه كنن��ده صرفا به فكر فروش 
كاال باش��د و جنس فروخته ش��ده را از مشتري پس 
نگيرد. همچنين براي توليد كاالي با كيفيت، كه يكي 
از مطالبات مصرف كنندگان است، بايد از توليدكننده 
حمايت و بس��ترهاي الزم را ب��راي آن فراهم كرد تا 
كااليي مرغوب توليد كند و در چنين شرايطي است 
كه حقوق مصرف كننده رعايت مي شود، كيفيت توليد 
افزايش مي يابد و رقابتي سالم در بازار شكل مي گيرد.

 
 جنس فروخته شده پس گرفته نمي شود!

نصب تابل��و »جنس فروخته ش��ده پس گرفته 
نمي شود« در بسياري از مغازه ها و فروشگاه ها يكي 
از عادي ترين مس��ائل هنگام خريد كاال شده است؛ 
به طوري كه به عقيده فروشندگان، مشتري هنگام 
خري��د بايد تمامي حواس خ��ود را معطوف به كاال 
ك��رده تا در صورت بروز مش��كل پ��س از خريد به 
عرضه كننده مراجعه نكند. اگرچه اصل دقت هنگام 
خري��د، يك موضوع منطقي و قابل قبول به ش��مار 
مي رود اما در مواردي نيز برخي فروش��ندگان سعي 

در فروش كاالي خود به هر قيمتي دارند.
در همي��ن راس��تا ريي��س س��ازمان حماي��ت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان معتقد اس��ت كه 
شعار »جنس فروخته ش��ده پس گرفته نمي شود« 
باي��د از ادبيات كس��ب وكار ايران حذف ش��ود؛ به 
طوري كه ب��ا عبور از مرحله فرهنگس��ازي در اين 
خصوص به مرحله يي برس��يم ك��ه جنس فروخته 
شده از مش��تري پس گرفته شود. به گفته محمود 

نواب��ي عب��ارت جنس فروخته ش��ده پ��س گرفته 
نمي ش��ود، خالف موازين رعايت حقوق مش��تري و 
مصرف كننده است و رعايت حقوق مصرف كنندگان 
منجر به ايجاد انگيزه و حساسيت در توليدكنندگان 

و ارائه دهندگان خدمات در جامعه مي شود.
او با اش��اره به اينك��ه قانون حماي��ت از حقوق 
مصرف كنندگان، قانوني مترقي اس��ت كه متاسفانه 
در اج��را مش��كالت متع��ددي دارد، ادام��ه داد كه 
ش��رايط كار و فعاليت واحدهاي صنفي در كش��ور 
باي��د به گونه يي باش��د ك��ه آنه��ا را درحال جذب 

مشتري ببينيم. 
از س��وي ديگر مطابق بند ي��ك ماده يك قانون 
حماي��ت از حق��وق مصرف كنندگان مصوب س��ال 
1388 مصرف كننده هر ش��خص حقيقي يا حقوقي 
اس��ت كه كاال ي��ا خدمتي را خري��داري مي كند و 
براس��اس ماده 2 اين قان��ون عرضه كنندگان كاال و 
خدم��ات به كلي��ه توليدكنن��دگان، واردكنندگان، 
توزيع كنندگان، فروش��ندگان كاال و ارائه دهندگان 
خدمات اعم از فني و حرفه يي همچنين دستگاه ها، 
موسس��ات و شركت هايي كه ش��مول قانون بر آنها 
مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا 

غيرمستقيم و به صورت كلي و جزيي كاال يا خدمت 
ب��ه مصرف كنن��ده ارائه مي كنند، اطالق مي ش��ود. 
»گران فروش��ي، كم فروشي، بي ساماني ضمانتنامه و 
گارانتي ه��ا، قاچاق كاال كه ارمغان آن ورود بي رويه 
كاالهاي بي كيفيت به كشور است، اجناس نامرغوب 
داخل��ي ك��ه قابلي��ت رقاب��ت بين الملل��ي ندارند، 
تبليغ��ات ضعي��ف و ناكارآمد و فريب��كاري برخي 
توليدكنندگان« گوش��ه يي از مصاديق عدم رعايت 
حقوق مصرف كنندگان هنگام خريد كاالس��ت. در 
همين رابطه ريي��س انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان معتقد است كه كاال و خدمات ارائه 
شده به مش��تري بايد عين آنچه اظهار شده، باشد 
 و در غي��ر اين صورت، فروش��نده مل��زم به تعويض

آن اس��ت. محم��د جعفري با تاكيد ب��ر اينكه درج 
نوش��ته مبني بر اينكه »جنس فروخته ش��ده پس 
گرفته نمي شود« غيرقانوني است، ادامه داد: چراكه 
پ��س گرفتن جنس فروخته ش��ده يكي از مصاديق 
حقوق مصرف كننده اس��ت كه بايد رعايت شود. به 
گفت��ه او البت��ه رعايت حق��وق مصرف كننده بدون 
حمايت از توليدكننده امكان پذير نخواهد بود؛ زيرا 
در شرايطي كه مصرف كننده تمايل دارد، كااليي بر 

مبناي مطالبه كيفيت برتر توليد ش��ود، بزرگ ترين 
كمك به توليدكنندگان صورت مي گيرد؛ چراكه اگر 
مصرف كننده ب��ا آرامش حقوق خود را مطالبه و بر 
كيفيت اصرار كند، توليدكننده نيز به دنبال افزايش 

كيفيت كاالي توليدي مي رود. 
ب��ا اين حال به عقيده برخي فعاالن عرصه حقوق 
مصرف كننده، عبارت جنس فروخته شده پس گرفته 
مي ش��ود، نشان دهنده اين اس��ت كه توليدكننده از 
كاال و خدمات��ي كه ارائه مي دهد، اعتماد داش��ته و 
از س��وي ديگر باعث مي شود س��هم بيشتري از بازار 
به دس��ت عرضه كننده بيفتد؛ در واق��ع با اين اقدام، 
مشتري با خيالي آسوده و رضايت خريد خود را انجام 
مي دهد. از س��وي ديگر بررسي ها نشان مي دهد كه 
اگر بنگاه هاي اقتص��ادي توانايي خود را براي جذب 
مش��تري به كار نگيرند در بازار رقابتي بازمي مانند؛ 
چراكه آيين مشتري خواهي چيزي است كه در رفتار 
و برخورد افراد شكل مي گيرد و از سوي ديگر نيازمند 
زيستن با مشتري اس��ت كه البته اين امر موضوعي 

مقطعي نبوده و پايدار است.
از س��وي ديگر نيز كارشناسان 5 سطح صداقت، 
صميمي��ت، صراحت، صب��وري و صالحيت را براي 

خدمات رساني به مشتريان ضروري مي دانند. با اين 
حال اما ديدگاهي ديگر در اين خصوص وجود دارد 
كه براس��اس آن در مواردي ك��ه كااليي بي كيفيت 
بي��ن توزيع كننده و مصرف كننده مبادله مي ش��ود 
نباي��د صرف��ا توزيع كننده را مقص��ر و فريب دهنده 
عنوان كرد. در همين راستا عضو هيات رييسه اتاق 
اصناف تهران گفت درخصوص چنين مباحثي ابتدا 
بايد ب��ه تعريف بازار، مصرف كنن��ده و عرضه كننده 
توج��ه كني��م؛ چراك��ه در صورت تعري��ف صحيح 
اي��ن مولفه هاس��ت ك��ه مي توان به ص��ورت منظم 
در ب��ازار فعاليت كرد و در غير اين صورت ش��اهد 
آش��فتگي هايي در مبادالت ص��ورت گرفته در بازار 
خواهيم بود؛ از اين رو براي حفظ و رعايت هر كدام 

از اين مولفه ها نيازمند زيرساخت هايي هستيم.
خس��رو ابراهيمي ب��ه »تعادل« گف��ت بايد اين 
اصل را بپذيريم ك��ه در صورت نبود مصرف كننده، 
بازار به ط��ور كلي و تولي��د و توزيع كننده معنايي 
نخواهد داش��ت و اين زنجي��ره ناقص خواهد بود. از 
س��وي ديگر مصرف كننده و مش��تري هنگام خريد 
كاال باي��د از وضعيت بازار آن كاال و قيمت ها اطالع 
داش��ته باش��د همچنين درخصوص كاال و كيفيت 
مدنظر براي خريد آن اطالعاتي را جمع آوري كرده 
و پي��ش از خريد برنامه ريزي هاي مورد نظر خود را 

انجام داده باشد.
در چنين ش��رايطي اگر كاالي خريداري ش��ده 
بي كيفيت باشد و مصرف كننده پس از خريد متوجه 
اين موضوع شود، ممكن است تصميم به پس دادن 
آن كاال ب��ه عرضه كنن��ده كن��د و از س��وي ديگ��ر 
فروش��نده تمايلي به پس گرفتن آن كاال نداش��ته 
باش��د. ابراهيمي ادامه داد كه يك وجه ديگر مساله 
اين اس��ت در ش��رايطي كه كاالي بي كيفيت توليد 
و به بازار عرضه مي ش��ود، مسووالن و سازمان هاي 
متولي ني��ز در توليد اي��ن كاالي بي كيفيت مقصر 
بوده ان��د؛ چراك��ه ش��رايط را براي تولي��د كاالي با 

كيفيت در داخل كشور فراهم نكرده اند.
پ��س در چني��ن مس��ائلي نبايد صرف��ا توليد و 
توزيع كننده را مقصر دانست؛ اگرچه در برخي موارد 
نيز اين دو اهم��ال و كوتاهي هايي انجام داده اند اما 
در برخي م��وارد نيز نبود امكانات بر كيفيت كاالي 
توليدي آنها تاثير گذاش��ته اس��ت. ب��ه گفته عضو 
هيات رييسه اتاق اصناف تهران اين مسائل در كنار 
فرهنگ س��ازي نيازمند بستر س��ازي و فراهم آوري 
زيرس��اخت هايي اس��ت؛ چراكه اگر بسترهاي الزم 
براي توليد كاال و خدمات فراهم ش��ده باشد كمتر 

شاهد توليد كاالي بي كيفيت خواهيم بود. 

سهم صنعت فرش در اقتصاد كشور 
در جه��ان امروز توج��ه صرف به اقتص��اد نفت و 
محص��والت جانبي آن، صنعت و كش��اورزي با توجه 
به تغييرات اقليمي به وج��ود آمده ديگر رنگ باخته 
و كانون توجه جهانيان در حوزه اقتصاد به گردشگري 
و هنر متمركز ش��ده اس��ت. بُنيه تاريخ��ي، هنري و 
ظرفيت هاي استان اصفهان، فرصت هاي بسياري ايجاد 
كرده كه مي تواند ناجي اقتصاد لنگان اس��تان و حتي 
كشور باش��د و با ايجاد چرخ هاي تندرو براي اقتصاد، 
راه پيش��رفت و توسعه را با سرعت و شدت طي كند. 
براساس آمارها؛ صادرات فرش دستباف استان اصفهان 
در 5 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
58درصد كاهش يافته و اين درحالي است كه صادرات 
فرش كشور در همين مدت 7درصد رشد داشته است. 
به گزارش ايرنا، آمار گمرك اس��تان اصفهان صادرات 
فرش دستباف از استان در 5 ماهه اول سال جاري به 
ارزش يك ميليون و 377هزار دالر را نشان مي دهد كه 
حدود يك ميليون و 900هزار دالر كمتر از سال قبل 
صادرات اين هنر- صنعت از استان صورت گرفته است. 
در اين مدت كش��ورهاي وارد كننده فرش دس��تباف 
استان اصفهان امارات متحده عربي)600 هزار دالر(، 
كويت )441ه��زار دالر(، قطر)189هزار دالر(، امريكا 
)91ه��زار دالر( ب��وده كه ب��ه ترتي��ب 54، 46، 52، 
87درصد كاهش واردات نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل داش��تند. كاهش توليد، مشكالت شبكه بانكي، 
معضالت ف��راروي صادرات، نبود برند ف��رش ايراني، 
رقابت در بازار جهاني در كنار ركود بازار توليد س��بب 

شده تا صادرات فرش اصفهان كم رونق شود. 
در همين رابطه، رييس اداره فرش سازمان صنعت 
معدن و تجارت استان اصفهان گفت: در چند ماه اخير 
عدد مشخصي از ميزان توليد فرش دستباف در استان 
در دست نيست اما ميزان برآورد از ميزان توليد حدود 
65هزار مترمربع اس��ت. حسين هاشمي افزود: ميزان 
توليد فرش در كشور افت داشته و حدود 1/2 متوسط 
توليد س��ال گذشته اس��ت كه خود مي تواند يكي از 

داليل كاهش صادرات باشد. 
وي اضافه كرد: البته با توجه به اينكه اكثر توليدات 

فرش دستباف استان در 3ماهه پاياني سال وارد بازار 
مي شود، مي توان نسبت به توازن توليد در پايان سال 
اميدوار بود. هاش��مي مش��كالت ش��بكه بانكي براي 
دريافت وجه ارزي صادر كنندگان فرش دستباف را از 
ديگر موانع صادرات اين كاال برش��مرد و افزود: با رفع 
موان��ع راه صادرات در همه موارد هموار مي ش��ود كه 

البته اين موضوع بايد در سطح كالن پيگيري شود. 
وي راهكاره��اي افزاي��ش ص��ادرات را حمايت از 
توليدكنن��دگان، صادركنن��دگان و طراح��ان فرش 
دستباف براي حضور در نمايشگاه هاي تخصصي خارج 
از كشور براي سليقه يابي مشتريان از نظر طرح و رنگ، 
اعطاي تس��هيالت كم بهره براي كارگاه هاي متمركز، 
غيرمتمرك��ز، صادركنن��دگان و فروش��ندگان فرش 
دستباف و اختصاص يارانه بيمه تامين اجتماعي براي 

كليه رسته هاي شغلي توليد فرش دستباف نام برد. 
هاش��مي همچني��ن برگزاري دوره ه��اي مختلف 
آم��وزش توليد به خص��وص بازارياب��ي و فروش ويژه 
بازاره��اي داخلي و خارج از كش��ور، افزايش تقاضاي 
خريد داخلي فرش دس��تباف با تخصيص تسهيالت 
كم به��ره براي خريداران و اعطاي مش��وق ها و جايزه 
صادرات��ي ب��راي صادركنندگان فرش دس��تباف را از 
ديگر راهكارها دانس��ت. وي اضافه كرد: برند سازي و 
حمايت تبليغ��ي از برندهاي معتبر فرش دس��تباف 
اس��تان، جلوگيري از ورود مواد اوليه بي كيفيت براي 
فرش دس��تباف و ممانع��ت از بافت هاي تقلبي بدون 
گره، ساماندهي تورليدر ها و برنامه ريزي براي تورهاي 
خارجي براي بازديد از فروشگاه هاي معتبر عرضه فرش 
دستباف و حل مشكل استفاده از كارت اعتباري ارزي 
آنان در داخل كش��ور نيز از مهم ترين راهكارها براي 

افزايش صادرات استان است. 
همچني��ن معاون امور بازرگاني س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان اصفه��ان افزاي��ش و قوت 
ارتباطات با جهان خارج را راه اعتالي صادرات كشور 
و استان دانست و گفت: جايگزين شدن رقباي فرش 
ايراني در س��ال هايي كه اين كشور از بازارهاي جهاني 
دور مانده بود از داليل مهم كاهش در صادرات است. 

محمد مجي��ري افزود: حض��ور در بازارهاي جهاني و 
پشت سر گذاشتن رقبا، نياز به برنامه ريزي و اقدامات 
موثر با تكيه بر دس��تاوردهاي برجام دارد. وي گفت: 
ركود در بازار فرش در س��ال هاي اخير به ويژه س��ال 
گذش��ته و ابتداي امس��ال نيز دليل ديگري بر برهم 
خ��وردن ارتباط متوازن بين توليد فرش، صادرات آن 
و چرخه توليد اس��ت. مجيري اف��زود: افزايش قيمت 
فرش دس��تباف كاهش قدرت خريد داخلي را نيز در 
پي داش��ته و اين عوامل دست به دس��ت هم داده تا 
توليد و عرضه با تقاضا و خريد هماهنگي نداشته باشد. 
وي بي��ان كرد: ظرفيت ه��ا و قدمت طرح، نقش و 
بافت فرش اصفهاني هميشه حرفي براي گفتن داشته 
و دارد و بايد با برطرف كردن مش��كالت و مسائل اين 
هنر صنعت، سياست گذاري و بازاريابي هاي درست و 
هماهنگ، كمك كنيم تا اين كاال به جايگاه واقعي خود 
در دنيا دست يابد. مجيري يادآوري كرد: اقدامي كه در 
س��ال گذشته صورت گرفت، اين بود كه از يك هيات 
ايراني امريكايي فعال در حوزه فرش دعوت شد تا در 
نمايش��گاه فرش اصفهان حضور يابند و با هنر اصيل 
فرش اصفهاني ايران، توليدكنندگان و صادركنندگان 
داخلي آش��نا ش��ده و نقش موثري در معرفي فرش 
اصيل ايراني داشته باشند. وي حضور در نمايشگاه هاي 
خارجي و دعوت از فعاالن حوزه هنر صنعت فرش در 
كشورهاي ديگر به نمايشگاه هاي داخلي را راه موثري 
بر معرفي فرش و هنر استان و كشور به ديگر كشورها 

و افزايش مبادالت تجاري اين كاال عنوان كرد. 

 مشكالت فرش را در شوراي گفت وگو 
دنبال مي كنيم

مع��اون امور بازرگاني س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان اصفهان گفت: در شوراي گفت وگوي 
بخش خصوصي و دولت مشكالت موجود در توليد و 
صادرات فرش مطرح شد كه مصوبات خوبي را درپي 
داشت اما برخي مشكالت هم ملي است و بايد در سطح 
كالن بررس��ي و حل ش��ود. وي افزود: در پنجاهمين 
جلس��ه از اين شورا بررسي شد كه اولويت محل بار و 

كاالهاي توليد اصفهان در فرودگاه اين استان)به ويژه 
براي صنايع دستي و فرش اصفهان( رعايت نمي شود 
كه دليل بس��يار مهمي در كاهش صادرات اين استان 
اس��ت. مجيري اضافه كرد: اين موضوع باعث مي شود 
كه بيش��تر صادركنندگان اصفهان��ي از مبادي ديگر 
استان ها كه امكانات فرودگاهي بيشتر و بهتري دارند، 

اقدام به صادرات فرش كنند. 
وي ادام��ه داد: مس��اله بع��دي مطالب��ه حقوق از 
فرش هاي مرجوعي بود كه با تصميم گيري هاي اخير 
در صورت احراز توليد فرش از س��وي گمرك، معادل 
كاال بدون در نظر گرفتن حقوق گمركي به توليدكننده 
بازمي گردد. مجيري گفت: در حوزه توليد نيز بايد به 
دنبال توسعه و ترويج كارگاه هاي متمركز براي اين كاال 
بود كه در باال بردن سطح كيفي و كمي توليدات فرش 
نق��ش موثري دارد. وي افزود: نظارت بر توليد، درنظر 
گرفتن نقشه هاي مورد نظر و پسند كشورهاي هدف 
صادراتي، استفاده از رنگ هاي مطلوب براي صادرات، 
نظارت بر مواد اوليه مورد استفاده و حفظ اصالت فرش 
ايراني ازجمله مزيت هاي كارگاه هاي متمركز اس��ت. 
مجي��ري تاكيد كرد: نگاه به ص��ادرات بايد تخصصي 
باش��د و بايد درنظر داش��ت كه تك بافي ها هيچگونه 

ارزش افزوده يي ايجاد نكرده و قابليت صادرات ندارد. 
ح��دود 280هزار نفر بافنده و 150كارگاه متمركز 
و غيرمتمرك��ز تولي��د ف��رش دس��تباف هم اينك در 
اس��تان اصفه��ان وج��ود دارد. وي ازجمله مهم ترين 
موانع صادراتي را مش��كالت بانكي بيان كرد و افزود: 
خريداران خارجي و توريست ها براي انتقال وجه براي 
خريد فرش با مش��كل روبه رو هس��تند زيرا دستگاه 
خودپرداز كه قابليت جابه جايي ارز داش��ته باش��د در 

استان اصفهان موجود نيست. 
مجي��ري گفت: عالوه بر هم��ه مزيت هاي توليد و 
صادرات فرش)با توجه به اينكه براي توليد آن نياز به 
واردات مواد اوليه( اين حوزه از نظر اش��تغال نيز نقش 
موثري در اقتصاد دارد. بايد براي حفظ اين هنر صنعت 
و اعتالي آن همه تالش خود را به كار  گيريم. مجيري 
در ادامه اظهار كرد: در سال هاي اخير استان اصفهان 
توانسته چند برند فرش از جمله فرش اصفهان، نايين 
و كاش��ان را در جهان همچنين فرش يلمه علي آباد، 
فرش دهاق��ان و فرش جوش��قان را نيز به ثبت ملي 
برس��اند. به گفته اين كارش��ناس، فعاليت انجام شده 
براي رونق ص��ادرات در زمينه صنعت فرش اصفهان 

هر چند مفيد ولي ناكافي است. 

ايسنا|
رييس ش��بكه انجمن ه��اي صنعت��ي و معدني 
اي��ران مي گويد كه راه حل مش��كل به وجود آمده در 
نظام بانكي در مورد س��ود س��پرده اين اس��ت كه از 
سپرده گذاران همانند توليدكنندگان ماليات اخذ شود 
و با تصويب قانوني جهت اخذ ماليات بر ارزش افزوده 
سپرده هاي بانكي بايد در جهت سوق دادن اعتبارات 
به بخش توليد گام برداشت. بيژن پناهي زاده با بيان 
اينكه يكي از اساسي ترين مشكالت ساختاري اقتصاد 
كشور عدم هدايت منابع به سمت فعاليت هاي مولد 
و كارهاي توليدي است، اظهار كرد: تشويق مردم به 
اخذ سود بيشتر در مقابل سپرده گذاري طي چندسال 
گذش��ته در اصل براي نوعي پوش��ش ضرر بانك ها و 
موسسات بوده است، زيرا موسسه يا بانكي كه منابع 
الزم را نتوان��د جذب كند، به علت عدم تحقق س��ود 

مورد انتظار در بخش س��اختمان نخواهد توانس��ت 
وضعيت مثبتي را به س��هامداران خود ارائه دهد. وي 
ادامه داد: بنابراين بانك ها راهي جز افزايش س��ود و 
تبديل آن به يك نوع مسابقه جذب منابع نداشته اند 
و در اين راه موسس��ات مالي غيرمجاز يا حتي بعضي 
از موسسات مالي مجاز با عناوين مختلف گوي سبقت 
را در جذب س��پرده ها از بانك ه��اي دولتي ربوده اند 
و مناب��ع بانك ه��اي دولتي را به س��وي خود جذب 
كرده اند. اين روش هرچند ممكن اس��ت در مقطعي 
پوشش��ي براي عدم واقعي بودن كشف سود در تراز 
يا صورت هاي مالي موسس��ات و بانك ها باشد اما در 
درازمدت افزايش س��ود بانكي موجب جوابگو نبودن 
بانك ها يا موسس��ات در قبال س��ود تعهد داده شده 
است يا حتي ممكن است اين روش را با پرداخت سود 
از اصل سپرده جبران كند. رييس شبكه انجمن هاي 

صنعتي و معدني ايران با اش��اره به اينكه طي 3سال 
گذشته مشاهده كرديم كفگير موسسات يا بانك ها به 
ته ديگ خورده و دخل و خرجشان با هم نمي خواند، 
خاطرنشان كرد: اكثر موسسات يا بانك ها منابع مردم 
را به س��مت بخش س��اختمان برده ان��د اما وقتي در 
جذب منابع همه با هم رقابت كرده اند مردم س��ود را 
در سپرده گذاري ديدند و ديگر كسي حاضر به خريد 
ملك يا س��رمايه گذاري در توليد نيست و چون بازار 
مسكن هم به علت بلوكه شدن منابع در حساب ها و 
دريافت س��ود باال ديگر براي فعاالن اقتصادي جذاب 
نيس��ت بنابراين سيس��تم اقتصادي كش��ور تصميم 
گرفت طي دو س��ال گذشته اقدام به كاهش دستور 
س��ود بانكي كند، موسسات و بانك ها هم كه مخالف 
اين موضوع هستند فكر مي كنند كاهش سود بانكي 
به ضرر آنها خواهد بود؛ چون نمي توانند در مقابل يك 
موج مراجعه مردم به بيرون كشيدن سپرده ها مقاومت 
كنند و از س��وي ديگر يك مش��كل را هم بانك ها يا 
موسسات مطرح مي كنند كه با سپرده گذاران قرارداد 

دارند و نمي توانند به راحتي س��ود بانكي را دستوري 
كاهش دهند. پناهي زاده راه حل موجود را در شرايط 
فعلي اخذ ماليات بر ارزش افزوده از سپرده ها دانست 
و گفت: در كش��وري ك��ه ارتزاق مردم از اخذ س��ود 
بانكي باش��د اقتصاد آن كشور پيشرفتي نخواهد كرد 
و ش��ايد هم اقتصاد با اس��تمرار اين روش فرو ريزد و 
وقت��ي توليد كننده انواع مالي��ات را پرداخت مي كند 
و تمامي خطرها، مش��كالت و ريس��ك ها را برعهده 
مي گيرد چرا باي��د توليدكنندگان ماليات بدهند و از 
سوي ديگر سپرده گذار معاف از ماليات باشد. وي ادامه 
داد: كس��اني كه در خانه نشس��ته و سر ماه سود پول 
خ��ود را دريافت مي كنند چرا بايد از پرداخت ماليات 
معاف باش��ند؟ از طرف ديگر آنچه در فقه و و ش��رع 
ما ريش��ه دارد اين است كه پول نبايد سود كند بلكه 
كار است كه بايد با سود همراه باشد، بنابراين راه حل 
اين اس��ت كه به جاي اينكه س��ود بانكي را بخواهيم 
دوب��اره در اين مقطع كاهش دهيم و از س��وي ديگر 
بانك ه��ا نتوانند قرارداد خود را با مش��تريان تعويض 

كنند پس الزم است با تصويب قانون براي اخذ ماليات 
از س��پرده هاي كالم راه را براي خروج منابع به سوي 
كارهاي مولد فراهم كنيم. دبير كارگروه ويژه اقتصاد 
مقاومتي بخش خصوصي كشور با افزود: اگر نگران اين 
باشيم كه منابع به سمت بخش ساختمان برود در اين 
صورت جاي نگراني نيس��ت زيرا به اين ترتيب با راه 
افتادن بازار مسكن منابع عظيم بلوكه شده موسسات 
و بانك ها آزاد شده و بانك ها با برگشت اين منابع ديگر 
الزم نيست سود سپرده باال پرداخت كنند و از سوي 
ديگر با راه افتادن بازار مسكن عوامل مرتبط در بخش 
صنعت و معدن هم از ركود خارج مي شوند. در صورت 
تحقق چنين امري عالوه بر اينكه گره از اقتصاد كشور 
باز مي ش��ود در بخش توليد هم مي تواند از منابع آزاد 
شده سيستم بانكي كه از بخش مسكن به دست آمده 
با نرخ تسهيالت بسيار پايين بهره مند شد و اين يعني 
هدايت منابع از دو طرف كه شامل خروج سپرده هاي 
مردم به سوي كارهاي مولد و ديگري بازگشت منابع 

قفل شده بانك ها در ساختمان است. 

اخذ ماليات از سپرده گذاران 



 Sun. September   يك شنبه      12  شهريور 1396     12   ذي الحجه 1438  شماره   911  2017 .3 
jahan@taadolnewspaper.ir  66420769 

7  جهان

شورشيان سابق فارك حزب سياسي 
تاسيس كردند

درخواست دادستان هاي برزيل 
براي رفع اتهام از لوال داسيلوا

 يك ميليون مهاجر در معرض
تصميم ترامپ براي لغو داكا

گروه جهان 
دادستان هاي برزيلي اعالم كردند كه هرگونه اتهام زني به لوئيس ايناسيو لوال 
داس��يلوا، رييس جمهوري پيشين اين كشور، در يكي از چند پرونده  فساد بايد به 
دليل فقدان ش��واهد كافي متوقف ش��ود.  به گزارش رويترز، دادستان هاي برزيل 
در بيانيه يي اعالم كردند كه دلس��يديو آمارال، سناتور پيشين، درباره لوال داسيلوا 
دروغ گفته اس��ت و ش��واهد كافي براي متهم كردن رييس جمهوري پيشين در 
دادگاه فدرال وجود ندارد، چرا كه ش��هادت اين سناتور بخشي از توافق مصلحتي 
ب��راي كاهش جرم بوده اس��ت. آنها در اين بيانيه افزودند كه اين ش��هادت براي 
درگيري هاي حقوقي لوال داسيلوا اهميت زيادي دارد و شخص آمارال بايد به اتهام 
ش��هادت دروغ محاكمه شود.  آمارال رييس جمهوري پيشين برزيل را به ارتباط 
با آندره استيوز، تاجر ميلياردر برزيلي براي گرفتن حق السكوت از مقام هاي ارشد 
ش��ركت ملي نفت برزيل و انجام اقدامات مفس��دانه متهم كرده بود. پرونده فساد 
گسترده  مقامات سياسي برزيل از اوايل سال ۲۰۱۴ مطرح شد و تاكنون پاي بيش 
از ۱۰۰ تاجر قدرتمند و سياس��تمدار سرشناس به اين پرونده گشوده شده است 
كه از جمله آنها مي توان به ديلما روسف، رييس جمهوري پيشين برزيل اشاره كرد. 
مانع تراش��ي در اجراي عدالت يكي از پنج پرونده لوال داس��يلوا در دادگاه فدرال 
است. تيم حقوقي لوال داسيلوا از بيانيه دادستاني برزيل استقبال و در بيانيه يي كتبي 
آن را »عادالنه« توصيف كرد و گفت كه اين مساله ثابت مي كند وي هرگز مانع از 
اجراي عدالت نشده است. اما وكيل آمارال مساله دروغگويي موكلش را رد مي كند.  
رييس جمهوري پيش��ين برزيل در ماه جوالي در يك پرون��ده جداگانه  مربوط به 
دريافت يك ميليون و ۱8۰ هزار دالر رشوه به ۹ سال و نيم حبس محكوم شد. با 
اين حال وي همچنان به دنبال بازگش��ت به صحنه سياسي و نامزدي در انتخابات 
رياس��ت جمهوري سال ۲۰۱8 اس��ت و مخالفان خود را متهم كرده كه مي خواهند 
با كش��يدن پاي او به پرونده فس��اد بر فعاليت هاي سياسي اش تاثير بگذارند. با اين 
حال، داس��يلوا به دليل فعاليت ها در كاه��ش فقر در برزيل همچنان محبوب ترين 
رييس جمهوري برزيل محس��وب مي ش��ود و حزب كارگر نيز اعالم كرده است كه 

نمي تواند براي اين حزب نامزدي غير از داسيلوا را در انتخابات متصور شود.

گروه جهان 
اعضاي پيشين گروه شورشي فارك كلمبيا نامي تازه براي حزب خود برگزيدند. 
اين تغيير نام نخستين گام براي كنش سياسي مسالمت آميز اين گروه در قالب يك 
حزب تازه تاسيس به شمار مي رود.  به گزارش يورونيوز، در جريان مذاكرات دوطرفه با 
دولت، فارك پس از نيم قرن مبارزه مسلحانه توافق صلح را در ماه نوامبر گذشته امضا 
كرد. خلع س��الح كامل اين گروه نيز در ماه آگوست سال جاري انجام شد. رودريگو 
لونينو، يكي از فرماندهان سابق فارك، در پيامي توييتري حزب تازه تاسيس را معرفي 
كرده و نوش��ته اس��ت: »كنگره با اكثريت آرا نام حزب تازه تاسيس را برگزيده است: 
ني��روي جايگزين انقالبي همگاني. « تا پيش از اين، فارك مخفف عبارت »نيروهاي 
مس��لح انقالبي كلمبيا« بود. به اين ترتيب در نامگذاري تازه، واژه مسلح حذف شده 
اس��ت. حزب تازه تاسيس »نيروي جايگزين انقالبي همگاني« نشان يك گل سرخ و 
ستاره يي پنج پر را براي خود برگزيده است. نشان پيشين فارك دو اسلحه به حالت 
ضربدر، يك كتاب و پرچم كلمبيا را در پس زمينه خود جاي مي داد.  بر اساس قرارداد 
صلح ۲۰۱6 كه به يك جنگ خونين با ۲۲۰ هزار كشته پايان داد، اعضاي فارك شامل 
عفو عمومي شدند. اين قرارداد همچنين اجازه مشاركت در سياست را براي اين گروه 
فراهم كرد. اين توافق به طور خودكار ۱۰ كرسي را تا سال ۲۰۲6 در كنگره به حزب 
فارك اختصاص داده است. با اين حال امكان دارد كه اين حزب براي اخذ كرسي هاي 
ديگر نيز اقدام كند. كاتالينا خيمنز، كارش��ناس مسائل سياسي مي گويد: »به گمانم 
فارك تالش خواهد كرد با اس��تفاده از حضور و نفوذ خود در چند اس��تان خاص به 
تحكيم منطقه يي دس��ت يابد. اين حزب در س��طح ملي آراي بيشتري نياز دارد كه 
هم اكنون اين ميزان راي را در اختيار ندارد. « فارك اعالم كرده براي عضوگيري آماده 
است. اين گروه مي گويد دولت خوان مانوئل سانتوس رييس جمهوري كلمبيا، بايد در 
تامين هزينه حزب سياس��ي به اين گروه كمك كند. فارك پيش از اين دارايي هاي 
خود را براي جبران خسارات قربانيان جنگ تحويل داده است. بيانيه هاي فارك با آنكه 
معموال با لحن كهنه ماركسيستي يادآور دهه ۱۹6۰ ميالدي و آغاز فعاليت اين گروه 
است اما راهكارهايي را براي اصالح قوانين پيچيده اموال و دارايي ها ارائه مي دهد كه 
مي تواند آراي روستاييان و كشاورزان درگير اين قوانين را به اين حزب معطوف كند.

گروه جهان 
تصميم دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا براي لغو برنامه موسوم به »اقدام 
معوق براي ورود در دوران كودكي« موسوم به داكا حدود يك ميليون مهاجر را در 
معرض اخراج قرار داده اس��ت.  به گزارش ايرنا، ترامپ خود را براي تصميم گيري 
نهايي درباره لغو احتمالي طرح باراك اوباما، رييس جمهوري پيشين امريكا آماده 
مي كند؛ طرحي كه سرنوش��ت ح��دود 8۰۰ هزار مهاجران ج��وان را در هاله يي 
از ابهام قرار داده اس��ت. سياس��ت اوباما اين امكان را براي فرزندان زير ۱6س��ال 
مهاجران غيرقانوني فراهم مي آورد تا به طور قانوني در اين كشور كار كنند و اقامت 
داشته باش��ند. اوباما در زمان اعالم اين برنامه گفته بود كه اين گروه از مهاجران 
شخصا در ورود غيرقانوني به امريكا مقصر نيستند و نبايد مجازات شوند.  رهبران 
جمهوي خواه از ۱۰ ايالت و در صدر آنها كن پاكس��تون، دادس��تان تگزاس تا 5 
س��پتامبر به ترامپ مهلت داده اند تا به اين طرح مهاجرتي اوباما پايان دهد. آنها 
بر اين باورند كه اين طرح سوء اس��تفاده رييس جمهوري پيشين از قدرت اجرايي 
ب��وده و فقط كنگره مي تواند درباره عفو گس��ترده گروه هاي مهاجران غيرقانوني 
تصميم گيري كند.  در عين حال، گروه هاي مختلفي از دولت ترامپ خواس��ته اند 
كه اين قانون را حفظ كند. ماه آگوس��ت بيش از ۱۰۰نفر از اس��اتيد رشته حقوق 
با انتش��ار نامه يي خطاب به ترامپ اين برنامه را كامال قانوني توصيف كردند. روز 
چهارشنبه نيز بيش از هزار و 85۰ نفر از فرمانداران، دادستان ها، رهبران مذهبي، 
روس��اي پليس، ماموران كالنتري و رهبران جامعه مدن��ي با امضاي بيانيه يي از 
ترامپ خواستند كه از لغو اين برنامه خودداري كند. صدها نفر از رهبران تجاري 
و فناوري ازجمله مديران عامل شركت هاي آمازون، گوگل، فيس بوك و... نيز نامه 
مش��ابهي را براي ترامپ ارسال كردند.  نش��ريه هيل پايان دادن به اين برنامه را 
اقدامي خطرناك براي ترامپ ارزيابي كرد و افزود: در صورت پافش��اري ترامپ بر 
لغو اين برنامه، تبعات سياس��ي آن گريبانگير حزب جمهور خواه خواهد ش��د. پل 
رايان، رييس  جمهوري خواه مجلس نمايندگان امريكا با تاييد اين موضوع گفت كه 
رييس جمهوري نبايد اين برنامه را لغو كند و بررسي اين مساله وظيفه كنگره است. 
اورين هچ، سناتور جمهوري خواه نيز از ترامپ خواست كه اين برنامه را لغو نكند. 

هشدار بانك جهاني درباره 
تغييرات جوي خاورميانه

گروه جهان   بانك جهاني هشدار داده كه خاورميانه 
و ش��مال آفريق��ا )منا( با تنش هاي آب��ي زيادي مواجه 
اس��ت كه مي توان��د در چند دهه آينده ب��ه بحران هاي 

شديدتري ختم شود. 
به گ��زارش فارس، منطقه منا از ۲۲ كش��ور عربي، 
تركيه و ايران تش��كيل ش��ده كه در اين منطقه ميزان 
بارش ها به ش��دت پايين اس��ت و اكثر آنها جزو مناطق 
خشك طبقه بندي ش��ده اند. بانك جهاني برآورد كرده 
كه افزايش س��طح آب درياها مي تواند زندگي 6 تا ۲6 
ميليون نفر در منطقه منا )خاورميانه و ش��مال آفريقا( 
در قرن آين��ده را تهديد كند؛ البته اين بس��تگي دارد 
كه س��طح آب دريا يك دهم يا ۹دهم متر باال برود. اين 
تهديد به ويژه در منطقه دلتا مصر و همچنين در امتداد 
سواحل ليبي و تونس ش��دت بيشتري خواهد داشت. 
در ح��ال حاضر منطقه منا 6درصد كل جمعيت جهان 
را دارد ب��ا وجود اين تنها به ۱.5درصد آب تجديدپذير 
و س��الم دسترس��ي دارد؛ اين بدان معناست كه به طور 
ميانگين هر فرد در اين منطقه به ۱۲7۴ مترمكعب آب 
دسترسي دارد در حالي كه بنا بر تعريف بانك جهاني، 
كش��وري كه مردم آن به كمتر از ۱7۰۰ مترمكعب آب 
دسترسي داشته باشند با بحران آبي مواجه است. مساله 
بعدي اين اس��ت كه تا 78درصد آب منطقه خاورميانه 
و ش��مال آفريقا )منا( براي آبياري اس��تفاده مي شود و 
اي��ن آبياري معموال به روش س��نتي اس��ت كه آب را 
ه��در مي دهد. بنابراين در اين منطقه دسترس��ي افراد 
يا ش��ركت هاي صنعتي به آب بسيار كمتر از ميانگين 
تعريف شده بانك جهاني اس��ت. تركيه تنها كشوري 
در منطقه اس��ت كه آب مازاد دارد، ديگر كش��ورهاي 
اين منطقه با كمبود آب مواجه هستند، آنها مجبورند 
اين كمبود را يا با تصفيه پساب يا از طريق نمك زدايي 
كه هزين��ه گراني دارد، تامين كنند يا اينكه مجبورند 
از منابع زيرزميني اس��تفاده كنند ك��ه امكان جبران 
اين آب ها بس��يار س��خت اس��ت. به عنوان مثال مصر 
7۹۴ مترمكعب آب س��الم و تجديدپذير براي هر فرد 
دارد. دو كش��ور ليبي و يمن هم با بحران ش��ديد آب 
مواجه هستند، در ليبي وابستگي شهرهاي ساحلي به 
آب هاي زيرزميني بسيار زياد است. 7۰درصد جمعيت 
ليبي در ش��هرهاي س��احلي به ويژه تريپلي و بنغازي 
زندگ��ي مي كنند. در ادامه بان��ك جهاني راهكارهايي 
را ارائه مي كند؛ از جمله اس��تفاده از روش هايي براي 
بازدهي بيشتر، كاهش هدررفت آب  در همه بخش ها 

و نمك زدايي از طريق استفاده از انرژي خورشيدي. 
منا به معني خاورميانه و شمال آفريقا اصطالحي است 
كه براي ناميدن كشورهاي عمده توليدكننده نفت كه در 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارند به كار مي رود. 
ح��د اين منطقه از كش��ور مراكش در ش��مال غربي قاره 
آفريقا آغاز مي ش��ود و تا ايران، شرقي ترين كشور منطقه 
خاورميانه امتداد مي يابد. اين منطقه 6۰درصد منابع نفتي 

و ۴5درصد منابع گازي جهان را داراست. 

 استخدام البيگر نزديك
به ترامپ توسط بانك تركيه اي 
بان��ك دولت��ي »هال��ك بان��ك« تركيه ش��ركت 
البيگ��ري »ب��االرد پارتنرز« امريكا را ك��ه روابطي با 
دونال��د ترام��پ رييس جمهوري اين كش��ور دارد به 
خدمت گرفت. به گزارش هيل، رابرت وكس��لر عضو 
سابق مجلس نمايندگان امريكا از جانب هالك بانك 
مس��وول ارتباط با ب��االرد پارتنرز خواه��د بود. اين 
ش��ركت البيگري هر سه ماه به ازاي كاري كه انجام 
مي دهد، 375ه��زار دالر دريافت خواهد كرد. برايان 
باالرد رييس اين ش��ركت البيگ��ري از حاميان مالي 
ترامپ اس��ت كه نايب رييس كميت��ه تحليف و عضو 
كميته مالي انتقالي رياست جمهوري بود. وكسلر نيز 
نماينده دولت تركيه در شركت باالرد پارتنرز است. 

297 عراقي در ماه آگوست 
كشته شدند

دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در عراق )يونامي( 
اعالم كرد كه دس��ت كم ۲۹7 عراقي طي خشونت هاي 
ماه آگوس��ت در اين كش��ور كشته ش��دند. به گزارش 
خبرگزاري الشرق االوس��ط، در ماه آگوست همچنين 
۱8۱نفر زخمي ش��دند. از ش��مار كشته ش��دگان ماه 
آگوس��ت در عراق ۱6۱ نفر غيرنظامي هستند. جنگ 
عليه داع��ش، بمب گذاري ها و اقدامات تروريس��تي از 

مهم ترين علت هاي خشونت در عراق است. 

 دفع حمله طالبان
در واليت تخار افغانستان

مناب��ع محل��ي در ولس��والي ينگي قلع��ه واليت 
تخار در شمال ش��رق افغانستان تاييد كردند تهاجم 
سنگين طالبان به ولسوالي دفع شده ولي مركز اين 
منطق��ه هنوز در تيررس طالبان اس��ت. به گزارش 
بي بي س��ي، حمله طالبان از جمعه آغاز شده كه با 
مقاومت نيروهاي امنيتي افغان دفع ش��ده اس��ت. 
نيروه��اي طالبان همچنان در فاصله 3۰۰ الي5۰۰ 
متري مركز ولس��والي حضور دارند. گفته ش��ده از 
6۴روس��تاي ولسوالي ينگي قلعه اكنون ۲۹ قريه در 

كنترل طالبان است. 

 شمار زندانيان تركيه
از 244 هزار نفر فراتر رفت

وزارت دادگستري تركيه اعالم كرد كه هم اكنون 
۲۴۴ه��زار و 878 نف��ر در زندان هاي اين كش��ور در 
حبس به س��ر مي برند. به گزارش س��ي ان ان، 85هزار 
و ۱۰5نف��ر از اين تعداد تحت بازداش��ت موقت بوده 
و ۱3۹ه��زار و 773 نفر نيز در حال طي كردن دوره 
محكوميت قطعي قضايي خود هس��تند. بنا بر اعالم 
وزارت دادگستري، در تركيه 38۱ زندان وجود دارد 
ك��ه تنها ظرفيت ۲۰۲ هزار و 676 نفر را دارد. گفته 
ش��ده، نگهداري ه��ر زنداني روزانه ح��دود 78 ليره 
)۲۲.7دالر( ب��راي دول��ت هزين��ه دارد. يك پنجم از 

جامعه زندانيان تركيه، متهمان كودتا هستند.

دريچه

كوتاه از منطقه

نگاهي به وزن نوظهورها در شيامن

چين  پيروز تمام قد بريكس

مركل در مورد تجديدنظر در روابط تجاري با تركيه هشدار داد

هزينه هاي سنگين ناسازگاري اردوغان با آلمان

گروه جهان  طال تسليمي 
اخيرا به نظر مي رس��د كه روابط برلين و آنكارا هر 
هفته با ي��ك چالش جديد مواجه مي ش��ود و ظاهرا 
اين روند قرار نيس��ت ب��ه اين زودي ه��ا تغيير كند. 
جديدترين تنش ها نيز با دستگيري دو شهروند آلماني 
آغاز ش��د. آلمان اين دستگيري ها را اقدامي با انگيزه 
سياسي مي داند و بر اين باور است كه تركيه از پليس 
بين الملل)اينترپل( براي محاكمه مخالفان سياس��ي 
دولت رجب طيب اردوغان در خارج از كشور استفاده 
مي كن��د. آنگال مركل، صدر اعظ��م آلمان درخصوص 
واكنش قاطعانه برلين به اين اقدام هش��دار داده و از 
احتم��ال تجديد نظر در روابط با آنكارا س��خن گفته 
است. جاي تعجبي ندارد كه در شرايط كنوني برخي 

از سياستمداران آلماني به قطع كامل روابط با تركيه 
بينديشند؛ اما با توجه به روابط طوالني مدت و عميق 
برلين و آنكارا به نظر نمي رسد كه قطع روابط به نفع 
هيچ يك از آنها تمام شود و احتماال حتي براي اتحاديه 

اروپا نيز مشكالتي در پي خواهد داشت. 
به گزارش رويترز، مركل جمعه در همايش تجاري 
در ش��هر نورمبرگ در جنوب آلمان با اشاره به تحوالت 
اخير در روابط آلمان و تركيه گفت: بايد قاطعانه واكنش 
نشان دهيم. با توجه به آنچه اخيرا روي داده است شايد 
ضروري باشد كه درباره آنها تجديدنظر كنيم. همچنين 
فكر مي كنم ديگر نبايد به مذاكرات با تركيه براي حضور 
اين كش��ور در اتحاديه گمركي اروپا ادامه داد.« رهبران 
اتحادي��ه اروپا از س��ركوب مخالف��ان در تركيه پس از 

كودتاي نافرجام سال گذشته به  شدت انتقاد مي كنند. 
اين درحالي است كه مذاكرات پيوستن تركيه به اتحاديه 

اروپا عمال متوقف شده است. 
پس از كودتاي نافرجام سال گذشته، دولت اردوغان 
شماري از شهروندان اروپايي را به همكاري با كودتاچيان 
متهم كرده اس��ت. دولت آلم��ان در پي همين اتهامات 
ماه گذشته از شهروندان اين كشور خواست هنگام سفر 
ب��ه تركيه احتياط كنند اما هنوز به  صورت رس��مي در 
مورد س��فر به تركيه هشدار رسمي نداده است؛ اگرچه 
انتظار مي رود ب��ه زودي تغييراتي در رويكرد دولت در 
اين زمينه صورت بگيرد. يورگن هردت يكي از اعضاي 
بلندپايه حزب دموكرات مسيحي مركل به يك روزنامه 
آلماني گفت: »دستورالعمل هاي مسافرتي به تركيه بايد 
مورد بازبيني قرار بگيرند.« مارتين شولتز، نامزد حزب 
سوس��يال دموكرات و رقيب اصل��ي مركل در انتخابات 
پارلماني نيز معتقد اس��ت، آلمان بايد درباره س��فر به 

تركيه به شهروندان خود هشدار رسمي بدهد. 
ماري��ا آدبار، س��خنگوي وزارت خارجه آلمان گفت: 
برلي��ن از كانال ه��اي ديپلماتيك از بازداش��ت اين دو 
ش��هروند آلماني مطلع نشد بلكه كنسولگري آلمان در 
ازمي��ر از طريق منابع »غيردولتي« از اين بازداش��ت ها 
اطالع يافت. اين دو ش��هروند آلماني در فرودگاه آنتاليا 
بازداش��ت ش��ده اند. به گفته ادبار، تالش ها براي كسب 
اطالعات درخص��وص اين دو ش��هروند آلماني و اتهام 
مطرح ش��ده عليه آنان همچنان ادامه دارد:»در تالشيم 
كه بدانيم اين افراد بر چه مبنايي بازداش��ت ش��ده اند 
فعال بايد فرض را بر اين بگذاريم كه اتهام آنها سياس��ي 
اس��ت.« اشپيگل آنالين نوش��ت طبق اطالعاتي كه به 
دس��ت آورده، افراد بازداشت ش��ده دو آلماني ترك تبار 
و ظاه��را به ه��واداري از جنبش فت��ح اهلل گولن متهم 
هستند. فتح اهلل گولن، واعظ ترك و منتقد دولت تركيه 

در پنس��يلوانياي امريكا در تبعيدي خودخواسته به  سر 
مي ب��رد. اردوغان، گول��ن و طرف��داران وي را عامالن 
كودتاي نافرجام س��ال گذشته مي داند و دولت آلمان 
را ب��ه پناه دادن به جنگجويان كرد و افراد مش��كوك 
را به ارتباط داش��تن با كودتا متهم كرده اس��ت. هفته 
گذش��ته اردوغان از راي دهندگان آلماني با پيش��ينه 
ترك خواس��ت كه جريان هاي اصلي سياسي آلمان را 
در انتخابات پارلماني اين كش��ور تحريم كنند كه اين 
اقدام هش��دار مركل را درخص��وص »مداخله« تركيه 
در انتخابات در پي داش��ت. تنش ها ميان دو كشور كه 
به نظر مي رس��د به نقطه بي بازگشت نزديك مي شوند 
ش��رايط را براي حدود 3ميليون ترك س��اكن آلمان 
دش��وار مي كنند؛ به  ويژه اينكه صدها هزار نفر از اين 
افراد از هواداران اردوغان محس��وب مي ش��وند. هنوز 
مشخص نيست كه درخواست اردوغان چه بازتابي در 
ميان ترك هاي آلمان داشته باشد اما الزم به ذكر است 
كه 5۹ درصد از ترك هاي مقيم  آلمان در همه پرس��ي 
م��اه آوريل ب��ه تغييرات مورد نظر اردوغ��ان در قانون 
اساسي راي »آري« دادند. با اين حال پروفسور حسين 
باغچي، رييس دپارتمان روابط بين الملل در دانش��گاه 
فني خاورميانه معتقد است، ترك ها احتماال ايستادگي 
اردوغ��ان در برابر يك قدرت خارج��ي مانند آلمان را 
تحس��ين مي كنند اما حاضر نيستند از مرسدس هاي 

خود چشم بپوشند. 

 تركيه به فكر آشتي باشد
ب��ه گزارش پايگاه اينترنت��ي»ورد پالتيكس ويو« 
هزين��ه جدايي ب��راي آلمان و تركيه ب��ه  ويژه در 3 
زمينه انس��اني، اقتصادي و امنيتي بسيار باال خواهد 
بود؛ در س��طح انس��اني، بحران از همان ابتداي امر 
بر زندگي روزانه 3ميليون ترك س��اكن آلمان تاثير 
گذاشته است. از سوي ديگر دشمني جوامع تركي و 
آلماني مي تواند به ح��س ملي گرايي دامن بزند و به 
بروز ناآرامي هاي اجتماعي منجر ش��ود. هزينه ها در 
زمين��ه اقتصادي نيز كامال واضح هس��تند و تاثيرات 
آنها در هر دو كش��ور قابل مشاهده است. با توجه به 
فعاليت 7هزار ش��ركت آلماني ثبت ش��ده در تركيه، 

برلي��ن مهم ترين ش��ريك تجاري آنكارا محس��وب 
مي شود. با تشديد اختالف ها، سرمايه گذاري آلمان ها 
در تركي��ه به خطر مي افتد و اين درحالي اس��ت كه 
صنعت گردش��گري تركيه در پي هش��دار س��فر در 
آلمان فرو پاش��يده است. در س��ال ۲۰۱5 حدود 6 
ميليون آلماني تعطيالت خود را در تركيه گذراندند 
و اي��ن آمار درحال حاضر به يك س��وم كاهش يافته 
و طبق نتايج يك نظرس��نجي از هر ۱۰ آلماني تنها 
يك نفر به گذراندن تعطيالت در تركيه مي انديش��د. 
در س��طح امنيت��ي جدايي آلم��ان و تركيه مي تواند 
بر عمليات س��ازمان پيمان آتالنتيك ش��مالي)ناتو( 
ازجمل��ه در ماموريت ه��اي مقابله با تروريس��م اين 
س��ازمان در خاورميان��ه تاثير منفي بگ��ذارد. تركيه 
كه به دليل موقعيت جغرافيايي اس��تراتژيك يكي از 
اعضاي كليدي ناتو محس��وب مي شود در خط مقدم 
مبارزه عليه داعش و ديگر گروه هاي تروريس��تي در 

منطقه است. 
آلم��ان باي��د در بازنگ��ري روابط خود ب��ا تركيه 
راه حل هاي موجود در جلوگي��ري از هزينه هاي فوق 
را در نظر بگيرد و ش��ايد بهتر باش��د براي جلوگيري 
از وخيم تر شدن ش��رايط در ۴ زمينه منافع مشترك 
زير چتر اتحاديه اروپا عمل كند. نوين س��ازي اتحاديه 
گمركي اتحاديه اروپا-تركيه، آزادس��ازي رواديد براي 
ش��هروندان ترك، افزايش حمايت از ابتكار عمل هاي 
جوامع مدني و همكاري هاي كاربردي در مسائل حائز 
اهميت براي دو كش��ور در زمينه مقابله با تروريس��م 
و مس��اله پناهجويان موارد مناسبي براي ادامه اندك 
روابط باقي مانده ميان آنكارا و برلين هستند. تمركز بر 
اين مسائل امكان باز نگه داشتن كانال هاي گفت وگو 
را دس��ت كم ت��ا پايان دوره كنوني رياس��ت جمهوري 
اردوغان تا س��ال ۲۰۱۹ فراهم مي آورد؛ اما در نهايت 
هر گونه پيشرفتي در روابط به اين مساله بستگي دارد 
كه آيا دولت جديد در آلمان از سياس��ت سختگيرانه 
در قبال تركيه چشم مي پوشد؟ البته اين مساله خود 
به كاه��ش لفاظي هاي اردوغان علي��ه دولت آلمان و 
شيوه سياست گذاري هاي وي در داخل تركيه بستگي 

خواهد داشت. 

گروه جهان 
 نهمين نشس��ت گروه بريكس ب��ا حضور رهبران 
چين، روس��يه، برزيل، هند و آفريقاي جنوبي در شهر 
ش��يامن چين آغاز ش��د. گفته ش��ده، نارندرا مودي، 
نخس��ت وزير هن��د پ��س از توافق دهل��ي و پكن در 
خصوص عقب نش��يني نيروهاي دو كش��ور از منطقه 
مرزي مورد مناقش��ه »دوكلم« تصمي��م گرفته تا در 
نشس��ت سه روزه بريكس ش��ركت كند. پيش از اين 
قرار بود راجنات سينگ وزير كشور هند به نمايندگي 

از مودي به شيامن برود. 
بريك��س نخس��تين بار س��ال ۲۰۱۰ در  گ��روه 
آفريقاي جنوبي ش��كل گرفت و كش��ورهاي عضو آن 
5۰ درص��د رش��د اقتصادي دني��ا، ۴3 درصد جمعيت 
جه��ان، ۲۰ درص��د از س��رمايه گذاري و ۱5 درصد از 

تجارت جهان را در اختيار دارند. 
فوربس مي نويسد: روس��يه زماني ابرقدرت جهان 
بود. اين كش��ور حاال هم يك قدرت بزرگ نفتي است 
و البته يك قدرت هس��ته يي اس��ت. اما چين فراتر از 
همه اين القاب و عناوين به مراتب بيشتر از روس ها بر 
اقتصاد جهان نفوذ دارد. برزيل چطور؟ حباب اقتصادي 
در برزيل براي س��ال ها اين تص��ور را ايجاد كرده بود 
كه برازيليا قرار اس��ت با گ��ذر از مكزيك كه يكي از 
بازاره��اي وارداتي مهم اياالت متحده اس��ت، رهبري 
امري��كاي التين را برعهده بگي��رد. برزيل به مراتب از 
بازار مكزيك متنوع تر بوده و هست؛ آنها تقريبا به هيچ 
كشوري وابس��تگي اقتصادي نداشتند. اما اين حباب 
اقتصادي تركيد و قدرت خري��د مردم برزيل كاهش 
يافت. برزيل ح��اال در بازارهاي نوظهور جايي عقب تر 
از چين ايستاده است. وضعيت توليد ناخالص داخلي 
دو كش��ور هم تقريبا همين طور است. صنايع غذايي 
چين رش��د كرده و اين كش��ور حاال بيش از هر جاي 
ديگ��ري در دنيا ميلياردر دارد. حاال زماني كه رهبران 
برزيل، روسيه، هند و آفريقاي جنوبي در شيامن چين 

گردهم مي آيند كامال بر همگان روشن است كه چين 
قرار است رياست اين گروه را برعهده داشته باشد زيرا: 
- روس��يه به چين نياز دارد چرا كه در يك جنگ 
بي پايان با غرب حضور دارد. چين و روسيه در دو چيز 
مشترك هستند: »عرضه كاال و تقاضا« و »اشتياق به 
ايجاد دنيايي چند قطبي«. البته براي والديمير پوتين 
دوم��ي به مراتب مهم تر اس��ت؛ زيرا هر قدر كه چين 
در تعام��الت اقتص��ادي در هم تنيده خ��ود با اياالت 
متحده درگير است، روسيه در حوزه اقتصادي به اروپا 

وابستگي دارد. 
- برزي��ل هم به چين نياز دارد چرا كه منبع تمام 
سويا و سنگ آهني است كه وارد برزيل مي شود. نقش 
صنايع كش��اورزي برزيل در بهب��ود چرخه اقتصادي 
اي��ن كش��ور حياتي اس��ت و اين در حالي اس��ت كه 
تنها دوچهارم از اين صنايع نس��بتا جوان هستند. ماه 
م��ه  بود كه چين و برزيل درب��اره ايجاد يك صندوق 
س��رمايه گذاري مش��ترك با ه��دف افزايش ظرفيت 
توليدات كش��اورزي توافق كردند. بودج��ه اوليه اين 
صندوق ۲۰ميليارد دالر است. اغلب پروژه هايي كه قرار 
اس��ت، توسط اين صندوق تامين مالي شود در برزيل 
قرار ندارد )نه چين( . ميش��ل تم��ر رييس جمهوري 
برزي��ل كه براي حضور در نشس��ت بريكس به چين 
رفته، مي خواهد چيني ها را قانع كند كه فرودگاه هايي 
را در برزيل خريداري كنن��د. تمر همچنين به دنبال 
ترغيب چيني ها براي حضور و مشاركت بيش از پيش 

در بخش خصوصي برزيل است. 
- هن��د كه در چند ماه گذش��ته تنش هاي مرزي 
ش��ديدي با چين داش��ته هم نمي تواند چشم خود را 
روي شراكت اقتصادي با چين ببندد. مهم ترين شريك 
تجاري هن��د، اياالت متحده و ام��ارات متحده عربي 
هس��تند اما اگر هنگ كنگ را هم بخشي از چين در 
نظر بگيريد، آن وقت چين به شريك دوم تجاري هند 
تبديل مي ش��ود. مهم تر اينكه، واردات هند عميقا به 

چيني ها وابس��ته است. چين در سال ۲۰۱5 ميالدي 
چيزي حدود 5۹ميليارد دالر به هند صادرات داشته 
اس��ت. آمارهاي رس��مي منتشر ش��ده توسط دهلي 
نشان مي دهد كه حجم تجارت دوجانبه چين و هند 
در م��اه فوري��ه و جوالي ۲۰۱7 ميالدي با افزايش��ي 
۲۱.5درصدي نسبت به سال گذشته به حدود ۴7.5۲ 

ميليارد دالر رسيده است. 
- آفريقاي جنوب��ي هم به س��رمايه گذاري چين و 
خريداران چيني براي مواد خام خود نيازمند اس��ت. 
چي��ن ب��ا ۱۲ميلي��ارد دالر واردات بزرگ تري��ن بازار 

صادراتي آفريقاي جنوبي است. 
گرچ��ه هر پنج كش��ور به دنب��ال رواب��ط تجاري 
نزديك تر هستند اما برنده واقعي اين ميدان پكن است. 
چين به اندازه كافي پول دارد. شركت هاي دولتي چين 
براي خري��د دارايي هاي اس��تراتژيك خارجي، مانند 
زيرس��اخت هاي آبي، گازي و نفتي منابع مالي الزم را 
در اختيار دارند و ميلياردرهاي جديد اين كشور مانند 

»جك ما« بنيانگذار شركت موفق علي بابا در نظر دارند 
تا نبض بازارهاي نوظهور را در اختيار بگيرند. 

نشس��ت بريك��س پنج��م س��پتامبر احتم��اال با 
همان بيانيه هاي هميش��گي و معمول مبني بر لزوم 
همكاري هاي تجاري و اقتصادي به پايان مي رسد. گائو 
فنگ، سخنگوي وزارت اقتصادي چين جمعه گفت كه 
اين كشور  دنبال توسعه و تعميق همكاري بين المللي 

در جهت بهبود ظرفيت هاي صنعتي است. 
از آنجاي��ي ك��ه برخي ش��ركت هاي كش��ورهاي 
بريك��س در چين فعاليت دارند، اين تعامل يك طرفه 
نيس��ت. گفته شده، چين در تالش براي راضي كردن 
متحدان تجاري خود در بازارهاي نوظهور كه نيازمند 
محصوالت بيش��تري هس��تند، مي تواند فناوري هاي 
جديد روباتيك خود را به آنان بفروشد. به عنوان مثال 
ش��ركت امبرائر برزيل در جنوب چين فعال اس��ت و 
به همراه ش��ريك چيني خود هواپيما توليد مي كند. 
بانك س��رمايه گذاري روس��يه )VTB Capital( در 

سال ۲۰۱5 در شانگهاي شعبه زده است. شركت هاي 
هندي گروه تاتا )Tata Group( نيز در چين فعال 
هستند. شركت فناوريTata هم با مشاركت شركت 
چيني در اين كشور فعاليت دارد. يك شركت خدمات 
مالي از آفريقاي جنوبي نيز در چين مستقر شده است. 
با نگاهي به ش��مار معدود شركت هاي كشورهاي 
بريك��س در چي��ن و حجم س��رمايه گذاري و حضور 
ش��ركت هاي چيني در كش��ورهاي ديگر گروه، كامال 
مش��خص است كه كدام طرف دس��ت باال را دارد. در 
تعامالت تج��اري پكن و برازيليا، برزيل فروش��نده و 
چين خريدار است. آفريقاي جنوبي هم فروشنده است. 
بنابراين وقتي والديمير پوتين رييس جمهور روسيه، 
شي جين پينگ رييس جمهوري چين و ديگر رهبران 
جهان يك ش��نبه )ام��روز( دور يك ميز در ش��يامن 
مي نش��ينند، همگي خوب مي دانند كه از نظر مالي و 
تجارت جهاني در چه س��طحي قرار دارند و چه كسي 

قرار است، رييس باشد. 
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پرونده8
دولت يازدهم و رشد 

مضاعف توليد علم و فناوري

دولت تدبير و اميد در طول چهارسال گذشته، 
در جه��ت كاربردي كردن عل��م و دانش گام هاي 
موث��ري برداش��ته كه منج��ر به ارتق��اي جايگاه 
بين الملل��ي در تولي��د علم و فن��اوري، بهره وري 
بهين��ه از عل��م و رش��د 92 برابري ش��ركت هاي 

دانش بنيان شده است. 
به گ��زارش ايرن��ا، دولت يازدهم به رياس��ت 
»حس��ن روحاني« با وجود همه مشكالت ناشي 
از تحريم، توانس��ت برنامه ها و سياست هاي خود 
را در حوزه هاي مختلف پيش ببرد كه به كس��ب 

موفقيت هاي بزرگي نايل شده است. 
در ح��وزه علم، پژوهش و فن��اوري نيز دولت 
ت��الش خود را به ايجاد و توس��عه هرچه بيش��تر 
زيرساخت ها از جمله ايجاد مناطق علم و فناوري 
معطوف كرد كه رش��د 92 برابري ش��ركت هاي 

دانش بنيان از دستاوردهاي آن است. 
ب��ه گفته »بهزاد س��لطاني« ريي��س صندوق 
نوآوري و ش��كوفايي در سال 92 تنها 33 شركت 
دانش بنيان تاس��يس ش��د كه اين تعداد در سال 
96 به 3هزار و 32 ش��ركت بالغ شده است و اين 
عدد نشان از 92 برابر شدن اين شركت ها دارد. 

به بيان س��لطاني، از سال 92 تاكنون سرمايه 
25ميليارد توماني تاييد ش��ده صندوق نوآوري و 
ش��كوفايي به 2هزار و 33ميليارد تومان افزايش 
يافت��ه و تنوع خدمت صن��دوق از يك خدمت در 
س��ال 92 به 20 خدمت در سال 96 تغيير يافته 

است. 
وي مي��زان اش��تغال ايج��اد ش��ده از س��وي 
صندوق را اش��تغال 56هزار نفر به طور مس��تقيم 
و غيرمس��تقيم عن��وان كرد و اف��زود: در اقتصاد 
330ميلي��ون تومان هزينه ايجاد اش��تغال پايدار 
دولتي است در صورتي كه در اقتصاد دانش بنيان 
صندوق نوآوري و شكوفايي با 100ميليون تومان 

توانستيم اشتغال پايدار ايجاد كنيم. 
ش��ركت هاي دانش بنيان به شركت هايي گفته 
مي ش��ود كه ايده ها را تبديل به محصول مي كند 
و براس��اس تعريف قانون مصوب مجلس شوراي 
اسالمي، شركت ها و موسسات دانش بنيان شركت 
يا موسس��ه خصوص��ي يا تعاوني اس��ت كه براي 
هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، 
تحقق اهداف علمي و اقتصادي )شامل گسترش 
و كارب��رد اخت��راع و ن��وآوري( و تجاري س��ازي 
نتايج تحقيق و توس��عه )ش��امل طراحي و توليد 
كاال و خدم��ات( در حوزه فناوري ه��اي برتر و با 
ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي 

مربوط تشكيل مي شود. 

 توسعه زير ساخت هاي فناوري و نوآوري 
بر پايه سرمايه گذاري و تالش هاي انجام شده 
در دولت يازدهم، مسير رشد علمي صعودي شده 
و به اس��تناد اطالع��ات پايگاه علم��ي بين المللي 
 اي اي اي و اس��كوپ در جايگاه شانزدهم در توليد 

علم قرار گرفته است. 
موضوعي كه »وحيد احمدي« معاون پژوهش 
و فن��اوري وزارت عل��وم، تحقيق��ات و فناوري و 
دبيركل ش��وراي عالي علوم، در گفت وگو با ايرنا 

به آن اشاره كرد. 
وي اظه��ار ك��رد: دانش��گاه ها و مراكز علمي 
دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
دولت يازدهم، 50 هزار مقاله و مدارك علمي در 

پايگاه آي اس آي را توليد كردند. 
احمدي ي��ادآور ش��د: برپايه گ��زارش پايگاه 
بين الملل��ي ISI در س��ال 2012، س��هم اي��ران 
از مقاله ه��اي دني��ا 4.1درصد بود ك��ه اكنون به 
8.1درص��د ارتقا يافته اس��ت. همچنين در توليد 
مقاله هاي برتر، س��هم اي��ران در 2012 ميالدي 
تنه��ا 8.0 درصد به ش��مار مي رف��ت و اينك به 

2.2درصد افزايش يافته است. 
بنابر گزارش هاي منتش��ر ش��ده، رتبه علمي 
كش��ور افزايش قابل توجهي يافته اس��ت اما بايد 
در نظر داش��ت كه موفقيت فعاليت هاي علمي و 
فناورانه درگرو فراهم آمدن ش��رايط برخورداري 
از ني��روي انس��اني متخص��ص و ن��وآور، وج��ود 
زيرس��اخت هاي پژوهش��ي، اعم��ال مش��وق ها و 
حمايت هاي مادي و معن��وي و تخصيص بودجه 

الزم است. 
بر همين اس��اس، دلي��ل افزايش رش��د علم 
و فن��اوري در اي��ران را مي توان ت��داوم حمايت 
دولت يازدهم به ويژه در فعاليت هاي دانش بنيان 
دانس��ت؛ حمايت هاي��ي از قبي��ل اح��داث چهار 
پ��ارك علم و فناوري جديد در مدت چهارس��ال 
دولت يازدهم و س��اماندهي 1554 قطب علمي، 
حمايت از تجاري س��ازي طرح ه��اي دانش بنيان 
و كس��ب اعتبارات براي تقوي��ت صندوق نوآوري 
و ش��كوفايي با وجود محدوديت شديد منابع در 
كشور كه نشان از عمل گرايي و دوري دولتمردان 

از شعارزدگي و وعده هاي ظاهري بوده است. 
همچني��ن در موفقي��ت دولت تدبي��ر و اميد 
همي��ن بس ك��ه در ش��رايطي ك��ه دولتمردان 
پيشين، عزم جدي براي تحقق بند )ه�( ماده 16 
قانون برنامه پنجم توس��عه مبني بر افزايش سهم 
پژوه��ش از توليد ناخالص داخلي با اين هدف كه 
تا پايان برنامه به 3 درصد برس��د، از خود نش��ان 
ندادند، دولت فعلي با مديريت صحيح منابع براي 

تحقق اين هدف راهبردي، كمر همت بست. 
از س��وي ديگر، پي��ش از اين توج��ه دولت ها 
بيشتر به سمت سرمايه گذاري مستقيم در تحقيق 
و توس��عه معطوف بود در حالي كه دولت يازدهم 
با شناسايي نقاط ضعف و قوت سياست هاي علم 
و فناوري، تالش كرد با رويكرد تجاري س��ازي از 
طرح ه��ا و پروژه هاي اولويت دار توس��عه فناوري 

حمايت گسترده يي به عمل آورد. 

گزارش كوتاه

وزير امور خارجه از سطح تازه فعاليت در اين وزارتخانه گفت

معاونتاقتصاديباراهبردجديدآغازبهكارميكند

همان گونه كه مي دانيد در ايام بزرگداش�ت 
هفت�ه دول�ت هس�تيم و بهانه اي�ن مصاحبه 
هم س�خن گفتن درباره دس�تاوردهاي دولت 
يازدهم و چشم انداز پيش روي دولت دوازدهم 
اس�ت و خصوصا اميدهايي كه در اين خصوص 
به دس�تگاه ديپلماس�ي بس�ته ش�ده اس�ت. 
از س�وي ديگ�ر چ�ون در ايام ح�ج ابراهيمي 
هس�تيم و بحمداهلل با تالش هايي كه از س�وي 
دولت صورت گرفت اخب�ار خوبي از برگزاري 
مراس�م حج امسال مي رس�د، نخستين سوال 
را در خصوص روابط ايران و عربس�تان مطرح 
مي كنم؛ آيا اين مي توان�د پيش درآمدي براي 
بهب�ود روابط با عربس�تان س�عودي و س�اير 

كشورهاي عربي همسو با رياض باشد؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. بنده هفت��ه دولت را 
خدم��ت همه  م��ردم، همكارانم در هي��ات دولت و 
تمام عزيزاني كه براي اين مردم خوب در سراس��ر 
كش��ور زحمت مي كش��ند و عنوان كارمند دولت را 
دارند، تبريك عرض مي كنم. ياد و خاطره  ش��هداي 
بزرگ دولت، شهيد رجايي و شهيد باهنر را گرامي 
مي داري��م. فك��ر مي كنم مهم ترين افتخ��ار همه  ما 
به عن��وان اعضاي دولت، به عن��وان كارمنداني كه 
مس��تخدم اين مردم هس��تند آن است كه به مردم 
خدمت كنيم و اميدوارم كه خداوند كمك كند كه 

از اين امتحان بزرگ موفق بيرون بياييم. 
در پاس��خ ب��ه س��وال تان در مورد عربس��تان و 
حج امس��ال خيلي خوش��حال هستيم با تالشي كه 
برادران خوب م��ا در بعثه  مقام معظم رهبري و در 
سازمان حج به عمل آوردند و مذاكرات بسيار خوبي 
كه در طول يك سال گذشته با مسووالن عربستان 
سعودي داشتند، توافقات خوبي براي برگزاري حج 
انجام ش��د و تاكنون هم با س��ربلندي و باعزت اين 
مراس��م برگزار شده و اميدواريم حجاج عزيز كشور 
ما و ساير حجاج كش��ورهاي اسالمي از اين مراسم 
معنوي و از اين گردهمايي بزرگ مس��لمانان جهان 
ب��ا معنويت و ب��ا بهره برداري كامل از اين مراس��م 
به كش��ورمان و كشورهايش��ان برگردند. جمهوري 
اس��المي همواره خواهان روابط حسن همجواري و 
همكاري در منطقه بوده است. سياست ما، سياست 
مبتن��ي ب��ر گفتم��ان همس��ايگي اس��ت. گفتمان 
همس��ايگي بدين معنا است كه شما باهمسايگانتان 
ضرورتا بايد روابط مبتني بر احترام متقابل داش��ته 
باشيد. به خاطر اينكه در يك محله شما نمي توانيد 
در كنار ناامني، امنيت داش��ته باشيد. ما نياز داريم 
منطقه يي امن و قدرتمند داش��ته باشيم. ما معتقد 
هس��تيم كه ق��درت منطقه  م��ا با ات��كاي به مردم 
منطقه، ب��ا اتكاي ب��ه ارتباط��ات و هماهنگي هاي 
بين كش��ورهاي منطقه تامين مي ش��ود. خارجي ها 
نمي توانند ب��راي منطقه  ما ق��درت و امنيت ايجاد 
كنند. اعتقاد داريم كه هر زمان  كه همس��ايگان ما 
آمادگي داش��ته باشند، جمهوري اس��المي را يك 
همكار و يك همس��ايه قدرتمن��د و خواهان تعامل 

و همكاري خواهند ديد. 
آنگون�ه كه اعالم ش�ده اس�ت س�اختار 
وزارت خارج�ه ب�ا تغييرات�ي مواجه خواهد 
ش�د و دو معاونت جديد اقتصادي و سياسي 
به اين س�اختار اضافه مي شود، جدا از اينكه 
اقتصاد، اولويت اصلي كش�ور ماست و اينكه 
وزارت خارجه مي خواهد نقش بيشتري را در 
مس�ائل اقتصادي بازي كند آيا اين تغييرات 
حاوي پيام خاصي هم براي دنيا هس�ت؟ آيا 
برج�ام از اولويت اصل�ي وزارت خارجه كنار 

گذاشته مي شود؟
در دول��ت دوازدهم م��ا در وزارت خارجه دو ابر 
اولويت خواهيم داش��ت يكي بحث اقتصاد اس��ت و 
ديگري بحث همس��ايگان و اي��ن دو ابر اولويت در 
دو معاونتي كه م��ا ايجاد كرديم يعني معاونت هاي 
سياس��ي و معاونت اقتصادي برجس��ته شده است. 
يعني ما در معاونت سياسي يك تمركز ويژه داريم بر 
ابتكارهاي منطقه يي و در معاونت اقتصادي كه خب 
يك معاونتي اس��ت با تمركز هم اقتصاد مقاومتي و 
هم هماهنگي داخلي براي پيشبرد اهداف اقتصادي. 
برجام كماكان يك اولويت جمهوري اسالمي ايران 
اس��ت و فكر مي كنم همانطور كه در بيانات مقامات 
مختل��ف خارجي ه��م اين ديده مي ش��ود. ازجمله 
صحبتي كه خانم موگريني و آقاي ماكرون داشتند 
و گفتن��د برج��ام اولويتي بين المللي اس��ت. برجام 
يكي از مهم ترين دس��تاوردهاي ديپلماتيك ش��ايد 
در دهه هاي گذش��ته باشد و به همين دليل اهميت 
ويژه يي دارد. آنچه ب��راي ما در وزارت خارجه مهم 
بوده اين است كه بتوانيم اولويت هايمان را از طريق 
كارش��ناس محوري پيگيري كنيم و به همين دليل 
در ساختار وزارت خارجه هم تغييراتي داديم. يعني 
در واق��ع معاونت جديدي اضافه نش��ده بلكه ما در 

س��اختار معاونتي را هم كم كرديم و س��ه معاونت 
منطقه ي��ي را تبدي��ل ب��ه دو معاون��ت اقتصادي و 
سياس��ي كرديم و در واقع كوچك س��ازي رخ داده 
است. از طرف ديگر در ساختار عمودي وزارت امور 
خارجه اليه هاي مديريتي را كاهش داديم تا فاصله 
كارشناس و تصميم گير در وزارت امور خارجه كمتر 
ش��ود و كارشناس��ان وزارت خارجه كه بزرگ ترين 
سرمايه هاي ما در دستگاه سياست خارجي هستند 
بتوانن��د از نزديك ثمره  كار خودش��ان را در حوزه  
تصميم گيري مشاهده كنند و همين طور نزديك تر 
با مسووالن، مقامات ارشد وزارت امور خارجه ارتباط 
داشته باشند كه هم اين تبادل اطالعات باعث بشود 
كه تجربيات منتقل شود به نسل جوان تر در وزارت 
ام��ور خارج��ه و هم مديران بتوانن��د از ديدگاه ها و 
نظرات كارشناسي مخصوصاً ابتكارهايي كه خاصيت 
جوان ترهاست بهره مند شوند و جوانان بتوانند فكر 
ت��ازه و نگاه تازه و تحركي جدي��د را به وزارت امور 
خارجه ببخشند. اميدوارم كه اين تجربه كه حاصل 
س��ال ها مطالعه است و س��ال ها تجربه  انباشته شده 
همه همكاران من در ش��وراي معاونين و در س��اير 
مسووليت هاي وزارت امور خارجه است بتواند براي 

اين وزارتخانه تجربه  مفيدي باشد. 

برخ�ي منتقدي�ن مي گويند اين س�اختار 
معاون�ت اقتصادي و سياس�ي در گذش�ته هم 
در دس�تگاه وزارت خارج�ه وج�ود داش�ته و 
س�ودمند نبوده اس�ت. چه تمهيدات�ي اتخاذ 
شده اس�ت كه ناكارآمدي هاي گذشته از بين 
برود و در عين حال اين ساختارجديد كارآمد 

باشد؟
س��اختار معاون��ت سياس��ي و اقتص��ادي به اين 
ش��كلي كه م��ا داريم طراح��ي مي كني��م هيچگاه 
وجود نداش��ته اس��ت. ما در يك دوره يي س��اختار 
معاونت هاي منطقه يي و معاونت اقتصادي داش��تيم 
و در ي��ك دوره هم يك معاونت سياس��ي داش��تيم 
كه درواقع همان تجميع معاونت هاي منطقه يي بود. 
االن اين طور نيس��ت؛ االن معاونت سياس��ي ما مثل 
معاون��ت اقتصادي ما دو معاونت موضوعي هس��تند 
و بعد ادارات كل منطقه يي زيرنظر وزير هس��تند كه 

مستقيماً با هر دو معاونت كار مي كنند.
هيچگاه در گذش��ته چنين ش��كلي را نداشتيم 
و ب��ه همي��ن دليل ب��وده اس��ت كه هميش��ه بين 
مديريت منطقه يي مح��ور و مديريت موضوعي محور 
مي توانسته برخي اختالفات در حوزه هاي كاري پيدا 
ش��ود كه اميدوار هس��تيم با اين طراحي كه بعد از 
بررسي فراوان صورت گرفته است ان شاءاهلل بتوانند 
هم افزايي داشته باشند و درواقع مديريت سياسي و 
مديريت اقتص��ادي و همين طور مديريت هاي ديگر 
وزارت خارج��ه مثل معاونت كنس��ولي و پارلماني، 
معاونت بين المللي، مركز ديپلماس��ي رسانه يي اينها 
بتوانند از سفارت خانه هاي ما و همين طور از ادارات 
كل منطقه يي ما براي پيشبرد اهداف كشور استفاده 

كنند. 
متاسفانه عده يي در داخل مدعي بودند كه 
سياس�ت خارجه در دولت يازدهم غرب محور 
اس�ت و به كش�ورهاي اروپايي و غربي توجه 
دارد، ام�ا وقت�ي  ميزان مالقات  ها در س�طوح 
مختلف را با سران و وزاري خارجه كشورهاي 
ديگر مي بينيم درمي يابيم كه بيشترين ميزان 
متعلق به كش�ورهاي آسيايي و شرقي است و 
حتي نسبت ديدارها با مقامات چين و روسيه 
نيز نس�بت به گذشته بيشتر ش�ده است. آيا 
در دوره جدي�د هم همين روي�ه ادامه خواهد 

داشت؟
همان گون��ه ك��ه گفتي��د، در دول��ت يازده��م 
م��ا بيش��ترين رفت وآمدهايم��ان با همس��ايگان و 
كشورهاي آسيايي بوده و درواقع يك روابط خارجي 
متوازن داشتيم. شايد علتي كه اين تصور ايجادشده 
كه در دولت يازده��م تمركزش روي اروپا و امريكا 
بوده اين اس��ت كه در دوره هاي قبل تنها رفت وآمد 
ايران با كش��ورهاي آفريقايي و امريكاي التين و در 

حد بسيار كمي با كش��ورهاي منطقه يي و آسيايي 
بوده و تقريباً هيچ رفت وآمدي با كشورهاي اروپايي 
نبوده اس��ت و در دولت يازدهم ك��ه اين ارتباطات 
فراگير ش��ده، ب��راي برخي تصورات اش��تباه ايجاد 
ش��ده اس��ت. ما همان تمركزي كه بر همس��ايگان 
و آس��يا و امريكاي التين داش��تيم همان تمركز را 
هم بر كش��ورهاي صنعتي و اروپايي داشتيم. اگر به 
مراسم تحليف رياست جمهوري نگاه كنيد مي بينيد 
كه تعداد ش��ركت كنندگان از دو گ��روه تقريباً برابر 
اس��ت. بله در س��ال 92 تقريباً ما هي��چ نماينده يي 
از اروپ��ا نداش��تيم اين بار تع��داد نمايندگاني كه از 
اروپا داش��تيم معادل تع��داد نمايندگاني بود كه از 
آس��يا داشتيم. خب بعضي از دوس��تان ما اين آمار 
را نگاه مي كنند آنكه بيش��تر برايش��ان جلب توجه 
مي كند حضور بيش��تر اروپايي ها اس��ت و فراموش 
مي كنن��د كه آن حض��ور آس��يايي ها و آفريقايي ها 
تداوم پيداكرده حتي من معتقد هس��تم كه تقويت 
هم شده. تعداد س��فرهاي بنده و سفرهاي رياست 
محترم جمهوري و همچنين تعداد سفرهايي كه به 
ايران شده نشان دهنده اين واقعيت است كه ما يك 
روابط خارجي متوازن داش��تيم. بنده معتقد هستم 
كه در دنياي امروز ما نمي توانيم يك نگرش به يك 
قسمت از دنيا داشته باشيم و باقي را فراموش كنيم. 
واقعاً سياست بين المللي سياست جهاني شده است. 
ارتباطات و تحوالت هم جهاني اس��ت. ش��ما براي 
اينكه بتوانيد يك سياس��ت خارجي موفق داش��ته 
باشيد ناگزير هس��تيد كه باهمه دنيا ارتباط داشته 
باش��يد. به نفع كشور اس��ت كه باهمه دنيا ارتباط 
داش��ته باش��يد البته بايد يك مباني بر اين ارتباط 
حاكم باش��د. مقام معظم رهبري در سخنانشان در 
مراس��م تنفيذ فرمودند كه تعامل گسترده با جهان؛ 
باهمه جهان را در جلس��ه يي كه با هيات دولت در 
محضر ايشان بوديم تاكيد فرمودند كه نبايد به يك 
منطقه محدود بش��ود. دقيقاً اين سياستي است كه 
ما دنبال كرديم و همين سياس��ت را ادامه خواهيم 
داد. تعامل گس��ترده باهمه دنيا موردنظر ما اس��ت 
و ان ش��اءاهلل با توجه به اينكه برجام توانسته موانع 
اي��ن تعامل را هم تا حد زيادي رفع بكند اميدواريم 
كه چهار س��ال آينده، چهار س��ال گسترش روابط 

همه جانبه ايران با بقيه جهان باشد. 
يكي از بحران هاي منطقه يي بحث س�وريه 
است. ما پيشرفت هاي خوبي در اين راستا در 
مذاكرات آستانه داشته ايم اما به نظر مي رسد 
هن�وز تا حل بحران فاصله زي�ادي باقي مانده 

باشد. آينده تحوالت را چگونه مي بينيد؟
 بحم��داهلل با مقاومت مردم س��وريه و مجموعه 
نيروه��اي مقاوم��ت كه ب��ه كمك دول��ت و مردم 
س��وريه آمدند، امروز وضعيت ميداني دولت و مردم 
س��وريه بس��يار بهبود پيداكرده و درواقع گروه هاي 
تكفيري و افراطي در ش��رايط نامساعدي در ميدان 
قرار گرفتند كه خ��ب اين يك فرصت تاريخي براي 
پيگيري يك راه حل سياس��ي ايج��اد مي كند. چون 
م��ا همواره معتقد بوديم ك��ه بحران هاي منطقه ما 
به ويژه بحران س��وريه و يم��ن و بحران هاي بحرين 
و س��اير كش��ورهاي در منطقه م��ا، راه حل نظامي 
ندارد. تنها راه حل، راه حل سياس��ي اس��ت مبتني 
بر فراگيري و مش��اركت مردم در آينده خودش��ان 
و در تعيين سرنوش��ت خودشان و اينكه دولت هاي 
خارج��ي حداكثر مي تواند اين مش��اركت را تصريح 
بكنند، نمي توانند ديدگاه هايش��ان را تحميل كنند. 
دولت ه��اي خارج��ي در موضعي نيس��تند كه خط 
قرمز تعيي��ن كنن��د، دولت هاي خارج��ي مي بايد 
ازيك طرف هماهنگي داش��ته باشند و براي مبارزه 
با افراط و تروريس��م مبارزه بكنن��د به خاطر اينكه 
افراط و ترور دو يا حتي يك معضل مشترك جهاني 
هستند و محدود به يك كشور هم نيستند نخواهند 
بود، همانطور كه ما در س��ال هاي گذش��ته ديديم 
افراطي گ��ري در سرتاس��ر جهان جناي��ت آفريده 
اس��ت. متاس��فانه كش��ور ما هم باهمه تالش هايي 
كه مس��ووالن امنيتي و نظامي كش��ور داش��تند از 
اي��ن بليه و خطر مصون نبوده و آثارش را در حمله 
تروريس��تي به خانه ملت و ح��رم حضرت امام)ره( 
مش��اهده كرديد، لذا يك معضل جهاني اس��ت كه 
ني��از به هم��كاري و پاس��خ جهان��ي دارد. بنابراين 
كش��ورهاي خارجي چه از منطقه و چ��ه از بيرون 
منطقه يك وظيفه مش��ترك دارن��د و آن مبارزه با 
تروريس��م و افراط گرايي اس��ت و وظيفه دوم ش��ان 
تس��هيل رسيدن به راه حل سياسي است با اين باور 
كه راه حل سياس��ي را فقط مردم سوريه مي توانند 
بهش برسند. ديگران حق ندارند براي مردم سوريه 
تعيي��ن و تكليف كنن��د، ما معتقديم ك��ه امروز ما 
نزديك ت��ر به اين واقعيت ش��ديم با شكس��ت هايي 
كه داع��ش و بقي��ه گروه هاي تكفيري در س��وريه 
متحمل ش��دند، امكان رس��يدن به راه حل سياسي 

بيشتر است. ما در آستانه، تالش هاي خوبي كرديم 
و اي��ن تالش ها در اجالس هاي آينده ادامه خواهيم 
داد و اميدواري��م كه همگام با تالش ها براي كاهش 
تن��ش، تالش هاي جدي ت��ري براي كمك رس��اني 
انس��اني در س��وريه ش��كل بگيرد و بتوانيم شاهد 
كمك رس��اني گس��ترده تر و فراگير در سوريه براي 
همه ش��هرونداني كه در محاصره هس��تند باشيم و 
هم زمان هم يك روند سياس��ي براي رسيدن به يك 
حكوم��ت فراگير و مبتني برا آراي مردم باش��د كه 
فكر مي كنم ب��ا تغييراتي ك��ه در جهت گيري هاي 
سياسي كش��ورهاي مختلف هم كشورهاي منطقه 
و هم كش��ورهاي غربي ش��كل گرفته و پذيرش اين 
واقعيت كه انتخاب مردم س��وريه را آنها نمي توانند 
از بيرون تغيير بدهند، ما به اين س��مت ان ش��اء اهلل 

حركت خواهيم كرد. 
امروز كه با ش�ما گفت وگ�و مي كنيم به طور 
همزمان دو موضع گي�ري خيلي تند و عجيب 
از امريكا و اس�راييل در رسانه ها منتشر شده 
اس�ت. يك مق�ام عالي رتب�ه اس�راييل گفته 
اگ�ر ايران به توس�عه طلبي هايش در س�وريه 
ادامه دهد؛ كاخ بش�ار اس�د را بمباران خواهد 
ك�رد و هم زمان ج�ان بولتون هم ك�ه يكي از 
اصلي ترين مخالفان برجام و يك سياس�تمدار 
ضدايراني اس�ت، اع�الم كرده ك�ه يك طرح 
جامع�ي ب�راي ترامپ فرس�تاده ك�ه راه هاي 
خ�روج از برجام و بره�م زدن معاهده با ايران 
در آن ذكر شده اس�ت. اوال شما ارتباطي بين 
اي�ن دو موضع گيري  مي بينيد؟ و ثانيا پاس�خ 

شما به اين دو موضع گيري چيست؟
البت��ه بي عقل��ي و تن��دروي حتماً ي��ك ارتباط 
منطق��ي باه��م دارد؛ و اي��ن دو نمون��ه برجس��ته 
سياست مبتني بر بي عقلي و درواقع منطق زور كه 
شكستش بارها ثابت شده است، تلقي مي شود. حتماً 
مردم س��وريه از خودشان دفاع كردند و از خودشان 
دفاع مي كنند، چهل س��ال اس��ت كه اين مردم در 
برابر فجيع ترين حمالت گروه هاي افراطي مقاومت 
كردند و اگر خاطرتان باش��د در ابتدا بس��ياري فكر 
مي كردن��د، از ظرف چند هفته اين حركت مي تواند 
به شكست مردم س��وريه بينجامد كه مي بينيم كه 
شش سال گذشت و االن اين تروريسم ها و افراطيون 
هستند كه در سوريه شكست خوردند، فكر مي كنم 
س��اير سياس��ت هاي تهاجمي و درواقع تجاوزكارانه 
كه متاسفانه در منطقه ما رژيم صهيونيستي نمونه 
بارزش اس��ت و اصاًل سياس��تش براس��اس تجاوز و 
اش��غالگري در طول هفت دهه گذشته شكل گرفته، 
حتم��اً نتيجه يي جز آنچه درگذش��ته با آن مواجهه 
بوده را ندارد و آقاي بولتون چون ظاهراً نتوانس��تند 
طرحشان را مستقيم براي كاخ سفيد ارسال كنند، 

آن را منتشر كرده اند. 

من اين ط��رح را خواندم و حتم��اً اين طرح يك 
شكست بزرگي براي اياالت متحده امريكا خواهد بود 
و باعث انزواي بيشتر اين كشور درصحنه بين المللي 

خواهد شد. 
البت��ه آق��اي بولت��ون هم نخس��تين بار نيس��ت 
ك��ه چنين مواضع��ي اتخ��اذ مي كند، ب��ار قبل هم 
سياس��ت هاي آق��اي بولتون كه در ابت��داي دهه 80 
شمسي ما دنبال شد نتيجه اش را امريكايي ها ديدند. 
آقاي بولتون بايد يادش باش��د كه اگر سياست ايشان 
موفق مي بود اي��االت متحده نيازي پيدا نمي كرد كه 
10 سال بعد از پيگيري آن سياست، نهايتا به پاي ميز 
مذاكره بيايد و با ايران مذاكره كند و به تفاهم برسد. 
آق��اي بولتون سياس��ت نفي غني س��ازي ايران را 
براي 10 س��ال پيگي��ري كرد و نتيجه اش اين ش��د 
كه اياالت متحده بعد از 10 س��ال نفي غني س��ازي 
در ايران، كاري كرد كه تعداد س��انتريفيوژهاي ايران 
از 200 عدد به 20هزار عدد برس��د. يعني دس��تاورد 
آقاي بولتون 19هزار و 800 سانتريفيوژ بيشتر براي 
ايران ش��د و اينكه نهايتا امريكا بعد از اينكه مردم در 

انتخابات سال 92 نش��ان دادند كه فشار و تحريم بر 
اراده سياس��ي مردم ما تاثيري نگذاشته است، به پاي 

ميز مذاكره آمد. 
فكر مي كنم م��ردم امريكا هم شكس��ت اينگونه 
سياست هايي را كه توسط آقاي بولتون و افرادي مثل 
ايش��ان دنبال مي شود را به خوبي اطالع دارند و براي 
همين هم اس��ت كه گوش ش��نواي زيادي هم براي 
اين پيش��نهاد ها در امريكا وجود ندارد و حتماً جامعه 
بين المللي هم به امريكايي ها نشان داده و بيشتر هم 
نش��ان خواهد داد كه پيگيري اين سياست ها فقط به 
انزواي ايال��ت متحده مي انجامد و نتيجه خوبي براي 

آنها نخواهد داشت. 
در م�ورد ديدار اخي�ر نيكي هيلي ب�ا آمانو 
بحث هايي مطرح ش�ده؛ از جمل�ه اينكه امريكا 
به آژانس انرژي اتمي براي بازرس�ي هاي بيشتر 
و فراتر از تعهد ما فش�ار بي�اورد؟ آيا در برجام 
بازرس�ي هايي از نوع مطرح ش�ده توسط نيكي 
هيلي پيش بيني ش�ده اس�ت؟ برج�ام در اين 

خصوص چه مي گويد؟
ببيني��د برجام چارچوب كاملي اس��ت و در همه 
زمينه ها هم راهكارهاي خودش را مش��خص كرده و 
بس��يار هم دقيق مذاكره و نوشته شده و حاال ممكن 
است كه همه خواسته هاي يك طرف را نداشته باشد 
و طبيعي هم اس��ت، هيچ توافقي همه خواسته هاي، 
همه طرف ها را ندارد وگرنه اس��م آن توافق نمي شد، 
بلكه اسم آن را دستورالعمل مي گذاشتند. اينكه اين 
توافق بوده نش��ان دهنده اين است كه همه در حوزه 
خواسته هايش��ان به يك حد مياني رسيدند لذا آنچه 
خانم هيلي مطرح كرده بودند بيش��تر نش��ان دهنده 
بي اطالعي ايش��ان از متن توافق در همه حوزه هايي 
كه در آن اظهارنظر كردند، است. برجام كاماًل صريح 
و كاماًل روشن است و ميزان نظارت در برجام هم در 

آن مشخص است. 
اينكه ايش��ان ادعا كرده اس��ت كه درواقع ميزان 
راستي آزمايي ممكن براي آژانس و تاييد توسط آژانس 
بس��تگي به ميزان نظ��ارت دارد از اصل حرف غلطي 
اس��ت. به خاطر اينكه برجام كاماًل اين راستي آزمايي 
را و چارچوب راستي آزمايي و مبنايش را تعيين كرده 
اس��ت. لذا آنچه برجام خواسته، دارد عمل مي شود و 
آنچه خانم هيلي مي خواهند، ممكن اس��ت متفاوت 
باشد. ولي ايشان نمي توانند خواسته هاي خودشان را 
و آمال و آرزوهاي خودش��ان را به عنوان ايراد برجام 
مطرح بكنند. حتماً ايش��ان هم اگر مثل اسالفش��ان 
در جلسه مذاكره حضور مي داشتند، مي دانستند كه 
آنچه در برجام مورد توافق قرارگرفته يك حد متوازني 
اس��ت كه براي همه شركت كنندگان قابل قبول بوده 
ن��ه اينكه صرفاً خواس��ته ها و اميال يكي يا چند تا از 
طرف هاي برجام باشد. اين باالخره يك واقعيتي است 
كه م��ا در اظهارنظرهايي كه از طرف س��اير مقامات 
اروپاي��ي و متحدي��ن امريكا در اين زمينه هم ش��ده 

كاماًل شاهدش بوديم. 
شما يكي از پيش�گامان و پيشروان عرصه 
اس�تفاده از ديپلماس�ي ديجيت�ال، خصوص�ًا 
اي�ام مذاك�رات هس�ته يي بودي�د. ش�ما  در 
ب�ه خوب�ي مي داني�د ك�ه ابزاره�اي نوين در 
ديپلماسي كاربرد بس�ياري پيداكرده است از 
جمله اينكه ش�بكه هاي اجتماع�ي امروزه در 
پيش�برد ديپلماس�ي نقش بازي مي كند. يكي 
از اين ابزارها در ديپلماسي ديجيتال، استفاده 
صحيح و بجا از توئيتر است به گونه يي كه واژه 
»توئيپلماسي« در دنياي امروز براي اين منظور 
رايج شده است. اما باوجود اينكه توئيتر نقش 
مهمي در ديپلماس�ي عمومي دارد، متاس�فانه 
اس�تفاده از آن در اي�ران هن�وز با مش�كالتي 
مواجه اس�ت. اوال ش�ما برنامه يي براي توسعه 
اس�تفاده از ديپلماسي ديجيتال براي پيشبرد 
سياس�ت خارج�ي داريد و ثانيا چ�ه اقداماتي 
مي توان براي توسعه استفاده از اين ابزار براي 
نش�ان دادن چهره واقعي كش�ور ب�ه جهانيان 

انجام داد؟
معتقدم كه توئيتر و س��اير امكانات فضاي مجازي 
ابزارهاي��ي هس��تند ك��ه مي باي��د به ص��ورت بهينه 
مورداستفاده قرار بگيرند و هم درصحنه داخلي و هم 
بين المللي مي توانند موثر باشند. اين ديدگاه شخصي 

بنده است. 
م��ن از توئيتر فعاًل با توجه ب��ه مقررات داخلي به 
عنوان ابزار پيام رس��اني، صرفا در س��طح بين المللي 
اس��تفاده كرده و به همين دليل هم هيچگاه توئيت 
فارسي نداشته ام و توئيت هايم را به انگليسي و عربي 
ارائ��ه كردم تا در فضاي بين المللي با اين رس��انه كه 
بس��يار هم در فضاي ديپلماسي رسانه يي موثر است 
مورد اس��تفاده ق��رار بگيرد. البته معتقد هس��تم كه 
مي تواند يك وس��يله موثر هم براي داخل باشد. براي 
پيام داخلي تالش كردم از اينستاگرام استفاده كنم؛ 
گرچه من در اينس��تاگرام تازه وارد هستم و مدت ها 
بيش��تر در آن توئيتر تمركز داش��تم ولي از اول سال 
96 در اينس��تاگرام حضور پيدا كردم كه اميدوارم از 
آن مسير هم بتوانم با اس��تفاده از يك روشي كه در 
ايران مورد قبول اس��ت و مورد اس��تفاده است از اين 
طريق ارتباط خوبي با دوستان عزيز در داخل كشور 

هم داشته باشم. 
 معتقد هستم كه امروز استفاده از فضاي مجازي 
در واقع يك تحول اساس��ي در دنيا ايجاد كرده است 
و يك تحول بسيار مباركي است به خاطر اينكه امروز 
امپراتوري هاي رسانه يي ديگر خيلي معنا نمي دهند، 
ه��ر فرد مي توان��د با توليد پيام خوب و مناس��ب در 
صحنه جهاني تاثيرگذار باشد و اين هم امكان حضور 
افراد به عنوان كنشگران اصلي در جامعه بين المللي را 
افزايش داده و هم مسووليت افراد را باالبرده است كه 
يك پيام مي تواند خيلي س��ريع درصحنه بين المللي 
ي��ا درصحنه داخلي تبديل به يك  روند ش��ود و اين 
مس��ووليت را هم ايجاد مي كند كه هر پيام رس��ان و 
هر توليدكننده پيام با احس��اس مسووليتي كه ناشي 
از پديد آمدن قدرت جديد است، درواقع پيام را توليد 
كند و پيام را منتشر كند. اميدواريم كه همه ما از اين 

فضا بهترين استفاده را داشته باشيم. 

بح�ث تاس�يس دوب�اره معاونت 
اقتص�ادي در وزارت ام�ور خارج�ه 
وزارتخان�ه  اي�ن  در  را  تحركات�ي 
ب�ه وجود آورده اس�ت. اين س�وال 
مطرح اس�ت ك�ه اي�ن معاونت چه 
كارهاي�ي را مي تواند در دوره فعلي 
انج�ام ده�د، آيا روابط اي�ران را در 
س�طح منطقه يي و بين المللي بهبود 
مي بخش�د، آيا بخش هاي اقتصادي 
در  اي�ران  س�فارتخانه هاي  در  را 
كشورهاي ديگر فعال مي كند؟  اينها 
م�واردي اس�ت ك�ه در گفت وگوي 
ب�ا  دول�ت  اطالع رس�اني  پاي�گاه 
محمدجواد ظريف طرح ش�ده و وي 
هم به طور مبس�وط ب�ه آن پرداخته 

است. 
اين مصاحبه را بخوانيد: 

ساختار معاونت سياسي و اقتصادي 
به اين شكلي كه ما داريم طراحي 

مي كنيم هيچگاه وجود نداشته است. 
در گذشته چنين شكلي را نداشتيم و 

به همين دليل بوده است كه هميشه 
بين مديريت منطقه يي محور و مديريت 

موضوعي محور مي توانسته برخي 
اختالفات در حوزه هاي كاري پيدا شود 
كه اميدوار هستيم با اين طراحي بتوانند 

هم افزايي داشته باشند

                                                                                                      

در دولت يازدهم روابط خارجي 
متوازن داشتيم. شايد علتي كه اين تصور 

ايجادشده كه دولت يازدهم تمركزش 
روي اروپا و امريكا بوده اين است كه 

در دوره هاي قبل تنها رفت وآمد ايران با 
كشورهاي آفريقايي و امريكاي التين و 

در حد بسيار كمي با كشورهاي منطقه يي 
و آسيايي بوده و تقريباً هيچ رفت وآمدي 

با كشورهاي اروپايي نبوده است و در 
دولت يازدهم كه اين ارتباطات فراگير 
شده، براي برخي تصورات اشتباه ايجاد 

شده است
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گروه بانك و بيمه  
بانك مركزي با استفاده از گش��ايش هاي ايجاد 
ش��ده پس از برجام، ضمن گس��ترش روابط بانكي 
با ساير كش��ورها، بسترهاي الزم تامين مالي ميان 
و بلندم��دت ب��راي طرح هاي زيربناي��ي و توليدي 
كش��ور را فراهم كرده و خوشبختانه در اين زمينه 
نيز به موفقيت هاي چش��مگيري دست يافته است 
ك��ه نمونه آن در انعقاد ق��رارداد ۸ميليارد يورويي 
بانك ه��اي ايراني با اگزي��م بانك كره جنوبي ديده 
مي ش��ود.  به گ��زارش »تع��ادل«، متعاقب شرايط 
حاصل��ه پس از اجراي برجام يعن��ي از اواخر سال 
۱۳۹۴و براي فراهم كردن تس��هيالت مالي ميان  و 

بلندمدت از طريق ساير كش��ورها براي تامين مالي 
طرح ه��اي زيربناي��ي و توليدي كش��ور، مذاكرات 
كارشناسي بسياري با تعدادي از بانك هاي اروپايي 
همچون كش��ورهاي آلم��ان، ايتالي��ا، دانمارك و 
اتريش و غيراروپايي مانند كشورهاي كره جنوبي، 
ژاپن، چين و روسيه آغاز و در حال انجام است. در 
اين راست��ا، قرارداد تامين مالي پروژه »برقي كردن 
قطار تهران- مش��هد« به مبلغ ۱۱.5ميليارد يوآن 
)ح��دود ۱.7ميلي��ارد دالر( پ��س از انجام چندين 
دور مذاك��رات فش��رده بي��ن طرف ه��اي ايراني و 
چين��ي تحت نظارت اي��ن بانك، نهايت��ا در تاريخ 
۱۳۹6.05.06  بي��ن بان��ك صنع��ت و مع��دن و 

اگزيم بانك چي��ن امضا شد. همچنين قرارداد خط 
اعتب��اري اگزيم بانك كره جنوبي به مبلغ ۸ميليارد 
يورو ب��ا ۱۲ بانك ايراني امضا ش��د.  تجهيز منابع 

مالي در چارچوب وام هاي دولتي
قرارداده��اي اعطاي تس��هيالت دول��ت روسيه 
ب��ه دول��ت ايران تا سق��ف ۲.۲ميليارد ي��ورو جهت 
تامين مال��ي دو پ��روژه »برق��ي ك��ردن خ��ط ريلي 
اينچه ب��رون ب��ه گرمس��ار« و »يك واح��د نيروگاه 
حرارت��ي« در آذرماه سال ۱۳۹5، بي��ن وزارت امور 
اقتص��ادي و داراي��ي اي��ران و وزارت دارايي روسيه 
امضا ش��ده است. ترتيب��ات اجراي��ي و بانكي طرح 
نيروگاه حرارتي هرمزگان بين طرفين تحت مذاكره 

است.  ب��راي تجهيز منابع مالي كوتاه مدت )حداكثر 
يك سال��ه( مذاكراتي با برخ��ي بانك هاي بين المللي 
و شع��ب خارجي بانك هاي ايران��ي )تجارت پاريس، 
مل��ت استانب��ول، ملت اي��روان، ملي و سپ��ه لندن، 
مل��ي هامب��ورگ، سپ��ه رم و ميربيزينس مس��كو( 
انج��ام و منجر به امض��اي قراردادهاي مربوطه شده 
است.  همچنين ب��راي تامين مواد اوليه واحد هاي 
تولي��دي و خريدكاالهاي ض��روري، اساسي، دارو 
و تجهيزات پزشكي كش��ور، تمهيدات��ي از طريق 
ايجاد مكانيس��م هاي تامين مال��ي در قالب اعطاي 
تسهيالت كوتاه مدت )سه ماهه( به واردكنندگان و 
توليدكنندگان واجد شرايط به عمل آمده كه سقف 

آن تا ۲ ميليارد يورو افزايش يافته است. 
طي دوره مورد نظر، منابع الزم جهت تامين مالي 
طرح »توسعه و تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان« به 

مبلغ حدود ۱.۲ميليارد دالر از محل تسهيالت مالي 
چين فراهم شده است. همچنين ۳ طرح وزارت نيرو 
جمعاً به مبلغ حدود 60ميليون دالر از محل تسهيالت 
بانك توسعه و تجارت اكو )ECO( تامين مالي شده 
است. ضمناً طرح هايي ك��ه تامين مالي آنها از محل 
تس��هيالت مالي چين طي سال هاي گذشته نهايي 
شده، در مراحل مختلف فرآيند تامين مالي )استفاده 

از تسهيالت يا بازپرداخت تسهيالت( هستند. 
بع��د از ارتقاي رتبه اعتب��اري در نتيجه كاهش 
ريسك كش��ور از گروه 7 به 6 در ماه جوالي سال 
۲0۱7، انتظ��ار مي رود با تس��ويه كام��ل تعهدات 
مع��وق، برقراري روابط كارگزاري موثر با بانك هاي 
ت��راز اول بين الملل��ي و انعقاد تعداد بيش��تري از 
قراردادهاي تامين مالي تحت مذاكره، شاهد ارتقاي 
مجدد رتبه اعتباري كشور از گروه 6 به 5 باشيم. 

گروه بانك و بيمه    احسان شمشيري 
نسبت خس��ارت بازار بيمه با يك واحد افزايش 
به 6۲  درصد رسيد در شرايطي كه نسبت خسارت 

بيمه درمان به ۱۲۱ درصد رسيده است. 
به گزارش»تعادل« بررسي آخرين آمار عملكرد 
صنعت بيمه در سامانه سنهاب كه مربوط به ۴ماهه 
اول ۱۳۹6 است، نش��ان مي دهد كه مبلغ ۸هزار و 
۸50 ميلي��ارد توم��ان حق بيمه تولي��د و 5 هزار و 
۴۹0ميليارد تومان خسارت پرداخت شده كه رشد 
حق بيم��ه تولي��دي ۱6.۳ درصد و رشد خس��ارت 
پرداختي ۱۸.۲ درصد نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته بوده است. 
براس��اس اين گزارش نس��بت خس��ارت بازار با 
يك واحد افزايش در مقايس��ه ب��ا ۴ماهه اول سال 
قب��ل ب��ه 6۲  درصد رسيده اس��ت همچنين حدود 
۱7.۹ميليون بيمه نامه صادر و حدود ۱۲.5ميليون 

فقره خسارت پرداخت شده است. 
صدور تع��داد بيمه نامه ه��ا ۲7.۱ درصد و تعداد 
موارد خسارت ۳۲.۲ درصد بيشتر از ۴ماهه نخست 

سال گذشته بوده است. 
سهم بخ��ش غيردولتي از ح��ق بيمه توليدي و 
خس��ارت پرداخت��ي صنعت بيمه ب��ه ترتيب 6۴.۹  

درصد و 5۹.5  درصد است. 
سهم ۳ رشته بيمه شخص ثالث و مازاد، درمان 
و زندگ��ي به ترتي��ب ۳۹.۸، ۱۹.7و ۱6.۱ درصد از 

پرتفوي حق بيمه توليدي در بازار است. 
البت��ه باي��د توجه داش��ت در محاسبه نس��بت 
خس��ارت كه حاصل تقسيم خس��ارت پرداختي به 
حق  بيمه توليدي و برحس��ب  درص��د است، مبالغ 
خسارت هاي معوق، ذخاير حق  بيمه، كارمزد شبكه 
فروش و هزينه ه��اي اداري- عمومي در نظر گرفته 

نمي شود. 

 رشد 1۶  درصدي حق بيمه توليدي
حجم ح��ق بيمه ه��اي تولي��دي ب��ازار بيمه با 
۱6.۳ درصد افزايش نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته به بي��ش از 5۸ هزار و ۸50 ميليارد تومان 
رسيد. سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به 6۴.۹  
درص��د رسيد و ۳5.۱ درصد ديگر توسط بيمه ايران 

در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد. 
تنها ۹شركت بيمه يي ايران، آسيا، دانا، پارسيان، 
الب��رز، كوث��ر، پاسارگاد، معل��م و رازي كه هر يك 
داراي سه��م باالتر از ۳ درصد هس��تند در مجموع 
۸۲ درص��د از ح��ق بيم��ه توليدي ب��ازار را به خود 
اختصاص داده ان��د و ۱۸ درصد مابقي حق بيمه نيز 

توسط ۱۸شركت بيمه ديگر توليد شده است. 
تع��داد بيمه نامه هاي ص��ادره در اين مدت نيز با 
۲7.۱ درصد رشد نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
نزدي��ك به ۱7.۹ميليون فقره ب��ود كه ۳۹.۸ درصد 
ح��ق بيمه ه��اي توليدي ب��ه رشت��ه بيمه شخص 
ثال��ث و مازاد اختصاص داش��ت. سهم بيمه زندگي 
ني��ز به ۱6.۱ درصد از پورتف��وي حق بيمه توليدي 
ب��ازار رسيد و ۱۹.7 درصد از حق بيمه هاي توليدي 

مرتبط با بيمه درمان بود. 

 رشد 18  درصدي خسارت پرداختي
شركت هاي بيمه بال��غ بر 5 هزار و ۴۹0ميليارد 
تومان خس��ارت به بيمه گذاران پرداخت كردند كه 
در مقايس��ه با ۴ماهه منتهي ب��ه تير ۱۳۹5 معادل 
۱۸.۲ درصد رشد نش��ان مي دهد ك��ه 5۹.5  درصد 
از خس��ارت هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي 

جبران شد. 
شركت ه��اي بيمه ح��دود ۱۲.۹ميلي��ون مورد 
خس��ارت به بيمه گ��ذاران پرداخت كردن��د كه در 
مقايس��ه با مدت مشابه سال قبل ۳۲.۲ درصد رشد 
داشته است.  ۳۸.5 درصد از خسارت هاي بازار بيمه 
در رشته بيم��ه درمان پرداخت شده و ۳5.۳ درصد 

از خس��ارت هاي پرداختي به بيم��ه شخص ثالث و 
م��ازاد اختصاص داشت. سهم بيم��ه زندگي نيز به 
7.7 درصد از خس��ارت هاي پرداختي در بازار بيمه 

رسيد. 

 نسبت خسارت
نسبت خسارت كه عبارت است از حاصل تقسيم 
خس��ارت پرداختي به حق بيمه توليدي بر حس��ب  
درصد است كه در محاسبه آن مبالغ خس��ارت هاي 
معوق، ذخاير ح��ق بيمه، كارم��زد شبكه فروش و 

هزينه هاي اداري- عمومي دخالت داده نمي شود. 
طي اين مدت نسبت خسارت حدود 6۲  درصد 

بود و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل يك واحد 
افزايش نش��ان مي ده��د البته الزم ب��ه ذكر است، 
بررس��ي آمار عملكرد شركت ه��ا و رشته هاي بيمه 
از حيث نس��بت خس��ارت در اين مدت نمي تواند 
ارزياب��ي مطلوبي از عملكرد آنه��ا در دسترس قرار 
داده و فعالي��ت واقعي ش��ان را نش��ان دهد چراكه 
با گذش��ت تنها ۴ماه از س��ال، دريافت كامل حق 
بيمه هاي مربوط ب��ه برخي از بيمه نامه هاي صادره 
در اي��ن مدت انج��ام نگرفته و به م��رور طي سال 
وص��ول خواهند ش��د. با اي��ن وجود آمار نس��بت 
خس��ارت در شركت ها و رشته هاي بيمه كاهش و 

افزايش داشته است. 

نس��بت خس��ارت 7شركت بيمه ميهن ۱۹۱.۴، 
دان��ا ۱۱۲.6، سين��ا ۸5.6، آسم��اري ۸۱.6، ايران 
7۱.6، الب��رز 6۸.7 و دي66.۹ ب��وده ك��ه باالتر از 
ميزان نس��بت خس��ارت 6۲  درصدي بيمه در بازار 

بوده اند. 
پس از شركت هاي بيمه نامبرده، نسبت خسارت 
شرك��ت بيمه پارسيان با 60.6 درصد به اين ميزان 
در سطح بازار بيمه نزديك بوده و نس��بت خسارت 
ساي��ر شركت ه��اي بيمه به مرات��ب پايين تر از اين 

مقدار است. 
۳ رشت��ه بيمه درم��ان، حوادث رانن��ده و بدنه 
اتومبي��ل ب��ا ۱۲۱.5، 7۲.۱ و 6۸.۸  درصد بوده كه 
نسبت خسارتي باالتر از ساير رشته ها در بازار بيمه 

داشتند. 
پس از رشته هاي نامبرده، نس��بت خس��ارت دو 
رشت��ه بيمه شخص ثالث- م��ازاد و حوادث با 55 و 
50.۳  درصد باالتر از ساير رشته ها بوده اما از سطح 

بازار بيمه به مراتب پايين تر بوده است. 

 اختصاص 24  درصد از كل پرتفوي صنعت 
بيمه به درمان

تغيي��ر قان��ون شخص ثال��ث باعث ش��د امروز 
دغدغه ي��ي از ناحيه ف��روش شخ��ص ثالث وجود 
نداشته باشد و امي��د آن مي رود، نگراني هاي ديگر 
در مورد شخص ثالث مانند خسارت هاي صوري كه 

از قديم وجود داشته است، حل شود. 
طبق آم��ار مقدماتي صنعت بيمه از سوي بيمه 
مرك��زي، بيمه درمان ح��دود ۲۴ درصد از پرتفوي 
كل كش��ور را به خود اختصاص داده است. در اين 
رشت��ه تعيين نرخ، افزاي��ش K كاليفرنيا و افزايش 
هزينه هاي درمان نگراني هايي براي صنعت بيمه در 

رشته بيمه هاي درماني ايجاد كرده است. 
دو رشته شخص ثالث و بيمه هاي درمان براي 
صنعت بيمه بس��يار مهم هس��تند و سهم بااليي 
از كل پرتف��وي صنعت بيمه را به خود اختصاص 
داده اند. مش��كالت رشته شخ��ص ثالث طي چند 
سال��ه اخي��ر با تصوي��ب قواني��ن جدي��د و ارائه 
راهكارهاي��ي كه در حوزه نظ��ارت و كنترل ارائه 
شد خوشبختانه درحال كاهش است اما متاسفانه 
رشته بيمه درمان در حال تبديل شدن به پاشنه 

آشيل صنعت بيمه است.
دغدغه ه��اي بيمه ه��اي درماني باع��ث شده تا 
سنديك��اي بيمه گران به تعيي��ن حداقل نرخ براي 
رشته درم��ان تمايل پيدا كند ك��ه انتظار مي رود، 
ارائه نرخ در حوزه صدور با تحليل و بررسي دقيق و 
با نيم نگاهي به سهم بازار و سود و با اطالع كافي از 
وضعيت هر استان و مردم انجام شود. البته در ارائه 
نرخ بايد به نس��بت خسارت و ضريب خسارت اين 
رشته توجه شود و اين كار تنها با داشتن اطالعات 
كافي از داده هاي رشته و صنعت در استان از سوي 
كارشناس ممكن است.  ضروري است كارشناسان 
اطالعات چند ساله رشته درمان را در منطقه خود 
و خس��ارت هاي معوق و پرداخت خسارت بيمه نامه 

در سال هاي مختلف را مد نظر قرار دهند. 

ريي��س كل بيم��ه مرك��زي در سومين همايش 
پياده س��ازي استانداردهاي بين الملل��ي گزارشگري 
مالي صنع��ت بيمه به نقش مركزي صنعت بيمه در 

اقتصاد جهاني اشاره كرد. 
ب��ه گزارش روابط عمومي و ام��ور بين الملل بيمه 
مرك��زي، دكت��ر همت��ي در مراس��م افتتاحيه اين 
هماي��ش با تاكيد بر اهميت IFRS در تمام رشته ها 
به خصوص موسسات مالي گفت: صنعت بيمه، نقش 
مركزي در اقتص��اد جهاني ايفا مي كند، شركت هاي 
بيمه، مردم و شركت ها را در انتقال ريسك پشتيباني 
مي كنند ضمن آنكه بيمه گران همانند ساير موسسات 
سرمايه گذار، سرمايه گذاران مهم بلندمدت هستند. 
بنابراي��ن مجموعه ي��ي از استانداردهاي گزارشگري 
مالي، مي توان��د منافع سرمايه گ��ذاران شركت هاي 

بيمه را تضمين كند. 
وي اف��زود: بعد ار تحريم ها در صنعت بيمه شاهد 
تح��والت خوبي در عرص��ه رواب��ط بين المللي براي 
سرمايه گ��ذاري در شركت هاي بيم��ه و تعامل با آنها 
هس��تيم و اين ني��از به تطبيق گزارشگ��ري مالي بر 
اساس استانداردهاي بين المللي را بيشتر مي كند. وي 
خاطرنش��ان كرد: استقرار استاندارد IFRS ضرورت 
غيرقابل انكار براي ورود به بازارهاي بين المللي است. 

دكتر همتي به دارايي ۱۳هزار ميليارد دالري ثبت 
شده شركت هاي بيمه جهان كه ۱۲درصد كل دارايي 
شركت هاي مالي و غيرمالي در بورس هس��ت، اشاره 
ك��رد و گفت: اين شركت ها از سيس��تم گزارشگري 
مالي بين المللي )IFRS( استفاده مي كنند تا از اين 
طريق زمينه هاي مناسبي را براي تقويت كسب و كار 
و سالمت مالي بيمه گران و در نهايت اقتصاد جهاني 
فراه��م كنند. رييس شوراي عالي بيم��ه با اشاره به 

اينكه طبيعت كسب و كار شركت هاي بيمه موجب 
مي ش��ود، بيمه گران و سرمايه گذاران در شركت هاي 
بيمه در معرض بس��ياري از ريس��ك ها قرار گيرند، 
گفت: با اج��راي مطلوب استانداردهاي مالي جهاني 

سالمت مالي بيمه گران تضمين مي شود.
اين موض��وع نيازمند انعك��اس به موقع و شفاف 
ريس��ك هاي بيمه ي��ي و تغيي��رات آن اس��ت ت��ا 
تاثي��ر مناسبي ب��ر اقتصاد جهاني بگ��ذارد. بنابراين 
صورت ه��اي مالي شركت هاي بيمه نيازمند انعكاس 
شفاف ريسك هاي بيمه يي و تغييرات آن و رويه هاي 

خاص حسابداري است. 
وي خاطرنشان كرد: در كشور ما حدود 70درصد 
دارايي ه��اي شركت ه��اي بيم��ه از مح��ل تعهدات 
بيمه ي��ي آنها كه به عن��وان ذخاير فني محس��وب 
مي شود، تامين مي شود. حال با توجه به اينكه سهم 
بازار بيمه زندگي در كش��ور ۱۴درصد بوده و ذخيره 
رياضي قابل توجهي نس��بت به ساير ذخاير فني ما 

نيست، قاعدتا با توجه به برنامه ششم و تدابيري كه 
انديش��يده شده سهم تعهدات و ذخاير بيمه افزايش 
مي يابد و اين افزايش موجب مي شود تا سهم و وزن 
استاندارد خاص بيمه يي در مقايسه با استاندارد هاي 

عمومي بيشتر شود. 
ريي��س كل بيم��ه مركزي گف��ت: ب��ا توجه به 
وض��ع و تاثير تعهدات بيمه ي��ي، سهم عمده انطباق 
گزارشگ��ري مالي در صنعت بيم��ه بايد با استاندارد 
خ��اص بين المللي بيمه يي صورت گيرد كه مس��ائل 

تكنيكي و فني زيادي را در مقابل ما قرار مي دهد. 
دكتر همتي در بخش ديگري از سخنان خود به 
تفاوت IFRS ۴ و IFRS ۱7 اشاره كرد و گفت: در 
IFRS ۴ تاكيد بيش��تر روي شفاف سازي و افش��اي 
اطالعات بوده اما  IFRS۱7 بر تاثير محيط اقتصادي 
بر متغيرهايي كه ريس��ك شركت هاي بيمه و سود و 
زي��ان را تحت تاثير قرار مي ده��د تاكيد دارد، لذا ما 
بايد خود را براي پياده سازي  IFRS۱7 آماده كنيم 
كه ابتدا بايد ترجمه آن به تاييد سازمان حسابرسي 
برسد بع��د اقدامات الزم را آغاز كنيم كه مس��تلزم 
همك��اري مش��ترك سازم��ان حس��ابرسي، انجمن 
حس��ابداران خب��ره ايران، انجم��ن حرفه يي صنعت 
بيمه، سنديكاي بيمه گران ايران، پژوهشكده بيمه و 

بيمه مركزي است. 
وي در پايان اعالم آمادگي كرد: صنعت بيمه در 
نخستين فرصت و با هماهنگي سازمان هاي بورس، 
حسابرسي و سنديكا نس��بت به تهيه آيين نامه هاي 
الزم، اص��الح و تصوي��ب نمون��ه صورت ه��اي مالي 
شركت ه��اي بيمه و پياده س��ازي  IFRS۱7 و ساير 
استاندارده��اي مالي بين المللي در شركت هاي بيمه 

اقدام خواهد كرد.

صورت هاي مالي بيمه گران شفاف مي شود
دبيرك��ل سنديكاي بيمه گ��ران ايران گفت: 
صنع��ت بيمه در ح��ال بررسي نح��وه پرداخت 
خودروس��ازان است ك��ه اگر خودروس��ازان به 
تعهدات خود عمل نكنند، بيمه يك ماهه به اجرا 

درخواهد آمد. 
سيد محم��د عليپور در گفت وگو ب��ا ميزان در 
رابطه با بيم��ه يك ماهه خودروه��اي صفركيلومتر 
اظه��ار كرد: به دليل آنكه شركت هاي خودروسازي 
در خري��د حق بيم��ه خودروه��اي صفركيلومتر به 
شركت هاي بيمه بدهي بسياري داشتند و عمال حق 
انتخاب از مش��تري نهايي در انتخاب شركت بيمه 
گرفته مي ش��ود، قرار بر آن شد تا براي خودروهاي 

صفركيلومتر بيمه يك ماهه طراحي شود. 
وي اف��زود: در برنامه طراحي  شده بيمه هاي 
يك ماه��ه قرار بر آن اس��ت تا خودرو توليدي از 
زمان پالك گذاري تحت پوشش بيمه قرار بگيرد 
و بع��د از مدت تعيين  ش��ده، صاحب خودرو به 
اختي��ار خ��ود، شرك��ت بيمه طرف ق��رارداد را 

انتخاب  كند. 
اي��ران  بيمه گ��ران  سنديك��اي  دبيرك��ل 
خاطرنش��ان ك��رد: تا ب��ه امروز بيم��ه يك ماه 
خودروهاي صفركيلومتر به مرحله اجرا نرسيده 
و اي��ن موضوع به دليل آن است كه طبق قانون 
جدي��د بيمه شخ��ص ثال��ث، شي��وه پرداخت 
ح��ق بيمه از س��وي شركت ه��اي خودروسازي 
تغيي��ر كرده و صنع��ت بيمه در ح��ال بررسي 
نح��وه پرداخ��ت خودروس��ازان است ك��ه اگر 
خودروسازان به تعهدات خود عمل نكنند، بيمه 
يك ماهه به اجرا درخواهد آمد. وي تصريح كرد: 
خودروسازان در قانون جديد بيمه شخص ثالث 

بايد طبق قانون ۴0درصد حق بيمه را به  صورت 
نق��دي در ابتداي آغاز دوره بيمه پرداخت كنند 
و مابق��ي آن طي چهار قس��ط ظرف زمان 6ماه 

پرداخت شود. 
عليپ��ور در رابط��ه با  زم��ان بررسي وضعيت 
پرداخ��ت ح��ق بيم��ه از س��وي خودروسازان 
گف��ت: وضعيت پرداخ��ت حق بيم��ه از سوي 

خودروسازان را زير نظر داريم. 
در اين رابطه مذاك��رات بين بيمه مركزي و 
سنديكاي بيمه گران ايران در حال انجام است. 

دبيرك��ل سنديكاي بيمه گران اي��ران تاكيد 
ك��رد: در رابط��ه ب��ا پوش��ش بيم��ه يك ماهه 
تعيي��ن شركت هاي  خودروه��اي صفركيلومتر 
طرف قرارداد و انتخاب شركت هاي بيمه داراي 
ابع��اد مختلفي است كه در صورت نهايي شدن، 
راه حل هاي اجرايي خري��د و پوشش بيمه ابالغ 

خواهد شد. 

صدور بيمه نامه يك ماهه با خلف وعده خودروسازان

 درمان تكميلي
چالش بزرگ بيمه 

گ��زارش مقدماتي استخراج 
ش��ده از عملكرد 6 ماهه صنعت 
بيمه كشور نش��ان مي دهد كه 
بيمه ه��اي درم��ان ۳0 درص��د 
حق بيمه توليدي معادل ۴۱۸6 
ميليارد تومان را تشكيل مي دهد.  
پن��ج شركت بيمه )اي��ران، دانا، 
آسيا، البرز، پارسيان( بيش از ۸۳ 
درصد بازار بيمه درمان تكميلي 

را در اختي��ار دارند و بقي��ه شركت هاي بيمه )۲۳شركت( 
۱7درص��د بازار را پوشش مي دهند.  برخي از پنج شركت 
اول فع��ال بيمه در رشته درمان نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل از نرخ رشد دو رقمي و بيش از 50 درصد رشد 
برخوردارند! و حتي چند شركت بيمه داراي نرخ رشد سه 
رقمي هس��تند! در شرايطي كه ن��رخ رشد كل صنعت در 
رشته درمان در حدود ۱۱درصد است.  اين در حالي است 
كه نرخ رشد خسارت )بدون احتساب خسارت معوق( در 
حدود سه برابر نرخ رشد حق بيمه درمان است. فاصله سه 
برابري بين نرخ رشد حق بيمه و خسارت داراي آثار مخرب 
و منف��ي بر رشته درمان بوده و موجب نبود تعادل در اين 
رشته خواهد شد و با عنايت به سهم ۳0 درصدي درمان در 
پرتفوي صنعت بيمه ساير رشته هاي بيمه يي را نيز تحت 
تاثير قرار خواه��د داد؛ عمل به تعهدات آتي شركت بيمه 
در قب��ال بيمه شدگان و مراج��ع درماني و همچنين ساير 
تعهدات را با مشكل جدي مواجه كرده و به اعتبار صنعت 
بيمه خدشه وارد خواهد كرد.  آناليز كاركرد صنعت بيمه 
در رشته درمان در 6 ماهه اول نشان مي دهد: ارائه نرخ هاي 
غيرفني يا به عبارت ديگر نرخ شكني همچنان ادامه دارد 
و رش��د ۱۱درصدي حق بيمه با توجه به متوسط افزايش 
۱۴ درصدي هزينه هاي درماني از ابتداي سال جاري بيانگر 
كاهش ۳ درصدي حق بيم��ه حداقل براي حفظ شرايط 
س��ال قبل است. لذا رشد حق بيمه درمان در واقع معادل 
۳درصد منفي است.   فاصله ايجاد شده بين نرخ رشد حق 
بيمه و نرخ رشد خسارت حاكي از انحراف نگران كننده در 
ارائه نرخ فني است به ويژه در شركت هاي بيمه كه داراي 
نرخ رشد هاي باال هستند؛ به نحوي كه نسبت خسارت اين 
قبيل شركت ها مي بايس��ت در صورت ارائه نرخ هاي فني 
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل بيشتر كاهش مي يافت 
ولي ب��ه مراتب كمتر كاه��ش يافته اس��ت.   رقابت بين 
شركت هاي بيم��ه صرفاً براي حفظ و توسعه سهم بازار از 
طريق كاهش نرخ و ن��ه افزايش خدمات موجب تضعيف 
بنيه مالي شركت ها مي شود؛ با توجه به اينكه از حق بيمه 
توليدي هر سال حداقل در حدود 65 درصد آن در نيم سال 
اول و ۳5درصد در نيم سال دوم توليد مي شود در حالي كه 
تسويه هزينه هاي درماني در حدود ۴5 درصد در نيم سال 
اول و 55 درص��د در نيم سال دوم انج��ام مي شود لذا در 
صورت ارائه نكردن نرخ هاي فني فاصله بين نرخ رشد حق 
بيمه و خسارت تش��ديد خواهد شد. كاركرد شركت هاي 
بيمه نيز مانند هر بنگاه اقتصادي براساس منطق و اصول 
حاكم بر كس��ب و كار اقتصادي اس��ت و چنانچه شركت 
بيمه ناتوان از كس��ب سود باش��د و صرفا فروش خود را با 
كاهش نرخ و بهاي خدمات خود كمتر از قيمت تمام شده 
ارائ��ه كند، به منزله انتحار اقتص��ادي است و سرانجام آن 
ورشكستگي شركت بيمه بدون توجه به نام و نشان و اندازه 

آن شركت خواهد بود.

بانك هاي متخلف تنبيه مي شوند
گ�روه بانك و بيمه   قائم مقام بان��ك مركزي از اتمام 
حج��ت بانك مركزي ب��ا مديران عام��ل بانك ها خبر داد 
و اف��زود: بانك مركزي براي رعاي��ت نرخ سودهاي جديد 
در چارچ��وب قانون و اختيارات اي��ن بانك اقدام به تنبيه 
بانك هاي متخلف خواهد ك��رد.  به گزارش»تعادل« قائم 
مق��ام بانك مركزي درباره اقدامات بانك مركزي در مقابل 
بانك ه��اي متخلف گفت: ق��ول و قرارهاي��ي ميان بانك 
مرك��زي و بانك ه��ا گذاشت��ه شد تا اين بان��ك در جهت 
حف��ظ اين نرخ ها و افزايش نظ��ارت بر اجراي صحيح اين 
بخشنامه اقدام كند. وي با توضيح اينكه اقدامات تنبيهي 
براي بانك هاي متخلف در نظ��ر گرفته شده است، اظهار 
كرد: طبق صحبت هاي انجام شده، سياست هاي تنبيهي و 
محدوديت هايي در فعاليت هاي بانك هاي متخلف در نظر 
گرفت��ه شده است.  كميجاني در اي��ن باره گفت: بانك ها 
مجوزه��اي متفاوت��ي از بانك مرك��زي دريافت مي كنند 
همچني��ن در مواقع ض��روري نيز بان��ك مركزي خطوط 
اعتباري در اختيار آنها مي گذارد و بسياري از موارد ديگر كه 
بانك مركزي مي تواند در صورت تخطي هر يك از بانك ها 
درب��اره قطع و لغو آنها اقدام كند.  بانك مركزي ۳۱مرداد 
ماه سال جاري بخشنامه يي ۸  بندي براي كاهش نرخ سود 
بانكي با تاكيد بر اجتناب از رقابت هاي ناموجه بين بانك ها 
و موسس��ات اعتباري در جذب سپرده ها به شبكه بانكي 
ابالغ كرد.  براساس اين بخش��نامه كه از روز اول شهريور 
ماه الزم االجراست، بانك ها و موسسات اعتباري موظفند 
نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 
ي��ك ساله را حداكثر ۱5درصد و سپرده هاي كوتاه مدت را 

حداكثر ۱0درصد محاسبه و رعايت كنند. 
اما پ��س از اعالم جزئي��ات اين بخش��نامه، پايبندي 
سيس��تم بانكي ب��ه نرخ هاي جديد و جلوگي��ري از وقوع 
تجربيات گذشت��ه و بر هم خوردن نظم سيس��تم بانكي 
ازجمله مباحث��ي است كه مورد توجه بود و اغلب بر عدم 
رعاي��ت اين نرخ از سوي برخ��ي بانك ها تاكيد مي شد. بر 
همين اساس بانك مركزي اواخر هفته گذشته جلسه يي با 
حضور مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانك ها برگزار 
كرد و در اين جلسه چگونگي اجراي بخشنامه و پايبندي 
بانك ها به ن��رخ سودهاي جديد مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. در همين راستا، اكبر كميجاني در گفت وگو با ايبنا 
درباره جزئيات اين جلس��ه گفت: در جلس��ه مذكور كه با 
حضور مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانك ها برگزار 
ش��د، سياست اخير بانك مركزي ب��راي كاهش نرخ سود 
سپرده ها از جوانب مختلف به بحث و بررسي گذاشته شد. 
وي اف��زود: از آنجا كه اهداف اين بخش��نامه كه همان 
ساماندهي نرخ سود بانكي، سپرده و تسهيالت است به آنها 
توضيح داده و انتظارات بانك مركزي از سيستم بانكي نيز 
تشريح شد. قائم مقام بانك مركزي ادامه داد: قرار است با 
اجراي اين سياست، نرخ سود تسهيالت و هزينه هاي مالي 
بنگاه ها به حدي كاهش يابد كه اين ارقام در يك ميزان و 
جايگاه منطقي قرار بگيرد.  كميجاني افزود: همچنين در 
اينكه نرخ سود تس��هيالت به عنوان يك شاخص مهم در 
توليد كشور قرار دارد، شكي نيست اما دسترسي به منابع 
تامين مالي نيز از موضوعات بسيار مهم در امر توليد است. 

يادداشت

خبر

آمار عملكرد صنعت بيمه در 4 ماهه اول 9۶ بر اساس آمار اعالمي شركت هاي بيمه در سنهاب

تغييرات در مقايسه با مدت مقدار             عنوان
مشابه سال قبل

1۶/۳ درصد رشد88/۵ هزار ميليارد ريالحق   بيمه توليدي

2۷/1 درصد رشد 1۷/9 ميليون فقرهتعداد بيمه نامه صادره

18/2 درصد رشد۵4/9 هزار ميليارد ريالخسارت پرداختي

۳2/2 درصد رشد12/۵ ميليون فقرهتعداد موارد خسارت

1 واحد افزايش۶2 درصدنسبت خسارت *

۵9/۵  درصد از خسارت۶4/9درصد از حق بيمهسهم بخش غيردولتي

سهم رشته هاي عمده
19/۷  درصد درمان۳9/8 درصد شخص ثالث و مازاداز پرتفوي حق بيمه

1۶/1  درصد زندگي )عمر(

دو رشته شخص ثالث و بيمه هاي 
درمان براي صنعت بيمه بسيار 

مهم هستند و سهم بااليي از كل 
پرتفوي صنعت بيمه را به خود 

اختصاص داده اند. مشكالت 
رشته شخص ثالث طي چند 
ساله اخير با تصويب قوانين 

جديد و ارائه راهكارهايي كه در 
حوزه نظارت و كنترل ارائه شد 

خوشبختانه درحال كاهش است 
اما متاسفانه رشته بيمه درمان 
درحال تبديل شدن به پاشنه 

آشيل صنعت بيمه است

                                                                                                      

ارتقاي رتبه اعتباري ايران بعد از برجام و وام هاي جديد خارجي

بهروز ناظمي 
كارشناس بيمه 
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كاهش قيمت ۸۴ درصدي تبادل اطالعات در داخل كشور
سرپرس��ت شرك��ت ارتباط��ات زيرساخ��ت گفت: با 
راه ان��دازي مراكز تب��ادل ترافيك شبكه مل��ي اطالعات، 
قيم��ت تبادل اطالع��ات در شبكه داخلي كش��ور تا ۸۴ 

درصد كاهش يافت. 
 فره��اد معارفي با اشاره به رشد بي��ش از ۱۰ برابري 
ظرفيت پهناي باند اينترنت بين الملل وشبكه IP كشور 
طي ۴ سال اخير تاكيد كرد: ظرفيت پهناي باند اينترنت 
بين الملل در ابتداي دولت يازدهم نزديك به ۸۲ گيگابيت 
بر ثانيه بود كه تا پايان مردادماه امسال به ۹۹۵گيگابيت 
رسيد. همچنين پهناي باند شبكه IP داخل كش��ور در 
ابت��داي دولت يازده��م ۶۲۵ گيگابيت بود ك��ه تا پايان 

مردادماه امس��ال به ۶ ه��زار و ۸۰۰ گيگابيت رسيده و تا 
پايان سال به ۱۰ هزار گيگابيت بر ثانيه مي رسد. 

معارف��ي در مورد وضعيت ظرفيت ترانزيت ارتباطات 
بين المل��ل به عن��وان يكي از تكاليف شرك��ت ارتباطات 
زيرساخت مطابق با برنامه ششم توسعه گفت: در ابتداي 
دولت يازدهم، ظرفيت ترانزيت ارتباطات بين الملل ۱۱۶ 
گيگابي��ت بر ثانيه ب��ود كه اين ظرفي��ت در حال حاضر 
ب��ه ۱۵۰۰ گيگابيت رسي��ده و در اين زمينه پيش بيني 
مي ش��ود اهداف برنامه شش��م، براي تحق��ق ۳۰ ترابيت 
ترانزي��ت ارتباطات بين الملل تا پاي��ان اين برنامه محقق 
ش��ود. سرپرس��ت شركت ارتباط��ات زيرساخ��ت افزود: 

 IP برآوردها نشان مي دهد كه ظرفيت پهناي باند شبكه
كش��ور در دولت يازدهم، رش��د ۹۸۰ درصدي و ظرفيت 
پهناي باند شبكه انتقال كش��ور رش��د ۸۰۰ درصدي را 
تجربه كرده است. وي با اشاره به راه اندازي ۷ مركز تبادل 
ترافي��ك داده در كش��ور در راستاي تحقق اهداف شبكه 
ملي اطالعات به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم شركت 
ارتباطات ز يرساخت در دولت يازدهم، خاطرنش��ان كرد: 
با راه اندازي مراكز NIX عالوه بر مديريت ترافيك داخلي 
شبكه اينترنت، شاهد بهبود كيفيت سرويس هاي داخل تا 
۲۰ براب��ر، افزايش سطح امنيت شبكه ملي، اصالح مدل 
اقتصادي فعاليت سرويس هاي بومي و كاهش چشمگير 

هزينه هاي تامين پهناي باند هستيم. معارفي ادامه داد: با 
راه اندازي مراكز تبادل ترافيك شبكه ملي در تهران، تبريز، 
شيراز، اصفهان، اهواز، مش��هد و قم عالوه بر جلوگيري از 
گ��ردش ترافيك زائ��د در شبكه ملي اطالع��ات و اتالف 
مناب��ع، قيمت اينترنت از شبك��ه زيرساخت تا ۴۲درصد 
و قيم��ت تبادل اطالعات در شبك��ه داخلي تا ۸۴ درصد 
كاهش يافت. وي حماي��ت از شركت هاي دانش بنيان و 
استفاده از تجهي��زات توليد داخل را از ديگر رويكردهاي 
شرك��ت ارتباطات ز يرساخت در ط��ول ۴ سال فعاليت 
دول��ت يازده��م عنوان ك��رد و افزود: توسعه بخش��ي از 
تجهيزات سوئيچ، ديتا و انتقال شبكه هاي مادرمخابراتي 
در مناط��ق شمال ش��رق، شرق و جنوب شرق كش��ور 
در قال��ب پ��روژه » توانا« و با انتخاب پيمانك��اران ايراني 
سازنده تجهي��زات مخابراتي نوري، اجرايي شد كه عالوه 

ب��ر توسعه توانمندي هاي ملي و استف��اده از فناوري هاي 
بومي، مديريت شبكه مستقل و ارتباطات امن و پايدار و 
سطح ملي را به همراه داشته است. معارفي در طرح هاي 
توسعه زيرساخت هاي ارتباط��ي نيز به پروژه نور ۱ براي 
توسعه شبكه فيبر نوري كشور، پروژه نور ۲ براي تكميل 
اي��ن شبكه، پروژه تالش ۱ براي توسعه اليه انتقال اشاره 
كرد و گفت: براي توسعه اليه ديتا نيز پروژه هاي تجميع 
۱ و ۲ تعري��ف شد كه با اج��راي آن، ظرفيت زيرساخت 
شبكه ديتاي كشور به ميزان ۱۰۰درصد افزايش يافت. به 
گفته وي، پروژه تالش ۳ )فجر( نيز كه تركيبي از اجراي 
پروژه هاي تالش ۲ و تجميع ۱ و ۲ بود در دولت يازدهم 
به بهره برداري رسيد و با اجراي آن، ظرفيت شبكه انتقال 
۸۰۰ گيگابي��ت ارتقا يافت و ظرفي��ت دسترسي شبكه 

ديتاي كشور به ۵ برابر رسيد. 

فراسو

متن سند الزامات شبكه ملي 
اطالعات منتشر شد

ايس�نا| هدف از تدوين الزامات شبكه ملي اطالعات كه 
در قال��ب يك سند و در جلس��ه سي وس��وم و سي وپنجم 
شوراي عالي فضاي مجازي كشور تصويب و ابالغ شده است، 
يكپارچه سازي نظ��رات و تضمين هماهنگي طراحي شبكه 
ملي اطالعات به عن��وان زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي 

كشور با الزامات كالن باالدستي است. 
بنابراين گزارش، اين شبكه در چارچوب قوانين جمهوري 
اسالمي ايران به نحو مطلوب و مطمئن، تامين كننده تمامي 
نيازهاي ارتباطي انواع ذي نفعان فضاي مجازي كشور است. 

محورهاي ۶ گانه الزامات شبكه ملي اطالعات، عبارتند از: 
زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي كشور، استقالل، مديريت، 
خدمات، سالم س��ازي و امنيت و نيز تعرفه و مدل اقتصادي 

شبكه ملي اطالعات همراه با الزامات فرهنگي شبكه. 
بر همين اساس، انتشار سند مذكور براي آشنايي هرچه 
بيش��تر آحاد مردم به خصوص نخبگ��ان و دست اندركاران 
فضاي مجازي كش��ور صورت گرفته و معاونت فناوري مركز 
ملي فضاي مجازي كشور آماده بهره گيري از نظرات، انتقادات 
و پيشنهادات كارشناسان، صاحب نظران و همه فعاالن فضاي 
مجازي كش��ور است. متن»سند تبيين الزامات شبكه ملي 
اطالعات« بر روي سايت مركز ملي فضاي مجازي منتش��ر 

و در دسترس عموم قرار گرفته است. 

 هكرها به ويكي ليكس
حمله كردند

 OurMine وي تري| هكرهاي اينترنتي وابسته به گروه
روز گذشت��ه به سايت افش��اگر ويكي ليكس حمله كردند و 

پيامي را در وب سايت آن درج كردند. 
 OurMine در اين پيام آمده اس��ت: اين گروه امنيتي
است. نگران نباشيد، ما تنها داريم شما را آزمايش مي كنيم... 
 راست��ي صب��ر كنيد. اي��ن ي��ك آزمايش امنيتي نيس��ت. 
ويكي ليكس خاطرت هست كه ما را براي هك كردن خودت 
به چالش كشيدي؟در ادامه اين پيام از كاربران اينترنت و به 
خصوص توييتر خواسته شده ت��ا موضوع هك شدن ويكي 
ليكس را به يك روند برتر يا ترند مبدل كنند. ظاهرا اين حمله 
موجب از دست رفتن اطالعات سايت ويكي ليكس نش��ده و 
تنها يك حمله ساده از نوع دي ان اس بوده و با ايجاد ترافيك 
شديد روي سايت ويكي ليكس باعث از دسترس خارج شدن 
آن گرديده است. هكره��اي OurMin قبال هم تعدادي از 
موسسات رسانه يي را هك كرده بودند. مشهورترين فعاليت 
اعضاي اين گروه دستكاري فيد خبري حساب كاربري مارك 
زاكربرگ مديرعامل فيس بوك و همين طور فيد خبري ساندر 

پيچاي مديرعامل گوگل بوده است. 

 هوش مصنوعي در آينده 
بر جهان حكمفرمايي مي كند

راش�اتودي| رييس جمهور روسي��ه طي يك سخنراني 
گفت: هر كسي در حوزه هوش مصنوعي به موفقيتي دست 

يابد، بر جهان حكومت خواهد كرد. 
والديمي��ر پوتي��ن، رييس جمهور روسي��ه معتقد است 
 هر كس��ي كه بتواند در توسعه هوش مصنوعي موفق شود، 
بر جهان تسلط خواهد يافت. رييس جمهور روسيه روز گذشته 
هنگام سخنراني براي دانشجويان روس گفت: توسعه هوش 
مصنوعي فرصت ها و تهديدهاي بي شماري فراهم مي كند كه 

درحال حاضر به سختي مي توان آنها را پيش بيني كرد. 
همچنين او هشدار داد هر فردي كه در اين حوزه رهبري 

را به دست گيرد، بر جهان حكومت خواهد كرد. 
وي افزود: هوش مصنوعي نه تنها آينده روسيه بلكه نوع 
بشر است. اما اگر كسي انحصار قدرت را به دست گيرد، اين 
ام��ر چندان مطلوب نخواه��د رود. از سوي ديگر پوتين قول 
داد كه روسيه پيش��رفت هاي خود در حوزه هوش مصنوعي 
را با كش��ورهاي ديگر به اشتراك بگ��ذارد. عالوه براين موارد 
رييس جمهور روسيه درباره موضوعات مختلف ديگر ازجمله 

فضا، بهداشت و قابليت هاي مغز انسان نيز سخنراني كرد. 

هكرها اطالعات ۶ ميليون كاربر 
اينستاگرام را مي فروشند

اي آر اس تكني�كا| گروه��ي از هكرها اع��الم كرده اند 
مشغول فروش اطالعات شخصي ۶ ميليون كاربر اينستاگرام 

در وب سياه است. 
گروه��ي از هكرها به ن��ام Doxagram ادعا مي كنند 
اطالع��ات شخصي)آدرس ايميل و شماره تماس( ۶ ميليون 
كاربر اينستاگرام را دزديده و مشغول فروش آن در وب سياه 
اس��ت. در ميان اين ۶ ميليون حس��اب كاربري، اكانت هاي 
رياست جمه��ور امريكا و برندهاي بزرگ تا كاربران معمولي 
ديده مي شود. هر بخ��ش از اين اطالعات به قيمت ۱۰ دالر 
در وب سياه فروخت��ه مي شود. به گفته كارشناسان امر اين 
بزرگ ترين حمله سايبري از زمان هك iCloud به حساب 
مي آيد. پاتريك مارتين تحليلگر امنيت سايبري در موسسه 
RepKnight در اي��ن ب��اره مي گويد: كارب��ران بايد تمام 
اقدام��ات امنيتي احتمالي را به كار گيرد. اين هك شبيه آن 
است كه اطالعات محرمانه فرد در روزنامه ها چاپ شده باشد. 
هر كس��ي ممكن است به آن دسترسي داشته باشد. افرادي 
كه اطالعاتشان فاش شده بايد درباره ايميل ها و تماس هاي 
افراد ناشناس دقت بيشتري داشته باشند. به گفته او فروش 
اطالعات هدف اصلي هكرها بوده است و هنگامي كه تبهكاران 

به آن دسترسي يابند، حمالت فيشينگ را انجام مي دهند. 

 »فالكون ۹« هواپيماي فضايي
به مدار زمين مي برد

نيواطلس| هفته آينده موشك فالكون ۹ يك هواپيماي 
فضايي نيروي هوايي امريكا را به مدار زمين مي برد. 

هواپيماي فضايي ساخت نيروي هوايي امريكا هفته آينده 
براي بار پنجم مورد آزمايش قرار مي گيرد. 

 هواپيماي X-37B به وسيله يك موشك فالكون ۹ از 
مركز كندي در فلوريدا به آسمان پرتاب مي شود. هواپيماي 
فضايي بي سرنشين درمدار زمين قرار خواهد گرفت. البته 
اين نخس��تين پرتاب هواپيماي فضايي مذكور با موشك 
فالكون ۹ است. پرتاب هاي قبلي به وسيله موشك آليانس 
اطلس انجام شده بودند. از سوي ديگر در اين اواخر شركت 
اسپيس ايكس به جاي ارسال موشك هاي تجاري بيشتر 
ب��ه پرتاب نمونه هاي نظامي پرداخت��ه است. اين درحالي 
 است كه بس��ياري از اطالعات مربوط به هواپيماي فضايي

X-37B محرمانه هس��تند. پرتاب و فرودهاي آزمايشي 
آن در رسانه ه��ا منعكس شده اند اما دقيقا مدت ماموريت 
مش��خص نيس��ت و اهداف آن نيز اعالم نش��ده است. در 
پرت��اب هفته آتي هواپيما حاوي محموله هاي آزمايش��ي 

مانند ماهواره هاي كوچك، است. 

اخبار

تهديدي كه كاربران از آن بي خبرند

اخاذي باج افزار ها از كاربران با حافظه مرورگرها
گروه دانش و فن|

 مرورگره��اي وب ب��ه دالي��ل زي��ادي اطالع��ات و 
فعاليت ه��اي گذشت��ه را روي وب نگ��ه داري و ذخي��ره 
مي كنند. ممكن است كاربر چند روز پيش يا هفته و ماه 
پي��ش يك سايت را بازديد و بعد آن را بس��ته اما اكنون 
به ش��دت بدان نياز دارد؛ اينجاس��ت كه ويژگي نگه داري 
تاريخچه وب گردي مفيد است اما از سوي ديگر مي تواند 
نگراني هاي��ي در پ��ي داشته باشد و باع��ث نقض حريم 

خصوصي شود. 
در گذشته خطر تاريخچه مرورگرهاي وب محدود به 
اي��ن بود كه كامپيوتر يا لپ تاپ خود را به ديگران بدهيد 
و آنه��ا از روي عمد يا تصادفي ب��ه سراغ هاي سايت هاي 
مورد بازديد شما بروند و از جست وجوهاي خصوصي شما 
سردربياورند اما امروزه انواع اپليكيشن ها و فايل ها مي توانند 
بدون اجازه به اطالعات ذخيره شده روي مرورگرهاي وب 
دسترسي پيدا كنند.  بسياري از نرم افزارهاي رايگاني كه 
نصب مي كنيم؛ تاريخچه وب گردي ما را ردگيري و براي 
سايت ها و شركت هاي تبليغاتي ارسال مي كنند. بسياري 
از بدافزارها و باج افزارها با استفاده از تاريخچه مرورگرهاي 
وب سعي در طراحي يك نقش��ه فريب و جعل اطالعات 
مي كنن��د. به نظ��ر مي رسد ام��روزه بيش��تر از هر زمان 
ديگري؛ تاريخچه مرورگره��اي وب مي تواند خطرناك و 
تهديدكننده باشد و بيشتر از فوايدش به كاربران آسيب 
برساند. خوشبختانه؛ در همه مرورگرهاي وب، روش هايي 

براي پاك كردن تاريخچه وب گردي وجود دارد. 

  مرورگر وب چه چيزي را ذخيره مي كند؟
پيش از اينكه ش��روع به پاك كردن اطالعات ذخيره 
ش��ده روي مرورگر وب تان كني��د؛ بهتر است بدانيد چه 
اطالعاتي روي مرورگرها ذخيره شده داريد و با آنها چه كار 
باي��د كرد. شايد اطالعاتي مانند ن��ام كاربري و رمز عبور 
سايتي ذخيره شده باشد ك��ه اكنون فراموش تان شده و 
اگر پاك شود؛ براي هميش��ه از بين مي رود. ممكن است 
تصمي��م بگيريد برخي از فايل ه��ا را پاك كنيد و بقيه را 
كاري نداشته باشي��د. هنگامي كه وارد بخش تنظيمات 
مرورگ��ر وب شويد؛ اطالع��ات ذخيره ش��ده روي آن را 
مي توانيد در بخش هاي مختلف مش��اهده كنيد. معموال 
اطالعات در مرورگرهاي وب زيرمجموعه هايي با نام هاي 

مختل��ف ذخيره مي شوند و از يك مرورگر وب تا مرورگر 
 Settings وب ديگر متفاوت هس��تند. در كروم از بخش
و بعد Advanced مي توانيد اين اطالعات را ببينيد. در 
فايرفاكس گزينه History و Privacy اطالعات ذخيره 
شده را نشان مي دهند. در برخي ديگر از مرورگرهاي وب؛ 

گزينه references شامل اطالعات ذخيره شده است. 
ب��ه ي��اد داشته باشي��د ك��ه نگران��ي اول در تاريخچه 
وب گ��ردي؛ فهرستي از سايت هايي است كه در گذشته باز 
كرديد. مرورگرهاي وب اين صفحات و سايت ها را براساس 
تاريخچه بازديد نگه داري مي كنند و براي باز شدن سريع تر 
سايت هاي��ي كه دوباره مي خواهي��د بازديد كنيد؛ استفاده 
مي كنند. اگر يك سايت را يك بار باز كرده باشيد؛ در بار دوم 
ب��ا زدن حروف اول آدرس در ن��وار آدرس مرورگر وب؛ كل 
آدرس سايت برايتان ظاهر مي شود. همچنين؛ مرورگرهاي 

وب فهرستي از دانلودهاي كاربران را نگه داري مي كنند. اين 
فهرس��ت را نبايد با اصل خود فايل هايي كه دانلود شده اند؛ 
اشتباه گرفت. فهرست فايل هاي دانلود شده نشان مي دهد 
كه هر فايل كجا روي كامپيوترتان ذخيره شده است تا در 
صورت نياز دوباره ب��دان مراجعه كنيد. كوكي ها اطالعات 
ديگ��ري درباره فعاليت هاي شما در وب هس��تند كه روي 
مرورگرهاي وب ذخيره مي شوند. كوكي ها كدهايي هستند 
كه سايت ها روي كامپيوتر شما ذخيره مي كنند. كوكي ها به 
وب سايت ها كمك مي كنند تا شما را به رسميت بشناسند. 
نهايتا؛ مرورگرهاي وب يك حافظه نهان از اطالعاتي ضروري 
وب گ��ردي مانند نس��خه هاي محلي از سايت ه��ا، عناصر 
گرافيك��ي و ديگر چيزهايي مورد نياز نگه داري مي كنند تا 
سايت هاي روي مرورگ��ر وب شما سريع تر باز شوند. براي 
جلوگيري از پاك كردن اطالعات ذخيره شده روي مرورگر 

وب مي تواني��د به ص��ورت ناشن��اس وارد اينترنت شويد. 
هنگامي كه كاربر تصميم مي گيريد تاريخچه وب گردي را 
پاك كند؛ غالب مرورگرهاي وب اطالعاتي كه در باال اشاره 
شد را جداگان��ه در فهرست هايي مجزا نگه داري مي كنند. 
بنابراين؛ مي توان تصميم گرف��ت كه تمامي اين اطالعات 
پ��اك شود يا فقط نوع خاصي از اطالعات مانند كوكي ها يا 
حافظه پنهان پاك شود. توجه داشته باشيد كه اگر تمامي 
اطالعات ذخي��ره شده روي مرورگر وب را پاك كنيد؛ بايد 
همه  چيز را از ابتدا شروع كنيد و انگار تازه اين مرورگر وب 

را روي سيستم نصب كرديد.
 

  حافظه مرورگرها را پاك كنيد
در مرورگ��ر كروم گوگ��ل، روي سه نقطه عمودي در 
سم��ت راست نوار آدرس كليك كنيد تا منوي برنامه باز 

شود. سپس گزينه Settings را انتخاب كنيد. به سمت 
پايي��ن صفحه برويد تا به گزين��ه Advanced برسيد. 
روي آن كلي��ك كني��د و از منوي جديد ب��از شده روي 
گزينه Clear Internet browsing كليك كنيد. در 
صفحه باز شده مي توانيد اطالعاتي كه بايد پاك شوند را 
 CLEAR BROWSING تيك بزنيد و بعد گزين��ه
DATA را كليك كنيد. دقت كنيد اگر با يك حس��اب 
ك��اري گوگل وارد كروم شده باشيد و اين حس��اب روي 
سيس��تم هاي ديگر هم باشد؛ پاك كردن اطالعات كروم 
باعث مي شود اطالعات شما روي مرورگر وب سيستم هاي 
ديگر هم پاك شود. در مرورگر فايرفاكس؛ روي سه خط 
افقي انتهاي سمت راست نوار آدرس كليك كنيد تا منوي 
 Options برنامه ب��از شود. در گام بع��دي؛ روي گزينه
)در نسخه هاي سيستم عامل مك Preferences ديده 
مي ش��ود( كليك كنيد. بعد روي Privacy كليك كنيد 
تا لينك Clear your recent history را ببينيد. در 
پنجره باز شده روي گزينه Details بزنيد تا فهرستي از 
انواع اطالع��ات ذخيره شده روي فايرفاكس نمايش داده 
شود. ه��ر نوع اطالعاتي كه بايد پاك ش��ود را انتخاب و 
كلي��د Clear Now را كليك كنيد. در مرورگر سافاري 
اپل روي macOS مي توانيد منوي Safari را باز و روي 
Clear History كلي��ك كنيد. ب��ازه زماني مدنظرتان 
را انتخاب كنيد تا منوي كش��ويي بسته شود و بعد روي 
Clear History كلي��ك كنيد ت��ا عمليات شما تاييد 
ش��ود. در سافاري گزينه يي براي انتخ��اب نوع اطالعات 
نداري��د و وقت��ي تاريخچه را پاك مي كني��د؛ كوكي ها و 
حافظ��ه نهان مرورگر وب نيز پاك مي ش��ود. در مرورگر 
مايكروسافت اج روي ويندوز ۱۰؛ براي پاك كردن سابقه 
خود در اينترنت روي سه نقطه انتهاي سمت راست نوار 
آدرس كليك و گزينه Settings را انتخاب كنيد. كمي به 
 Clear browsing سمت پايين منوي باز شده برويد تا
data را ببينيد. روي Choose what to clear كليك 
كني��د تا فهرست اطالعات ذخيره شده روي اين مرورگر 
را مشاهده كنيد. بعد از زدن تيك هاي دلخواه خود روي 
Clear كليك كنيد. در هر صورت كاربران بايد هوشيار 
باشن��د و بدانند كه در دنياي مج��ازي هيچ اطالعاتي از 
ديد هكرها و باج افزارها پنهان نمي ماند و با يك اشتباه به 

راحتي در اختيار هكرها قرار مي گيرد. 

كوارتز|
چين تصميم دارد يك قطار پرنده بسازد كه با سرعت ۴هزار كيلومتر بر ساعت حركت 

و از ۶۰ كشور در آسيا، خاورميانه، اروپا و آفريقا مي گذرد. 
چين مش��غول بررسي ساخت يك قطار سريع الس��ير پرنده اس��ت كه بتواند با سرعت 

۴هزار كيلومتر برساعت حركت كند. 
قطار پرنده كه در حقيقت يك وسيله حمل ونقل مسافر است در فضاي خأل يك لوله و 
با كمك پديده »شناور شدن مغناطيسي« حركت مي كند. اين فناوري مشابه چيزي است 
ك��ه الون ماسك در هايپرلوپ به كارگرفته تا سفرهايي با سرعت ۱۲۰۰كيلومتر بر ساعت 
را ممكن كند. چنانچه پروژه طبق برنامه ريزي ها پيش برود، سرعت ابرقطار مذكور ۴برابر 
پروازه��اي تج��اري و ۳برابر سرعت صوت خواهد بود.  اين درحالي است كه سازمان علوم 
هوافض��ا و صنعت چين بي��ش از ۲۰۰ حق امتياز اختراع براي اين پروژه ثبت كرده است. 
سازمان مذكور ادعا مي كند اين سيس��تم براي سفر با مافوق سرعت صوت در نظر گرفته 
ش��ده ام��ا در مرحله اول بايد بتواند به سرعت هزار كيلومت��ر در ساعت برسد. پيمانكاران 
پ��روژه اعالم كرده اند قطار پرنده در بيش از ۶۰ كش��ور در آسيا، خاورميانه، اروپا و آفريقا 

ممكن خواهد شد. البته هنوز زمان اجراي پروژه اعالم نشده است. 

 نيواطلس|
يك شركت فناوري كيبورد هوشمندي طراحي كرده كه داراي دكمه يي لمسي است. 
اين دكمه لمسي با توجه به محتواي رايانه جعبه ابزار مرتبط را براي آن فراهم مي كند. 

شرك��ت Logitech يك كيب��ورد وايرلس هوشمند در IFAبرلي��ن رونمايي كرده 
اس��ت. اي��ن كيبورد ك��ه براي طراح��ان ديجيتال و اف��راد خالق مناس��ب است داراي 
 يك دكمه لمس��ي ميانبر است ك��ه ابزارهايي با توجه به محت��وا را در نرم افزار موجود 
در پي سي يا مك فعال مي كند. كيبورد مذكور به نام Craft داراي يك دكمه هوشمند به نام 
Crown اس��ت كه در باالي دستگاه سمت چپ قرار دارد. كاربر با لمس، ضربه يا چرخاندن 

اين دكمه مي تواند ابزارهاي محبوب در نرم افزار خلق محتوا را كنترل كند. 
 شركت لوگيتك اعالم كرده اين سيس��تم تشخيص مي دهد كاربر چه زمان از نرم افزار 
استف��اده مي كند و جعبه ابزار مرتبط با آن را نماي��ان مي كند. به عنوان مثال با كمك اين 
ويژگي مي توان درخش��ندگي و كنتراست تصوير در فتوشاپ يا نوع قلم مو در اپليكيش��ن 
 رنگ آمي��زي را تغيي��ر داد يا حتي جدول متفاوتي در اكس��ل انتخاب ك��رد و در پردازشگر 
نرم افزار ورد سايز فونت را كوچك يا بزرگ كرد.  بخش هاي شخصي سازي شده دربرنامه هاي 

فتوشاپ و Illustrato، پاورپوينت و ورد را مي توان دراين نرم افزار نيز اضافه كرد. 

انگجت|
يك غول فناوري در نمايشگاه آلمان از يخچالي رونمايي كرده كه نسبت به فرمان صوتي 

كاربر واكنش نشان داده و به سمت او مي رود. 
پاناسونيك در نمايش��گاه IFAآلمان از دستگاهي رونمايي كرده كه يخچال آينده لقب گرفته 
اس��ت. اين دستگاه داراي چ��رخ است و مي تواند بطور خودكار كارب��ر را در آشپزخانه دنبال كند.  
همچني��ن هنگامي كه نس��بت به فرمان صوتي كاربر واكنش نش��ان داده و به سم��ت او مي رود. 
يخچ��ال متح��رك عالوه بر فراهم كردن مواد غذايي و نوشيدن��ي مي تواند ظرف هاي كثيف را نيز 
جمع آوري كند. اين يخچال سفيد ساده نسبت به دستورهاي صوتي مانند »بيا به اتاق پذيرايي« 
 يا »برو كنار ميز آشپزخانه« واكنش نش��ان مي دهد. سپس دستگاه مس��ير خود را بطور خودكار 
جهت يابي مي كند. به عبارت ديگر يخچال نقشه آشپزخانه كاربر را ياد مي گيرد اما در كنار آن مي تواند 
مس��يرهاي غيرمنتظ��ره را نيز جهت يابي كند. يخچال متحرك به مخ��زن اطالعاتي متصل است كه 
جزييات هر بطري داخل خود را مي داند. همچنين مي تواند بهترين غذا را با توجه به نوشيدني هاي داخل 
يخچال به كاربر توصيه كند. به گفته سخنگوي پاناسونيك اين دستگاه مي تواند تا فاصله ۱۵سانتي متري 
خود را ببيند. بنابراين به كودكان يا لوازم خانه برخورد نخواهد كرد. البته فقط نمونه اوليه يخچال ساخته 

شده است اما به گفته شركت درآينده نزديك توليد تجاري آن آغاز خواهد شد. 

چين قطار پرنده مي سازد يخچالي كه با فرمان صوتي حركت مي كندكيبورد هوشمند مجهز به دكمه لمسي

دريچه بازاركاربر

 انگجت|
شركت فيس بوك نقشه يي از پراكندگي جمعيتي جهان در ۲۳كشور 
با دقتي بي سابقه تهيه كرده كه باعث مي شود،؛ ارائه خدمات اينترنت در 

جهان با سهولت بيشتري صورت بگيرد. 
فيس بوك از چند سال قبل درصدد ارائه خدمات اينترنت فوق سريع در 
نقاط دورافتاده جهان از طريق به پرواز درآوردن پهپادهاي غول پيكر است، 
اما اجراي درست اين طرح قبل از هرچيز مستلزم وجود نقشه يي از پراكندگي 
دقيق جمعيتي در كشورهاي مختلف است و حاال اين نقشه در برخي كشورها 
تهي��ه شده است. تهيه اين نقش��ه ها از طريق تركيب تصاوي��ر ماهواره يي و 
اطالعات در اختيار دولت هاي جهان صورت گرفته است. در نهايت فيس بوك 
اي��ن داده ها را در اختيار شبكه عصبي هوش مصنوعي خ��ود قرار داده تا از 
اين طريق بتواند دريابد در هر بخش از اين ۲۳كشور دقيقا چند نفر زندگي 
مي كنند. دقت اين نقش��ه ها در ح��د ۵ متر است. فيس بوك مي گويد با اين 
شيوه شناسايي افراد ساكن در نقاط دورافتاده يا فقيرنش��ين كه به اينترنت 
دسترسي ندارند تسهيل مي شود و لذا ارائه خدمات اينترنتي مبتني بر پهپاد 
يا ماهواره با دقت بيش��تر و صرف وقت كمت��ر صورت مي گيرد. هم اكنون از 
مجموع حدود ۵۰۰ ماهواره درحال گردش به دور زمين ۲۵۰ماهواره كاربرد 

تج��اري دارند و پيش بيني مي شود تعداد زيادي از آنه��ا براي ارائه خدمات 
اينترنت در نقاط دورافتاده زمين قابل استفاده باشند. البته شركت هايي مانند 
في��س بوك با ارائه اي��ن خدمات به دنبال تبليغ به نف��ع سرويس هاي ارائه 
 شده توسط خود و كس��ب درآمدهاي هنگفت هستند. براساس بررسي هاي 
فيس بوك ۹۹درصد از جمعيت حاشيه نشين ۲۳كشور مورد بررسي در شعاع 
حداكثر ۶۳ كيلومتري نزديك ترين شهر به خود زندگي مي كنند. قرار است 

در آينده نزديك اين نقشه ها تمام كشورهاي جهان را در بر بگيرد. 

فيز|
محقق��ان موفق ب��ه ساخت كوچك ترين حافظ��ه كوانتومي جهان 
شده اند.  دانشمندان يك گام به ساخت شبكه جهاني مخابراتي ايمن با 

استفاده از فيزيك كوانتوم نزديك شده اند. 
محققان موسس��ه فن��اوري كاليفرنيا ب��ا همكاري دانش��گاه ورونا 
كوچك تري��ن جعبه حافظه كوانتومي جهان را ساخته اند كه با استفاده 
از فوت��ون نور، هر بيت از اطالعات را در حافظ��ه كوانتومي رمزگذاري 
مي كند. برخالف بيت هاي داده هاي رايانه يي كه فقط به صورت صفر و 
يك هس��تند، بيت هاي كوانتومي مي توانند به هر دو شكل صفر و يك 
بطور همزمان وجود داشته باشند. اين رابطه درهم تنيده ذرات كوانتومي 
در حقيقت قواني��ن فيزيك را نقض مي كند. از سوي ديگر در وضعيت 
ارتباط ه��اي درهم تنيده، اندازه گيري يك ذره براي بررسي ويژگي هاي 
آن بط��ور خودك��ار ذره ديگر را وادار مي كند ت��ا ويژگي هاي متضاد به 
خود بگيرد. به همين دليل دانشمندان معتقدند سيستم هاي مختلف با 
استفاده از وضعيت درهم تنيده كوانتومي غيرقابل هك مي شوند. به هر 
حال تا به حال دستگاه هاي ساخته شده براي اين فرآيند بس��يار بزرگ 
بوده اند و قابليت به كارگيري در يك دستگاه كوانتومي كوچك)به اندازه 

يك تراشه( را نداشته اند. اما دستگاه فعلي نخس��تين حافظه كوانتومي 
است كه قابليت به كارگيري روي تراشه را دارد و مي تواند سيگنال هاي 
مكت��وب در بيت هاي كوانتوم��ي را رديابي و ارسال كن��د. دستگاه در 
حقيقت يك حفره حاوي عنصر نئوديميم درون يك كريس��تال است. 
استفاده از حفره نانو سبب مي شود، حافظه حجم بس��يار كمي داشته 
باشد. هدف بلندمدت دانشمندان ايجاد يك شبكه ارتباطي كوانتومي با 

چند ارتباط است در فضايي بيش از چهار بعد است. 

ساخت كوچك ترين حافظه كوانتومي جهان اقدام جديد فيس بوك براي دسترسي آسان به اينترنت

رويدادزاويه
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چهره هاي استاني

  جلسه مشترك
 شركت سرمايه گذاري

كاركنان سايپا و شركت رنا 
 ب��ا توجه ب��ه در پيش بودن مجم��ع انتخاب اعضاي 
هيات مديره شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا)سميكو( 
اعضاي هيات مديره اين شركت اقدام به برگزاري جلسه يي 
با ش��ركت هاي زيرمجموعه خ��ود ازجمل��ه مگاموتور و 
سازه گستر كردند. براساس اين خبر و براي اصالح ساختار 
سرمايه ش��ركت هاي سازه گس��تر و مگاموتور و خروج از 
شموليت ماده 141 اصالحيه قانون تجارت، اقدامات موثر 
ذيل توس��ط هيات مديره 2 ش��ركت فوق انجام پذيرفته 
اس��ت: بنابر اظهارات فارس��ي عضو موظ��ف هيات مديره 
ش��ركت مگاموتور، اقدامات قانوني براي اصالح س��اختار 
س��رمايه و خروج از ش��موليت ماده 141 اصالحيه قانون 
تجارت طي 2هفته گذشته انجام پذيرفته و مراحل ثبت 
قانوني آن در اداره ثبت ش��ركت ها درحال انجام اس��ت. 
بنابر اظه��ارات  آقاپور، عضو موظف هيات مديره ش��ركت 
سازه گستر مراحل خروج از شموليت ماده 141 اصالحيه 
قانون تجارت و اصالح س��اختار سرمايه اين شركت طي 
2هفت��ه آتي انجام به اتمام مي رس��د. بر همين اس��اس 
نظري، مديرعامل شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا و 
شيدايي، مديرعامل شركت سرمايه گذاري صنعتي رنا ابراز 
اميدواري كردند كه تا پايان شهريور ماه، ساختار سرمايه 
شركت سازه گستر اصالح ش��ود و از شموليت ماده 141 
اصالحي��ه قانون تجارت خارج ش��ود و بع��د از آن و پس 
از دريافت استعالمات شركت هاي فوق با ساختار مناسب 
و بدون زيان انباش��ته به فعاليت خود براساس برنامه هاي 

تدوين شده و ارائه شده به بورس ادامه خواهند داد. 

  اينترنت رايگان داخلي
از عيد تا عيد

همراه اول به مناسبت اعياد قربان و غدير به مدت ۹روز 
اينترن��ت رايگان داخلي عيدي مي ده��د. به گزارش اداره 
كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران در اين طرح، 
كليه مشتركين دايمي و اعتباري مي توانند از عيد سعيد 
قربان تا عيد س��عيد غدير خم سال ۹۶ به طور رايگان و 
بدون پرداخت هزينه از سايت هاي منتخب داخلي بازديد 
كنند.  كليه ترافيك سايت هاي منتخب داخلي كه از سوي 
رگوالتوري به عنوان سايت هاي داخلي منتخب اعالم شده 
و درحال حاض��ر با ۵۰ درصد تخفيف براي مش��تركين 
محاسبه مي ش��ود كامال رايگان شده و مشتركين در بازه 
زمان��ي مذكور هزينه يي بابت اس��تفاده از اين س��ايت ها 
پرداخت نمي كنند.  اين طرح ش��امل كليه مش��تركين 
دايمي و اعتباري شده و براي تمامي مشتركين چه افرادي 
كه از بسته هاي اينترنت استفاده كرده و چه افرادي كه از 
اينترنت با تعرفه آزاد استفاده مي كنند، قابل استفاده است.  
بر اين اساس براي مشتركيني كه از بسته نوترينو استفاده 
مي كنند، ترافيك محاسبه شده هنگام بازديد از سايت هاي 
داخلي صفر و براي مشتركيني كه از اينترنت با تعرفه آزاد 
استفاده مي كنند، هزينه استفاده از اينترنت صفر در نظر 
گرفته مي ش��ود.  اين طرح از تاريخ 1۰ش��هريور ۹۶ )به 
مناسبت عيد س��عيد قربان( لغايت 1۸شهريور ۹۶ )عيد 
سعيد غدير خم( به صورت خودكار براي همه مشتركين 
دايمي و اعتباري فعال مي ش��ود و پس از اتمام بازه زماني 
مذكور مجددا مش��تركين با ۵۰ درصد تخفيف به صورت 

روزهاي قبل شارژ خواهند شد. 

 رونمايي از رآكتور خورشيدي در قزوين
قزوين| رآكتور خورشيدي با هدف ذخيره بلندمدت بخار 
خورشيد در قزوين رونمايي شد. خانم جاللي سازنده اين 
رآكتور در مراسم رونمايي از اين رآكتور گفت: با طراحي 
و س��اخت اين دستگاه براي نخس��تين بار مي توان بخار 
خورشيدي را در بلندمدت ذخيره كرد. وي افزود: به دليل 
وجود اش��عه زياد خورشيد در تابستان، اين اشعه با فعل 
و انفعاالت فيزيكي و ش��يميايي در رآكتور خورشيدي، 
بخار 3۰۰ درجه را ذخيره مي كند و در زمستان كه اشعه 
خورشيد كم است از اين گرما در جاهاي مختلف استفاده 
مي شود. به گفته وي يكي از موارد استفاده از اين رآكتور، 
در گلخانه هاست كه اكسيژن و دي اكسيد كربن و هواي 

گرم را تنظيم مي كند. 
 

 ايران بايد به مرجع علم و دانش در دنيا 
بازگردد

بجنورد| جراح برتر مغز و اعصاب دنيا گفت: ايران بايد به 
مرجع علم و دانش در دنيا بازگردد. مجيد سميعي ديروز 
در نشست اختصاصي با مديران خراسان شمالي و اعضاي 
منتخب هيات علمي دانشگاه ها، اظهار كرد: ضرورت دارد 
جوانان بدانند چه  كارهايي الزم است انجام دهند تا ايران 
جزو كشورهاي برجسته دنيا شود. سميعي با بيان اينكه 
ملت ما در گذشته مايه علم و دانش براي تمام دنيا ايجاد 
كرده بود، افزود: اين درحالي بود كه اروپا و ديگر جاهاي 
جهان اطالعي از علم نداشتند. جراح برتر مغز و اعصاب 
دنيا گفت: در تمام رشته هاي علمي در دنيا متخصصان 
ايراني وجود دارند كه بايد از وجود آنها اس��تفاده كرد و 

امكانات الزم را دراختيار آنها قرار داد.
 رقابت نفسگير تيالپياي وارداتي با قزل آالي 

مازندراني
س�اري|  ورود ماه��ي خوش خ��وراك و آم��اده طبخ 
»تيالپيا« به بازار كش��ور ازجمله استان مازندران سبب 
ش��ده تا پرورش دهندگان ماهي س��ردآبي »قزل آال« در 
مازندران روز به روز بخش بيش��تري از بازار مصرف را به 
اين  گون��ه وارداتي واگذار كنند. بهاي رقابتي تيالپيا هم 
عامل ديگري اس��ت كه سبب مي شود مصرف كنندگان، 
خريد گوشت آماده طبخ اين ماهي را بر انواع ديگري از 
ماهي هاي پرورش��ي به ويژه قزل آال ترجيح دهند و حتي 
عطاي ان��دك تفاوت موجود در قيم��ت و طعم ماهيان 
پرورش��ي را در كنار تازه بودن آنها به لقاي دردسرهاي 

پاك كردن و تيغ هاي نهفته در گوشت آنها ببخشند.

ويژه

اخبارشهرستانها

تعاون،  آذربايجان ش�رقي|مديركل 
كار و رفاه اجتماعي آذربايجان ش��رقي از 
افزايش س��ه برابري س��هم صادرات بخش 
تعاوني استان در طول دولت يازدهم خبر داد. 
به گزارش »تعادل«، مير احد حس��يني در گفت وگو با خبرنگاران با 
اش��اره به صادرات ۵۹هزار دالري تعاوني هاي استان در دولت دهم 
گفت: صادرات بخش تعاوني در طول دولت يازدهم بيش از 1۹۹هزار 
دالر است. وي همچنين از افزايش تسهيالت پرداختي دولت تدبير 
و اميد به تعاوني ها نس��بت به گذش��ته خبر داد و افزود: تسهيالت 
پرداختي در دولت دهم، 2هزار و 13۰ميليار ريال بود كه اين رقم در 
دولت يازدهم به 2 هزار و ۹۹4 ميليارد ريال افزايش يافت. مديركل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي تعداد تعاوني هاي فعال 
در اس��تان را 4هزار و 2۰۰ تعاوني ب��ا يك ميليون و ۶31هزار عضو 
اع��الم كرد و گفت: ۶۰ هزار نفر در اين تعداد تعاوني مش��غول كار 
هس��تند. وي خاطرنشان كرد: بايد به گونه يي تالش كنيم كه سهم 
2۵درصدي تعاوني ها در اقتصاد محقق شود كه متاسفانه تاكنون اين 
سهم به عدد مناسبي نرسيده و هم اكنون اين سهم به ميزان ۶درصد 
است كه بايد تالش كنيم آن را به 2۵ درصد برسانيم. حسيني ادامه 
داد: در طول دولت دهم در اس��تان ۸۶۶ تعاوني ايجاد شده بود كه 
اين تعداد در طول دولت يازدهم به ۶22 تعاوني رسيد كه هر چند از 
نظر تعداد نسبت به دولت دهم كمتر است، اما كيفيت آنها افزايش 

داشته و بيشتر اين تعاوني ها چند منظوره هستند. 

رشد سه برابري صادرات 
تعاوني هاي آذربايجان شرقي

آذربايجان ش�رقي|نايب رييس 
شوراي ملي زعفران گفت: عرضه و تقاضا 
روي قيمت زعف��ران تاثير مي گذارد و به 
همي��ن دليل قيمت اين محص��ول حدود 2 
ت��ا 3درصد در بازار افزايش پيدا كرده اس��ت . غالمرضا ميري در 
گفت وگو با مهر در خصوص داليل افزايش قيمت زعفران در بازار 
طي روزهاي گذش��ته اظهار كرد: اي��ن افزايش به معناي فروش 
بيش��تر زعفران در بازار نيست و اگر عرضه به همين صورت كم  
باشد، ممكن است قيمت اين محصول بيشتر شود يا عكس اين 
قضيه اگر تقاضا زياد ش��ود، قيمت ها كاهش مي يابد. نايب رييس 
شوراي ملي زعفران تصريح كرد: حداقل قيمت زعفران 3ميليون 
و ۹۰۰هزار تومان و حداكثر ۵ميليون و ۶۰۰هزار تومان است كه 
اينها قيمت هاي خريد از كش��اورز است و به دليل هزينه هايي از 
قبيل آناليز و بسته بندي با درصدي افزايش به دست مصرف كننده 
نهايي مي رس��د. وي ادامه داد: قيمت هايي كه ما از زعفران  اعالم 
مي كنيم، قيمت هاي خريد از كشاورز است كه بين يك تا 3 درصد 
براي عمده فروش��ي و ۸ تا 12 درصد براي خرده فروش��ي به اين 
قيمت افزوده مي ش��ود. ميري با اش��اره ب��ه اينكه آخرين قيمت 
زعف��ران 3ميلي��ون و ۷۰۰ تا ۵ميليون و 3۰۰ه��زار تومان بوده 
خاطرنش��ان كرد: زماني كه جنس در بازار كم اس��ت ما نظارتي 
نمي توانيم، داش��ته باشيم و نمي شود كش��اورز را مجبور كرد به 

قيمت روزهاي قبل خود زعفران را عرضه كند. 

افزايش 3درصدي قيمت 
زعفران در بازار

خوزس�تان| مديركل امور اقتصادي 
خوزس��تان با اش��اره به اينكه بيش��ترين 
تقاضاي س��رمايه گذاري در خوزس��تان در 
حوزه پتروش��يمي اس��ت، گفت: سال گذشته 
از ۸ هزار ميليارد تومان س��رمايه گذاري، ۷ه��زار ميليارد تومان در 
حوزه پتروشيمي س��رمايه گذاري شده است. به گزارش »تعادل« و 
به نقل از تسنيم، رضا قيصي پور ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره 
به احداث پتروشيمي مسجدسليمان اظهار داشت: با توجه به اينكه 
تنها 1۰درصد و كمتر از 4۰هكتار از منطقه كاربر كش��اورزي دارد 
موجب توقف كلنگ زني پتروشيمي مسجدسليمان شده است. وي با 
اشاره به ناراحتي استاندار از عملكرد برخي مديران در زمينه حمايت 
از س��رمايه گذاران افزود: متاس��فانه در صدور مجوزها در خوزستان 
با مش��كل مواجه هستيم و هنگام اس��تعالم از دستگاه ها به صورت 
ضربدري مكاتبه مي كنند و نياز هست كه هماهنگي بين دستگاه هاي 
استان صورت بگيرد كه تاكنون اين هماهنگي اتفاق نيفتاده است. 
مديركل امور اقتصادي خوزستان گفت: اصالح فرآيندهاي استعالم 
كليد خورد كه هفته گذشته از كتاب اصالح فرآيندها رونمايي شد. 
در اين كتاب تع��داد فرآيندها از ۷۰۰فرآيند به 1۶۰فرآيند كاهش 
داده شد و اكنون به دنبال استقرار ميز سرمايه گذاري در دستگاه هاي 
اجرايي هس��تيم. وي عن��وان ك��رد: س��رمايه گذاران مي توانند در 
بخش هاي گردشگري، صنعت، شهرداري، كشاورزي، پتروشيمي و 

موارد ديگر براي سرمايه گذاري اقدام كنند.

 ۲۵۰فرصت سرمايه گذاري
در خوزستان شناسايي شد

كرم�ان| س��امانه يكپارچه س��ازي 
مديريت امالك كش��ور )س��يماك( روز 
ش��نبه با حضور مديرعامل شركت ملي 
پس��ت در كرمان آغاز به كار كرد. به گزارش 
ايرنا، مديركل پس��ت اس��تان كرمان در آيين افتتاح اين س��امانه 
گف��ت: 2۸ دس��تگاه اجرايي ك��ه به صورت مس��تقيم با ملك در 
ارتباط هس��تند در كارگاه مركزي پروژه اقتصاد مقاومتي سيماك 
اس��تان كرمان آموزش مي بينند تا با راه اندازي كامل اين سامانه، 
شفاف سازي در زمينه ملك فراهم شود. عليرضا اكبري بيان كرد: 
سيماك در حفظ محيط زيست و حقوق بيت المال نقش بسزايي 
دارد و دس��ت زمين خواران را كوتاه مي كند. وي با اشاره به اينكه 
پروژه س��يماك در چهار زير پروژه تعريف شده است، ادامه داد: از 
جمله زيرپروژه هاي سيماك مي توان به هنگام سازي اماكن شهري 
)ارائ��ه كدپس��تي 1۰رقمي( و اجراي طرح ملي جي نف )س��امانه 
يكپارچه نش��اني امالك( اشاره كرد. اكبري بيان كرد: در سال ۹4 
تفاهمنامه يي بين استانداري كرمان با مديرعامل شركت ملي پست 
جمهوري اسالمي امضا شد كه در آن از پست به عنوان درگاه دولت 
الكترونيك نام برده شد و بر اين اساس يكي از وظايف ذاتي پست 
اين است كه سامانه سيماك را اجرايي كند. وي با اشاره به اينكه 
س��يماك در بسياري از استان هاي كش��ور و با نظارت استانداري 
اجرايي شده است، گفت: در استان كرمان اين پروژه ابتدا در قلعه 

گنج و سپس در منوجان اجرا خواهد شد. 

راه اندازي سامانه 
يكپارچه سازي امالك

»تعادل« در گفت وگو با اهالي اقتصاد و نمايندگان مجلس بررسي مي كند

تاثير كاهش نرخ سود تسهيالت بر رونق توليد 

يادگار امام در ديدار با مديران بخش تعاون:

فقدان تربيت كار  گروهي عامل ناكامي تعاوني ها در كشور است
| گروه بنگاه ها

حجت االسالم والمس��لمين سيد حسن خميني با حضور در حرم 
مطهر ام��ام راحل گفت: فق��دان تربيت كار گروه��ي عامل ناكامي 
تعاوني ها در كشور است. به گزارش »تعادل« و به نقل از اتاق تعاون 
ايران، حجت االسالم والمسلمين سيد حسن خميني ديروز در ديدار 
جمعي از مديران اتاق ها، اتحاديه ها و تعاوني هاي سراسر كشور كه در 
حرم مطهر امام خميني)ره( برگزار شد، طي سخناني اظهار داشت: با 
توجه به نخستين روز از هفته تعاون الزم است كه بگوييم انجام دادن 
كارهاي تيمي مستلزم داشتن يك فرهنگ خاص است، فرهنگي كه 
انسان نفع شخصي را در نفع جمع مي بيند و يك نفع كوتاه مدت را 

در نظر نمي گيرد. يادگار امام افزود: توجه ما به تعاوني ها بايد در برگزار 
شدن حق باشد و اگر ما نتوانستيم فعاليت هاي تعاوني را به خوبي در 
كشور داشته باشيم، دليلش عدم فرهنگ كار جمعي در كشور است 
و الزم است كه ما در كودكي كار جمعي را بياموزيم و نسبت به انجام 
كارهاي دس��ته جمعي تمرين داشته باش��يم و اگر اين فرهنگ را از 
ريشه تقويت نكنيم، فرهنگ و هم تعاوني ها و جامعه با بحران روبه رو 
مي شويم. وي در ادامه بيان داشت: پيشنهاد ما براي رونق تعاوني ها 
در كشور ايجاد كارگاه هايي است كه از دبستان تا دبيرستان را شامل 
مي شود و بايد اين مهم براي تقويت فرهنگ كار گروهي توسط وزارت 
تعاون و آموزش و پرورش ش��كل بگيرد همان طور كه از س��ال هاي 

گذشته وجود داشت. حجت االسالم والمسلمين سيد حسن خميني با 
اشاره به اينكه برخي كشورها مانند آلمان و ژاپن داراي اقتصاد خوبي 
هستند، گفت: اين اقتصادها نتيجه كار گروهي و دست در دست هم 
دادن جامعه و نتيجه فرهنگي اس��ت كه انس��ان ها بتوانند مشكالت 
جمع را مشكالت خودشان ببينند و همدالنه و با هم زندگي كنند و 
اين موضوعات فقط با سخن گفتن تحقق پيدا نمي كند بلكه محتاج 
يك تربيت ملي و فرآيندي است كه از كودكي و نوجواني شروع شود. 
وي در پاي��ان اظه��ار داش��ت: حادثه واژگوني اتوب��وس دختران 
دانش آم��وزان هرمزگاني را به خانواده هاي درگذش��تگان تس��ليت 

مي گوييم و براي خانواده هاي اين عزيزان طلب صبر داريم.

| شهاب الدين قيداري| گروه بنگاه ها
يكي از مطالبات جدي اهالي اقتصاد و فعاالن بخش 
خصوصي از ساختار اجرايي و حاكميتي كشورمان كه 
در جريان گفت وگوهاي رسانه يي با خبرنگاران مطرح 
مي شد، اصالح نظام بانكي و بهبود ساختاري نرخ هاي 
س��ود سپرده و تس��هيالت بود كه به عنوان شاه كليد 
موض��وع رونق توليد هم��واره از س��وي توليدگران و 

صاحبان صنايع به آنها اشاره مي شد. 
دولت يازدهم از ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي 
كش��ورمان اعالم كرد كه سياس��ت بنيادينش اصالح 
ساختار پولي و بانكي كشور است، اما به دليل تبعاتي 
كه اين تصميم در س��اير شاخص هاي اقتصادي مانند 
ت��ورم و... دارد، ابتدا زمينه هاي الزم براي اين جراحي 
اقتصادي را ايجاد مي كند تا در فرصت مناسب حركت 
اصلي خود براي تعادل بخشيدن به شاخص هاي اصلي 

اقتصاد و واقعي كردن نرخ سود بانكي را آغاز كند. 
س��رانجام بعد از فراز و نش��يب هاي فراوان دولت 
دوازدهم در هفته هاي ابتدايي فعاليت هايش اعالم كرد 
كه در گام نخس��ت نرخ سود س��پرده ها را از محدوده 
اعداد و ارقامي ح��ول وحوش» 1۸تا23درصد« قبلي 
به مح��دوده »1۵درصد« فعلي تثبي��ت خواهد كرد. 
اين فرآيند كاهش��ي در خصوص نرخ سود تسهيالت 
بانكي ه��م از مح��دوده 2۵تا2۸درصد قبلي به حول 
و حوش 1۸درصد خواهد رس��يد. اما از منظر فعاالن 
بخش خصوصي و اهالي توليد، مجموعه اين تحوالت 
س��اختاري كه با هدف تح��رك در نقدينگي و رونق 
بيش��تر در فعل و انفع��االت توليدي اجرايي ش��ده، 
چنانچه با نظارت هاي دقيق و برنامه ريزي هاي مدون 
ب��راي يافتن بازارهاي جديد صادراتي توام نش��ود، نه 
تنه��ا اهداف از پيش تعيين ش��ده ب��راي رونق توليد 
را محق��ق نمي كنند، بلكه خود ب��ه عاملي براي بروز 
مش��كالت اقتصادي بدل خواهند شد. شايد بر اساس 
چنين اهميتي باش��د كه رييس جمهوري مهم ترين 
ماموري��ت محمدجواد ظريف در وزارت خارجه را پويا 
كردن معاونت اقتصادي وزارت خارجه براي كمك به 
توليد كشورمان و يافتن بازارهاي جديد تعيين كرده 
ت��ا از يك ط��رف در داخل با اصالح س��اختار پولي و 
بانكي زمينه افزايش دامنه هاي توليد فراهم شود و از 
سوي ديگر با برنامه ريزي هاي معاونت اقتصادي وزارت 
خارج��ه، بازارهاي جديد صادراتي به روي محصوالت 
ايراني گش��وده ش��وند. با اين مقدمات سراغ مديران 
تش��كل هاي بخش خصوصي و اهالي اقتصاد رفتيم تا 
ن��وري به ابعاد و زواي��اي گوناگون طرحي بتابانيم كه 
قرار اس��ت اقتصاد ايران را وارد دوره تازه يي از توليد، 

صادرات و نهايتا اشتغال زايي كند. 

 مفيد اما ناكافي
علي اصغر جمعه اي رييس اتاق سمنان در جريان 
گفت وگو با »تعادل« و در پاس��خ به اين پرسش كه 

اجراي طرح اصالح نظام بانكي و منطقي كردن سود 
س��پرده ها و تسهيالت چه تاثيري را در فضاي توليد 
و صادرات كش��ورمان خواهد داشت، مي گويد: » در 
واقع دولت تالش مي كند از طريق چنين طرح هايي 
جهت گي��ري نقدينگ��ي جامعه را به س��مت توليد، 
تجارت و كش��اورزي بازگرداند. بايد توجه داشت كه 
تامين مالي بنگاه ه��ا و واحدهاي توليدي تنها يكي 
از بخش ه��اي ضروري بحث رون��ق توليد و افزايش 
اشتغال زايي محسوب مي شود و به تنهايي نمي تواند 
تمام مطالباتي كه حاكميت و اهالي اقتصاد از رونق 

دارند را پاسخ دهد.
البته نمي توان كتمان كرد كه طرح جديد دولت 
براي بهبود ش��اخص هاي اقتصادي بنگاه ها مفيد و 
مطل��وب خواهد بود. موضوع مهم براي بخش توليد 
منطقي كردن نرخ س��ود تسهيالت است كه بايد در 
دس��تور كار قرار بگيرد. به عبارت روشن تر، خروجي 
نهايي اين طرح بايد تس��هيالت پرداختي به بنگاه ها 
را اصالح كند. بنگاه ه��اي اقتصادي كه براي تامين 
س��رمايه در گردش خود ناچار هس��تند، سودهايي 
بپردازن��د ك��ه هيچ تناس��بي با س��ود فعاليت هاي 

اقتصادي در كشورمان ندارد.« 
جمع��ه اي در ادام��ه صحبت هايش با اش��اره به 
مشكالتي كه توليد ايران براي بازگشت به بازارهاي 
منطقه ي��ي و بين الملل��ي دارد، مي گوي��د: »ببينيد، 
مشكالت پيش پاي توليد و صنعت در كشورمان در 

گذشته آنچنان پيچيدگي هايي پيدا كرده كه طرحي 
مانند اصالح سود بانكي بيشتر به يك ُمسكن مقطعي 
ش��بيه است. مش��كالتي كه در دوره هايي باعث شد 
ت��ا نقدينگي موج��ود در جامعه به ج��اي توليد در 
بازاره��اي كاذبي چ��ون ارز، طال و... ب��ه كار گرفته 
ش��ود. دولت هاي يازدهم و دوازدهم تالش مي كنند 
تا جهت گيري اين نقدينگي را يك بار ديگر به سمت 
توليد و تج��ارت بازگردانند.« رييس اتاق س��منان 
در ادامه صحبت هايش با اش��اره به راهكارهايي كه 
دولت دوازدهم از طريق آنها مي تواند رونق واقعي را 
به پيكره توليد بازگرداند، مي گويد: »مس��اله مهم و 
حياتي امروز كشور، پيش بيني بازارهاي هدفي است 
 كه قرار اس��ت محصوالت توليدي كشورمان در آنها

عرضه ش��وند.  بدون يك سيستم بازاريابي منسجم 
و اصولي ام��كان ايجاد ارزش افزوده از توليد ممكن 
نيس��ت. فرض كنيد كه دولت از طريق اصالح نظام 
پولي توانست مشكل تامين مالي بنگاه ها را حل كند 
و راندمان توليد و كيفيت محصوالت كشور افزايش 
پي��دا ك��رد. اگر ب��ازار هدفي براي اي��ن محصوالت 
تدارك نشده باشد، اين حجم از سرمايه گذاري هاي 
كالن ني��ز به كار نخواه��د آمد. بنابراي��ن يك عزم 
مل��ي در اركان مختلف كش��ور بايد ايجاد ش��ود تا 
بعد از تامين مالي بنگاه ها، براي پروس��ه هايي نظير 
بازارياب��ي، انتقال تكنول��وژي و... نيز فكر اساس��ي 

انديشيده شود.«

 اثر كاهش نرخ سود تسهيالت بر توليد
در ش��رايطي ك��ه اغل��ب تحليلگ��ران اقتصادي 
معتقدند كه كاهش نرخ تسهيالت بانكي به نفع توليد 
كش��ورمان است، حميد اشرف زاده كارشناس مسائل 
اقتصادي از زاوي��ه ديگر به موضوع نگاه مي كند و به 
اين نكته اش��اره مي كند كه كاهش نرخ تس��هيالت 

بانكي همواره منجر به رونق توليد نخواهد شد. 
اين كارش��ناس اقتص��ادي با بي��ان اينكه دولت 
هميشه فكر مي كند، كاهش نرخ تسهيالت در نهايت 
به نفع توليد خواهد بود، تصريح كرد: اين طور نيست 
بلك��ه در برخي موارد كاهش نرخ س��ود تس��هيالت 
اث��ر منفي مي گ��ذارد. تغييرات نرخ ه��اي بانكي آثار 
پيچيده ي��ي دارد كه بايد به صورت دقيق بررس��ي و 

سپس در مورد آنها برنامه ريزي شود. 
اين كارش��ناس اقتصادي با اشاره به اينكه پايين 
آوردن نرخ سود بانك ها باعث خروج نقدينگي از بانك 
مي شود، افزود: زماني كه سرمايه محل جذاب ديگري 
را ب��راي درآمدزايي پيدا كند از بانك خارج ش��ده و 

ممكن است وارد بازار دالر و مسكن شود. 
وي در پاس��خ به اين سوال كه چرا در كشور هاي 
ديگر نرخ بهره هاي بانكي پايين اس��ت، گفت: تعيين 
نرخ بهره وظيفه اصلي بانك مركزي اس��ت و در واقع 
بانك مركزي با اس��تفاده از اين ابزار، قيمت ها و تورم 
را كنت��رل مي كند. اين كارش��ناس اقتصادي در اين 
باره عنوان كرد: هرگاه تورم باال رود، الزم اس��ت نرخ 

تس��هيالت افزايش پيدا كند و زماني كه تورم منفي 
باشد يا با ركود اقتصادي روبه رو باشيم، الزم است نرخ 
بهره نيز كم ش��ود تا معامالت رونق گيرد. اشرف زاده 
با اشاره به اينكه ژاپن و امريكا در حال حاضر با ركود 
اقتصادي مواجه هس��تند، گفت: به همين دليل نرخ 
به��ره در امريكا ۰.2۵ درصد و ژاپن صفر اس��ت، زيرا 
اين كش��ور ها نياز دارند نقدينگي را افزايش دهند تا 

اقتصاد كم كم رونق بگيرد. 

 از رونق اشتغال تا كاهش هزينه توليد
از ميان نمايندگان مجلس دهم نيز يكي از اعضاي 
كميس��يون صنايع و معادن مجل��س دهم مي گويد: 
بانك ها در گذش��ته از فرمول هايي كه در آن تخصص 
دارند براي افزايش نرخ سود بانكي استفاده مي كردند 
تا نرخ واقعي سود تسهيالت بسيار بيشتر از نرخ سود 
اعالم شده باش��د. حميد گرمابي در گفت وگو با خانه 
مل��ت در خصوص كاهش نرخ س��ود بانكي و تاثيرات 
اين مساله بر صنعت و توليد كشور اظهار داشت: طبق 
برنامه ششم توسعه سود بانكي بايد به صورت پلكاني 
كم شود تا يك فاصله اندكي با نرخ تورم داشته باشد. 
نماينده نيش��ابور و فيروزه در مجلس دهم با بيان 
اينكه كاهش نرخ س��ود بانكي در كاهش هزينه تمام 
ش��ده توليد اثر مثبت فراواني دارد و اين مس��اله يك 
حركت بسيار مثبت است، گفت: اميدوارم كنترل كافي 
بر اجراي كاهش نرخ سود بانكي وجود داشته باشد تا 
نرخ س��ود 1۵درصدي كه اعالم شده است به صورت 
واقعي اجرا ش��ود و بانك ها با فرمول هاي خاص خود 
اقدام��ي نكنند كه ب��از هم نرخ س��ود بانكي بيش از 

1۵درصد باشد. 
وي با اش��اره به اينكه در مراحل قبل نيز نرخ اجرا 
ش��ده در دريافت تس��هيالت با نرخ اعالم شده تفاوت 
داش��ت، اضافه كرد: اميدواريم كه نرخ اعالم شده سود 
بانك��ي اجرا ش��ود، در صورت اجرايي ش��دن اين نرخ 
س��ود تسهيالت آثار بس��يار مثبتي بر توليد و صنعت 
كش��ور دارد. گرمابي با بيان اينكه بانك ها در گذشته 
از فرمول هاي كه در آن تخص��ص دارند براي افزايش 
نرخ س��ود بانك��ي اس��تفاده مي كردند تا ن��رخ واقعي 
س��ود تسهيالت بسيار بيش��تر از نرخ سود اعالم شده 
باش��د، تصريح كرد: از جمله اين اقدامات مسدود شد، 
يك چهارم مبلغ تسهيالت در حساب بانكي وام گيرنده 
بود ك��ه اين مس��اله به معناي افزاي��ش يك چهارمي 
نرخ س��ود بانكي اس��ت. عض��و كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس با تاكيد بر اينكه اگر نرخ س��ود بانكي 
1۵درصدي كه اعالم ش��ده است به صورت واقعي اجرا 
ش��ود، مطمئن باش��يد در بخش هاي توليد و صنعت 
كشور آثار بسيار مثبتي دارد، خاطرنشان كرد: قطعا اين 
كاهش سود بانكي بر بحث اشتغال زايي نيز آثار مثبتي 
دارد، توليد كنن��ده ب��ا كاهش هزينه توليد به س��مت 

توسعه حركت و همين امر اشتغال  ايجاد مي كند.
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اقتصاد اجتماعي12
خروج 13 هزارميليارد تومان 

پول از بانك سرمايه 
خان�ه ملت|كوچكي نژاد مي گويد با احتس��اب جرايم، 
تاخيرها و س��ودها بيش از ۱۳ هزارميلي��ارد تومان از بانك 

سرمايه خارج شده و عودت داده نشده است. 
جبار كوچكي نژاد با اشاره به جلسه ارائه گزارش عملكرد 
مالي بانك س��رمايه از س��وي كميته تحقي��ق و تفحص از 
صندوق ذخيره فرهنگيان به كميسيون آموزش مجلس طي 
هفته گذش��ته، گفت: در اين جلسه ضمن تشريح عملكرد 
مالي اين بانك، كارشناس��ان و پژوهشگران نيز توضيحاتي 
از داليل پيش آمدن مش��كالت، ميزان منابع بانك و اينكه 
چه افرادي سهامداران بانك بودند به كميسيون ارائه دادند. 
نماين��ده مردم رش��ت در مجلس ش��وراي اس��المي با 
بيان اينكه گزارش��ات ارائه ش��ده پس از بررس��ي از سوي 
كميس��يون آموزش و تحقيقات به صحن مجلس فرستاده 
مي ش��ود، اف��زود: با احتس��اب جرايم، تاخيرها و س��ودها، 
ح��دود ۱۳هزار و 220 ميليارد تومان از بانك خارج ش��ده 
و بازگشت نداشته است. رييس كميته تحقيق و تفحص از 
 صندوق ذخيره فرهنگيان با بيان اينكه 70 درصد از اين رقم 
مش��كوك الوصول هستند يعني مشخص نيست 70 درصد 
اين پول ها را چه افرادي دريافت كرده اند، گفت: كميسيون 
به دنبال دعوت از مديران صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك 
سرمايه در سال هايي اس��ت كه تخلف مالي صورت گرفته 

است كه حدودا از سال 90 تا 94 مي شود. 

 شمال كشور، دچار تنش آبي
ايلنا| خش��ك ش��دن كامل درياچه  عباس آب��اد كه در 
فهرست يونسكو ثبت ملي شده است، نشان از وقوع يك تنش 

آبي و ناكارآمدي در مديريت منابع آبي شمال كشور دارد. 
زم��ان رضا احم��دي، ريي��س اداره محيط زيس��ت 
شهرس��تان بهش��هر با تاييد خبر خشك ش��دن درياچه 
عباس آباد در تش��ريح علت آن گفت: در سنوات قبل آب 
اين درياچه براي تامين آب كش��اورزي استفاده مي شد، 
اما از آنجايي ك��ه ورودي آب به درياچه خوب بود، هرگز 
با خشكس��الي مواجه نمي شد. در س��ال جاري به دليل 
خشكسالي و كاهش ميزان بارندگي، آبگيري درياچه كامل 
نبوده است. رضا احمدي ادامه داد: آب درياچه براي تامين 
آب زراعي تخليه ش��ده و رودهايي كه به س��مت درياچه 
هدايت مي شوند نيز خشك شده است. در نتيجه درياچه 
عباس آباد به طور كامل خش��ك شده اس��ت. رييس اداره 
محيط زيس��ت شهرستان بهشهر با اشاره به اينكه مدتي 
است در حال آبگيري درياچه هستند، افزود: البته متولي 
اين امر امور آب منطقه يي است و آنها بايد جوابگو باشند. 
حس��ينعلي ابراهيمي كارنامي، مديركل حفاظت محيط 
زيست اس��تان مازندران، نيز در گفت وگو با ايلنا با اشاره 
به اينكه اين درياچه ۱0 هكتار وسعت دارد، علت خشك 

شدن درياچه را مديريت نادرست آب عنوان كرد.  

ناآگاهي زنان از حقوق شهروندي
پ�اد| معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري گفت: 
در حال حاضر يكي از كاستي ها اين است كه زنان در حقوق 
شهروندي، اطالع كافي از حقوق خودشان ندارند؛ نمي دانند 
چطور وقتي وارد مشكلي مي ش��وند از حق خودشان دفاع 
كنند. معاون امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري تصريح 
ك��رد: در حال حاضر ش��كاف هايي در مباحث زنان داريم و 
تالش مي كنيم اين را كم كنيم، رسيدن به فرصت هاي برابر 

يكي از رويكردهاي مهم اين معاونت است. 
ابت��كار با بيان اينكه متاس��فانه در حال حاضر نس��بت 
بيكاري در بانوان بيشتر از مردان است، اضافه كرد: موضوع 
ديگ��ر كارآفريني براي بانوان اس��ت و عالوه ب��ر اين زنان 
سرپرست خانوار هدف مهم هستند و توجه به وضعيت آنها 

از نظر حقوقي مور توجه اين معاونت است. 
وي در پاسخ به اينكه چه برنامه يي براي اشتغال پايدار 
زنان و افزايش فرهنگ اش��تغال پذيري بانوان داريد؟ اظهار 
داش��ت: يكي از مهم ترين مس��اله دراين زمينه توان افزايي 
زنان اس��ت، اينكه بتوانيم به زن��ان آموزش بدهيم تا بعد از 
فارغ التحصيلي بتوانند جذب بازار كار شوند يا اينكه خودشان 
كارآفرين شوند، هر دو اينها، دوره هاي تخصصي مي طلبد و 

در بسياري از استان ها اين كار شروع شده است. 
ابتكار اضافه كرد: مي خواهيم منس��جم تر اين مساله را 
دنب��ال كنيم و اين يك چالش مهم اس��ت؛ اينكه بانوان ما 
وقتي تحصيالت خوبي دارند نمي توانند كار پيدا كنند؛ اين 

مساله را با جديت دنبال مي كنيم. 

فروش اينترنتي دارو در 
داروخانه ها غيرقانوني است

خانه ملت| عضو كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد 
بربرخ��ورد با فروش غيرقانوني دارو به ش��كل اينترنتي در 
داروخانه ها، گفت: مسووالن سازمان غذا ودارو در دوره جديد 

تدابير ويژه يي براي مقابله با تخلفات دارويي درنظربگيرند. 
رس��ول خضري درخص��وص فروش اينترنت��ي دارو در 
داروخانه ه��ا، گفت: ف��روش دارو به ش��كل اينترنتي تنها 
براي داروهاي گران قيمتي ممكن اس��ت كه نياز به تاييد 
سازمان هاي بيمه گر دارد، به طوري كه براي صرفه جويي در 
زمان و رس��يدن دارو به دست بيمار در زمان كوتاه مسوول 
داروخانه به طور آنالين با سازمان بيمه گر مربوطه براي تاييد 

دارو ارتباط برقرار مي كند. 
نماينده مردم سردش��ت و پيرانشهر درمجلس شوراي 
اس��المي، با اش��اره به اينكه فروش داروه��اي معمولي در 
داروخانه به ش��كل اينترنتي غيرقانوني است، افزود: فروش 
دارو ب��دون نس��خه و حضور بيم��ار در داروخانه و از طريق 
فضاي مجازي و اينترنت غيرقانوني است، البته براي فروش 
محصوالت و مواد آرايشي استفاده از اينترنت مشكلي ندارد. 

صدور شناسنامه براي كودكان 
با مادر ايراني 

فارس| معاون رفاهي وزارت رفاه از آغاز سرشماردي 
زنان ايراني داراي همس��ر افغ��ان خبر داد و گفت: صدور 
كارت هويت و شناسنامه براي كودكان زنان ايراني داراي 

همسر افغان در كميسيون لوايح دولت تصويب شد. 
احم��د مي��دري در آيي��ن نكوداش��ت ش��هيندخت 
موالوردي در س��ازمان بهزيس��تي گفت: هفته گذش��ته 
مس��اله صدور كارت هويت، شناسنامه و همچنين كارت 
سالمت براي كودكان زنان ايراني داراي همسر افغان در 
كميسيون لوايح دولت به تصويب رسيد و اميدواريم اين 

اليحه به زودي در دولت تصويب شود. 
وي ادامه داد: از هفته گذشته سرشماري زنان ايراني 
داراي همس��ر افغان از اس��تان قم آغاز ش��ده و از هفته 

جاري اين سرشماري در كل كشور انجام خواهد شد. 

اخبار

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي: 

بيكاري زنان در 20 سال 5 برابر شده است
بايد رقمي در حدود 15 تا 32 هزار ميليارد تومان براي مديريت بازار كار هزينه كنيم، اما امسال 1500ميليارد تومان براي توسعه بازار كار پيش بيني كرده ايم

در پي حادثه واژگوني اتوبوس دانش آموزان مينابي

شيوه نامه اردوهاي دانش آموزي اصالح مي شود
گروه اقتصاد اجتماعي|

بام��داد جمع��ه، يك��ي از س��ه اتوب��وس حام��ل 
دانش آم��وزان هرمزگاني عضو تش��كيالت س��ازمان 
دانش آموزي كه براي شركت در اردوي ملي فرزانگان 
 راهي ش��يراز ش��ده بودن��د واژگون ش��د و از پي آن،

9 نف��ر جان باختن��د و ۳4 نفر مجروح ش��دند. چند 
ساعت بعد كه آفتاب روز جمعه طلوع كرد، كوشش ها 
براي پيگيري اخبار و دست يافتن به آمار جان باختگان 
و حادثه دي��دگان و علت حادثه آغاز ش��د. نخس��تين 
گمانه ها در مورد علت حادثه مربوط به خواب آلودگي 
راننده يا مصرف مواد توهم زا از جانب او بود. پيرو اين 
اخبار رييس پليس راه استان فارس ديروز با تاكيد بر 
تشخيص پيشين، علت واژگوني اتوبوس را بي احتياطي 
از جانب راننده و نداش��تن توجه كافي به جلو ناش��ي 
از خس��تگي و خواب آلودگي راننده اعالم كرد. رييس 
دادگستري شهرستان داراب هم در مورد نتيجه تست 
ال��كل و مرفين راننده اتوبوس گف��ت كه طبق اعالم 
پزشكي قانوني تس��ت الكل و مرفين وي منفي بوده 

است. 

  آخرين وضعيت حادثه ديدگان
پيرام��ون آمار نهايي و قطع��ي و آخرين وضعيت 
حادثه ديدگان هم، ديروز رييس اداره سالمت آموزش 
و پرورش استان فارس گفت: دو مورد قطع عضو داريم 
كه البته يك مورد آن سر صحنه اتفاق افتاده و قطعي 
است و يك مورد هم هنوز پزشكان ۱00 درصد به اين 

نتيجه نرسيده اند كه عضو را قطع كنند. 
به��زاد جامعي��ان ادام��ه داد: ح��ال عموم��ي هر 
5دانش آموزي كه در بيمارس��تان هاي نمازي و شهيد 
رجايي شيراز بستري هس��تند خوب است و احتماال 
طي سه روز آتي ۳ نفر از آنان كه با شكستگي مواجه 
شده بودند، مرخص خواهند شد. براساس آخرين آمار 
9 نفر در اين حادثه فوت شدند كه 7 دانش آموز، يك 

مربي و يك راننده را شامل مي شود. 
قائم مقام سازمان دانش آموزي هم از ترخيص ۱۳ 
دانش آموز حادثه ديده داراب خبر داد. محمود علي گو 

گفت: اين ۱۳ نفر هيچ گونه جراحتي نداشتند اما در 
بيمارس��تان نگه شان داشتيم تا از شوك حادثه خارج 
شوند. مابقي دانش آموزان هم شكستگي هايي داشتند 
كه امروز گچ گيري و ساير اقدامات برايشان انجام شده 
و تصور مي كنم تا پاي��ان هفته ديگر دانش آموزي در 
بيمارس��تان نماند. پنج نفر از دانش آموزان در ش��يراز 
تحت نظر هس��تند و درمان آنها يك ت��ا دوماه طول 

مي كشد. 
وزارت آموزش وپ��رورش هم با صدور اطالعيه يي 
اعالم كرد كه »اين وزارتخانه تمامي هزينه هاي درمان 
حادث��ه، اعم از بس��تري، عمل جراحي، اس��تفاده از 

تجهيزات پزشكي و غيره را تقبل مي كند.«

  مهلت هاي سه روزه
پس از بروز حادثه و آغاز س��يل پيام هاي تسليت 
و ابراز تاس��ف از وضعيت جاده ها و سيس��تم حمل و 
نقل كشور، گروهي براي يافتن نهاد مقصر و انتقاد از 
آن، بر آمدند. بيش��تر انتقادها هم مربوط به شيوه نامه 
اردوهاي دانش آموزي بود و غالب مقام هاي مس��وولي 
كه به اين حادثه واكنش نشان دادند، خواستار اصالح 

اين شيوه نامه شدند. 
ديروز محمدمه��دي زاهدي، رييس كميس��يون 
آم��وزش و تحقيقات مجلس، در بيانيه يي، خواس��تار 
پيگيري س��ريع علل موضوع و رسيدگي به وضعيت 
مصدومان ش��د. او در بند پاياني بيانيه اش تاكيد كرد: 
الزم اس��ت حداكثر ظرف سه روز گزارش كامل موارد 
فوق، شامل علل سانحه و اقدامات صورت گرفته به اين 

كميسيون ارائه گردد. 
وزي��ر آموزش و پرورش ه��م كه ظهر جمعه براي 
پيگيري حادثه واژگوني اتوبوس حامل دانش آموزان به 
داراب رفته بود، در پاسخ به پرسشي درباره علل بروز 
اين حادثه، گفت: مواردي نياز به بررسي بيشتر داشت 
كه از عوامل مربوط خواس��تيم گزارش كارشناس��ي 
دقيق��ي را در اين خصوص ارائه دهند كه چرا در اين 
وقت ش��ب اتوبوس را حركت دادند در حالي كه شايد 
اين اتفاق مي توانس��ت در روز بيفتد و ديگر نيازي به 

حركت در نيمه شب نبود. دوم آنكه بايد بررسي شود 
كه آي��ا اتوبوس حامل دانش آم��وزان از ايمني الزم و 
كافي برخوردار بوده اس��ت يا خير. قرار شد همه اين 
 م��وارد تا س��ه روز آينده به صورت مكت��وب به بنده

ارائه شود. 
او افزود: جلساتي با تيم پزشكي اين دانش آموزان 
داشتيم و جلس��ه يي ديگر درباره علل و عوامل وقوع 
حادثه نيز برگزار ش��د. اميدوارم ظرف س��ه روز آينده 
اين عوامل دقيقا شناسايي شوند و جايي كه الزم است 
رويه هاي ما اصالح ش��ود. اين اصالح صورت گيرد تا 
در آينده شاهد وقوع چنين اتفاقات ناگواري نباشيم. 

  در ضرورت اصالح
بناب��ر اع��الم محم��ود واعظ��ي، ريي��س دفت��ر 
رييس جمهوري، حس��ن روحاني صب��ح ديروز و پس 
از دريافت گ��زارش حادثه روز جمعه براي ش��ماري 
از دانش آم��وزان هرمزگان��ي، دس��تورات الزم را براي 
 رس��يدگي س��ريع و كامل به آس��يب ديدگان صادر

كرده است. 
واعظي دي��روز به ايلنا گف��ت: رييس جمهوري از 
وزيران آموزش و پرورش، بهداش��ت درمان و آموزش 
پزش��كي، راه و شهرسازي و وزير كشور خواست ابعاد 
مختلف حادثه تلخ اخير براي دانش آموزان هرمزگاني 

را به دقت بررسي كنند. 
او افزود: دكتر روحاني در گفت وگو با وزير آموزش 
و پرورش كه به نمايندگي از ايش��ان براي رس��يدگي 
به آس��يب ديدگان به محل حادث��ه رفته بود، آخرين 
وضعي��ت دانش آم��وزان مص��دوم و آس��يب ديده و 
همچنين بررس��ي هاي كارشناسي در خصوص علت 
حادث��ه را م��رور و به وي دس��تور داد ب��ا هماهنگي 
دس��تگاه هاي ذي ربط و در اسرع وقت شيوه نامه هاي 
مرب��وط به اردوه��اي دانش آموزي و وس��ايل مربوط 
ب��ه آن را بازنگ��ري و آن را به نحوي اصالح كنند كه 
تردد با وس��ايل حمل و نقل عمومي، زمان و مس��ير 
 س��فر بر مبناي باالترين ضريب استانداردهاي ايمني

انجام گيرد. 

حس��ن روحاني، هرچند مهم ترين مقام مسوولي 
اس��ت ك��ه خواس��تار اص��الح ش��يوه نامه اردوهاي 
دانش آموزي ش��ده است، اما نخس��تين آنان نيست. 
پي��ش از او و در همان روز حادثه، محمدرضا عارف و 
 فاطمه س��عيدي، دو نماينده مجلس، با انتقاد از نحوه 
س��ازمان دهي اردوهاي دانش آموزش، به جد خواستار 

بازنگري در مفاد اين شيوه نامه شده بودند. 
رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي 
هم ديگر مس��وولي بود كه ديروز ب��ر ضرورت اصالح 
شيوه نامه اردوهاي دانش آموزي تاكيد كرد. او با اشاره 
به فوت دانش آموزان هرمزگاني از ارائه پيشنهاد براي 
تدوين ش��يوه نامه جديد براي اردوهاي دانش آموزي 

خبر داد. 
تق��ي مهري، رييس پليس راهنماي��ي و رانندگي 
نيروي انتظامي، در نشس��ت خبري ديروز با اشاره به 
حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگاني، گفت: آموزش 
و پ��رورش بايد ش��يوه هاي جدي��دي را ب��راي اعزام 
دانش آموزان برنامه ريزي كند. ما براي راهيان نور نيز 
چني��ن اقداماتي را انجام داديم و پيش��نهاد مي دهيم 
ك��ه آموزش و پ��رورش با هماهنگي پلي��س و ديگر 
دستگاه هاي مرتبط ش��يوه نامه اردوهاي دانش آموزي 

را تدوين كند تا ديگر شاهد چنين حوادثي نباشيم. 
ريي��س پلي��س راهور ناجا در پاس��خ به س��والي 

درباره اينكه آيا مي توان ب��راي اردوهاي دانش آموزي 
ممنوعيت تردد ش��بانه را اعم��ال كرد يا خير؟ گفت: 
اين موضوع نيازمند ش��يوه نامه يي است كه آموزش و 
پ��رورش بايد تدوين كند و البت��ه چنين موضوعي را 

مي توان مد نظر قرار داد. 

  انتظار
با گذش��ت دو روز از اين حادث��ه، هنوز هيچ مقام 
مسوولي در ارتباط با آن بازخواست نشده و هنوز هيچ 
مقام مس��وولي هم استعفا نكرده اس��ت. گفت وگوها 
بيش��تر بر اصالح ش��يوه نامه اردوه��اي دانش آموزي 
متمركز اس��ت. پس بايد منتظرهاي روزهاي پيش رو 
و نتيجه نمود اين گفت وگوها در شيوه نامه هاي جديد 
ماند. آيين نام��ه اردوهاي دانش آم��وزي البته مغفول 
نبوده در اين س��ال ها بارها مورد بازنگري قرار گرفته 
اس��ت و آيين نامه جديد پنج س��الي اس��ت كه اجرا 
مي شود. اصالح شيوه نامه مشابه منجر به كاهش قابل 
توجه آمار س��وانح مربوط به اردوه��اي راهيان نور در 
سال هاي پس از سال 9۳ شد، اما نتوانست مقابل آن 
حادثه ها را بگيرد و يك اتوب��وس كاروان راهيان نور، 
سال گذشته در همدان دچار حادثه شد. آيا راهي براي 
حفظ جان دانش آموزان و نيروي انساني ايران فردا، از 

سوانح و حوادث گروهي يافت مي شود؟

گروه اقتصاد اجتماعي|
مرك��ز آمار ايران امس��ال اعالم كرد كه بررس��ي 
نرخ بيكاري افراد ۱0 س��اله و بيش��تر نشان مي دهد 
ك��ه ۱2.6 درص��د از جمعي��ت فعال كش��ور در بهار 
امس��ال بيكار بوده اند. رون��د تغييرات اين نرخ حاكي 
از آن اس��ت كه اين ش��اخص نس��بت به بهار ۱۳95 
معادل 0.4 درصد و نس��بت به زمستان ۱۳95 معادل 
0.۱ درصد افزايش داش��ته است. نرخ بيكاري جوانان 
۱5 تا 29 س��اله هم گوياي آن است كه 26.4 درصد 
از فعاالن اين گروه سني در بهار ۱۳96 بيكار بوده اند. 
بررس��ي تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد نشان 
مي دهد كه اين نرخ نس��بت به فصل مشابه در سال 
قبل ۱.5 درصد و نس��بت به فصل قب��ل، 0.9 درصد 
افزايش يافته اس��ت. از ديگر سو، بررسي اشتغال در 
بخش هاي عمده اقتصادي نشان مي دهد كه در بهار 
۱۳96، بخش خدمات با 49.8 درصد بيشترين سهم 
اش��تغال را به خود اختصاص داده است و بخش هاي 
صنعت با 5.۳۱ درصد و كشاورزي با ۱8.7 درصد، در 
مراتب بعدي قرار دارند. وزير كار ديروز در نخس��تين 
كارگاه بين الملل��ي بازار، از برنامه ه��اي وزارتخانه اش 
ب��راي مواجهه ب��ا اين مش��كالت گفت. او از فش��ار 
جمعيتي گفت و از نرخ مش��اركت اقتصادي پايين و 
اتصال نداش��تن به ش��بكه جهاني اقتصاد، بر افزايش 
ن��رخ بيكاري زنان تاكيد كرد و با يادآوري تجربه هاي 
كش��ورهاي اروپاي��ي در س��ال هاي پ��س از بحران 
اقتصادي و برنامه ه��اي وزارتخانه اش براي مواجهه با 

بحران بيكاري را شرح داد. 

  سهمي اندك
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين نشس��ت، 
نخس��ت با تاكيد بر گش��ايش فضاي تعامالت براي 
بهره مندي و استفاده از دانش و تجارب بين المللي در 
حوزه هاي بازار كار، اشتغال و رفاه در دوران پسابرجام 
و رفع تحريم ها، گفت: در حال حاضر و در س��ال هاي 
پيش رو، دوران طاليي به وجود آمده از منظر پنجره 
جمعيتي در ايران، زمينه مناس��بي را براي س��رعت 
بخش��يدن به رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري به 
وجود آورده اس��ت؛ مش��روط به اينكه بتوانيم از اين 
فرصت اس��تفاده كرده و فشار جمعيت در حوزه بازار 

كار را به نعمت جمعيتي تبديل كنيم. 
علي ربيعي با بيان اينكه اقتصاد ايران با جمعيتي 
حدود 80 ميليون نف��ر تقريبا يك درصد از جمعيت 
دنيا را تش��كيل مي دهد، ادامه داد: ما اكنون نزديك 
به ۱.9 درصد از جمعيت در سن كار جهان را به خود 
اختصاص داده ايم. اما شرايط وضعيت بيكاري، همانند 
كشورهاي ديگر منطقه خاورميانه، به گونه يي است كه 
نرخ بيكاري در ايران با ۱2.6درصد در سال 95 بيش 
از دو برابر ميانگين جهاني، با رقم 5.7 درصد است كه 

نشان مي دهد در شرايط مناسبي قرار نداريم. 
او افزود: به عبارتي از حدود 200 ميليون جمعيت 
بيكار در دني��ا، با ۳.2ميليون نفر بي��كار، ۱.6درصد 
از بي��كاران جهان را به خود اختص��اص داده ايم؛ در 
حالي كه تنها فقط 7 درصد از شاغالن جهان در ايران 

زندگي مي كنند. 

  وضعيت نامناسب
ربيعي س��پس، در جست وجوي علت اين مساله، 
نرخ مش��اركت اقتص��ادي پايين و اتصال نداش��تن 
به ش��بكه جهاني اقتصاد را دالي��ل اصلي اين بحران 
دانس��ت و گف��ت: به عالوه م��ا همچنان ب��ا كمبود 
سرمايه گذاري و رش��د توليد مواجهيم و پديده هايي 
مانند قاچاق، مس��ائل امنيتي منطق��ه و خاورميانه، 

نوسانات قيمت نفت و ساير مسائل حاشيه يي، به طور 
مس��تقيم و غيرمس��تقيم بازار كار را تحت تاثير خود 
قرار داده است. او ادامه داد: يكي از چالش هايي كه با 
آن مواجهيم پايين بودن نرخ مشاركت در مقايسه با 
ميانگين جهاني است. به طوري كه حدود 40 درصد از 
جمعيت در سن كار كشورمان در بازار كار مشاركت 
دارند. ميانگين جهاني اين شاخص، بيش از 62 درصد 
اس��ت و در كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا نرخ 

مشاركت هاي باالي 75 درصد را هم شاهد هستيم. 
او افزود: در يك مقايس��ه تطبيق��ي، نرخ بيكاري 
دانش آموختگان دانش��گاهي ايران بين كش��ورهايي 
نظي��ر تركيه، مالزي، تايلند، ژاپن، روس��يه، مكزيك، 
آذربايجان، گرجستان، اسپانيا و غيره، در سال 20۱5 

از وضعيت مناسبي برخوردار نيست. 
ربيعي در ادامه گفت: در س��ال جاري راهكارهاي 
سياس��تي و مداخالت��ي ب��ازار كار از جمل��ه اجراي 
طرح ه��اي توانمندس��ازي و مهارت آم��وزي نيروي 
كار ج��وان، ط��رح كارورزي ي��ا اعمال مش��وق هايي 
ب��راي كارفرمايان براي جذب اين گ��روه از جامعه و 
 نظاي��ر آن را دنبال كرده ايم ك��ه اميدواريم به نتايج 
رضايت بخش��ي دست يابيم. براس��اس مطالعه يي كه 
س��ازمان بين المللي كار در ۱۱ كشور شرق و جنوب 
شرق آسيا انجام داده، نقش آفريني دولت ها براي اين 
گروه ها به طور جدي توصيه مي شود. وزير كار، تعاون 
و رف��اه اجتماعي در ادامه س��خنانش گفت: از ديگر 
چالش هاي بازار كار كشور، فاصله نرخ بيكاري حداقل 
و حداكثر در برخي اس��تان هاي كشور است. اين رقم 
به بيش از ۱0 تا ۱2 درصد مي رسد و اين گوياي نبود 
تعادل در بين مناطق است. او افزود: در اين زمينه به 
دنبال آن هستيم كه با اعمال مشوق هاي مختلف، اين 
اختالف را كاهش دهيم و كس��ب و كارهاي معطوف 
به اش��تغال را در اس��تان هاي با نرخ بيكاري باالتر از 

متوسط كشور، توسعه و تقويت كنيم. 

 تبعيض
ربيعي در بخش ديگري از سخنانش، سراغ چالش 
بع��دي حوزه بازار كار ايران رفت. او تاكيد بر وضعيت 
نامطلوب اشتغال زنان، گفت: باتوجه به نقش سنتي 

و غالب مردان در كس��ب درآمد خانوارهاي شهري و 
روستايي، توزيع ش��اغالن در كشور، به نفع شاغالن 
مرد بوده اس��ت و زنان مشاركت قابل مالحظه يي در 

اقتصاد نداشته اند. 
او ادام��ه داد: ضم��ن آنك��ه نرخ بي��كاري زنان با 
اختالف فاحشي باالتر از نرخ بيكاري مردان است. اين 
اختالف نيز متاسفانه در۱0 سال گذشته افزايش يافته 
و از نامساعدتر بودن نسبي بازار كار كشور براي زنان 
حكاي��ت دارد. نرخ بيكاري زنان از 4 درصد در س��ال 
۱۳75 ب��ه حدود 20 درصد در س��ال ۱۳95 افزايش 
يافته، ضمن آنكه اين نرخ در بين زنان دانش آموخته، 

بسيار باالتر و به بيش از ۳۱ درصد رسيده است. 
او افزود: چارچوب هاي فكري براي ايجاد اشتغال 
زنان با نگاه متعارف و رويه هاي جاري متفاوت اس��ت 
و در اين راس��تا، براي مشاركت اجتماعي و اقتصادي 
زن��ان در توس��عه نيازمند اصالح قواني��ن و مقررات، 
مبتني بر هنجارهاي فرهنگ��ي و اجتماعي خودمان 
هس��تيم. ربيع��ي با بي��ان اينكه به طور قط��ع انجام 
مقايسه هاي ساده انگارانه سهم و نقش زنان در اقتصاد 
ايران با كش��ورهاي ديگر، ما را به جايي نخواهد برد، 
گف��ت: از طرف��ي ديگر، نگاه صرف ب��ه مقوله حضور 
زن��ان در بازار كار، بدون تعري��ف نقش و جايگاه آنها 
در توس��عه كشور محل نقد اس��ت. ما معتقديم همه 

ابعاد بايد مورد توجه قرار گيرد. 

  درس اروپايي
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي س��پس، با سراغ 
گرفتن از مس��اله تحول س��اختاري و گذار اش��تغال 
به بخ��ش خدمات، گفت: در س��ال هاي اخير برخي 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي در بخ��ش خدمات، رش��د 
قابل توجهي داشته اند. در كشورهاي ديگر جهان هم، 
با تغييرات ماهوي اقتصاد، بخش خدمات بيش��ترين 
پتانس��يل را در جذب نيروي انساني به دست آورده 
و س��هم اش��تغالش از بخش هاي صنعت و كشاورزي 

بيشتر شده است. 
او ادام��ه داد: اما هن��وز در ايران، ظرفيت خدمات 
مولد، مانند گردشگري و فناوري اطالعات و ارتباطات 
در ايج��اد اش��تغال در جايگاه واقعي و متناس��ب با 

اقتصاد نيس��ت. براس��اس آمار ش��وراي گردشگري 
جهاني در سال 20۱5، سهم بخش گردشگري از كل 
اشتغال دنيا ۳.6درصد بوده است؛ در حالي كه سهم 
 شاغالن مرتبط با حوزه گردشگري كشورمان كمتر از

 ۱.2درصد است. 
ربيعي گفت: همان طور كه همه ما از دوره بحران 
مالي س��ال 2008 ميالدي به ياد داريم، اقتصادهايي 
نظير يونان و اس��پانيا در ش��رايط بعد از اين بحران، 
ش��رايط بدتر از ام��روز ما را تجربه كرده اند. بررس��ي 
تجارب آنها نش��ان مي دهد كه در اين دوره ها، سهم 
مخارج عمومي مربوط به سياست هاي بازار كار نه تنها 
كاهش پيدا نكرده، بلكه به دليل حساس��يت و نقش 
بازار كار و اشتغال در راهبري فرآيند خروج از بحران 
و ركود و همين طور تحريك تقاضاي كل، بيشتر شده 
است. او افزود: معموال در كشورهاي توسعه يافته بين 
۱.2درصد تا 2.2 درصد از توليد ناخالص داخلي صرف 
مخارج اجراي سياس��ت هاي بازار كار مي ش��ود كه با 
احتس��اب بودجه سال جاري، ما بايد رقمي در حدود 
۱5 تا ۳2 هزار ميليارد تومان بايد براي مديريت بازار 

كار هزينه كنيم. 

 رشد 6 درصدي و 500 هزار شغل
عل��ي ربيع��ي در حاش��يه اي��ن كارگاه در جمع 
خبرنگاران، گفت: با رشد 6 درصدي اقتصاد مي توانيم 

حدود 500هزار شغل ايجاد كنيم. 
او ادامه داد: مديريت بازار كار دانش اس��ت كه در 
ايران كمتر به آن پرداخته شده است. در ايران تصوري 
وجود دارد مبني بر اينكه اگر توليد راه بيندازيم، رشد 
ش��كل مي گيرد و در كنار آن اشتغال ايجاد مي شود. 
حتي جهت گيري وام هاي بانكي در سال هاي گذشته 
به سوي رشد و توسعه نبود. سرمايه گذاري ما در بازار 
س��رمايه و جذب سرمايه گذاري خارجي بسيار اندك 

است. 
به گفته ربيعي، نبود س��رمايه گذاري باعث ايجاد 
مش��كل در رش��د اقتصادي مي ش��ود. همچنين در 
س��ال هاي اخير ما كاهش قدرت خريد داش��تيم كه 
مصرف داخلي با مش��كل مواجه شده و از سوي ديگر 
اتص��ال به بازار جهاني براي اينكه س��همي از مصرف 

جهان��ي را در توليد داخلي بياوري��م به علت تحريم 
اتفاق نيفتاده اس��ت و ارتباط عمودي اي��ران با بازار 
جهاني قطع ش��ده و همين، رشد مبتني بر توليد را 

با مشكل مواجه كرده است. 
او افزود: امسال ۱500 ميليارد تومان براي توسعه 
ب��ازار كار پيش بيني كرديم و برخي بودجه هاي ديگر 
در قالب وزارتخانه هم هست. همچنين صندوق هاي 
نوآوري شكوفايي، كميته امداد و بهزيستي هم داراي 
بودجه براي توس��عه بازار كار هس��تند و اينها غير از 

۱500 ميليارد تومان است. 
برنامه ششم توسعه كه كار تصويبش در نخستين 
ماه س��ال جاري به پايان رس��يد، دولت را مكلف به 
دستيابي به رشد اقتصادي 8درصدي در تمام 5 سال 
اج��راي برنامه و حفظ آن كرده اس��ت. اين برنامه، با 
تكيه بر اين رش��د، ايجاد س��االنه 950 هزار شغل را 
پيش بيني كرده است. اما اكنون، علي ربيعي از ممكن 
بودن تحقق تنها نزديك به نيمي از اين رقم، با رشد 
اقتصادي 6 درصدي، مي گوي��د. البته بانك مركزي، 
رش��د اقتصادي ايران در سال ۱۳95 را به قيمت هاي 
ثابت س��ال ۱۳90 معادل ۱2.5 درصد اعالم كرد. بر 
اس��اس محاسبات اوليه و مقدماتي انجام شده، توليد 
ناخالص داخلي كش��ور در س��ال ۱۳95 به 669۱.۱ 
هزار ميليارد ريال رس��يده كه در مقايسه با رقم دوره 
مشابه س��ال قبل، يعني 5946.7 هزار ميليارد ريال، 

۱2.5 درصد افزايش يافته است. 

  مزد زنان، 77 درصد مردان
در ادامه اين كارگاه همچنين، حسن طاعي مشاور 
ب��ازار كار با تاكيد بر ضرورت انجام كار تحقيقي روي 
تبعيض جنسي پرداخت دستمزد، گفت: بايد مطالعه 
مي كرديم كه كدام جنسيت و در چه دهك هايي چه 
س��طحي از دستمزد را دريافت مي كنند كه نتايج آن 

معطوف به حوزه سياست گذاري شود. 
او در ادام��ه با اش��اره به تحقيق خ��ود در زمينه 
تبعيض دستمزد با عنوان »تبعيض دستمزدي؛ سقف 
شيشه يي، كف چسبيده يي« گفت: در اين تحقيق در 
پي مش��اهده آن بوديم كه تبعيض دستمزدي براي 
چه دهك هايي از جامعه است. مطابق عنوان تحقيق 
اگ��ر تبعيض در دهك هاي پاييني باش��د به آن كف 
چس��بنده و اگر در دهك هاي باال باشد به آن سقف 

شيشه يي مي گوييم. 
او ادام��ه داد: هنوز در هيچ كش��وري ميان مردان 
و زنان در ازاي كار برابر دس��تمزد يكس��ان پرداخت 
نمي شود چنانچه زنان ش��اغل 77 درصد از دستمزد 
مردان را دريافت مي كنند. در نتيجه توجه به داده هاي 
جمع آوري ش��ده مشخص مي كند كه زن هاي شاغل 
به لحاظ دستمزدي كه دريافت مي كنند ۱0 سال از 

همكاران مرد خود عقب تر هستند. 
او افزود: وقتي گفته مي ش��ود ش��كاف جنسيتي 
با بهره وري يكس��ان و دستمزدهاي متفاوت بين زن 
و م��رد وجود دارد، يعني اينكه با تبعيض جنس��يتي 
مواجه هستيم. سقف شيشه يي بيانگر دسترسي زنان 
به س��طوح باالي مزدي اس��ت. در نتيجه بايد به اين 
سوال ها پاسخ دهيم كه در كشور ما سقف شيشه يي 

وجود دارد يا كف چسبنده؟
طاعي در ادامه با اش��اره به مطالعات انجام ش��ده 
توس��ط محقق��ان در زمين��ه نابراب��ري در پرداخت 
دس��تمزد بي��ن زن و مرد گفت: آقايان كش��اورزي و 
علويان كار تحقيقي ارزشمندي روي شكاف جنسيتي 
دس��تمزد انجام داده اند و مش��خص ش��ده است كه 
تبعي��ض در پرداخت دس��تمزد در بخش خصوصي 

بيشتر از بخش هاي عمومي است. 



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Sun. September   يك شنبه      12  شهريور 1396     12   ذي الحجه 1438  شماره   911  2017 .3 

»تعادل«پيامدهايانحرافآبهايزيرزمينيپايتخترابررسيميكند

قشون قنات ها عليه ابنيه تهران
گروهراهوشهرسازي| آزادهكاري| 

تالق��ي خ��ط شرق��ي- غرب��ي 7 مترو ته��ران با 
300رشت��ه قنات شمالي- جنوبي اين شهر، وضعيت 
زمي��ن پايتخ��ت را به دلي��ل تغيير مس��ير آب هاي 
زيرزمين��ي و فرساي��ش خاك به ط��ور جدي تهديد 
مي كند. مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي با هش��دار 
درباره اين مشكل همزمان از فروريزش زمين بخشي از 
بيمارستان اكبرآباد و يك پست برق در مناطق جنوبي 

تهران خبر داده اند. 
سال گذشته كميسيون كش��اورزي، آب و صنايع 
غذايي ات��اق تهران به بررسي عوامل فرونشس��ت در 
تهران پرداخت و بررسي هايي در اين زمينه انجام داد. 
براساس اين بررسي دو عامل براي فرونشس��ت وجود 
دارد كه عامل اول فرسودگي تاسيسات شهري ازجمله 
فرسودگي لوله هاي آب و نشت آب و در نتيجه نشست 
زمين ناشي از اين عامل است و دليل ديگر حفاري هاي 
صورت گرفته ازجمله شبكه مترو است كه در چند ماه 
گذشته با چند مورد از اين فرونشست ها در شهر تهران 
مواجه بوديم اما در ساير مناطق كه عمدتا در جنوب 
تهران واقع است به دليل افت آب هاي زيرزميني و آثار 
تكتونيكي آن نشس��ت زمين خطري جدي محسوب 

مي شود و بايد به آن توجهي فوق العاده كرد. 
كاوه زرگران، رييس كميسيون كشاوري اتاق تهران 
در اين باره گفته بود: طبق بررسي ها مناطق 16، 17، 
18، 19و 20 شهرداري تهران و شهرهاي اسالمشهر، 
شهريار، چهاردانگه، نسيم شهر، صباشهر و كهريزك 
تحت تاثير فرونشس��ت دشت تهران ق��رار دارند. در 
منطقه وسيعي از جنوب غرب تهران به مساحت حدود 
600 كيلومتر مربع پديده نشست زمين رخ داده و اين 
نشست كردن همچنان ادامه دارد و اين درحالي است 
كه حداكثر ميزان نشس��ت در برخي از مناطق دشت 

تهران نيز 36سانتي متر گزارش شده است. 
علي بيت اللهي، رييس بخش زلزله  مركز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرس��ازي وزارت راه شهرس��ازي در 
گفت وگو ب��ا »تعادل« درباره قنات ه��اي شهر تهران 
توضيحاتي ارائه داد و گفت: اكنون قنوات شهر تهران به 
معضل بزرگ شهرسازي تبديل شده و فروريزش هايي 
كه طي چند ماه هاي گذشته در شهران، خيابان پيامبر، 
خيابان قيام و ديگر فروريزش ها كه شاهد آن بوده ايم 
ناشي از وجود قنوات متعدد در شهر تهران است. رشته 
قنات هاي��ي كه از كوهپايه هاي تهران شروع شده و به 
سمت اراضي شهر تهران امتداد دارد و بيشتر هدف از 
ايجاد آنها آبياري باغات و زمين هاي زراعي بوده است. 
در راستاي يك رشته قنات چاه ها و ميله هاي متعددي 
را حفر مي كنند كه از زير زمين به هم متصل اند و يك 
مسير چند ده كيلومتري را تشكيل مي دهد كه به آن 
يك رشته قنات گفته مي شود كه ممكن است 2هزار 

ميله چاه را در بر گيرد. 
بيت الله��ي ادامه داد: با گذشت زم��ان اين اراضي 
تبديل به فضاي مس��كوني شده و اين رشته قنات ها 
بدون مالك ره��ا شده اند. از سوي ديگ��ر آب در اين 
قنات ه��ا جري��ان دارد و در نتيج��ه ساخت وس��از و 
گودبرداري هاي عميق باعث مسدود شدن اين رشته 
قنات ها شده و آب مس��ير خود را در زير زمين تغيير 
مي ده��د. اين انحراف مس��يرها باعث مي شود كه پي 

شهر ته��ران متخلخل شود. بيت الله��ي تصريح كرد: 
طب��ق عكس هاي هوايي سال هاي 1334و 35 بالغ بر 
50 هزار ميله چاه قنات شناسايي شده و اكنون از اين 
تعداد حدود 4 يا 5 هزار حلقه چاه و ميله قنات باقي 
مان��ده و اغلب آنها مح��و و گم شده اند و اين باعث دو 

برابر شدن معضالت شده است. 
وي با بيان اينكه تعداد رشته قنات هاي شناسايي 
ش��ده در شهر تهران ح��دود 300 رشته قنات بزرگ 
است،  اظهار كرد: البته به غير از اين 300 رشته قنات 
اصل��ي، شاخه هاي فرعي قنات ها ني��ز وجود دارد كه 
از شاخه هاي مختلف به اي��ن رشته هاي اصلي اضافه 

مي شوند يا مسيرهاي كوتاهي را طي مي كنند. 

تالقيخط7متروباقنواتتهران
وي در ادام��ه از وجود مش��كالتي در ساخت خط 
7مترو خب��ر داد و گفت: همانطور كه مي دانيد شيب 
زمي��ن در تهران از شمال به جن��وب است و معموال 
رشته قنات ه��ا و آب هاي جاري نيز ب��ا توجه به اين 
شيب زمين حرك��ت مي كنند. ساخت رشته قنات ها 
نيز بر همين هندسه بوده و اكنون در نزديكي نياوران، 
محوطه دانش��گاه تهران و محوطه مركز تحقيقات و 
موسسه ژئو فيزيك و بسياري از محالت شهر تهران اين 
رشته قنات ها وجود دارند و برخي هنوز داير هستند. 
وي با اشاره به اينكه حدود 100تا 150رشته قنات از 
شمال به جنوب گس��ترده است،  افزود: هر ساختاري 
ك��ه باعث شود اين امتداد قط��ع شود، تاثير منفي بر 
امتداد طبيع��ي آب قنات ها خواه��د داشت. ازجمله 
ساختار خط 7 مترو كه شرقي- غربي است و عمود بر 
اغلب رشت��ه قنات هاي شهر تهران است. اين خط در 
مس��ير خود،  جريان عبور قنات ها را قطع مي كند. اگر 
اين مش��كل نشود خط 7 مترو مانند سدي جلو عبور 

آب را گرفته و اصطالحا آب پشته شده و در يك نقطه 
جم��ع مي شود. در اين صورت خاك به صورت گلي و 
نرم درآمده و در نهايت زمين سس��ت و ناپايدار شده 
و نشس��ت مي كند. همانطور كه در محله بازار تهران 
شاهد هستيم كه ساختمان ها ترك مي خورد و حتي 
فرو مي ريزند. در مجموع برطرف نكردن اين مش��كل 
خط 7 آثار شهرسازي جبران ناپذيري خواهد داشت. 

ريي��س مركز تحقيق��ات زلزله شناس��ي در پاسخ 
ب��ه اينكه آيا خطر خط 7 مترو ب��ه گونه يي است كه 
شه��ردار جديد بخواهد مان��ع از بهره برداري اين خط 
شود يا خير عنوان كرد: كار ساخت سازه اين خط مترو 
انجام شده و تونل بتني آن نيز احداث و جلو عبور آب 
گرفت��ه شده است. كاري ك��ه االن بايد انجام داد اين 
است كه آب قنات ها را به مسير اصلي خود برگردانيم 
يا با سيس��تم زهكش��ي مس��ير آب را ب��ه مناطقي 
منتق��ل كنيم كه زمين اطراف خط مترو نرم نش��ود، 
ساختمان هاي مجاور آسي��ب نبينند همچنين خود 
خط مترو مس��تحكم باشد. البته هدف ما اين نيست 
كه مترو ساخته نشود بلكه بايد تصميمات مهندسي 
مناسب قبل از حفاري مترو اتخاذ شود تا مسير آب ها 

دستخوش تغيير نشود. 
وي ادام��ه داد: در آينده ممكن است فرونشس��ت 
مت��رو قي��ام را داشت��ه باشيم. اكنون ني��ز ساختمان 
بيمارستان زن��ان و زايمان اكبرآب��ادي كه در اطراف 
خياب��ان مول��وي ق��رار دارد، آسيب دي��ده است. در 
فرونشست خيابان قيام، حفره يي به عمق 12كيلومتر 
ايجاد شد. در بازار تهران نيز مشكالت متعددي در اين 
زمينه داريم كه مجموعه اينها شهر را ناپايدار مي كند. 
همچنين پس��ت برق ميدان خراسان دچار فروريزش 
شده و ساختمان هاي آن ترك خورده است كه حدود 
40هزار مش��ترك دارد. فرض كنيد اگر آسيب ببيند، 

خس��ار ت هاي اقتصادي اش ميلياردي است و در عين 
 حال بايد به مس��ائل اجتماعي نيز كه ايجاد مي كند، 

توجه داشته باشيم. 
وي تاكي��د كرد: چنانچ��ه آب قنات هاي زير خط 
مترو خط 7 مديريت نش��ود در درازمدت فرو شست 
خ��ط 7 را خواهيم داشت. اگ��ر قبل از حفر تونل اين 
تمهيدات در نظر گرفته مي شد اكنون شرايط بهتر بود 
اما متاسفانه مجريان و مشاوران پروژه هاي اينچنيني 
بيش��تر به دنبال اين هس��تند تا كار با سرعت بيشتر 
انجام ش��ود و به پايان برسد بنابراين به اين مس��ائل 

مهندسي چندان توجه نشده است. 
بيت الله��ي همچنين از تش��كيل كميت��ه قنوات 
در آين��ده نزدي��ك خبر داد و گفت: ب��ا كمال افتخار 
مي گوي��م در مركز تحقيق��ات كميته ي��ي مركب از 
متخصصان و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي از وزارت 
نيرو، شهرداري، مراكز دانش��گاهي ب��ا مديريت بنده 
تحت عنوان كميته قنوات تش��كيل شده و جلس��ات 

كارشناسي آن درحال برگزاري است. 

مسوولنگهداريقنواتكيست؟
وي درب��اره موضوع��ات محوري اي��ن كميته نيز 
توضيحاتي ارائه داد و گفت: درخصوص قنوات، نقص و 
كاستي قوانين وجود دارد. براي مثال مشخص نيست 
مس��ووليت قنواتي كه االن بدون مالك رها شده اند بر 
عهده چه سازم��ان و ارگاني است. اكنون فضاي سبز 
شه��رداري تهران با استف��اده از اين قن��وات آبياري 
مي شود، سوال اين است كه مسوول و متولي نگهداري 
قنات ها نيز شهرداري است؟ چه كس��ي جلو افرادي 
را ك��ه با قطع يك رشته قنات اق��دام به ساخت وساز 
مي كنند؛ برخ��ورد مي كند؟ اگر حلقه چاه غيرقانوني 
حفر شود، وزارت نيرو چاه را پلمب كرده و خاطيان را 

جريمه مي كند اما وقتي قناتي مسدود مي شود هيچ 
متولي وجود ندارد. بنابراين در اين كميته سعي داريم، 

مسوولي براي اين امر تعيين كنيم. 
وي افزود: از ديگر موضوعات مطرح در اين كميته 
به تعيين حريم قنات ها بازمي گردد. اينكه آيا مي توان 
روي حري��م اي��ن قنات ها ساخت و س��از انجام داد از 
م��واردي است كه در كميته قنوات مورد بررسي قرار 
مي گي��رد. قطعا موارد ديگري نيز در اين كميته مورد 
بررسي قرار مي گيرد و بنا داريم تا نتايج آن را به شكل 
ضابطه و قانون اجرايي نظير حريم گس��ل ها از سوي 
دولت به شهرداري اعالم كنيم تا شاهد اتفاقات نظير 
فرونشست در سطح شهر نباشم. اميدوارم اين قوانين 
مانند قانون گسل ها به ساير كالن شهرهاي كشور نيز 
تس��ري يابد تا حريم قنات ها، ضوابط ساخت وساز در 
حريم آنها و نيز شيوه نگهداري از آنها در كل كش��ور 

اجرايي شود. 
وي در پاس��خ ب��ه اينك��ه وزارت راه و شهرسازي 
براي مناطق جنوب شهر تهران به خصوص خط آهن 
تهران- مشهد كه در معرض فرونشست قرار دارد چه 
اقدام هايي انجام داده است،  گفت: البته مورد خط آهن 
تهران- مشهد از آنجا كه خارج از محدوده شهر تهران 
اس��ت در حيطه وظايف شهرداري ق��رار ندارد. مركز 
مطالعات در مسير خط آهن تهران- مشهد مطالعاتي 
انجام داده و راهكارهايي اجرايي، مهندسي و متكي بر 
دانش بومي كشور براي محافظت از ريل خط تهران- 
مشهد انجام شده است. عالوه بر اين پيشنهاداتي نيز 
ب��ه مراكز ذي ربط داده شد كه ب��راي مثال در زمينه 
كش��اورزي روش هاي قديمي آبي��اري در اين منطقه 
بايد منس��وخ شود. همچنين بايد از كاشت هندوانه و 
گوجه كه در شرايط بي آبي در منطقه به وفور كاشته 
مي شود،  جلوگيري شود و وزارت كش��اورزي بايد اين 
موارد را مديريت كند. وزارت نيرو بايد اقدام به پلمب 
چاه هاي غيرقانوني كند. اين چاه ها آب زيرزميني را به 
شكل بي رحمانه استصحال مي كنند. عالوه بر اين يك 
سري كارهاي مديريتي در سطوح باال نيز پيش��نهاد 
شد. وي با تاكيد بر اينكه معضل فرونشس��ت ها قابل 
حل شدن است،  گفت: دليل اصلي فرونشس��ت زمين 
برداش��ت بي رويه از آب ه��اي زيرزميني است. راه حل 
اين است ك��ه برداشت از آب هاي زيرزميني به شكل 
كارشناسي انجام شود و نوع آبياري به آبياري پيشرفته 
تبدي��ل شود. دولت ب��راي آبياري باران��ي و قطره يي 
سياست هاي تش��ويقي اتخاذ كند تا كشاورزان به اين 
نوع آبياري روي آورند. در رابطه با فروريزش نيز همين 
ط��ور است چنانچه حفاري ها ب��ه شكل اصولي انجام 
شود و مسير قنوات را تغيير نداده و اصول مهندسي را 
رعايت كنيم قطعا مشكالت مربوط به فرونشست ها و 

فروريزش ها حل مي شود. 
البته اين امر نيازمند توجه هميش��گي مسووالن 
و فراموش نك��ردن بحران است. نبايد منتظر حادثه 
باشي��م تا به ي��ك موضوع پرداخته ش��ود. حل اين 
مش��كل نياز ب��ه مديريت مس��تمر و پيگي��ر دارد. 
بسياري از كشورها با اين مشكل مواجه بوده و موفق 
به حل آن شده اند اما دركش��ور ما با اين مش��كالت 
نوسان��ي برخورد مي شود و برنامه ريزي خاصي براي 

حل مشكالت صورت نمي گيرد. 

جلسهنمايندگانمجلسو
شورايتهرانبرگزارميشود

عليرضا رحيمي، عضو مجمع نمايندگان تهران از برگزاري 
جلسات مشترك جداگانه نمايندگان تهران با اعضاي شوراي 

شهر و شهردار تهران قبل از آغاز فصل مدارس خبر داد. 
رحيمي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: بعد از تعيين 
اعضاي شوراي تهران جلس��ه مشتركي با نمايندگان تهران 
برگزار شد كه اين جلسه بيشتر حول محور معارفه و آشنايي 
بود. وي افزود: بعد از تش��كيل رسم��ي شوراي شهر جديد 
ته��ران و به دنبال آن انتخاب آقاي نجفي به عنوان شهردار 
هنوز جلس��ه مشتركي با نمايندگان تهران برگزار نشده كه 

اميدواريم اين جلسه قبل از آغاز مهر ماه برگزار شود. 
نماينده تهران تاكيد كرد كه اين جلس��ات براي تحول 

در تهران و پاسخگويي به مطالبات مردم مفيد خواهد بود. 

اظهاراتكرباسچيدرباره
ساختمانكنار»تئاترشهر«

غالمحسين كرباسچي با اشاره به اينكه هيچ سندي دال 
بر وقفي بودن زمين پش��ت تئاتر شهر وجود نداشته است، 
تاكيد ك��رد: ساختماني كه االن به عنوان مجتمع فرهنگي 
مذهبي ساخته شده است، قرار بود پاركينگ طبقاتي شود. 

به گ��زارش ايس��نا در ادامه پيگيري ها ب��راي وضعيت 
ساختماني كه در مجاورت تئاتر شهر با نام مجتمع فرهنگي 
مذهبي حضرت وليعصر)عج( ب��راي بهره برداري آماده شده 
است، يكي از شهرداران پيشين تهران كه در دوران مديريت 
او هم پيگيري هاي براي ساخت اين زمين انجام شد، گفت، 
اين زمين با توجه به رفت وآمدهايي كه تئاتر شهر داشت از 
ابتدا پاركينگ اين مجموعه بود و بايد همين  طور هم ادامه 

پيدا مي كرد. 
كرباسچي بيان كرد: آنچه مس��لم اس��ت، اين است كه 
كاربري اصل��ي اين زمي��ن)در مجاورت تئات��ر شهر( براي 
پاركينگ تئاتر شهر بوده و آقايان خيلي اصرار داشتند آنجا 
را با وجود اينكه هيچ سابقه يي از وقف نداشت به مس��جد، 
حسينيه يا هر كاربري ديگر تبديل كنند آن هم در شرايطي 
كه در همين خيابان وليعصر)عج( و در نزديكي اين منطقه 

هم حسينيه بود و هم مسجد. 
او با اشاره به اينكه مش��كل اصلي در آن محل پاركينگ 
بود، افزود: اين زمين سند وقفي نداشت همچنين مربوط به 
اين آقايان هم نبود. يعني اصال مالكيت آن را اداره ثبت بايد 
اعالم كند ولي زمين هر چه بود، پاركينگ تئاتر شهر بود و 

قرار هم بود به پاركينگ طبقاتي تبديل شود. 
وي گفت: آقايان كانتينري ه��م آوردند تا به اسم وقف، 
ساخت وساز كنند درحالي كه سند و مدركي قانوني دال بر 
وقفي بودن آن ديده نشد. چون اگر زمين مربوط به شهرداري 
بود كسي نمي توانست آن را وقف كند و حداقل اين است كه 
اگر هم قرار باشد چنين كاري انجام شود، مراحل قانوني دارد 
و بايد شوراي شهر و شهرداري آن را تصويب كنند اما چنين 
سوابق��ي در شهرداري براي اين زمين وجود ندارد به همين 

دليل آنچه در اين باره گفته شده، معتبر نيست. 
كرباسچي اظهار كرد: االن هم اطالع ندارم سند اين زمين 
به طور رسمي در اداره ثبت به نام چه كسي يا كجاست ولي 
به لحاظ شهرسازي اگر بخواهيم موضوع را بررسي كنيم بايد 
توجه داشته باشيم كه سر چهارراه وليعصر)عج( نياز مردمي 

به پاركينگ از همه  چيز بيشتر است. 

تشكيلكميتهايمني
درشورايشهرتهران

افش��ين حبيب زاده، نايب رييس كميسيون حمل ونقل، 
ترافيك و عمران شوراي اسالمي شهر تهران، ري و تجريش 
از ارائه پيشنهاد تشكيل كميته ايمني در كميسيون عمران و 

حمل و نقل شوراي شهر خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، حبيب زاده با اش��اره به گزارش اخير 
كميس��يون عمران مجل��س درخصوص حادث��ه پالسكو با 
بيان اينكه اي��ن گزارش اگرچه روز گذشته در صحن علني 
مجلس قرائت شد ام��ا گزارش هايي كه در ماه هاي گذشته 
همچنين گزارش اوليه يي كه در فروردين  ماه امسال ارائه شد 
و با توجه به اظهارنظرهاي كارشناسان قابل پيش بيني بود، 
گفت: براساس گزارش كميسيون عمران مجلس، شهرداري 

در حوزه تكاليف كوتاهي كرده است. 
وي ب��ا بيان اينك��ه براساس بن��د 14 م��اده 55 قانون 
شهرداري ها، شهرداري مكلف است پس از احصاي ناايمني 
در ساختمان ه��ا ابتدا اخطار سپ��س در صورت بي توجهي 
مالك راسا اقدام كن��د، گفت: متاسفانه شهرداري تهران در 
اين خصوص كوتاهي كرده و بر همين اساس مقصر شناخته 

شده است. 
نايب رييس كميسيون حمل ونقل شوراي شهر تهران با 
بيان اينك��ه شوراي شهر در اين گ��زارش قصوراتي در باب 
نظارت داشته است، گفت: البته در سال 1389، شوراي شهر 
اساسنامه سازمان آتش نشاني را مصوب و در اين اساسنامه 
به طور مشخص قيد كرده كه سازمان آتش  نشاني در تمديد 
پروانه و صدور مجوز ايمني وظيفه كنترل و نظارت دارد. پس 
شوراي شهر براساس بند 19 ماده 71 قانون شوراها كار خود 
را انجام داده اما شورا براساس بند 3 ماده 71 قانون شوراها، 
وظيفه نظارت بر حسن انجام مصوبات را دارد و شورا وظيفه 
دارد بر حسن اجراي مصوبه خود نظارت كند و شورا بايد با 
نظارت خود متوجه شود كه آيا سازمان آتش نشاني در حوزه 

صدور مجوز ايمني عملكرد مناسبي داشته يا خير. 
وي با بي��ان اينكه ساختمان هاي پرخط��ري در تهران 
وج��ود دارد و بايد براي آنها چاره يي انديش��يد، گفت: بحث 
ايمني ساختمان ها در دستور كار كميسيون عمران قرار دارد 
و پيش��نهاد ايجاد يك كميته ايمن��ي را در دستور كار قرار 
خواهيم داد تا به صورت تخصصي مس��ائل مربوط به ايمني 

شهر در دستور كار قرار گيرد. 
حبيب زاده با بيان اينك��ه بايد براي ايمن سازي شهر در 
3 بازه زمان��ي كوتاه مدت، ميان م��دت و بلندمدت چاره يي 
بينديش��يم، ادامه داد: ب��راي ساختمان هاي پرخطر بايد در 
كوتاه تري��ن زمان ممكن يعني حداقل يك ت��ا دو ماه چاره  
انديشيد، چراكه اين ساختمان ها در معرض خطر هستند و 
بايد سريعا موضوعات كنترلي آنها انجام شود و از شهرداري 
مي خواهيم اقدامات سريع در همه مناطق طبق قانون انجام 

شود و ساير سازمان ها نيز پاي كار آورده شوند. 
نايب رييس كميسيون حمل ونقل شوراي شهر تهران با 
بيان اينكه در گزارش كميس��يون عمران مجلس به وظايف 
ساي��ر دستگاه ها نيز اش��اره شده و اين نش��ان مي دهد كه 
بايد براي ايمن  س��ازي ساختمان هاي درمعرض خطر ساير 
دستگاه ها نيز پاي كار بيايند، افزود: در بازه زماني ميان مدت 
نيز بايد اجراي مبحث 22 مقررات ملي ساختمان كه عمدتا 
ب��ه بازرس��ي ادواري و تعمير و نگهداري اش��اره شده توجه 
ويژه يي شود و پيش��نهاد مي شود وزارت كشور، شهرداري، 
سازمان نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي با تفاهمنامه 
چهارجانبه اجراي مقررات ملي را الزامي كنند چراكه تاكنون 

اين مهم مورد بي توجهي قرار گرفته است. 

در شهر

مع��اون وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به امض��اي تفاهمنامه 
سرمايه گذاري 1.5 ميلياردي با هند براي احداث راه آهن چابهار-

زاهدان، اظهار كرد: ايران خواستار تس��ريع هند در احداث هرچه 
سريع تر راه آهن چابهار-زاهدان است. 

خيراهلل خادمي در گفت وگو با ايرنا، گفت: شركت دولتي ايركان 
هند بايد هرچه سريع تر تفاهمنامه احداث راه آهن چابهار-زاهدان 

كه بين دو كشور امضا شده را اجرايي كند. 
وي ب��ا اشاره به اعتبار 4 تا 5 هزار ميليارد توماني براي احداث 
راه آهن چابهار-زاهدان افزود: اگر بخواهيم اين خط را با استفاده از 
منابع داخلي تكميل كني��م، چند سال زمان مي برد و بايد هرچه 
سريع تر مس��يرهاي متصل به بندر و خطوط ريلي به افغانس��تان 
را تكميل كنيم، زيرا اين اقدام مي تواند به فعال سازي بندر چابهار 
كم��ك كند. خادمي با اشاره به ديدارش با معاونان وزير بازرگاني، 
حم��ل و نقل، راه آهن و 5 شركت خصوصي افزود: در اين ديدارها 

تواف��ق كلي براي تامين مالي پروژه ها انجام ش��د. معاون وزير راه 
و شهرس��ازي افزود: در نظ��ر داريم يك خط اعتباري يك ميليارد 
دالري از هن��د براي توليد ريل در داخل كش��ور و خريد ادوات و 

لكوموتيو دريافت كنيم. 
وي با اشاره به اعتبار 450 ميليون دالري هند براي خريد 250 
هزار تن ريل گفت: 150 هزار تن از اين ريل ها تحويل ايران شده 
و به طرف هندي پيش��نهاد شده كه 100 هزار تن باقي مانده ريل 
در ذوب آهن اصفهان توليد شود و تالش كرديم توافقنامه يي بين 
توليد كنندگان ريل هند با شرك��ت اصفهان برقرار شود تا پس از 
واردات شمش از اين كش��ور در كارخانه ذوب آهن اصفهان تبديل 

به ريل شود. 
خادم��ي اظه��ار كرد: هندي ه��ا تاكيد دارند ك��ه ايران هرچه 
سريع تر اعتب��ار 450 ميليون دالري اين كش��ور را جذب كند تا 

اعتبار جديدي براي پروژه هاي ريلي كشور اختصاص دهند. 

تمايلايرانبهاحداثسريعخطآهنچابهار-زاهدان
 سخنگ��وي سازم��ان هواپيمايي كش��وري از لغ��و مجوز
  36 دفت��ر خدم��ات مس��افرت هواي��ي و تعلي��ق فعالي��ت

 47 دفتر  در بازرسي هاي سازمان هواپيمايي كشوري  در سال 
جاري خبر داد. 

 به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، رضا 
جعف��رزاده بيان كرد: از ابتداي فروردي��ن  ماه تا اواسط مرداد 
امس��ال، به 403 مورد شكايات انجام ش��ده از طريق سامانه 
حقوق مس��افر سازم��ان هواپيمايي كش��وري از شركت هاي 
هواپيمايي و 281 شكايت از دفاتر خدمات مس��افرت هوايي 

رسيدگي و اقدامات الزم انجام شده است. 
وي اف��زود: در بازرسي هاي مس��تمر و موردي كارشناسان 
دفت��ر نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها و موسس��ات هوانوردي 
سازمان از دفاتر خدمات مسافرت هوايي تهران و شهرستان ها 
م��واردي از جمله عدم تمدي��د ضمانتنامه، عدم احراز شرايط 

راه اندازي پس از تعليق در مدت تعيين شده و از همه مهم تر 
عدم توجه به اخطارها و دستورالعمل هاي سازمان هواپيمايي 

كشوري محرز شد. 
ب��ه گفته سخنگ��وي سازم��ان هواپيمايي كش��وري، اين 
بازرسي ها ب��ه لغو مجوز 36 دفتر و تعلي��ق 47دفتر خدمات 
 مس��افرت هواي��ي منجر ش��د كه از اي��ن تعداد، لغ��و مجوز
12 دفتر و تعليق 15 دفتر مربوط به استان تهران و مابقي از 

شهرستان ها بوده است. 
جعف��رزاده اضاف��ه ك��رد: در اين م��ورد نيز ع��دم حضور 
مديرعام��ل و مديرفن��ي، تغيي��ر مكان بدون تايي��د سازمان 
 No record هواپيمايي كشوري، گرانفروشي و صدور بليت
)بدون اختص��اص صندلي( هم ازجمل��ه عوامل تعيين كننده 
 در لغ��و ي��ا تعلي��ق اين دفات��ر از ابت��داي س��ال 96 تاكنون

به شمار مي رود. 

لغومجوز۳۶دفترخدماتمسافرتهواييمتخلف

وزارتراهوشهرسازيدرپيحادثهواژگونياتوبوسدانشآموزانهرمزگانيمطرحكرد

احتمالممنوعيتحركتاتوبوسبينشهريدرشب
گروهراهوشهرسازي|

روز جمع��ه با واژگوني يك دستگاه اتوبوس حامل 
دانش آموزان هرمزگاني 11دانش آموز كش��ته، دو نفر 
قطع عض��و و يك نفر هم قطع نخ��اع شدند. پس از 
وقوع اين حادثه عالوه بر بررسي علل وقوع آن از سوي 
كميسيون بررسي سوانح، مسووالن امر هم اظهارات و 

ديدگاه هاي مختلفي را رسانه يي كردند. 
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به وقوع حادثه 
رانندگي و كشته شدن جمعي از دانش آموزان  گفت: 
وزير راه دستور داده تا صدور دستورالعمل ممنوعيت 
رانندگ��ي رانندگ��ان اتوبوس و وساي��ل حمل و نقل 
عمومي بين جاده يي در شب مورد بررسي قرار گيرد. 
داوود كش��اورزيان در گفت وگو با مهر درباره نتايج 
بررس��ي حادثه واژگوني اتوب��وس حامل دانش آموزان 
گفت: آنچه به من اعالم شده، گزارش هاي غيررسمي 
است و نمي توانم به آنها اعتماد كنم و براساس برنامه 
قرار اس��ت به زودي گزارش نهاي��ي علت اين حادثه 
ارسال ش��ود و پس از آن مي ت��وان درباره اين حادثه 

اظهارنظر كرد. 
ريي��س سازمان راهداري و حم��ل و نقل جاده يي 
درباره ص��دور مجوز رانندگي در ش��ب به راننده اين 
اتوبوس گفت: اصل رانندگي در شب ممنوع نيس��ت 
اما به دستور وزي��ر راه و شهرسازي قرار است، صدور 
ابالغيه ممنوعيت رانندگي رانندگان خودروهاي حمل 
و نقل عمومي بين جاده يي سبك و سنگين)اتوبوس و 
ميني بوس( بررسي شود تا در صورت قابل اجرا بودن 

آن به رانندگان ابالغ شود. 

به گفته مع��اون وزير راه و شهرس��ازي بايد براي 
اج��راي اين موضوع عالوه بر بررسي امكان اجرا شدن 
آن براساس قوانين راهنمايي و رانندگي با پليس راهور 

ناجا هم هماهنگي هايي انجام شود. 
گفتن��ي است براس��اس اعالم پلي��س راهنمايي 
و رانندگ��ي 42درص��د تصادف��ات جاده ي��ي در اث��ر 

خواب آلودگي و عدم توجه به جلو راننده بوده است. 

نيازيبهحضور۳رانندهنبود
ريي��س سازمان راهداري و حم��ل و نقل جاده يي 
همچنين با اشاره به اظهارات رييس كل دادگس��تري 
ف��ارس مبني بر اينكه بايد در اي��ن اتوبوس 3 راننده 
واج��د شرايط حضور داشتند، گفت: اين گفته اشتباه 
است و براي اين مسير نيازي به حضور 3راننده واجد 

شرايط نيست. 
وي تاكيد كرد: مسافت بندرعباس- شيراز حداكثر 
9ساعت است و بايد طبق قواني��ن از دو راننده واجد 
شرايط استفاده شود كه در صورت وضعيت هم نام دو 

راننده ثبت شده است. 
مع��اون وزي��ر راه و شهرسازي ادام��ه داد: يكي از 
رانندگان كه در قيد حيات است، راننده بوده و يكي از 
رانندگان هم كه ظاهرا درحال استراحت بوده پس از 

وقوع اين سانحه فوت مي شود. 
كش��اورزيان افزود: براي مس��افت نزديك به 550 
كيلومتر نيازي به 3راننده نيست و در اين مورد تخلفي 

صورت نگرفته است. 
ريي��س سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي با 

تاكيد بر اينكه جاده يي كه در آن اين سانحه رخ داده 
است استاندارد بوده و مشكلي متوجه آن نيست، گفت: 
اي��ن جاده هموار و آسفالت بوده و شانه خاكي آن هم 
آسفالته بوده و جاده 11كيلومتر آسفالت دارد و هيچ 

پيچ يا پرتگاهي هم در اين مسير وجود ندارد. 
وي تاكي��د ك��رد: اتوبوس هم مش��كلي نداشته 
حداكث��ر سن اين اتوب��وس ولوو 10س��ال بوده كه 
فرسوده محس��وب نمي شود و مش��كلي متوجه اين 

اتوبوس نمي شود. 
كشاورزيان با بيان اينكه پليس در آخرين گزارش ها 
اعالم كرده كه علت سانحه خواب آلودگي راننده بوده 
است، گف��ت: راننده مدعي است ك��ه در زمان وقوع 
سانحه ب��ا كاميوني از روبه رو مواج��ه مي شود و براي 
اينكه به اين كاميون برخورد نكند، منحرف مي شود. 

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: نخستين جلسه 
كميس��يون راه ه��ا 3 هفته ديگر برگ��زار مي شود اما 

احتمال برگزاري جلسه فوق العاده وجود دارد. 
براساس اظهارت كشاورزيان در سال گذشته سهم 
تصادفات ناوگان عمومي جاده ي��ي اعم از كاميون ها، 
اتوب��وس، ميني بوس و... چيزي ح��دود 6 درصد بوده 
درحالي ك��ه سهم اين ناوگان از جابه جايي ها بيش از 

20درصد است. 

جزئياتنتايجاوليهبررسيسانحهاتوبوس
پس از گذشت يك روز از حادثه واژگوني اتوبوس 
حامل دانش آم��وزان، نتايج اوليه بررسي اين سانحه 
از سوى كميس��يون عالى ايمنى راه ها منتش��ر شد. 

براساس بررسي هاي اين كميسيون، كنترل اتوبوس 
پس از برخورد با قرنيز پل و تركيدگي الستيك جلو 
از دس��ت راننده خارج و پس از طي حدود 100متر 

به پهلوي راست واژگون مي شود. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
كميس��يون عال��ى ايمن��ى راه ها در پ��ي انحراف از 
ج��اده و واژگون��ي اتوبوس حام��ل دانش آموزان كه 
ساعت ح��دود 3:45 بامداد جمع��ه 10شهريور در 
مح��ور بندرعب��اس- داراب در40كيلومت��ري شهر 
داراب رخ داد، ي��ك تيم كارشناسي به محل حادثه 
اعزام كرد ك��ه كارشناسان اعزامي پ��س از بررسي 
ابع��اد مختلف اين سانحه ازجمل��ه بررسي صحنه و 
اتوبوس، مصاحبه ب��ا مصدومان ، راننده و پليس راه، 
گ��زارش كامل را در آينده نزديك منتش��ر مي كند. 

البته بررسي اوليه اتوبوس توسط كارشناسان حاكي 
از آن اس��ت كه اتوبوس پ��س از برخورد با قرنيز پل 
و تركيدگ��ي الستيك جلو، كنت��رل از دست راننده 
خارج و پس از طي حدود 100متر به پهلوي راست 
واژگ��ون مي شود. همچنين بررسي ه��ا درباره جاده 
مورد نظر بيانگر آن است كه مقطع راه مس��تقيم و 
عاليم و خط كشي مناسب بوده و سرعت اتوبوس هم 

86كيلومتر بر ساعت بوده است. 
همچني��ن گ��زارش ارزيابي محل حادثه نش��ان 
مي دهد كه اتوب��وس بنا ب��ه داليلي)خواب آلودگي 
راننده يا بنا بر اظهارات راننده انحراف از مسير براي 
جلوگيري از عدم برخورد با ماشين روبه رو( از مسير 
اصلي منحرف مي شود و سرنشينان از كمربند ايمني 

در طول سفر استفاده نكرده اند.
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صنعت، معدن و جتارت14
ورود ايدرو براي توليد 

پنل هاي خورشيدي 
شاتا| س��ازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران 
)ايدرو( با دس��تور محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، 
معدن و تجارت، مطالعات جامع امكان س��نجي فني و 
اقتصادي طرح توليد پنل هاي خورشيدي را از سيليكون 
متال انجام داد. حال  براي اجراي اين طرح با ش��ركت 
»اشميد« آلمان تفاهمنامه همكاري امضا شده و ايدرو 
براساس مدل مشاركتي مدنظر خود در حال شناسايي 
سرمايه گذار است تا پس از طي مراحل نهايي در اركان 
س��ازمان، اجراي پروژه را آغاز كند. بر پايه اين گزارش، 
 مي��زان تقريب��ي س��رمايه گذاري موردنياز اي��ن پروژه

8 هزار و 608 ميليارد ريال برآورد ش��ده است. اكنون 
در كش��ور 7 واحد صنعتي در زنجيره هاي نهايي توليد 
پنل خورش��يدي از ويفر و س��لول خورشيدي فعاليت 
دارند و س��هم فعلي برق خورش��يدي از س��بد انرژي 
كش��ور حدود 6هزارم  درصد اس��ت. همچنين، ايران با 
قرار گرفتن در كمربند خورش��يدي، دارا بودن مناطق 
كوي��ري و نيز برخورداري از 300 روز آفتابي در س��ال 
جزو بهترين كش��ورهاي جه��ان در زمينه قابليت هاي 

انرژي خورشيدي است. 

 برقراري روابط بانكي 
با روس ها

س�ازمان توس�عه تجارت| مديركل دفتر اروپا و 
امريكا با اعالم اسامي برخي بانك هاي روسي اعالم كرد 
كه روابط بانكي از طريق بانك كش��اورزي با بانك هاي 
روس��يه برقرار است. بهروز حس��ن الفت گفت: امكان 
برقراري روابط بانكي اين بانك ش��امل افتتاح حس��اب 
)روبل، يورو(، گش��ايش اعتبارات اس��نادي صادراتي و 
واردات��ي، ارس��ال و دريافت حواله ه��اي بانكي و صدور 
ضمانتنام��ه از طري��ق بانك ه��اي مير بيزن��س بانك، 
ترانس كپيت��ال بانك روس��يه قابل انجام اس��ت. وي 
اف��زود: همچنين امكان برقراري رواب��ط بانكي و انجام 
 Rosevro ،sber تراكنش ه��اي ارزي ب��ا بانك ه��اي
Promsvyaz ،Zenit ،Gazprom روس��يه پس از 

استعالم هاي مربوطه انجام مي شود. 

 كاهش تخفيف هاي 
لوازم خانگي 

ايس�نا| به دليل افزايش ۴0 درصدي قيمت آهن 
طي دو ماه اخير ش��اهد حذف تخفيف ه��ا در اين بازار 
هس��تيم كه با اين امر 5درصد ب��ر قيمت هاي موجود 
افزوده شده است. آهن به عنوان يكي از مواد اوليه مورد 
اس��تفاده در س��اخت لوازم خانگي مطرح اس��ت و اين 
محصول از ابتداي تير  سال جاري تاكنون با افزايشي بالغ 
بر ۴0 درصد روبه رو بوده است. افزايشي كه به موجب آن 
شاهد رشد قيمت لوازم خانگي در سطح بازار هستيم. 
ه��ر چند افزايش قيمت ل��وازم خانگي به دليل افزايش 
قيمت آهن تاثير مس��تقيم خود را روي قيمت تعيين 
شده توسط توليدكنندگان نگذاش��ته، اما اين افزايش 
۴0درص��دي تاثير 5درصدي ب��ر كاهش تخفيف هاي 
مورد اعمال در جشنواره هاي لوازم خانگي داشته است، 
بنابراين ۱0 تا ۲0 درصد تخفيف هايي كه فروش��ندگان 
لوازم خانگي براي مش��تريان درنظر مي گرفتند به 5 تا 
۱5 درصد كاهش يافته است. به گفته فروشندگان لوازم 
خانگي افزايش قيمت آهن موجب ش��د تا زمزمه هاي 
افزايش قيمت لوازم خانگي تا اوايل مرداد  س��ال جاري 
 عنوان ش��ود، اما درنهايت با آغاز شهريور شاهد كاهش

 5 تخفيف  اعمال شده در فروش لوازم خانگي هستيم و 
مي توان اين مساله را به عنوان افزايش 5درصدي قيمت 
ل��وازم خانگي پس از افزاي��ش ۴0درصدي قيمت آهن 

تلقي كرد. 

لزوم نظارت در صورت حذف 
قيمت كاال

فارس | محمدرضا نعمت زاده در واپس��ين روزهاي 
وزارت خ��ود ب��ا ابالغ بخش��نامه يي ال��زام درج قيمت 
مصرف كننده روي بسته بندي برخي گروه هاي كااليي 
همچون محصوالت ش��يريني و شكالت، انواع چيپس 
و اس��نك و محصوالت صنايع س��لولزي و بهداشتي را 
ابتداي مهر امسال، حذف كرد. عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس شوراي اسالمي در اين رابطه و با بيان 
اينكه نظارت و قيمت گذاري دولت روي كاالهاي اساسي 
ضروري اس��ت، گفت: در ص��ورت حذف قيمت از روي 
كاالها بايد نظارت كامل توس��ط سازمان هاي مربوطه 
انجام ش��ود. حميدرضا فوالدگر در رابطه با حذف درج 
قيمت از روي برخي گروه هاي كااليي گفت: براس��اس 
قانون الزامي براي درج قيمت روي كاالهاي غيراساسي 
نيست.  عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه اگر ه��دف از حذف درج قيمت 
توسط توليد كنندگان براساس بخشنامه وزارت صنعت 
ايجاد رقابت و تعيين قيمت از طريق عرضه و تقاضاست، 
گفت: اين موضوع مغايرتي با قانون ندارد و آنچه نظارت 
دولت و قيمت گذاري دولت بر آن الزم اس��ت، كاالهاي 
اساس��ي و ضروري اس��ت. وي افزود: در صورت حذف 
قيم��ت از روي كاالها بايد نظارت كامل در بازار عرضه 

توسط سازمان هاي مربوطه انجام شود. 

 لغو مجوز واردات دو نوع 
آب معدني فرانسوي 

تس�نيم | به دنبال انتقادات زياد براي واردات دو 
نوع آب معدني فرانس��وي مج��وز واردات آنها تعليق 
ش��د. از فروردين امس��ال توزيع دو برند آب معدني 
فرانس��وي به نام هاي آب معدني »پريير« و »اويان« 
در بازار آغاز ش��ده بود كه انتقادات زيادي را به دنبال 
داش��ت. به اعتقاد منتقدان باتوجه به توليدكنندگان 
داخلي بازار نيازي به واردات اين نوع آب هاي معدني 
را ندارد اما متاسفانه با وجود تمام اين موارد تغييري 
در توزيع اين بطري ها در سطح شهر به وجود نيامد. 
فروه��ر دبير انجمن آب ه��اي آش��اميدني و معدني 
اي��ران در همي��ن ارتب��اط مي گويد: خوش��بختانه با 
پيگيري هاي به عمل آمده اخي��را مجوز واردات اين 
دو مدل آب معدني فرانس��وي تعليق ش��ده و امكان 
واردات آن وج��ود ندارد. به گزارش تس��نيم، قيمت 
بطري آب معدني گاز دار »پريير« از 7 هزار تا 9 هزار 
تومان و بطري آب معدني »اويان« از 30 هزار تومان 

تا ۴0 هزار تومان است. 

اخبار

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت تشريح كرد

فاز 7 گانه رونق توليد

رييس كنفدراسيون صادرات ايران تحليل كرد

واكاوي تراز تجارت خارجي 
 تعادل|

  رييس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: باتوجه 
به وضعيت صادرات در 5 ماهه نخس��ت سال ۱396، 
به نظر مي رس��د كه رسيدن به هدف گذاري سال 96، 
همچون س��ال 95 دور از دس��ترس است. به گزارش 
كنفدراسيون صادرات ايران، محمد الهوتي در تحليل 
آمار تج��ارت خارجي ايران در مدت ياد ش��ده كه از 
سوي گمرك منتشر ش��ده است، گفت: براساس آن، 
مجم��وع تج��ارت خارجي كش��ور ب��ه 36 ميليارد و 
635ميليون دالر رسيد كه حجم آن نسبت به 5ماهه 
سال قبل، 5.3۴ درصد بزرگ تر شده است، ولي نسبت 
به ۴ماهه امس��ال كه رش��د 6 درصدي را تجربه كرد، 

كاهش را نشان مي دهد. 
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با بيان اينكه 
مجموع صادرات كش��ور، ۱7 ميلي��ارد و ۱93ميليون 
دالر بوده، اف��زود: اين حجم ح��دود 5 درصد كاهش 
داش��ته اس��ت؛ در حالي كه اين رقم در ۴ ماهه قبل، 
9.5 درصد بوده اس��ت و روند كاهش��ي تقريبا متوقف 
شده اس��ت؛ بنابراين بعيد نيست و انتظار مي رود كه 
در 6ماهه اول سال 96 بتوانيم حداقل نسبت به سال 

قبل، صادرات برابري داشته باشيم. 
 وي تصري��ح كرد: براس��اس آماره��اي صادراتي، 
افزايش صادرات در بخش پتروشيمي را شاهد هستيم 
كه در ۴ماهه، 3 درصد منفي بوده ولي االن ۲0 درصد 
رش��د مثبت را تجربه مي كن��د، در حالي كه كماكان 

ميعانات گازي 5 درصد نسبت به مدت مشابه، كاهش 
منفي را تجربه مي كند.  الهوتي افزود: بيشترين رشد 
منفي صادرات در 5ماهه نخس��ت امس��ال، در بخش 
س��اير كاالها رخ داده كه متاسفانه اين كاهش، دقيقا 
در مورد ساير كاالهايي رخ داده كه مورد توجه اقتصاد 
مقاومتي بوده و ارزش افزوده و توليد بيش��تر را سبب 
ش��ده، ايجاد اشتغال كرده و البته كمتر كاالهاي خام 
را شامل مي شود.  وي اظهار كرد: متاسفانه بيشترين 
رش��د منفي را در بخش س��اير كاالها با 9.30 درصد 
ش��اهد هس��تيم كه اگرچه در مدت مش��ابه ۴ ماهه، 
حدود ۱5 درصد رش��د منفي به ثبت رسانده بود، اما 
اكنون اين رقم به 9.3 درصد رسيده كه از اين جهت، 
كاهش ميزان افت ص��ادرات اين كاالها، نقطه مثبت 
آمارها به ش��مار م��ي رود.  عضو ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي خاطرنش��ان ك��رد: به هر 
حال كاهش در اين بخش به عقيده من س��يگنال و 
آالرم خطري را به سمت دولت نشان مي دهد كه در 
بخش��ي كه ايجاد اشتغال داشته و ارزآوري و ارزش 
افزوده بيش��تري را براي كشور رقم زده است؛ رشد 

كماكان عدد بزرگي است كه بايد متوجه آن بود. 
وي ميانگي��ن قيمتي هر ت��ن كاالي صادراتي را 
358دالر اعالم كرد و گفت: ۱9 ميليارد و ۴۴۲ميليون 
دالر واردات در 5 ماهه صورت گرفته كه ۱6.۴9 درصد 
نسبت به 5 ماه مشابه سال قبل، رشد را نشان مي دهد، 
در حالي كه اين رقم نس��بت به ۴ماهه ابتداي امسال، 

8 درصد كاهش داشته است. اين هم براي كساني كه 
معتقدند كاه��ش واردات بايد در سياس��ت گذاري ها 

پيگيري شود، سيگنال مثبتي است. 
الهوتي افزايش واردات را مربوط به خودرو، قطعات 
منفصله و كاالهاي س��رمايه يي دانست و اظهار كرد: 
س��هم خودرو و قطعات منفصله، كمتر از يك ميليارد 
دالر بوده كه 5 درصد از كل واردات را تشكيل مي دهد؛ 
در حالي كه در خبرها خيلي به اين مس��اله پرداخته 
شده و به اين موضوع توجه ويژه شده است؛ به نحوي 
كه كار تا جايي پيش رفته كه ثبت س��فارش واردات 
خودرو بسته شده و البته به نظر هم مي رسد كه يكي 
از داليل بس��ته شدن ثبت س��فارش واردات خودرو، 

همين موضوع بوده است. 
وي اظه��ار كرد: متوس��ط قيمت ه��ر تن كاالي 
وارداتي ۱367دالر بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل، 8.8۴ درص��د افزايش را نش��ان مي دهد، 
ضمن اينكه عمده اقالم وارداتي كش��ور را برنج، ذرت 
دامي، خودرو و قطعات منفصله تشكيل مي دهند كه 

بيشترين حجم را به خود اختصاص داده است. 
ريي��س كنفدراس��يون ص��ادرات اي��ران گف��ت: 
بازارهاي صادراتي كش��ور را چين با ۱0درصد رش��د، 
عراق با ۴ درصد رش��د، كره جنوبي با 8 درصد رش��د و 
امارات متحده عربي با افت ۱۴.5۴ درصد تشكيل داده 
كه اين تركيب، تنوع بازار را نش��ان مي دهد، به نحوي 
كه كره به سمت شريك اول تجاري ما در حال حركت 

اس��ت و از رده پنجم در 5 ماهه ابتداي سال گذشته، 
اكنون به رده سوم رسيده است. 

وي افزود: در حقيقت كره جنوبي، هند و تركيه را 
پشت سر گذاشته است، از اين رو، يكي از نكات مثبتي 
است كه تجارت ايران در حال حركت به سمت تجارت 
بهتر است، البته عراق بازار مهمي براي ايران به شمار 
مي رود كه رشد داشته است. در حالي كه امارات رشد 
منفي را تجربه مي كند و باتوجه به اينكه كشور واسط 
به شمار مي رود و كمتر خريدار اصلي و فروشنده اصلي 
كاال به ايران است، به نظر مي رسد كه تركيب صادراتي 
نشانگر تجارت مستقيم ايران در دوران پسابرجام است. 
الهوتي گفت: در حوزه واردات نيز همچنان چين، 
ام��ارات، كره جنوبي، هن��د و تركيه ش��ركاي اول ما 
به شمار مي روند كه البته در اين حوزه، امارات در رده 

سوم قرار گرفته است. 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران خاطرنشان كرد: 

تراز تجاري 5 ماهه نخست سال جاري تجارت كشور، 
۲ميلي��ارد و ۲۴9 ميليون دالر منف��ي به نفع واردات 
است كه اين تراز منفي همواره غير از دوره محدودي 
در س��ال گذش��ته، بر تجارت خارجي ما حاكم بوده 
است، البته دليل اصلي آن، پايين بودن سطح واردات 
و ص��ادرات در مقياس جهاني اس��ت و ت��ا زماني كه 
نتوانيم ميزان تجارت را در واردات و صادرات افزايش 
داده و خود را به سهم ۱.۲ درصدي در تجارت جهاني 

برسانيم، اين تراز منفي مي تواند باقي بماند. 
الهوتي افزود: حمايت از توليد صادرات محور و نقشه 
راه اقتصاد مقاومتي، باي��د مالك عمل براي حمايت 
از واحدهاي ظرفيت دار و مزيت دار صادراتي باش��د و 
حمايت نيز به س��مت كاالي توليدي صادرات محور و 
با ن��گاه درون زا و برون نگر هدايت ش��ود تا بتوانيم از 
اين ش��رايط خارج ش��ويم، در غير اي��ن صورت روند 
همين طور خواهد بود و تجارت بزرگ تر نخواهد شد. 

تعادل|
 متولي��ان صنعتي كش��ور از 7 ف��از جديد براي 
رون��ق تولي��د در س��ال ج��اري رونماي��ي كردند. 
اگرچ��ه تصميم س��ازان اقتص��ادي طي س��ال هاي 
اخير نس��خه هاي زيادي براي تقويت صنعت كشور 
پيچيدن��د اما در س��ال جاري گام ه��اي مهمي در 
راستاي رونق توليد در دستور كار خود قرار داده اند. 
به طوري كه »افتتاح 6 هزار واحد صنعتي، نوسازي 
5 هزار واحد صنعتي، لزوم توجه و حمايت از صنايع 
بزرگ، هدف گي��ري تحريك بازار براي رونق توليد، 
مديريت صادرات و واردات، واگذاري امور به بخش 
خصوصي و لزوم گسترش صنعت اسقاط خودرو« را 
مي توان 7 فاز اجرايي متوليان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت براي تحول بخش��ي به اين بخش پيشران 
اقتصادي بر شمرد. از س��وي ديگر به گفته متوليان 
صنعتي كش��ور ۲۲هزار واحد صنعت��ي نيمه تمام و 
درحال تعطيل در كش��ور به چرخه توليد بازگشته 
كه امس��ال هم ركورد فعال س��ازي 30ه��زار واحد 
صنعتي پيش بيني  شده اس��ت. بر همين اساس به 
نظر مي رس��د، محور اصلي وزارتخانه صنعت، معدن 
و تج��ارت پيگيري سياس��ت هاي حمايتي صنعتي 
در س��ال گذش��ته باش��د. از س��وي ديگ��ر محمد 
شريعتمداري سكاندار جديد وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت نيز يك��ي از اولويت ه��اي كاري خود در 
بخش صنعت را »خصوصي س��ازي، ارتقاي س��طح 
دانش بنگاه ها، افزايش س��هم ارزش افزوده صنعتي 
از توليد ناخالص داخلي در راس��تاي صنعتي كردن 
كش��ور و افزايش سهم صادرات صنعتي در صادرات 

صنعتي جهان« نيز عنوان كرده است. 

 پروژه رونق توليد 
متوليان صنعتي در ابتداي سال جاري براي رونق 
توليد، نقش��ه راهي براي بخش صنع��ت و توليد در 
س��ال ۱396 ترس��يم كردند تا از اين طريق تكاليف 
صنعتي محول ش��ده از س��وي تيم اقتصادي دولت 
روحاني را به س��رانجام برس��انند. از اي��ن رو يكي از 
ماموريت هاي اصلي متوليان اين وزارتخانه 3 بخشي 
»نوس��ازي و بازس��ازي واحدهاي صنعتي و تكميل 
طرح هاي نيمه تمام صنعتي« عنوان شده بود. اگرچه 
متوليان اجرايي طرح رون��ق توليد بر اين باورند كه 
اهداف و تكاليف صنعت��ي در صورتي محقق خواهد 
شد كه ش��اخص هايي چون نوسازي، بهبود و اصالح 
ساختارهاي توليد در واحدهاي صنعتي، بهبود فضاي 
رقابتي براي توسعه و افزايش توليد براي تامين نياز 

داخلي و توس��عه صادرات م��ورد توجه قرار گيرد به 
طوري ك��ه در همين رابطه مي توان ب��ه فاز 7 گانه 

رونق توليد در سال ۱396 اشاره كرد. 
در همي��ن رابطه متوليان وزارت، صنعت، معدن 
و تج��ارت از افتت��اح و راه ان��دازي 30ه��زار واحد 
صنعتي در بخش كالن كش��ور خب��ر دادند. بر اين 
اس��اس مي توان گف��ت كه ۲۲ه��زار واحد صنعتي 
درحال تعطيل در كشور به چرخه توليد بازگشتند 
و امس��ال نيز30هزار واحد صنعتي فعال مي شوند. 
حال ب��ه گفته متوليان صنعتي، محور اصلي وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت در دولت دوازدهم اجراي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي است كه اين مهم با 
جديت در اين دوره ۴س��اله دنبال خواهد ش��د. در 
همين رابطه معاون توس��عه مديريت، منابع و امور 
استان هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از افتتاح 
طرح ها ملي در حوزه صنعت در آينده نزديك خبر 
داد و گف��ت: با توجه به ش��روع برخي از برنامه هاي 
اي��ن ح��وزه و روي كار آمدن وزي��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت، برنامه هاي دولت كمي با تاخير ش��روع 
خواهد ش��د. فياض تصري��ح كرد كه فعال س��ازي 

واحدهاي صنعتي كار س��اده يي نيس��ت و با كمك 
و همكاري همه بخش ها اين امر محقق خواهد شد. 
از س��وي ديگر براس��اس گفته هاي مع��اون امور 
صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در فاز نخست 
قرار اس��ت 6 هزار واحد صنعتي كوچك و متوس��ط 
افتتاح ش��ود كه س��هم هر اس��تان نيز در اين طرح 
مش��خص شده و توزيع مناسبي صورت گرفته است. 
همچنين به گفته محسن صالحي نيا در سال جاري 
همچنين براي نخس��تين بار نوس��ازي 5 هزار واحد 
صنعت��ي در برنامه و در دس��تور كار قرار گرفته كه 
به گفته او س��هم كرمانش��اه از اين تعداد ۱00واحد 
اس��ت. »هدف گيري تحريك بازار براي رونق توليد« 
را مي توان س��ومين فاز از برنامه هاي وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در راس��تاي رونق توليد برش��مرد. 
صالحي نيا در اين  باره بر اين باور اس��ت كه توليدات 
ما بايد از كيفيت الزم برخوردار و رقابتي باش��ند. از 
سوي ديگر براي كيفي شدن و رقابتي  شدن توليدات 
نيز بايد واحدهاي صنعتي ما به توس��عه دانش فني، 
استفاده از ماشين آالت روز و ايجاد واحدهاي تحقيق 
و توسعه توجه داشته باشند. فاز چهارم براي تقويت 

توليد در سال جاري در دستور كار متوليان صنعتي 
ق��رار خواهد گرفت؛ »لزوم توجه و حمايت از صنايع 
بزرگ« خواه��د بود. به طوري ك��ه صالحي نيا با در 
اظهارات اخير خود با اش��اره به اينكه حمايت صنايع 
بزرگ را فراموش نخواهيم كرد، تاكيد مي كند: براي 
اي��ن واحدهاي صنعتي ب��زرگ نيز برنام��ه داريم و 
حمايت از آنها در دستور كار ما خواهد بود. »توسعه 
ص��ادرات و مديري��ت واردات« فاز پنج��م براي قرار 
گرفت��ن قطار تولي��د در ريل اصلي در س��ال جاري 
خواه��د بود. يكي از اقدامات صورت گرفته در زمينه 
توس��عه صادرات، تدوين بس��ته حمايت از صادرات 
از س��وي متوليان تجاري كش��ور براي تقويت توليد 
داخل اس��ت. »مديريت واردات« براي جلوگيري از 
ضربه زدن به توليد داخل، يكي ديگر از برنامه هاي در 
دستور كار اين وزارتخانه است. به طوري كه واردات 
كااله��اي مصرفي كه نمونه مش��ابه توليد داخل و با 
كيفيت دارند با اس��تفاده از قوانين و تعرفه ها كاهش 
خواهد يافت.  »لزوم گسترش صنعت اسقاط خودرو 
در كش��ور« را مي ت��وان ف��از ديگر توس��عه صنعت 
كش��ور در س��ال جاري نام برد. صالحي نيا با تاكيد 

بر اينكه صنعت اسقاط خودرو بايد در استان ها هم 
گسترش پيدا كند، گفت: نزديك به 3دهه است كه 
در كش��ور توليد خودرو داريم در اين 3دهه ميزان 
توليد خودرو كش��ور از ۱50هزار دستگاه به نزديك 
۱.6ميليون دستگاه در س��ال رسيده كه اين نشان 
از رش��د ۱0برابري توليد خودرو در كشور دارد. اين 
مس��وول با تاكيد بر اينكه خودروه��ا در گذر زمان 
دچار فرسودگي شده و شاخص هاي محيط زيستي، 
آاليندگ��ي، ايمني، مصرف س��وخت و كيفيت آنها 
بايد به روز ش��ود، اضافه كرد: به دليل نداشتن اين 
ش��اخص ها برخي از خودروها قابل اس��تفاده نبوده 
و باي��د با خودروه��اي جديد جايگزين ش��وند كه 
پرداخت��ن به اي��ن مهم در اولوي��ت و برنامه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت كشور قرار دارد. 
فاز هفتم در راس��تاي تقوي��ت توليد را مي توان 
»واگ��ذاري ام��ور ب��ه بخ��ش خصوص��ي« عنوان 
ك��رد. البته معاون توس��عه مديري��ت، منابع و امور 
اس��تان هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين 
رابطه مي گويد: براس��اس اصل ۴۴ قانون اساسي و 
واگ��ذاري امور دولتي به بخش خصوصي، افراد بايد 
اهليت داش��ته باش��ند و اهليت در اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي يك اصل بوده و در كار صنعت هم اهليت 
بس��يار مه��م و تاثيرگذار اس��ت. ما هم ب��ه عنوان 
نماينده دولت اصرار داريم در اجراي اصل ۴۴ قانون 
اساسي حس��ن و دقت بايد در اهليت وجود داشته 
باش��د و چنانچه اهليت را در تصميم گيري ها مالك 

قرار دهيم بسياري از مشكالت برطرف مي شود. 
در عين ح��ال، معاون س��ازمان صنايع كوچك 
و ش��هرك هاي صنعتي ايران ني��ز در باره جزييات 
برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رونق 
توليد به »تعادل« مي گويد: همه ساله برنامه وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت توجه به توليد بوده و طي 
ش��رايط فعلي اقتصاد كشور يك سري واحدها نياز 
به نوسازي و بازسازي دارند. البته در دولت يازدهم 
برنامه هايي در قالب برنامه اقتصاد مقاومتي در نظر 
گرفته ش��د و حال براس��اس اقدامات سال گذشته، 
برخي واحدها به تسهيالت مورد نظر جهت ارتقاي 
توليد دست يافتند. فرشاد مقيمي در ادامه توضيح 
مي ده��د: با تزريق منابع جديد به صنايع در س��ال 
جاري مي توانيم ش��اهد رونق در واحدهاي توليدي 
باش��يم. به گفته وي؛ صنعتگران با اخذ تس��هيالت 
تازه مي توانند ماشين آالت خود را نو كنند و به اين 
واسطه قيمت تمام شده كاالها را كاهش داده و در 

مقابل به فكر افزايش بهره وري باشند. 

ش�اتا| رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور با بيان 
آمار توليد، صادرات و واردات س��يگار در 5 ماه نخست امسال گفت: در 
5 ماه سال جاري با افزايش ۲8 درصدي توليد و ۱3 درصدي صادرات و 
كاهش 58 درصدي واردات و ۴7 درصدي قاچاق سيگار روبه رو بوده ايم.  
علي اصغر رمزي افزود: افزايش توليد سيگار در مدت ياد شده به واسطه 
تكليف تبصره 3 ماده ۱0۲ قانون برنامه پنجم توسعه كه دولت را مكلف 
به تبديل واردات س��يگار با همان برند اصلي به توليد داخل كرده بود، 
انجام شده است. به گفته او واردات سيگار كه در سال ۱39۴ به ميزان 
۱6ميليارد و ۴00 ميليون نخ بود با پيگيري هاي مستمر اجرايي شدن 
اي��ن تكليف قانوني و با راه اندازي كارخانه هاي جديد يا تكميل ظرفيت 
خالي كارخانه هاي موجود واردات در سال ۱395 به ۴ميليارد نخ كاهش 
يافت. رمزي ادامه داد: واردات س��ال 96 با تداوم اقدامات در دست اجرا 
۲ميليارد نخ پيش بيني مي ش��ود كه تبديل ۱6ميلي��ارد نخ واردات به 
۲ميليارد نخ موفقيت خوب��ي در اجراي تكليف قانوني بوده كه واردات 
به سرعت به سمت صفر در حال هدايت است.  وي اجراي قانون برنامه 
پنجم توسعه كش��ور را موجب كاهش شديد واردات و جايگزين شدن 
توليد داخلي و افزايش اش��تغال، سرمايه گذاري و ارزش افزوده بيشتر و 
كاهش ش��ديد قاچاق بيان كرد. به گفته رمزي، عملكرد 5 ماه نخست 
س��ال جاري در مقايسه با مدت مش��ابه سال قبل، افزايش ۲8 درصدي 
توليد و ۱3 درصدي صادرات و كاهش 58 درصدي واردات و ۴7 درصدي 
قاچاق سيگار را نشان مي دهد.  وي ميزان قاچاق سيگار در سال ۱393 
را ۱۲ميلي��ارد نخ اعالم كرد و گفت كه ب��ا اجراي تكليف قانون برنامه 
پنجم و ساير اقدامات تكميلي با هماهنگي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز در س��ال ۱39۴ به حدود 8ميليارد نخ و در س��ال ۱395 به 
6ميليارد نخ كاهش يافته است. كاهش 50 درصدي و رسيدن به ميزان 
3ميليارد نخ در سال ۱396 نيز در دستور كار مركز برنامه ريزي و نظارت 

بر دخانيات كشور قرار دارد. 
وي ب��ا توج��ه به آمار اعالمي اخير از س��وي بانك مرك��زي درباره 
هزينه خانوار و افزايش ۱9.3 درصدي هزينه دخانيات خانوارها در سال 
95 نس��بت به س��ال 9۴ اين افزايش را عمدتا ناشي از افزايش قيمت 
محصوالت دخاني اعالم كرد و نه افزايش مصرف؛ چراكه در نسبت سهم 
كل هزينه ها در هزينه خانوارها دخانيات تنها 3دهم درصد سهم دارد و 
در ۱0سال گذشته اين سهم اكثرا ۴دهم درصد بوده كه در سال 95 به 
3دهم درصد كاهش يافته است. به گفته او، اين كاهش بيانگر كاهش 
در مصرف اس��ت و به نوعي افزايش قيمت سيگار و كاهش سيگارهاي 
قاچاق و فرهنگ سازي هاي صورت گرفته در خصوص مضرات سيگار در 
مجموع تاثير بر مصرف داش��ته كه اميدواريم اين رويه باقوت و ش��دت 
 ادام��ه يابد. وي در بخ��ش ديگري از صحبت هاي خ��ود با بيان اينكه 
براساس آمارهاي اعالمي برآورد مصرف ساالنه سيگار حدود 55 ميليارد 
نخ اس��ت و توليد 30ميليارد نخي سال ۱39۴ به ميزان ۴5ميليارد نخ 
در س��ال 95 افزايش يافت، گفت: اما در برنامه س��ال 96 رس��يدن به 
توليد 50 ميليارد نخ در دستور كار است كه در حال حاضر ۱۲كارخانه 
سيگارسازي بخش خصوصي در كشور توليد سيگار مورد نياز را بر عهده 
دارن��د و اين كارخانه ها با برندهاي متف��اوت داخلي و خارجي و رقابت 
شديدي كه با يكديگر دارند، در حال فعاليت هستند. به گفته او، شركت 
دخانيات كه حدود ۴ س��ال قبل س��هام دولتي آن واگذار ش��د نيز به 
عنوان يكي از اين ۱۲ كارخانه با س��هم ب��ازاري حدود ۲7 درصدي در 
حال فعاليت است. او ادامه داد: اجرايي كردن قانون برنامه پنجم توسعه 
كشور و قوانين ذي ربط و ساماندهي بازار محصوالت دخاني و مبارزه با 
قاچاق را طي چند سال اخير با وجود موانع و مقاومت هايي كه از سوي 
واردكنندگان، توليدكنندگان داخلي و خارجي و توزيع كنندگان وجود 

داشت، موفقيت آميز برآورد كرد. 

كاهش واردات سيگار
ايسنا|

وزي��ر صنعت، معدن و تجارت در ارائه نخس��تين برنامه هاي 
خود دس��ت روي شريان اصلي توسعه فعاليت هاي معدني يعني 
اكتش��افات گذاش��ت. بنابراين اميد مي رود كه ب��ا ادامه روندي 
ك��ه دو دولت قبلي در اين زمينه داش��تند، زيرس��اخت ها براي 

استخراج ثروت ملي از اعماق زمين و دل كوه ها فراهم شود. 
 ب��ا نگاهي ب��ه عملكرد دول��ت يازدهم در ح��وزه معدن به 
وضوح مي توان ديد كه ش��ايد موفق تري��ن وجه عملكرد معدني 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي زيرمجموعه حوزه 
اكتشاف بوده و اين در حالي است كه عموم فعاالن حوزه معدن 
معتقدند كه براي توس��عه اين حوزه نياز به توسعه زيرساخت ها 
و در ق��دم اول انج��ام اكتش��افات دقيق و مدرن اس��ت كه اين 
اتفاق در دولت يازدهم بيش��تر از ميزان پيش بيني شده صورت 
گرفت.  آمارها نش��ان مي دهد كه ميزان اكتش��اف انجام ش��ده 
در دول��ت يازدهم بيش از ۲50 هزار كيلومتر مربع بوده اس��ت 
كه نس��بت به كل اكتش��اف انجام ش��ده در تاريخ معدن ايران 
دوبرابر بيشتر بوده و اكنون وزير جديد صنعت، معدن و تجارت 
درب��اره حوزه اكتش��افات مي گويد كه اين نهض��ت ادامه خواهد 
داشت.  اما اكتشافات در دولت يازدهم كه از آن به عنوان نهضت 
ياد مي شود، ش��امل ۲50هزار كيلومترمربع پهنه هاي اكتشافي 
در ۲5 اس��تان كشور اس��ت كه توس��ط ايميدرو مورد اكتشاف 
قرار گرفت كه بر اس��اس آخرين گزارش ه��ا تمام محدوده هاي 
اكتشاف شده تا مرحله اكتش��افات اوليه و پي جويي پيش رفته 
و آم��اده وا گذاري به بخش خصوصي ب��راي بهره برداري و ادامه 
اكتش��افات در اين حوزه هس��تند. در اين مي��ان توضيحاتي كه 
درباره واگذاري پهنه هاي اكتش��افي ارائه ش��ده، حكايت از اين 

دارد كه ۲00 هزار كيلومتر از اين پهنه ها آزادس��ازي شده است 
و از ميان پهنه هاي اكتش��اف ش��ده جز معادن داراي ذخاير باال 
و پهنه هاي اكتش��افي به س��ازمان انرژي اتمي، مابقي پهنه ها به 
بخش خصوصي عالقه مند واگذار مي شود. بر اساس گزارش هايي 
كه ش��امل مناطقي چون منطقه مرزي سيس��تان و بلوچستان، 
آذربايجان ش��رقي، ش��رق اصفهان و ديگر مناطق ايران مي شود، 
بيش از ۴00ميليون تن سنگ آهن، 300ميليون تن زغال سنگ 
و 50 تن طال به ظرفيت هاي كش��ور اضافه ش��ده است. اما اين 
آمار در حالي اس��ت كه ديگ��ر ارمغان اين اكتش��افات افزايش 
چهاربرابري ذخاير عناص��ر نادر خاكي بود.  به طوري كه مهدي 
كرباس��يان در اين باره با اش��اره به موضوع عناص��ر نادر خاكي 
كه آن را يكي از مهم ترين دس��تاوردهاي اكتشافات انجام شده 
توصي��ف مي كن��د، مي گويد: با اينك��ه تمركز اكتش��افات روي 
فلزهايي مانند مس و آهن و طال بود، يكي از نقاطي كه در دولت 
يازدهم براي نخستين بار به طور متمركز روي آنها اكتشاف شد، 
عناصر ب��ا ارزش نادر خاكي بود كه با اينكه در برآوردهاي اوليه 
ظرفيت آن را حدود 300هزار تن در نظر گرفتيم با اكتش��افات 
دقيق تر خوشبختانه ذخاير پيش بيني شده براي اين عناصر نادر 
به ۱.۲ميليون تن رس��يد و قطعا با پيشرفت حفاري ها و فازهاي 
بعدي اكتش��اف به عدد دقيق تر و بيشتري دست خواهيم يافت.  
اكتش��اف اصلي ترين، مهم ترين و تقريبا پرريس��ك ترين قسمت 
كار معدن اس��ت كه هزينه بااليي نيز خواهد برد و تحمل اين بار 
هزينه براي بخش خصوصي در ش��رايط فعلي امكان پذير نيست 
و اين موضوع باعث ش��ده دولت تصميم بگيرد اين امر را با توان 
دول��ت انجام دهد تا ظرفيت هاي معدني را با دسترس��ي بهتري 

براي بهره برداري بخش  خصوصي آماده كند. 

برنامه  وزارت صنعت براي توسعه معادن
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15 نفت و انرژي
 استراتژي هاي توسعه 

باالدستي ميادين نفت و گاز
قرار گرفتن ايران در يكي از 
غني ترين مراكز هيدروكربوري 
دنيا از يك س��و و اش��اره مكرر 
برنامه اقتص��اد مقاومتي دولت 
جمهوري اسالمي ايران به نقش 
پررنگ اين صنع��ت در تعالي 
اقتصاد كش��ور از س��وي ديگر، 
بيانگر نقش جدي و برجس��ته 
صنعت نفت و گاز در توس��عه 
همه جانبه كشور است. اين در 
حالي اس��ت كه طي سال هاي 

گذش��ته به دليل عدم بهره گي��ري از فرصت هاي ارتقاي 
فناوري و سرمايه گذاري، امكان شكوفايي و رشد مطلوب 
اين صنعت فراهم نشده است. تالش جدي و فراگير جهت 
برداشت س��ريع تر از ميادين مشترك، س��رعت دادن به 
طرح ها و ايج��اد تحرك مديريتي براي كاهش عدم النفع 
ناش��ي از تاخير در اج��راي پروژه ه��ا از جمله مهم ترين 
اس��تراتژي هاي وزارت نفت در راس��تاي افزايش توليد از 
ميادين نفتي و گازي كشور با توجه به اهداف تعيين شده 
در برنامه شش��م توسعه است. مضافا اينكه افزايش توليد 
نفت به ميزان حدود 3ميليون بشكه در روز طي 10 سال 
با توجه به نتايج مطالعات صورت گرفته توسط شركت هاي 
معتبر بين المللي در اين خصوص دور از ذهن نيس��ت. از 
س��وي ديگر با توجه به پيش بيني نياز به سرمايه گذاري 
ح��دود 150ميليارد دالري در بخش باالدس��تي صنعت 
نفت و گاز طي برنامه شش��م، حضور فعال ش��ركت هاي 
معتبر بين المللي در توسعه ميادين مي تواند نويد تحقق 
بخش زيادي از اين سرمايه گذاري را بدهد. عالوه بر اين، 
تحرك زنجيره صنعت توليد تجهي��زات و انجام خدمات 
مرتبط با پروژه هاي نف��ت و گاز، تامين امنيت درازمدت 
در كشور، جذب نيروي متخصص ايراني و كمك به ايجاد 
اشتغال مولد، ارتقاي سيستم هاي بهره برداري و جلوگيري 
از فرسوده شدن و تخريب تاسيسات موجود و افزايش توان 
توليد نفت ايران در مقايسه با رقباي منطقه يي و بين المللي 
را مي توان از ديگر مزاياي مشاركت شركت هاي بين المللي 
برشمرد. نكته مهم ديگر توجه جدي به رشد شركت هاي 
ايراني در صنعت نفت و گاز اعم از ش��ركت هاي فعال در 
بخش باالدس��تي و شركت هاي بخش پايين دستي است. 
مدل جديد قراردادهاي باالدس��تي نفت و گاز همزمان با 
توقف افزايش س��قف بدهي به بان��ك مركزي و نيز اجبار 
ب��ه بازپرداخت س��رمايه از محل توليد مي��دان، به دليل 
مكانيسم هاي تعريف شده از نظر انتقال فناوري و ساخت 
داخل مي تواند نويدبخش ايجاد اشتغال براي شركت هاي 
توس��عه  دهنده، پيمانكاران EPC، سازندگان تجهيزات 
و ارائه دهن��دگان خدم��ات ايراني در كنار ش��ركت هاي 
بين المللي باشد كه به نوبه خود فرصت هم افزايي را فراهم 
خواهد كرد. لذا حمايت از س��اخت تجهي��زات در داخل 
كش��ور با برندهاي بين المللي تحت نظارت اين شركت ها 
در كن��ار پيش بيني انتقال فن��اوري در اليه هاي مختلف 
فعاليت هاي توسعه يي نفت به ويژه به كارگيري روش هاي 
ازدياد برداشت را مي توان از ديگر رويكردهاي عمده وزارت 

نفت در اين راستا دانست.
مدل قراردادي جديد كه در قالب توس��عه و توليد و تا 
بيست سال طراحي ش��ده، به گونه يي است كه عالوه بر 
فراهم آوردن امكان فعاليت درازمدت در ميدان و افزايش 
ضريب بازيافت، هم براي ش��ركت سرمايه گذار و هم براي 
مالك يعني شركت ملي نفت ايران جذابيت خواهد داشت. 
عالوه براين موارد امضاي نخستين قرارداد توسعه ميدان 
در م��دل جديد كه در تيرماه س��ال جاري منعقد ش��د 
توانس��ت بار ديگر زمينه اعتماد بيش از پيش دنيا به بازار 
ايران را فراهم آورد. اميد اس��ت با عقد قراردادهاي جديد، 
زنجيره توسعه فعاليت هاي باالدستي كشور سرعت يافته 
و ع��الوه بر نزديك كردن ايران ب��ه جايگاه مطلوب خود 
پس از يك دهه بتواند موجبات تحقق بيشتر سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبري از جمله 
افزايش س��هم توليد محصوالت و خدم��ات دانش بنيان، 
توانمندس��ازي ني��روي كار و تقوي��ت اقتص��اد درون زا و 

برون گرا را فراهم آورد. 

 تس�نيم| ص�ادرات نف�ت ايران در ماه آگوس�ت 
ب�ا ۱۸۲هزار بش�كه در روز افزايش نس�بت به ماه 
ج�والي ب�ه ۲.69۸ميليون بش�كه در روز رس�يد. 
ب��ه گزارش پاي��گاه اويل پرايس، آمارهاي موسس��ه كپلر 
نش��ان مي ده��د، عربس��تان در ماه آگوس��ت ب��ه وعده 
مح��دود كردن صادرات نفت خود به 6.6 ميليون بش��كه 
در روز عم��ل كرده و اين موجب ش��ده ت��ا كل صادرات 
نفت اوپك در ماه گذش��ته ميالدي ب��ه 25.897ميليون 
 بش��كه در روز برس��د. همه كش��ورهاي عض��و اوپك جز
 5 عض��و، ميزان ص��ادرات نفت خود را كاه��ش داده اند. 
ص��ادرات نفت 5 كش��ور ايران، الجزاي��ر، آنگوال، كويت و 
نيجريه افزايش داشته اس��ت. بيشترين افزايش صادرات 
بي��ن اعضاي اوپك مربوط به اي��ران بوده كه صادراتش با 
182 هزار بش��كه افزايش نسبت به ماه جوالي به 2.698 

ميليون بشكه در روز رسيد. 
 پاون| حجم مخزن سدهاي كشور تا پايان هفته 
اول شهريور  به حدود ۲5 ميليارد مترمكعب رسيد 
كه نس�بت به مدت مشابه سال گذش�ته 6 درصد 
كاهش داشته است. ش��ركت مديريت منابع آب ايران 
در آخرين اطالعات به ثبت رس��يده خ��ود اعالم كرد: از 
ابتداي مهر ماه گذش��ته تا 8 ش��هريور ماه جاري، ميزان 
آب ورودي به س��دهاي كشور 37 ميليارد و 770 ميليون 
مترمكعب بوده كه در مقايس��ه با مدت مش��ابه در سال 
گذش��ته 44ميليارد و 160 ميليون مترمكعب، به ميزان 
14درصد كاهش داش��ته است. براس��اس اين گزارش، از 
مجموع 172 سد بزرگ كشور، 78 سد ازجمله سفيدرود، 
الر، زاينده رود، پيش��ين، س��تارخان و دانشمند كمتر از 

40درصد آب دارند. 
 باشگاه خبرنگاران جوان| كاخ سفيد به دنبال  آن 
است كه با تصويب قوانيني از انتقال مالكيت شركت  
نفتي بزرگ س�يتگو در امريكا به روسيه جلوگيري 
كند. به نقل از راشاتودي، به تازگي بخشي از سهام شركت 
س��يتگو كه تحت مالكيت ونزوئال قرار داشته و 5درصد از 
كل ظرفيت پااليش نفت امريكا را در اختيار دارد با امضاي 
قراردادي به روس��يه واگذار شد. شركت ملي نفت ونزوئال 
به روسيه پيشنهاد داده در ازاي پرداخت 1.5 ميليارد دالر 
وام به اين كشور نيمي از سهام شركت پااليشگاهي سيتگو 
را دراختيار بگيرد. براس��اس گزارشي كه در وال استريت 
ژورنال منتش��ر شد كاخ سفيد اين اقدام را تهديدي عليه 

منافع ملي امريكا مي داند. 

تحليل

سرخط انرژي

»تعادل« نقش روابط ايران - پاكستان در پروژه صادرات گاز را بررسي مي كند 

شركاي ديروز؛ رقباي امروز

مركز پژوهش هاي مجلس عملكرد 4 سال اخير وزارت نيرو را بررسي كرد

عملكرد وزارت نيرو زير ذره بين مجلس
گروه انرژي|

درحال�ي ك�ه وزارت ني�رو هن�وز در ابهام 
مش�خص ش�دن مقام عال�ي خ�ود در دولت 
دوازده�م اس�ت، مركز پژوهش ه�اي مجلس 
ش�وراي اس�امي در گزارش�ي كه روز هفتم 
ش�هريور ماه منتش�ر ش�ده، اقدام به بررسي 
عملكرد 4سال گذشته اين وزارتخانه با وزارت 
حميد چيت چيان كرده است. در اين گزارش، 
عملك�رد وزارت نيرو براس�اس اهداف تعيين 
ش�ده در اس�ناد باالدس�تي و نيز وعده هايي 
ك�ه چيت چيان 4س�ال پيش در بهارس�تان و 
در دفاع از خود داده  بود، بررس�ي شده است. 
نكته مهم در اين گزارش عدم دستيابي وزارت 
نيرو در بس�ياري از حوزه ها ب�ه اهداف تعيين 
ش�ده هم در اسناد و هم در برنامه وزير است. 
كارشناس�ان مركز پژوهش هاي مجلس، ريشه 
اصلي عدم توفيق در نايل شدن به اين اهداف 
را بيش از آنكه ناش�ي از نحوه عملكرد بدانند 
به بلندپروازانه و دس�ت  نيافتني بودن اهداف 
ارتب�اط مي دهند. به عنوان مث�ال در موضوع 
تعادل بخش�ي س�فره هاي آب زيرزمين�ي در 
برنام�ه پنجم توس�عه تكليف ش�ده  ب�ود كه 
ت�راز س�فره هاي زيرزميني ۲5درصد نس�بت 
به ابتداي ش�روع برنامه پنجم بهبود داش�ته 
باشد. اگر كسي كوچك ترين آشنايي با بخش 
آب كشور داش�ته باش�د، متوجه مي شود كه 
دس�تيابي به چنين هدفي طي 4 الي 5 س�ال 
برنام�ه پنج�م غي�ر از روي�ا به چي�ز ديگري 
ش�باهت ندارد. اما در مجموع گ�زارش مركز 
پژوهش هاي مجلس نش�ان دهنده اين اس�ت 
ك�ه به  طور كلي عملكرد وزارت نيرو در بخش 
برق موفق تر از بخش آب بوده اس�ت. بررسي  
»تعادل« از اين گزارش را در ادامه مي خوانيد. 

   
با پيروزي حس��ن روحاني در انتخابات و ش��روع 
زمزمه ه��اي مربوط به تش��كيل كابين��ه خيلي زود 
مشخص شد كه حميد چيت چيان در كابينه بعدي 
حض��ور نخواهد داش��ت. غيبتي كه هنوز مش��خص 
نيس��ت مرب��وط به ع��دم رضاي��ت رييس جمهور از 
عملكرد وزارت نيرو است يا به عدم تمايل چيت چيان 
براي ادامه كار با توجه به سختي شرايط بازمي گردد. 
با وج��ود اين عده زيادي از كارشناس��ان تلويحا 
ب��ه عملكرد چيت چيان در اين 4س��ال نمره قبولي 
دادند و معتقد به ادامه فعاليت اين وزير بودند. با اين 
حال هيچگاه گزارش كارشناس��ي و تحليلي رسمي 
در رابطه با عملكرد وزارت نيرو منتش��ر نش��ده  بود 
و عمده اظهارنظرها بيش��تر جنبه سليقه يي داشت. 
گزارش اخي��ر مركز پژوهش  را مي توان نخس��تين 
بررس��ي علمي از عملكرد تيم حميد چيت چيان در 
ساختمان شيشه يي وزارت نيرو دانست. اين گزارش 
عمدتا براس��اس احصاي تكالي��ف و وظايف محوله 

به اين وزارتخانه در اس��ناد باالدس��تي و برنامه هاي 
پيشنهادي وزير نيرو است. 

اي��ن گ��زارش ابتدا ب��ه عملك��رد وزارت نيرو به 
بخ��ش آب مي پ��ردازد. اي��ن بخ��ش را از دو جنبه 
سازه يي و غيرسازه يي مي توان موشكافي كرد. بيشتر 
موفقيت ه��ا و عملكردهاي مثبت از منظر س��ازه يي 
قاب��ل بحث ب��وده و از اين منظر غي��ر از تفاوت در 
افزايش يا كاهش برخي از ش��اخص ها، تفاوت قابل 
توجهي با دولت هاي پيش��ين وجود ندارد. اما عمده 
ضعف دولت يازدهم همچون دولت هاي گذش��ته در 
توس��عه غيرس��ازه يي و ارتقاي مباني نرم افزاري اين 
بخش اس��ت. البته اين نكته قابل انكار نيست كه در 
اي��ن دولت برخي گام ه��اي مثبت در جهت رويكرد 
غيرسازه يي برداشته شده ولي تا ظهور اثر اين موارد 

در عمل فاصله زيادي باقي است. 
نكته مهم در اين بررسي اين است كه نوك اصلي 
پيكان انتقادات به س��مت اسناد باالدستي و اهداف 
آن است. اهدافي كه عمدتا به صورت كلي مشخص 
ش��ده و به استثناي اهداف مشخص در برنامه پنجم 
توسعه جنبه ارشادي دارد. سند چشم انداز جمهوري 
اسالمي ايران در افق سال 1404 سياست هاي كلي 
اص��الح الگ��وي مصرف، سياس��ت هاي كل��ي نظام 
درخصوص مديريت منابع آب و سياس��ت هاي كلي 
اقتص��اد مقاومتي ازجمله اين اس��ناد هس��تند. در 
بخش��ي از گزارش مركز پژوهش ها عنوان ش��ده كه 
در سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي اساس��ا بند 
مس��تقيمي مرتبط ب��ا بخش آب وجود ن��دارد اين 
درحالي اس��ت كه بخش��ي همچون نفت مستقيما 

مورد اشاره قرار گرفته است. 
بنابراين مي توان گفت تنها س��ند باالدس��تي كه 
مي ت��وان گزارش عملك��رد براس��اس آن ارائه كرد، 
برنامه پنجم توس��عه اس��ت. در اين قان��ون برنامه، 
ماده ه��اي 140ت��ا 142 به موض��وع آب اختصاص 
يافته كه ش��امل موضوعاتي همچون تعادل بخش��ي 
س��فره هاي آب زيرزمين��ي، واردات و صادرات آب، 
تصفي��ه فاضالب و دفاع پس��اب و اعم��ال جريمه، 
اعتب��ارات رودخانه ه��اي مرزي و منابع مش��ترك، 
افزاي��ش به��ره وري آب كش��اورزي، صندور س��ند 
بهره برداري و تش��كيل بازار آب، طرح هاي حفاظت 
خاك و آبخيزداري، ش��بكه هاي آبياري و زهكشي، 
خريد تضميني آب و پس��اب، خصوصي س��ازي در 
بخ��ش آب، جم��ع آوري آب ه��اي س��طحي و هرز 

آب هاي پراكنده در فصل هاي غيرزراعي است. 
بررسي مركز پژوهش ها نش��ان دهنده اين است 
كه در بس��ياري از اين موضوعات اهداف يا اساس��ا 
عملك��ردي صورت نگرفته اس��ت ي��ا اهداف محقق 

نشده زيادي وجود دارد. 
چنين شرايطي در مورد اهداف موجود در برنامه 
پيش��نهادي وزير نيرو در س��ال 92 نيز حاكم است. 
برنامه هايي همچون تهيه برنامه عملياتي آب كشور، 
ايجاد س��ازماني براي پايش آثار تغييرات اقليمي بر 

منابع آب، ارتقاي بهره وري آب در بخش كشاورزي، 
ايج��اد و توس��عه تش��كل هاي مردم نهاد)خصوص��ا 
در آب ه��اي زيرزميني( اس��تقرار س��اختار حقوقي 
مناس��ب براي صيانت از حقابه هاي كشور در عرصه 
بين الملل��ي، اجراي طرح جام��ع آب و به روز كردن 
ترازنامه آب كش��ور، استقرار نظام قيمت گذاري آب 
براساس هزينه هاي تمام  شده و ساماندهي بازارهاي 
محل��ي آب ازجمله وعده ه��اي چيت چيان در حوزه 

آب بود كه از توفيق چنداني برخوردار نبود. 
در تحلي��ل عملك��رد وزارت ني��رو در بخ��ش 
آب، كارشناس��ان مرك��ز پژوهش ها چني��ن عنوان 
كرده اند:»آشكار اس��ت كه اساس توسعه بخش آب 
هنوز بر مبناي توس��عه سازه يي استوار است و نقش 
توسعه غيرسازه يي به اندازه كافي مورد قبول نيست. 
از س��وي ديگر در بعضي موارد مبان��ي برنامه ريزي 
در اس��ناد باالدس��تي، غيرعلم��ي و غيرواقعي بوده 
به  طوري ك��ه با توجه به ش��رايط مختلف، حصول 
عملكرد مثبت طي زمان مشخص شده عمال ممكن 
نيس��ت. از اين موارد مي توان به بهبود 25درصدي 
تراز منفي س��فره هاي آب زيرزميني طي 5 س��ال، 
نصب كنتوره��اي حجمي روي كلي��ه چاه هاي آب 
محف��ور داراي پروانه ب��ا هزينه مال��كان، واردات و 
ص��ادرات آب به كش��ورهاي منطقه، اس��تقرار نظام 
قيمت گذاري آب براس��اس هزينه تمام شده و موارد 

ديگر اشاره كرد«. 
در بخش برق مي توان گفت كه ش��رايط بهتر از 
بخش آب اس��ت و عملكرد وزارت نيرو در اين حوزه 
بهتر ارزيابي ش��ده كه ش��ايد عل��ت آن را بتوان در 
صريح تر بودن اهداف بخش برق در اسناد و برنامه ها 
دانس��ت. صنعت برق اي��ران بزرگ ترين صنعت برق 
منطقه به حس��اب مي آيد و نق��اط قوت زيادي دارد 
اما خالي از چالش نيس��ت. مهم ترين چالش صنعت 
ب��رق را مي توان در قيمت تمام ش��ده و اختالف آن 
با قيمت ف��روش به مصرف كننده نهايي عنوان كرد. 
در كنار آن تعدد نهادهاي سياس��ت گذار، بهره وري 
پايي��ن نيروگاه��ي، نب��ود رگوالتوري و مش��كالت 
زيست محيطي ديگر چالش هاي اين حوزه هستند. 

مركز پژوهش ها در بررس��ي عملكرد 4سال اخير 
چيت چي��ان توجه خوانن��ده را به اي��ن نكته جلب 
مي كند كه بدون توجه به مديريت قبلي صنعت برق 
درباره وضعيت فعلي آن نمي توان اظهارنظر كرد زيرا 
كه پايه و اس��اس زيرس��اخت هاي اين بخش تا حد 

زيادي به سياست هاي پيشين مربوط مي شود.
كما اينكه بسياري از مشكالت حال حاضر وزارت 
نيرو در س��ال 92 از س��وي چيت چي��ان به مجلس 
ارائه ش��د كه برخي از آنها هنوز ه��م به قوت خود 
باقي هس��تند. ازجمل��ه اين مش��كالت مي توان به 
عدم توان درآمدها با هزينه ها، مكانيس��م نامناسب 
قيمت گذاري برق، يارانه يي بودن قيمت برق و عدم 
شفافيت مناس��بات اقتصادي بين بنگاه هاي تامين 
س��وخت، تولي��د، انتق��ال و توزيع ب��رق بدهي هاي 

انباش��ته ب��ه نيروگاه ه��اي خصوص��ي، پيمانكاران، 
س��ازندگان و بانك ه��ا و ديگر موارد اش��اره كرد. از 
س��وي ديگر مركز پژوهش ها به غير عملكرد وزارت 
نيرو در بخش نرم افزاري برق ازجمله بهبود راندمان، 
خصوصي سازي و تعرفه گذاري كه ضعيف ترين جنبه 
محس��وب مي ش��ده، عملكرد وزارتخان��ه را از جنبه 
احداث ظرفي��ت توليد جديد متناس��ب با تقاضاي 
درحال رشد كشور نيز مناسب نديده و هشدار داده 
كه در صورت درصد روند فعلي، كشور در سال هاي 

آينده با بحران برق مواجه خواهد شد. انتشار چنين 
گزارش��ي در اين مقطع زماني كه روحاني به دنبال 
يافتن فرد مناس��ب براي تصدي وزارت نيرو است را 
مي توان ب��ه فال نيك گرفت. مطالعه اين گزارش به 
خوبي مي تواند تصوير روشني از چالش ها و مطالبات 
حوزه آب و برق ب��ه نمايش بگذارد و انتظار مي رود 
كه نمايندگان مجلس در ارزيابي برنامه ها و س��وابق 
وزير پيش��نهادي بعدي نيرو اين چالش ها را مد نظر 

داشته  باشند. 

گروه انرژي| نادي صبوري| 
اگرچ��ه نام محم��د علي جناح رهبر اس��تقالل 
كش��ور پاكس��تان، روي يك��ي از خيابان هاي مهم 
در غرب تهران گذاش��ته ش��ده اس��ت كه مي تواند 
نش��انه يي بر اهميت و عمق رابطه ميان دو كش��ور 
باش��د، اما روابط امروز ميان ايران و همسايه شرقي 
خود در باطن با مش��كالتي هر چند در ظاهر حل 
نش��ده روبه رو اس��ت. مش��كالتي كه يكي از آنها، 
اقدام نكردن اس��الم آباد درقبال خط لوله صادراتي 
گاز ايران به آن كش��ور است كه پيشينه نخستين 
مذاك��رات ج��دي در م��ورد آن ب��ه س��ال 1995 
بازمي گردد. انفعال پاكس��تان در اين زمينه با قرار 
گرفت��ن كنار نش��انه هاي ديگري همچ��ون صدور 
مج��وز براي مذاكره در زمين��ه واردات ال ان جي از 
نيجري��ه، تهديدي براي پروژه صادرات گاز ايران به 

پاكستان شده است. 
بي��ژن زنگن��ه وزير نف��ت ايران چن��دي پيش 
اعالم كرد ك��ه قبل از كناره گيري نواز ش��ريف، به 
ش��اهد خاقان عباس��ي وزير نفت پيشين پاكستان 
نامه يي نوش��ته و از او خواس��ته آن كش��ور هر چه 
س��ريع تر اقدامي را در قبال خط لول��ه صلح انجام 
ده��د. خاقاني ام��ا 2 روز پس از ارس��ال اين نامه، 
به جاي نواز شريف نخس��ت وزير پاكستان منصوب 

ش��د و به داليلي نامش��خص، پاس��خي ب��راي اين 
نامه ارس��ال نكرده اس��ت. 7 مرداد ماه 1396 بود 
كه رسانه هاي پاكس��تان اعالم كردند شاهد خاقان 
عباسي وزير نفت اين كشور به طور موقت به سمت 
نخست وزيري برگزيده شده است. محمد ميان نواز 
شريف، طوالني ترين نخست وزير پاكستان كه غير از 
بازه هاي زماني 1990 تا 1993 و 1997 تا 1999، 
براي بار سوم از س��ال 2013 عهده دار نخست وزير 
همس��ايه ش��رقي ايران ش��ده بود، به دنب��ال راي 
ديوان عالي اين كش��ور درخصوص اتهام هاي فساد 
مالي او و فرزندانش در س��ال 2017 از اين س��مت 
كناره گيري كرد تا سرنوشت خط لوله صادرات گاز 

ايران به پاكستان بيشتر از قبل پيچيده شود. 
اين پيچيدگي با انتش��ار خبري پيرامون صدور 
مجوز مذاكره ب��راي واردات ال ان جي از نيجريه به 

پاكستان افزايش يافت. 
خط لوله يي كه قرار بود 2 هزار و 775 كيلومتر 
طول داش��ته و بتواند روابط ايران و همسايه شرقي 
خ��ود را تعميق و گس��ترش دهد، اكن��ون به يكي 
از بحراني تري��ن مس��ائل در رواب��ط ميان دو طرف 
بدل ش��ده كه پيش��ينه يي قابل توج��ه دارد. ايران 
نخس��تين كش��وري بود ك��ه در آگوس��ت 1947 
اس��تقالل پاكستان را به رسميت شناخت و رييس 

وق��ت حكومت نخس��تين فرد از س��ران منطقه به 
حساب مي آمد كه پس از تشكيل اين كشور، عازم 
اس��الم آباد ش��د. اس��تقاللي كه به دنبال اختالفات 
ميان مس��لم لي��گ به عنوان نماينده مس��لمانان و 
حزب ناسيوناليس��ت هند تحت عنوان كنگره ملي، 
منجر به تش��كيل دو كشور هندوستان و پاكستان 
ش��د كه از همان ابتدا بر سر منطقه كشمير دچار 

تنش و منازعه شدند. 
ايران در 2 دوره زمان��ي مختلف قبل از انقالب 
اسالمي، در تنش پاكستان و هند از همسايه شرقي 
خود حمايت كرد و پاكس��تان نيز در پاسخ به اين 
اقدام، در جنگ 8 س��اله عراق و ايران، حامي ايران 
ب��ود. طبق گزارش هاي موجود ايران در جنگ هند 
و-پاكس��تان در سال 1965 كمك هاي بهداشتي و 
داروي��ي و همچنين 5هزار تن نف��ت خام به عنوان 
هدي��ه دراختيار اين كش��ور گذاش��ت ت��ا به طور 
رس��مي حامي آن به حس��اب آيد. ايران همچنين 
در آن زم��ان عنوان كرد ك��ه از عرضه نفت خام به 
هندوس��تان در دوران جنگ دو كش��ور خودداري 

كرده است. 
محمد ميان نواز ش��ريف، نخس��ت وزير پيشين 
پاكس��تان كه اكنون به دلي��ل راي ديوان عالي اين 
كشور عهده دار س��متي رسمي نيست، برخاسته از 

همان حزبي به حساب مي آيد كه در ابتدا پايه گذار 
اس��تقالل پاكس��تان ش��دند، مس��لم ليگ، حزب 
محافظه كار پاكستان كه شاهد خاقان عباسي وزير 
نفت پيش��ين و نخست وزير موقت فعلي اين كشور 
نيز متعلق به آن اس��ت و در تاريخچه خود روابطي 

نزديك با ايران داشته است. 
ش��ايد اگر روابط اي��ران و پاكس��تان امروز، به 
گرمي و نزديكي آن پيش از جدايي پاكستان غربي 
و ش��رقي از يكديگر و تبديل پاكس��تان شرقي به 
بنگالدش بود، گره خط لوله صلح، بس��يار ساده تر 
از حاال قابل باز ش��دن بود. اين اتفاق اما در س��ال 
1971 اي��ران را از احتمال پيوس��تن ش��رق خود 
به پاكس��تان و تشكيل يك كش��ور پاكستان غربي 
جديد، دچ��ار واهمه كرده و نخس��تين نقاط ابهام 
و تاريك در روابط 2 كش��ور را ايجاد كرد. تصميم 
ايران ب��ه ايجاد روابط خوب با هندوس��تان نيز در 
ادامه تغييرات بيشتري را به وجود آورد اما باز هم، 
در فضاي آن روز، تصور اينكه نامه وزير نفت ايران 
به وزير نفت پاكس��تان بي پاس��خ بماند، قابل تصور 

نبود. 
باوجود منازعات ميان اهالي تش��يع و تسنن در 
پاكس��تان، اس��الم همواره و به ويژه پس از انقالب 
اسالمي در ايران، يكي از مهم ترين فصول مشترك 
ميان اين دو كش��ور به حس��اب آمده است. فصل 
مش��تركي كه شايد مماش��ات ايران با اين كشور و 
صبر طوالني در قب��ال بدعهدي آنها در اقدامي در 
زمينه وارد كردن گاز از ايران را نيز بتوان به همين 
حس��اب نوشت. براي درك بهتر اين مساله، تفاوت 
رفتار ايران در قبال پاكس��تان با رفتار در قبال هند 
در مي��دان گازي فرزاد B مي تواند مورد توجه قرار 

گيرد. 
امروز و درحالي كه با مطرح ش��دن گزينه وارد 
كردن ال ان جي از نيجريه به پاكستان، ابرهاي ابهام 
بيش��تر بر صادرات گاز ايران به اين كش��ور س��ايه  
افكنده ان��د، مالك آفتاب احمد خان مهندس جوان 
پاكستاني كه در سال 1950 براي نخستين بار ايده 
خط لوله صادرات گاز به پاكس��تان را مطرح كرد، 
پيرمردي س��الخورده اس��ت. ايده يي كه از انتش��ار 
مقاله ي��ي در مورد امكان ص��ادرات گاز از ايران به 
پاكس��تان و س��پس هند در ژورن��ال كالج نظامي 
مهندسي رسالپور پاكس��تان آغاز شد اما نخستين 
مذاكرات جدي در مورد آن در سال 1989 و زماني 
ص��ورت گرفت ك��ه ايران به ذخاي��ر عظيم گاز كه 

قابليت صادرات داشتند، دست يافته بود. 
با وجود چنين عمق و پش��توانه يي، بنا به داليل 
مختل��ف كه تحريم ها تنها يكي و ظاهري ترين آنها 
به شمار مي رود، هندوس��تان از طرح كنار كشيد و 
پاكس��تان نيز تاكنون به دالي��ل مختلفي از كاري 
جدي در اين زمينه س��ر باز زده اس��ت. پاكس��تان 
با وجود مشكالت ش��ديد در تامين انرژي خود كه 
تقاضاي باالي صنايع و نيروگاه ها آن را ايجاد كرده 
است، به راهكارهايي روي آورده كه در بازار بيشتر 

»كوتاه مدت« شناخته مي شوند. 
براي مثال در حالي اخيرا بحث مذاكره پاكستان 
ب��راي واردات ال ان جي از نيجريه مطرح اس��ت كه 

همين حاال نيز نياز گازي پاكستان وابستگي زيادي 
ب��ه ال ان جي دارد. پالتس چندي پيش در اين باره 
نوش��ت: »واردات ال ان جي پاكس��تان در سال هاي 
آين��ده جه��ش قابل توجه��ي داش��ته و پيش بيني 
مي ش��ود كه تا س��ال 2022 به 30 ميليون تن در 
س��ال برس��د. مقداري كه نيم��ي از تقاضاي گازي 

پاكستان در آن زمان خواهد بود.«
زيش��ان افضل ي��ك تحليلگ��ر امني��ت انرژي 
در آن زم��ان ب��ه پالت��س گفت��ه ب��ود: »تامي��ن 
گاز از طري��ق ال ان ج��ي در ابت��دا ي��ك راه ح��ل 
كوتاه م��دت ب��ه نظ��ر مي رس��يد، حاال ام��ا طبق 
 ش��واهد پاكس��تان قصد دارد در درازم��دت روزانه
 3 الي 4 ميليارد فوت مكعب ال ان جي وارد كند.«

باتوجه ب��ه پيچيدگي هاي بي ش��مار و اليه اليه 
موجود در روابط ايران و پاكس��تان و نقش غيرقابل 
انكار عربستان س��عودي در اين روابط، يافتن ريشه 
دقيق تعلل و انفعال همس��ايه شرقي ايران در قبال 
خط لوله صلح سخت به نظر مي رسد، در مقابل اما 
تحليل دليل صبر اي��ران در اين ميان و اينكه چرا 
ايران تاكنون از گزينه هاي »حقوقي« يا »سياسي« 
يا اس��تفاده نكرده يا كمتر اس��تفاده كرده اس��ت 

چندان سخت به نظر نمي رسد. 
در پاكستان نيز رس��انه ها هر از گاهي با انتشار 
مطالب��ي دولت را به اقدام��ي در اين زمينه ترغيب 
مي كنند، چن��دي پيش نيوز اينترنش��نال روزنامه 
اينترنتي چاپ اس��الم آباد در گزارش��ي نوشت كه 
پاكس��تان نبايد به تامين نياز گازي خود از طريق 
واردات ال ان ج��ي از قط��ر دل خوش ك��رده و بايد 
اقدام��ي در زمين��ه واردات گاز از ايران انجام دهد، 
تاكنون اما انتش��ار اين مطالب نتوانسته تغييري را 

در صورت اين مساله حل نشدني به وجود آورد. 
ايران اكنون براي اح��داث خط لوله انتقال گاز 
از عس��لويه به ايرانش��هر به ط��ول 902كيلومتر و 
از ايرانش��هر به مرز ايران-پاكس��تان به طول 270 
كيلومتر هزينه هاي گزافي كرده است اما در مقابل 
پاكس��تان هي��چ پيش��رفتي در احداث خ��ط لوله 
785كيلومت��ري كه قرار اس��ت گاز ايران را از مرز 
راهي مركز پاكس��تان كند به ثبت نرس��انده است. 
براس��اس معاهده ي��ي ك��ه س��پتامبر 2012 ميان 
رو س��اي جمهور دو كش��ور منعقد ش��د، قرار بود 
در س��ال 1393 اي��ن صادرات ك��ه در ابتدا روزانه 
14ميليون مترمكعب و در ادامه هر بار با 7ميليون 
مترمكعب افزايش درنهاي��ت به روزانه 30 ميليون 

متر مكعب مي رسد، آغاز شود. 
ام��ا ش��ركاي گذش��ته ك��ه در 3 ده��ه اخير و 
به ويژه به دليل نزديكي پاكس��تان به اياالت متحده 
و حماي��ت اين كش��ور از طالبان در افغانس��تان به 
رقيب بدل شدند، يكي از بي نظم و بي سرانجام ترين 
پروژه ها در تاريخ معاهدات نفتي و گازي را به ثبت 
رس��انده اند. محافظه كاري شديد ايران در پرهيز از 
هرگونه واكنش جدي در قبال بدعهدي پاكستان از 
يك سو و پايبند نبودن پاكستان به توافقات تجاري 
در فضاي بين الملل از س��وي ديگر، فضايي كرخت 
و سرش��ار از انفعال را رقم زده كه حداقل در ظاهر 

بيش از هر چيز به ضرر ايران خواهد بود. 

بررسي عملكرد دولت يازدهم در بخش آب براساس اسناد باالدستي
بررسي كلي سند باالدستي

عملكرد
ماحظات

با توجه به احكام كلي و اندك اين سند، امكان ارزيابي -سند چشم انداز
دقيق وجود ندارد

در اين سياست ها احكام مستقيم مرتبط با بخش آب -اقتصاد مقاومتي
وجود ندارد

برنامه پنجم 
توسعه

احكام سازه يي عمدتا موفق/ احكام غيرسازه يي عمدتا نسبتا موفق
غيرموفق

برنامه پيشنهادي 
وزير 

به علت بلندپروازانه و غيرواقعي بودن بسياري از نسبتا ناموفق
برنامه هاي پيشنهادي

بررسي عملكرد دولت يازدهم در بخش برق براساس اسناد باالدستي
بررسي كلي سند باالدستي

عملكرد
ماحظات

سياست هاي كلي 
نظام در بخش 

انرژي

عملكرد موفق وزارت نيرو در انرژي هاي تجديدپذيرنسبتا موفق

حمايت از شركت هاي دانش بنيان و صنايع داخلينسبتا موفقاقتصاد مقاومتي
برنامه پنجم 

توسعه
عدم توفيق در احكام ماده ۱33 و ۱39نسبتا ناموفق

برنامه پيشنهادي 
وزير 

به علت بلندپروازانه و غيرواقعي بودن بسياري از نسبتا ناموفق
برنامه هاي پيشنهادي

غامرضا منوچهري 
معاون توسعه و مهندسي 

شركت ملي نفت
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عكسروز

عكس:نادرناصريايرنا بازگشتناوگروهچهلوهفتمنيرویدريايیارتشازماموريتآبهایآزاد

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

ايرانپيشقراولعلمودانشدرتمامدنيابود
ما در تمام رشته هاي دنیا بهترين متخصصان را داريم و بايد از وجود آنها استفاده كنیم. اين جمله، بخشي از گفته هاي دانشمند 
ايراني در زمینه جراحي مغز و اعصاب در جمع مسووالن و مردم خراسان شمالي است. به گزارش ايسنا، پروفسور مجید سمیعي با 
حضور در محل بیمارستان امام حسن)ع( بجنورد با بیان اينكه من آينده كشور را بزرگ مي بینم، افزود: ايران مي تواند قدرت بزرگ 
خود را در زمینه تحقیقات به دنیا نش��ان دهد. او با اشاره به دانش��مندان بزرگ ايراني ادامه داد: ما در تمام رشته هاي دنیا بهترين 
متخصصان را داريم و بايد از وجود آنها استفاده كنیم. پروفسور سمیعي با اشاره به اينكه من در طول دوران زندگي خود از دو مورد 
كناره گیري كرده ام، اظهار كرد: يكي از اين موارد سیاست بوده است و اگر خداي ناكرده شخصي، من را به سیاست ارتباط دهد، دشمن 

من و ايران است و قصد دارد، اجازه ندهد كه من با مردم به راحتي ارتباط داشته باشم. 
او افزود: ايران پیش قراول علم و دانش در تمام دنیا بوده است و زماني كه در اروپا اثري از علم و دانش نبود، اساتید بزرگي در ايران 

حضور داشتند، اما بايد در زمان حال حاضر خجالت بكشیم كه چرا ديگر مانند آن زمان نیستیم. 

چهرهروز

دستگاههايقديميچقدرتوانستهانددرمقابلپيشرفتدنيايديجيتالمقاومتكنند

ابزارهاييكهمنسوخنميشوند
گروهگوناگون|

در سال هاي اخی��ر تكنولوژي، با سرعت 
غیرقاب��ل تص��وري در ح��ال پیش��رفت 
است. روزب��ه روز تعداد ابزار ديجیتالي كه به بازار وارد 
مي شود، در حال افزايش است. از سال 1995 تاكنون 
سرعت پیش��رفت تكنول��وژي به حدي ب��اال بوده كه 
مي توان گفت در سال هايي نه چندان دور، تصوير جهان 
امروز به افسانه هاي علمي شباهت داشت. در آن زمان 
ايده ساخ��ت تلفن هاي بي سیم ب��ا قابلیت دسترسي 
به جهان پهناوري از ارتباط��ات، سرگرمي ها، فیلم  ها 
و موسیق��ي بیش از اندازه غیرع��ادي به نظر مي آمد. 
در سال 2005، بس��یاري افراد تصور مي كردند كه با 
ورود تلفن هاي همراه هوشمند و ابزار مدرن ديجیتال، 
استفاده از وساي��ل الكتريكي قديمي كاهش مي يابد. 
اتفاقي كه امروزه ب��ازار تكنولوژي براي سال هاي بعد 
پیش بین��ي مي كند؛ بس��یاري از كارشناسان گفته اند 
كه با ورود نس��ل جديد تلفن ه��اي همراه هوشمند و 
ابزارهاي ديجیتال، دستگاه ه��اي قديمي تر از چرخه 

مصرف خارج خواهند شد. 
گزارش ه��ا اما چیز ديگري را نش��ان مي ده��د. نتايج 
پیش بیني منس��وخ شدن ابزاره��اي ديجیتالي كه در 
س��ال 2005 وارد بازار شده بودن��د، با توجه به آمارها، 
متفاوت ب��وده است. طبق نظرسنج��ي صورت گرفته، 
بسیاري از امريكايي ها، با وجود گسترش نفوذ تلفن هاي 
هوشمن��د و ابزاره��اي ديجیتال م��درن، همچنان از 
دستگاه هاي قديمي استفاده مي كنند.، مهم ترين تاثیر 
جهان ديجیت��ال، بر نحوه استفاده كاربران از فايل هاي 

موسیقي، فیلم و بازي بوده است.
 بسیاري از ابزارهايي كه يكي  پس از ديگري وارد بازار 
ديجیتال شدند، قابلیت دسترسي به موسیقي و فیلم 
را بسیار راحت تر از CD و نوارهاي كاست و ويديويي 
در اختیار كاربران قرار مي دهند. با اين حال، طبق آمار 
به دست آمده، هنوز ح��دود 49درصد از امريكايي ها 
از CD ه��اي موسیق��ي و فیلم استف��اده مي كنند. با 

اينك��ه در بس��یاري از گزارش ه��ا از تحول گس��ترده 
دستگاه هاي پخش ديجیتال در بازار مي گويند اما آمار 
نش��ان مي دهد كه همچنان ابزارهاي قديمي منسوخ 
نشده و تقريبا كاربران بس��یاري دارد. ماشین حساب 
از ديگ��ر ابزاري است كه تحوالت بس��یاري داشته اما 
همچن��ان كارب��ران خود را حفظ ك��رده است. زماني 
كه نرم افزارهاي حس��ابرسي، يكي پس از ديگري وارد 
بازار مي شدن��د، يا با مجهز شدن تلفن هاي هوشمند، 
ب��ه نظر مي رسید كه استفاده از ماشین  حس��اب هاي 
سنتي منس��وخ شود اما همچنان ماشین حساب هاي 
قديم��ي كاربران خ��ود را دارند. طب��ق آمار به دست 
آم��ده، ح��دود 40درص��د از امريكايي ه��ا، همچنان 
ترجیح مي دهند براي فعالیت هاي حسابرسي خود، از 

ماشین حساب هاي قديمي استفاده كنند. 
از آنج��ا كه تلفن هاي همراه، برقراري ارتباط را در 
ه��ر مكاني راحت  كرده و همچن��ان با قابلیت ذخیره 
شماره ه��اي تلفن، اف��راد را از داشت��ن دفترچه هاي 
يادداش��ت و شماره گی��ري بي نی��از كرد، ب��ه راحتي 

جايگزين مناسبي براي دستگاه هاي تلفن شد، هرچند 
كه هزينه  مكالمه با تلفن هاي همراه بس��یار بیش��تر 
از خط��وط تلفن خانگي است. ب��ا اين حال، همچنان 
36درصد از امريكايي ها، از دستگاه هاي تلفن استفاده 
مي كنند و اعتقاد دارند كه تلفن هاي همراه نتوانس��ته 

اين دستگاه را منسوخ كند. 
همان طور كه گفته شد، ابزارهاي مدرن پخش فیلم 
و موسیقي، به سرع��ت وارد بازار هاي ديجیتال شده  و 
كاربران بسیاري دارند. هرچند كه نوارهاي ويديويي به 
دلیل كاهش استفاده در صنعت فیلم سازي و منس��وخ 
شدن دستگاه هاي پخش كننده آنها، تقريبا بي استفاده 
شده اند، اما حدود 17درصد از امريكايي ها، همچنان از 
طرفداران دستگاه هاي پخش نوارهاي ويديويي هستند. 
در اين میان، صفحه هاي گرامافون نیز، طرفداران خاص 
خود را دارند. ع��اوه بر اينكه عده يي براي زنده كردن 
خاط��رات، دستگاه ه��اي گرام را خري��داري مي كنند، 
حدود 11درص��د از امريكايي ها، هنوز هم از خريداران 

صفحه هاي گرام به شمار مي آيند. 

آمارنامه

بازارهنر

پايانتابستاندرسينما
در حالي كه فیلم جديد حامد محمدي 
همچنان پرفروش است، »تابستان داغ« به 
گردونه اكران فیلم هاي تابستاني پیوست. 
در هفته يي كه گذشت »اكس��یدان« 
همچنان به لحاظ فروش در صدر جدول 
قرار گرفت، در حالي كه فیلم »تابس��تان 
داغ« نیز از روز چهارشنبه 8 شهريورماه به 
گردونه اكران فیلم ها افزوده شد. »تابستان 
داغ« ساخته ابراهیم ايرج زاد در مدت 2 روز 

90میلیون تومان فروش را پشت سر گذاشت. پرى ناز 
ايزديار، علی مصفا، مینا ساداتی، يس��نا میرطهماسب، 
مانیا علیجانی و صابر ابر بازيگران اصلی »تابستان داغ« 
هس��تند. »اكس��یدان« ساخته حامد محمدي موفق 
ش��د، طي مدت 80روز 9میلیارد و 150میلیون تومان 
فروش را تجربه كن��د. »فصل نرگس« دومین ساخته 
نگار آذربايجاني در مق��ام كارگردان طي مدت 23روز 
موفق به فروش 200 میلیون توماني شده است. »فصل 
نرگس« در ژان��ر اجتماعي با نگاهي انس��ان دوستانه، 
قصه ي��ي امیدبخ��ش را ب��ه شیوه يي متف��اوت روايت 
مي كند. »سارا و آيدا« آخرين ساخته مازيار میري طي 
23 روز تاكنون يك میلیارد و 750میلیون تومان فروش 
داشته است. اين فیل��م روايت دوستي سارا و آيداست 
كه بر اثر يك اتفاق تبديل به فاجعه يي غیرقابل  جبران 
مي شود. »نهنگ عنبر، سلكش��ن رويا« ساخته سامان 
مق��دم در مدت 114روز اكران تاكنون توانس��ته است 

21 میلی��ارد و80 میلی��ون تومان فروش 
داشته باشد. »رگ خواب« ساخته حمید 
نعمت اهلل كه هفت��ه پاياني خود را سپري 
مي كند، طي م��دت 69 روز 4 میلیارد و 

900 میلیون تومان فروش داشته است. 
»رگ خواب« را معصومه بیات نوشته 
و حمید نعم��ت اهلل آن را كارگرداني كرد 
و در سي و پنجمین جش��نواره فیلم فجر 
موفق ب��ه سه سیمرغ بلورين جش��نواره 
براي بهترين بازيگر نق��ش اول زن، بهترين جلوه هاي 
وي��ژه میدان��ي و بهتري��ن عكس شد. »گ��ذر موقت« 
ساخته افش��ین هاشم��ي در 30 روز موفق به فروش 
210 میلیون توماني شده است. در اين فیلم اسماعیل 
محرابي، مسعود كرامتي، پانته آ بهرام، شقايق دهقان، 
شقاي��ق فراهاني و شبن��م فرشادجو ب��ه ايفاي نقش 
مي پردازند و داستان آن نیز درباره دو پیرمرد است كه 
در شبي تاريك، تصمیمي مفرح مي گیرند. »بیس��ت و 
يك روز بعد« ساخت��ه محمدرضا خردمندان طي 30 
روز تاكن��ون موفق به فروش 810میلیون توماني شده 
است. اين فیلم برگزيده جشنواره فیلم كودك و نوجوان 
اصفهان بوده است. »ساعت 5 عصر« نخستین ساخته 
سینمايي مهران مديري طي م��دت 41 روز موفق به 
فروش 8میلیارد و 200میلیون توماني شده است. قصه 
»ساعت 5 عصر« روايت كننده مشكاتي است كه براي 

همه ما در تهران پیش مي آيد.

»موسيوابراهيم«درآلمان
اداره فرهن��گ شه��ر كل��ن از نمايش 
»موسیو ابراهیم« به نويسندگی، طراحی 
و كارگردانی علیرضا كوشك جالی براي 

اجرا در اين شهر دعوت كرد. 
به گ��زارش ايلن��ا، نماي��ش »موسیو 
ابراهیم« براساس رمان »موسیو ابراهیم و 
گل هاي قرآن« اثر اريك امانوئل اشمیت 
ب��ه نويس��ندگی، طراح��ی و كارگردانی 
علیرضا كوشك جالی با بازى رضا مواليی 

و اشك��ان خطیبی به دعوت اداره فرهنگ شهر كلن 5 
و 6 اكتبر تئاتر كلر شهر كلن روى صحنه می رود. اين 
نمايش در برنامه يی تحت عنوان »يك سفر فرهنگی به 
ايران« اجرا خواهد شد؛ اين نمايش پیش تر كانديداي 
بهترين اجراي سال 2003 در ايالت غرب آلمان، برنده 
جاي��زه بهترين كارگرداني س��ال 85 در ايران از طرف 
انجمن منتقدي��ن خانه تئاتر، كانديد بهترين بازيگران 
اي��ران در سال 85 )هومن برق نورد( و اشكان خطیبي 
در س��ال 96 از طرف انجمن منتقدين خانه تئاتر شده 

اس��ت. اين نمايش در س��ال 85 در تاالر 
چهارسو مجموعه تئاتر شهر با بازي بهزاد 
فراهاني و هومن برق نورد به صحنه رفته و 
لقب پرفروش تري��ن نمايش سال را از آن 
خود كرد. همچنین اي��ن اثر در بازتولید 
خ��ود در سال 95 با ب��ازي رضا مواليي و 
اشك��ان خطیبي در سال��ن كنش معاصر 
)پايتخت( ركورد ف��روش اين تماشاخانه 
را در س��ه م��اه اجراى خود شكس��ت. از 
ديگر عوامل مي توان به آيدين قشقاقي )طراح پوستر و 
بروشور(، مهرداد تقوي و سیدفرشاد هاشمي )دستیاران 
كارگ��ردان(، مه��رداد تق��وي )اجراي دك��ور(، آناهیتا 
درگاهي )مدير صحنه(، رض��ا پژوهش )تصويربرداري 
و ساخ��ت تی��زر(، مصطفي پیرهادي )عك��اس(، سارا 
حدادي )مدير روابط عمومي و مش��اور رسانه يی( اشاره 
كرد. نمايش »موسیو ابراهیم« به نويسندگی، طراحی و 
كارگردانی علیرضا كوشك جالی، 5 و 6 اكتبر در شهر 

كلن كشور آلمان روى صحنه خواهد رفت. 

افتتاحجشنوارهآيينيوسنتيباشاهنامهخواني
نمايش هاي  هجدهمی��ن جش��نواره 
آيیني و سنتي ب��ا افتتاحیه يي مردمي و 
با حضور نمايش��گران آيین��ي و سنتي و 
مديران مركز هنرهاي نمايشي آغاز شد. 

به گزارش ايلنا، اين جشنواره با حضور 
گسترده مردم در محوطه بیروني مجموعه 

تئاتر شهر آغاز به كار كرد. 
افتتاحیه اي��ن جش��نواره، هیچ گونه 
سخنران��ي نداشت و به ج��اي برنامه يي 

رسمي، قطع��ات كوتاه نمايش آيین��ي و موسیقي با 
حض��ور تماشاگران اجرا ش��د. در اي��ن برنامه مرشد 
میرزاعلي به اج��راي نقالي و شاهنامه خواني پرداخت. 
سپس كودكان و نوجوانان حاضر در بخش جوانه هاي 
نمايش��ي به اجراي قطعات نمايشي در پاتوق كودكان 
و نوجوان��ان پرداختند. همزمان با اجراي اين قطعات، 
گروه هاي موسیقي نیز ب��ا فاصله يي اندك، بر سكوي 
میان��ي مجموعه تئاتر شه��ر حركات م��وزون آذري 
انجام دادند. همراه با اجراي برنامه هاي فضاي بیروني، 
گروه هاي حاض��ر در بخش صحنه يي نیز نمايش هاي 
خود را در سالن هاي مختلف میزبان جش��نواره، روي 
صحنه بردند. نمايش هاي بخش قهوه خانه هم از جمله 
آثاري بودند كه مورد استقبال تماشاگران قرار گرفتند. 

در نخستین روز جش��نواره، محوطه 
باز تاالر وحدت شاهد اجراي نمايش هاي 
گوناگوني همچون ترنا بازي، نقالي، آيین 
لزگ��ي و... بود و گروه ه��اي موسیقي نیز 

برنامه هاي ويژه خود را برگزار كردند. 
در فاصله میان اج��راي اين برنامه ها، 
مديران و مس��ووالن جش��نواره همچون 
داوود فتحعلي بیگ��ي، دبی��ر جش��نواره، 
محمدحس��ین  و  صالح پ��ور  اردشی��ر 
ناصربخ��ت نكاتي را درباره آيین هاي نمايش��ي ايراني 
بی��ان كردند. همچنین مهدي شفیعي مدير اداره كل 
هنرهاي نمايشي با تبريك عید قربان گفت: »آيین هاي 
ارزشمند ما همیشه در اعیاد كه به نوعي نقطه عطف 
هس��تند، ظهور و بروز بیشتري پیدا مي كنند. هر چه 
بیشتر در جهت به روز شدن اين آيین ها بكوشیم، قطعا 

فرهنگ پربارتري خواهیم داشت.«
شفیعي با ابراز قدرداني از حضور تماشاگران و تاش 
برگزاركنندگان جشنواره اضافه كرد: »عاقه و استقبال 
شما نش��ان مي دهد كه اين آيین ها همچنان زنده اند 
و فرهنگ ايراني اسامي همیشه پايدار است.« بخش 
قهوه خانه با مديريت عظیم موسوي هر شب از ساعت 

21 تا 23 در محوطه بیروني تاالر وحدت برپاست. 

تحققوعدههاي
انتخاباتيماكرون

لوموند:
لومون��د  روزنام��ه 
به موضوع  فرانسه  چاپ 
كه  كاري  قان��ون  تغییر 
ماك��رون،  ريیس جمهور 
را  آن  وع��ده  فرانس��ه 
تبلیغ��ات  دوران  در 
خود  رياست جمه��وري 
داده بود،  پرداخته است. 
براس��اس اي��ن گزارش، 

 ماك��رون 3روز پی��ش تغیی��ر قانون ك��ار را به 
پارلمان فرانس��ه ارائه داد. روزنامه لوموند،  تیتر 
اول خود را اين چنین نوشته، » كار: نسخه هايي 
ك��ه تغییر مي كنند« همچنی��ن در زير تیتر آن 
آمده است كه اتحاديه ها چن��د پاره شده اند  اما 
كارفرمايان راضي هستند. براساس طرح امانوئل 
ماكرون،  تغییرات پیشنهادي دست كارفرمايان 
را ب��راي استخ��دام و اخ��راج نیروي ك��ار بازتر 
مي كن��د. همچنین ب��ه مدي��ران شركت ها اين 
امك��ان هم داده مي شود تا ب��ر سر موضوعات و 
مسائل بیشتري با كاركنان خود به طور مستقیم 
مذاكره كنند. در اين طرح سقف مشخصي براي 
می��زان پرداخت ها به افرادي ك��ه از كار بركنار 
مي شون��د در نظر گرفته شده اس��ت. اين اقدام 
ب��ا هدف ايجاد تغییرات��ي در اقتصاد كم تحرك 
فرانس��ه و كاهش نرخ بیكاري صورت مي گیرد. 
نرخ بیكاري درحال حاضر در فرانسه 9.5درصد 

گزارش شده است. 

گاردين
گاردي��ن  روزنام��ه 
چاپ انگلس��تان هم به 
موض��وع دانش آم��وزان 
تنب��ل پرداخت��ه است. 
روز  چند  موض��وع  اين 
پی��ش هم ط��رح شده 
بود. بنابر اين گزارش  در 
يك��ي از مدارس دستور 
لندن  انگلیس��ي  زب��ان 

چن��د دانش آموز به دلیل اينكه نتوانس��ته 
بودند نمره قبولي در اين آزمون به دست آورند 
از باال رفتن به كاس ديگر محروم و از مدرسه 
اخ��راج شده بودند. اولیاي اين دانش آموزان در 
همین ارتباط شكاي��ت كردند. گاردين در اين 
ب��اره نوشت كه مدرسه گرامر از موضع خودش 
عقب نش��یني كرده اس��ت و دانش آموزاني كه 
نمره قبول��ي نگرفته ان��د را مج��وز داده هفته 
آينده بدون هیچ شرط��ي مي توانند به مدرسه 

برگردند. 

نيويوركتايمز
نیوي��ورك  روزنام��ه 
تايم��ز ه��م نامه ي��ي را 
نش��ان  كه  كرده  افش��ا 
مي ده��د روزها پیش از 
آنكه جیمز كومي، مدير 
اخراج  اف ب��ي آ  ي  سابق 
شود،  ترامپ پیش نويس 
نامه اخراج او را به همراه 
يكي از مشاورانش تهیه 

ك��رده بود. به گ��زارش اين روزنام��ه كه بازتاب 
زي��ادي در رسانه هاي ديگ��ر امريكايي داشت، 
 راب��رت مولر،  مدير سابق اف ب��ي آ  ي كه از سوي 
وزارت دادگس��تري براي تحقی��ق در امر روابط 
اردوي تبلیغات��ي ترامپ با روسیه منصوب شده 
 به اين نامه دست يافته است. محتويات اين نامه 
نش��ان مي دهد ترامپ آگاهانه در نظر داشته كه 
كوم��ي را اخراج كن��د. بنا به نوشت��ه نیويورك 
تايمز، اين روزنامه نتوانس��ته است به نسخه يي 
از اين نامه دست يابد و اينكه مش��خص نیست 
ترامپ ت��ا چه ان��دازه آگاهان��ه روي تحقیقات 
روسیه يي ك��ه كومي درباره آن تحقیق مي كرد، 

متمركز بوده است. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

اجرايوصيتعجيبآقاينويسنده
»تري پرچت« نويس��نده مجموعه رمان  
»جهان صفحه« پیش از مرگش وصیت كرده 
بود با غلتك از روي هارد رايانه اش رد شوند 
و رمان هاي چاپ  نش��ده اش را از بین ببرند. 
به گزارش»گاردين« آثار ناتمام و چاپ  نشده 
»تري پرچت« رمان نويس علمي � تخیلي كه 

سال 2015 از دنیا رفت براساس وصیت او توسط يك غلتك براي همیش��ه از بین 
رفت. مراسم رد شدن غلتكي از كمپاني »جان فولر« كه »ارباب جريكو« نام داشت 
از روي هارد كامپیوتر »پرچت« پیش از شروع نمايشگاهي با محوريت آثار و زندگي 
اين نويسنده سرشناس برگزار شد. »پرچت« كه مجموعه رمان هاي»جهان صفحه« 
مش��هورترين اثر او محسوب مي شود، مارس 2015 در 66 سالگي و پس از مدت ها 
دست و پنجه نرم كردن با بیماري آلزايمر فوت كرد. او كه سال 2009 نشان شوالیه 
را از سوي ملكه الیزابت انگلس��تان دريافت كرده ب��ود در سال هاي پاياني عمرش، 
توانايي هاي خود را به تدريج از دست داد اما با روحیه يي بسیار باال و با كمك گرفتن 
از فناوري هاي روز به كار خلق آثار ادبي ادامه مي داد و از حضور در اجتماعات عمومي 
خودداري نمي كرد. به گزارش ايسنا، پس از مرگ پرچت »نیل گیمن« دوست او كه 
خود از معروف ترين نويسندگان آثار علمي- تخیلي است، اعام كرد »پرچت« وصیت 
ك��رده هارد رايانه اش ك��ه حاوي تمام آثار ناتمام اوست وسط يك جاده قرار گیرد و 
يك غلتك از روي آن رد شود و همه را نابود كند. با اين حال،  چنین صحنه يي كه 
رگه هايي از شوخ  طبعي همیشگي نويسنده فقید را به همراه داشت چندان به مذاق 
هوادارانش خوش نیامد و آنها با لحني غم انگیز به اين خبر و ويديوي منتش��ر شده 
از اجراي وصیت »پرچت« واكنش نشان دادند. آنچه از هارد كامپیوتر اين نويسنده 
انگلیسي باقي مانده در نمايشگاه»تري پرچت: جهان او« كه در موزه سالزبري برگزار 
مي شود به نمايش درمي آيد. اين نمايش��گاه از 16سپتامبر آغاز به كار مي كند و تا 
13ژانوي��ه ادامه خواهد داشت. »پرچت« در سال هاي پاياني عمرش هم با همراهي 
ديگران به نگارش كتاب ادامه مي داد. پس از مرگ اين رمان نويس، دو كتاب جديد 
از او روانه بازار شد كه يكي از آنها »تاج چوپان« � آخرين و چهل و يكمین جلد از 

مجموعه »جهان صفحه« � بود. 

امنترينكشورخاورميانه ايران؛
نش��ريه سفري »التیتودزالي��ف« ايتالیا 
نوشت: ايران امن تري��ن و میهمان نوازترين 
كشور خاورمیانه و داراي ثروت هاي فرهنگي، 
طبیعي و تاريخي منحصر به فردي است كه 
توان جذب و افسون كردن هر مسافري را با 
فرهنگ خود دارد. اين نش��ريه ايتالیايي، در 

گزارشي مصور از گردشگري در ايران كه با بیتي از اشعار حافظ آغاز شده است، با 
اشاره به اينكه اكنون بهترين فصل براي سفر به ايران است، افزود: در ايران از كتاب 
غزلیات حافظ بزرگ ترين شاعر ايراني در قرن 13 میادي، براي فال گرفتن استفاده 
مي شود و برخي معتقدند كه در آن پیشنهادهايي براي حل مشكات روزمره وجود 
دارد. در كنار مقبره او در شیراز افرادي هستند كه در ازاي دريافت مقدار كمي پول 
فال حافظ مي گیرند. اما رسوم و ارتباط با گذشته در ايران همگام با مدرنیزه شدن 
به پیش مي روند. التیتودزاليف در بخش هايي ديگر از گزارش خود نوشت: گذشته 
و ح��ال با يكديگر در كش��وري ادغام مي شوند ك��ه در آن تمام آنچه براي جذب و 
فريفتن چشمان، ذهن و فانتزي خلق شده است، وجود دارد. ايران باستان از زمان 
ماركو پولو كه 700 سال پیش از آن گذشت، همواره جذابیت زيادي براي مسافران 
داشته و امروز هم با معماري هاي نفیس مساجد و امارت هاي خود كه نشأت گرفته 
از تاري��خ هزاران ساله و غناي فرهنگي، طبیعي و تاريخي منحصر به فردش است، 

براي گردشگران جذابیت زيادي دارد. 
به چشمان مسافر، گنبدهاي آبي رنگ و سازه ها و شواهد تاريخي فرهنگي كه در 
ايران از تهران پرهرج و مرج و شلوغ تا اصفهان و يزد و شیراز كه گهواره تمدن اين 

كشور است وجود دارد، فراموش نشدني و بسیار ارزشمند است. 
سف��ر به ايران با شه��ر تهران آغاز مي شود، پايتختي ب��ا 14میلیون جمعیت و 
ترافیك ه��اي سنگین كه توسعه شهري آن به ستاره ها رسیده و معرف نبض ايران 
است. بازديد از همه موزه ها و شهرها ممكن نیست زيرا بسیار زياد هستند. اما نبايد 
بازدي��د از كاخ گلس��تان را كه معروف به تخت طاووس اس��ت، از دست داد كه در 
آغاز قرن 19 توسط آغا محمدخان قاجار ساخته شد. همچنین موزه جواهرات كه 

منحصر به فرد است. 

تاريخنگاري

سالروز شهادت رهبر »دليران تنگستان« 
12 شهريور سال 1294 ريیس��علي دلواري فرمانده 
نیروهاي مقاومت تنگس��تان در برابر نیروهاي انگلیسي 
ب��ه شهادت رسید به همین دلیل سالروز كش��ته شدن 
ايشان در تقويم به نام روز ملي مبارزه با استعمار انگلیس 
نامگذاري شده است. ريیس��علي دلواري در سال 1261 
هجري شمسي برابر با 1882 میادي )1299 قمري( در 
روستاي دلوار از توابع تنگستان متولد شد. ريیسعلي دوران 
كودكي خود را مثل ديگر كودكان آن روزگار گذراند. در 
هفت سالگي به مكتب رفت و قرآن و گلستان و نظامي و 
شاهنامه را آموخت. وي تا قبل از استبداد صغیر و ورود 
انگلیسي ها به بوشهر در كنار پدرش كدخدايي مي كرد، 
زراعت داشت و به شیخ نش��ین هاي اطراف سفر مي كرد. 
 ب��ا شروع نهضت مش��روطیت، ريیس��علي در حالي كه

 24 سال بیشتر نداشت ازجمله پیشگامان مشروطه خواه 
در جنوب ايران شد و همكاري نزديكي با محافل انقابي 
و عناصر مش��روطه طلب در بوشهر، تنگس��تان و دشتي 
آغاز كرد. دل��واري با همراهي ديگر مش��روطه خواهان، 
بوشه��ر را از حاكمیت استبداد قاجاري��ه خارج كرد. در 
آغاز جن��گ جهاني اول در سال 1914 ق��واي روس از 
شمال و نیروهاي انگلستان از جنوب، ايران را در معرض 
هج��وم قرار دادند و كش��تي هاي جنگي انگلس��تان در 
مقاب��ل بوشهر لنگر انداختند و نیروهاي اشغالگر در 17 
م��رداد 1294 به ص��ورت تدريجي قص��د اشغال بوشهر 
و نواح��ي ساحلي اط��راف را داشتند. ي��ك روز پس از 
اشغ��ال بوشهر، 14 نفر از ساكن��ان آن علیه اشغالگران 

اعتراض كردند، ولي چ��ون اهل جدال و اسلحه نبودند 
دستگیر و به هندوستان تبعی��د شدند. همزمان با اين 
تحوالت، نیروهاي امنیتي بريتانیا در يك اقدام بي سابقه 
و غیرقانوني، كنسول آلمان در بوشهر را به همراه دو نفر 
از ماموران يك شركت تجاري آلمان به اتهام جاسوسي 
علی��ه انگلیس بازداشت و ب��ه هندوستان تبعید كردند. 
اين عمل نقض آشكار بي طرفي و حتي استقال ايران 
بود و به همین دلیل نیز خش��م علما، مردم، خوانین و 
در راس همه ريیس��علي را برانگیخ��ت و او را واداشت 
تا بر شدت مبارزه علیه انگلس��تان بیفزايد.  ريیسعلي 
همراه دوستش خالو حسین دشتي در اوايل ماه رمضان 
1333هجري قم��ري، در عمارت حاج سیدمحمدرضا 
كازرون��ي، پ��س از مذاكرات��ي با وي آمادگ��ي خود را 
براي دفاع از بوشهر و جلوگیري از پیش��روي نیروهاي 
انگلیسي اعام كردند و در يورش هاي شبانه ضربات و 
تلفات موثري بر انگلیسي  ها وارد آوردند. در يكي از اين 
شبیخون ه��ا، كه در 21 تیر 1294 برابر با دوم رمضان 
1333 هجري قمري رخ داد، ريیسعلي دو نفر از افسران 
بلندپايه انگلیس��ي را به همراه 11 نفر سرباز هندي از 
پاي درآورد و نیروهاي ريیسعلي بدون تلفات برگشتند. 
اي��ن پیروزي بیش از آنكه اهمیت نظامي داشته باشد، 
اهمیت سیاسي رواني داشت. اين اقدام وحشت مردم از 
انگلیس را كم كرد و سبب شد ابهت اين دشمن پرآوازه 
در اذهان شكسته شود. جنگ میان دلیران تنگستان به 
رهبري ريیسعلي دلواري از يك سو و نیروهاي بريتانیا و 

خوانین متحد آنان از سوي ديگر به طور پیاپي و پراكنده 
تا شهريور 1294 خورشیدي ادامه يافت و انگلیسي ها 
نتوانستند بر ريیسعلي و يارانش برتري يابند.  ريیسعلي 
در محل��ي به ن��ام »تنگك صفر« هنگ��ام شبیخون به 
ق��واي بريتانیا توسط فردي نف��وذي و اجیر شده به نام 
غامحسین تنگكي، از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت 
و در 33 سالگي كش��ته شد. تاريخ شبیخون مذكور و 
كشته شدن ريیسعلي دلواري در همه منابع، شب 23 
ش��وال 1333 قمري برابر با 3سپتامبر 1915 میادي 

نقل شده است. 
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