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   راه نجات صنعت از تله فقر  
 مسعود نيلي    

واكاوي نقش ايدرو در توس��عه آينده صنعتي كش��ور از دو جهت چندان س��اده 
به نظر نمي رس��د. از يك س��و همچنان در كشور فاقد مدل توسعه صنعتي مناسب 
هس��تيم. اگرچه براي نخستين بار در س��ال 1381 سند استراتژي توسعه صنعتي 
به رش��ته تحرير درآمد اما آنچنان كه مصوب ش��ده مورد توجه قرار ندارد. از سوي 
ديگر به ويژه طي 15سال اخير، سازمان گسترش و نوسازي صنايع با دگرگوني هاي 
متعددي همراه بوده و كماكان درخصوص ماموريت و رسالت محوري آن اتفاق نظر 
وجود ندارد. در س��ال هاي دور اما مي شد تعريف و رسالت واضح تري از اين سازمان 
بيان كرد. در سال 1346 كه ايدرو آغاز به كار كرد، ماموريت اصلي آن ايجاد صنعت 
بود هر چند كه طي سال هاي بعد در حوزه هايي نظير نساجي و صنايع قند، كاركرد 
نوس��ازي نيز مورد توجه قرار گرفت. اما مي ت��وان گفت طي اين مقطع صنايعي در 
مقياس بخش صنعت كنوني وجود نداشت و سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي 
تنها به زير 3درصد در س��ال 1346 مي رس��يد. در گذر از اين سال ها، امروز اقتصاد 
ايران 5 برابر بزرگ تر ش��ده و اين درحالي اس��ت كه صنعت رشد 30برابري داشته 
است.  صنعت كشور از بدو آغاز به كار خود بر مبناي يك استراتژي نانوشته»پاسخ 
به نياز داخل« فعاليت داش��ته است. بعدها اما رسما استراتژي»جايگزيني واردات« 
مطرح مي شود. بر اين اساس مي توان گفت، صنعت ايران طي دهه هاي مختلف بين 
دو مرز استراتژي جايگزيني واردات و خودكفايي حركت كرده است. در واقع توليدات 
كشور كمتر بر مبناي برونگرايي و صادرات و به عبارت ديگر پاسخ به نيازهاي جهاني 
از كارخانجات خارج شده اند. همچنين صادراتي كه امروز وجود دارد عمدتا از منابع 
طبيعي و معدني كشور تغذيه مي شود و صدور كاال بر مبناي عواملي نظير تكنولوژي، 

بهره وري، نوآوري و اساسا ايجاد ارزش افزوده كمتر به چشم مي خورد. 

ركود يا ريزش قدرت خريد؟
كليدواژه يي كه ظرف چند سال گذشته ابتدا به صورت صحيح به كار مي رفت و 
اكنون به اشتباه مورد استفاده قرار مي گيرد، مفهومي به نام »ركود« است. از رهگذر 
علم اقتصاد، ركود به نوساناتي گفته مي شود كه كوتاه مدت در روند كلي فعاليت هاي 
اقتصادي رخ مي دهد س��پس برطرف مي ش��ود. اگرچه لزوما رونق جايگزين ركود 
نخواهد ش��د اما نمي توان به هر نوع كسادي در فعاليت هاي اقتصادي ركود گفت. 
امروز به اش��تباه گفته مي شود بس��ياري از واحدهاي صنعتي كشور در ركود قرار 

دارند. اما اين كسادي در بازار چه علتي دارد؟
در فاصله س��ال هاي1386تا 1392 اتفاقاتي در بازار داخلي ايران رخ داد كه 
واكاوي ماوقع و پيامدهاي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است. پيامدهايي كه 
ماندگار ش��دند و امروز به س��ادگي نمي توان اين آثار نامبارك را از چهره صنعت 
كش��ور زدود. چنانكه متوس��ط سطح درآمد خانوار ش��هري و روستايي در سال 
1392 به ترتيب حدود 22و 38درصد نس��بت به س��ال 1386 با كاهش مواجه 
شد. رخدادي كه از جنگ تحميلي تا به امروز بي سابقه بوده است. در نتيجه اين 
اتفاق، س��طح تقاضا براي محصوالت مختلف ازجمله توليدات صنعتي در س��ال 
1392 تقريبا معادل س��طح تقاضا در سال هاي 1380و1381 رقم خورد. افزون 
بر اين ميزان تقاضا براي كاالهاي س��رمايه يي نيز وارد روند نزولي خود شد و بر 
اين اساس ميزان س��رمايه گذاري در سال 1392 تقريبا معادل همين ميزان در 
س��ال 1380 به ثبت رسيد. حس��ب تصادف، مقدار مخارج دولت به قيمت ثابت 
ب��ه عنوان مصرف كننده ديگر كاالهاي صنعتي نيز به حدود ميزان ياد ش��ده در 
س��ال هاي 1380و1381 رسيد. به بيان ساده تر، صنعت كشور در پاسخگويي به 
تقاضاي داخلي به اندازه س��ال هاي1380و1381 مصرف كننده دارد و آن ميزان 
رش��د ظرفيت توليدي كه از س��ال 1381 تاكنون در بخش صنعت محقق شده 
اكنون با معضل فروش در بازار داخلي كشور دست و پنجه نرم مي كند. در واقع 
نوعي كاهش حقيقي تقاضا رخ داده و با تزريق پول نمي توان آن را برطرف كرد؛ 
چراكه اساس��ا قدرت خريد اقتصاد كاهش يافته و اين درحالي اس��ت كه بخش 
صنعت بي اعتنا به اين اتفاق، روند رو به رش��د خود را دنبال مي كرده اس��ت. در 
س��ال هاي 1391و1392 اما دو كاهش شديد در ارزش افزوده بخش صنعت رخ 
داد و اين بخش حدود 17درصد كوچك تر شد؛ رشدي منفي كه حتي در دوران 
جنگ تحميلي نيز سابقه نداشت. اما با رشدهاي مثبت سال هاي 1393و 1394 

بخشي از اين عارضه جبران شد. 
ادامه در صفحه 14 
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كارشناسان در گفت وگو با »تعادل« از تاثير تغييرات كابينه بر توسعه مي گويند

ديدگاه هاي نظري تغيير كابينه
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موفقيت شفاف سازي امور ملكي
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امريكايي ها شركت توتال را متهم كردند كه بين 
سال هاي 1374و 1383 براي اينكه در ايران قرارداد 
نفتي منعقد كند، رش��وه دادند. پس از اينكه قرارداد 
اخير نفتي بين كنسرس��يوم توتال، ش��ركت دولتي 
نفتي چين و ش��ركت پتروپارس امضا شد، مخالفان 
دولت يازدهم و دوازدهم وارد ميدان شدند و پس از 
اينكه موفق به بر هم زدن قرارداد با مطالب مطروحه 
خ��ود نش��دند، ادعاي افش��اي »مدارك و اس��ناد« 
پيرامون پرداخت رش��وه از سوي ش��ركت توتال در 
اي��ران را مطرح كردن��د. مداركي كه ماخذ اصلي آن 
وزارت دادگستري و كميس��يون بورس اوراق بهادار 
امريكاس��ت. در اينجا نكته قابل توج��ه در ابتدا اين 
اس��ت كه در نتيجه اين اظهارات از س��وي مخالفان 

دولت، مشخص شده است...

واكاوي نق��ش ايدرو در توس��عه آينده صنعتي 
كش��ور از دو جهت چندان س��اده به نظر نمي رسد. 
از يك س��و همچنان در كش��ور فاقد مدل توس��عه 
صنعتي مناسب هس��تيم. اگرچه براي نخستين بار 
در سال 1381 سند اس��تراتژي توسعه صنعتي به 
رش��ته تحرير درآم��د اما آنچنان كه مصوب ش��ده 
م��ورد توجه قرار ندارد. از س��وي ديگر به ويژه طي 
15سال اخير، س��ازمان گسترش و نوسازي صنايع 
با دگرگوني ه��اي متعددي همراه ب��وده و كماكان 
درخصوص ماموريت و رس��الت مح��وري آن اتفاق 
نظر وجود ندارد. در سال هاي دور اما مي شد تعريف 
و رس��الت واضح تري از اين س��ازمان بيان كرد. در 
س��ال 1346 كه ايدرو آغاز ب��ه كار كرد، ماموريت 

اصلي آن ايجاد صنعت بود...

چه كسي رشوه گرفت؟

   راه نجات صنعت از تله فقر  
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 بورس ارز 
مدل ايراني »فاركس«

پ��س از آنكه با مخالفت تج��ار و صاحبان صنايع 
به ويژه اعض��اي اتاق بازرگاني ايران موضوع راه اندازي 
بورس ارز در نيمه دوم سال 1391 منتفي اعالم شد، 
طي سال هاي اخير در چندين مرحله رييس كل بانك 
مركزي و همچنين رييس سازمان بورس از راه اندازي 
اين ب��ورس اما تح��ت عنوان ب��ازار آت��ي ارز پس از 
تك نرخي شدن نرخ ارز خبر داده اند. براي نخستين بار 
علي صالح آبادي رييس اس��بق سازمان بورس، درباره 
راه اندازي بازار ارز گفته بود: »در حال حاضر راه اندازي 
ب��ازار فيزيكال ارز مدنظر بوده و راه اندازي قرارداد آتي 
ارز فعال مطرح نيس��ت، زيرا شرايط راه اندازي بازار ارز 
نسبت به گذشته مهياتر ش��ده و محدوديت ها كمتر 
است.« راه اندازي بورس ارز از زبان علي طيب نيا وزير 
كنوني امور اقتصادي و دارايي نيز بارها مطرح شده و 
وعده داده بود كه »در سال 1394 بورس ارز راه اندازي 
خواهد ش��د.« در اواخر مرداد س��ال 1391 همزمان 
با نوس��ان هاي ش��ديد قيمت ارز، دولت احمدي نژاد 
به دنبال يافتن راهكاري ب��راي تعادل در قيمت ارز با 

راه اندازي ايده بورس ارز بود ...

 محمود خاقاني   

 مسعود نيلي   

 آغاز عمليات اعزام حجاج ۹۶ 
از نهم مردادماه

عمليات اعزام 86هزار زائر حج تمتع امسال از 9 مردادماه آغاز مي شود. 
به گزارش ايس��نا، علي عابدزاده رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري در نشست 
هماهنگي عمليات حج تمتع كه با حضور سرپرس��ت معاونت سازمان حج و زيارت، 
سرپرس��ت ش��ركت هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران، معاون عمليات ش��ركت 
فرودگاه ه��ا و ناوبري هوايي، مع��اون فرودگاهي ف��رودگاه بين المللي حضرت امام 
خميني)ره(، نمايندگان امنيتي و انتظامي و... برگزار ش��د، اظهار اميدواري كرد: با 
هم��كاري و همراهي تمامي بخش ها و انجام وظيفه به موقع براي س��ربلندي ايران 

اسالمي و مردم عزيز كشورمان شاهد انجام عمليات موفقيت آميز باشيم. 
وي ضمن تاكيد بر اولويت قرار دادن پروازهاي حج در فرودگاه هاي كشور افزود: 
پروازهاي حج تمتع از بار معنوي بااليي برخوردار اس��ت و تمامي انتظارات معطوف 
ب��ه عملكرد شماس��ت به همين منظ��ور تمامي مديران و مس��ووالن دخيل در امر 

پروازها سرعت و دقت در اين خصوص را لحظه يي از ياد نبرند. 
در ادام��ه مرتضي دهقان معاون هوانوردي و امور بين الملل س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري به ارائه گزارش��ي در خصوص زم��ان اعزام زائران به ح��ج تمتع پرداخت 
و اظهارداش��ت: پروازهاي حج تمتع از 20 فرودگاه كش��ور ش��امل اردبيل، اروميه، 
اصفه��ان، اهواز، بوش��هر، بندرعباس، بيرجن��د، تبريز، تهران )ف��رودگاه بين المللي 
حضرت امام خميني(، رش��ت، زاهدان، زنجان، س��اري، ش��يراز، كرمان، كرمانشاه، 

گرگان، مشهد، همدان و يزد انجام مي گيرد. 
وي با بيان اينكه پيش پرواز عمليات حج تمتع در تاريخ 96/5/3 انجام مي شود 
اف��زود: عمليات رف��ت 86هزار زائر حج تمتع امس��ال از 96/5/9 آغاز و در 96/6/4 
پاي��ان مي يابد و همچنين عمليات برگش��ت حج��اج از 96/6/15 از جده به مقصد 

تهران آغاز و آخرين پرواز از مدينه منوره در تاريخ 96/7/4 پايان مي يابد. 
دهقان همچنين خواس��تار اطالع رس��اني به موقع از انج��ام پروازها يا تاخيرات 

احتمالي به صورت آنالين به تمامي واحدهاي ذي ربط و همچنين زائران شد. 
به گفته وي 50درصد پروازهاي حج امس��ال توس��ط ايران اير و مابقي توس��ط 

شركت هاي هواپيمايي طرف سعودي انجام مي شود. 
فرهمند سرپرس��ت معاونت سازمان حج و زيارت نيز از دست اندركاران عمليات 
پروازي حج تمتع امس��ال خواستار شد تمامي پروازها بدون تاخير و به موقع انجام 

شود چرا كه عمليات حج امسال به صورت فشرده صورت خواهد گرفت. 
وي افزود: تيمي از اعضاي كنسولگري ايران در كشور عربستان مستقر و تمامي 
ويزاهاي زائران به صورت الكترونيكي صادر ش��ده است همچنين از پيش بيني شده 
است به افراد ممنوع الخروج قبل از اعزام به فرودگاه اطالع رساني شود تا در صورت 
امكان نس��بت به رفع مشكالت مورد نظر اقدام الزم صورت گيرد.  فرزانه شرفبافي 
- مديرعامل ايران اير - نيز از انجام برنامه ريزي هاي الزم براي انجام عمليات پروازي 
حج تمتع خبر داد و گفت: هم اكنون نماينده ش��ركت هواپيمايي جمهوري اسالمي 

ايران براي انجام هماهنگي الزم در كشور عربستان مستقر شده است. 



 ن�واب و اعض�اي هيات رييس�ه مجلس با 
رييس جمه�ور دي�دار مي كنن�د؛ ف�ارس   نواب و 
اعضاي هيات رييس��ه مجلس ب��راي گفت وگو درباره 
كابينه دولت دوازدهم به زودي با رييس جمهور ديدار 
مي كنند. عل��ي الريجاني رييس مجلس دهم توصيه 
كرده است اين ديدار براي اعالم نظر مجلس به دولت 
درباره كابينه آينده انجام ش��ود. مقرر ش��ده مسعود 
پزشكيان نايب رييس اول پارلمان، برنامه ديدار هيات 

رييسه مجلس با رييس جمهور را هماهنگ كند. 
 حس�ين فريدون ب�ه بيمارس�تان منتقل 
ش�د؛ ايرنا    حس��ين فريدون، برادر رييس جمهوري 
در دادس��راي تهران با مش��كالت جسمي مواجه و با 
آمبوالنس به يكي از بيمارستان هاي خصوصي تهران 
منتقل ش��د. حس��ن عباس��ي، مدير رواب��ط عمومي 
اورژان��س ته��ران با اع��الم اين خبر افزود: حس��ين 
فري��دون، ديروز - دوش��نبه 26 تي��ر- در مراجعه به 
دادسراي تهران دچار مشكالت جسمي شده بود كه 
پس از تماس با اورژانس 115، به وسيله يك دستگاه 
آمبوالنس به يكي از بيمارستان هاي خصوصي شمال 

تهران منتقل شد. 
 پس�ت معن�ا دار نوبخت؛ تع�ادل   محمد باقر 
نوبخت پس��تي را در اينس��تاگرام خود منتش��ر كرد. 
نوبخت در اين پست نوشت: دولت به تنهايي نمي تواند 
اقتصاد مقاوم را شكل دهد، دولتي كه منابع او به نوعي 
به درآمدهاي نفتي آن هم درآمدهايي كه با نوس��انات 
قيمت نفت مي تواند نوس��ان داشته باشد متصل شود، 
قطعاً از اي��ن تكانه ها مصون نخواهد بود اما اگر اقتصاد 
با مردم اداره ش��ود مي توانيم نسبت به پايداري و ثبات 

اقتصادمان صحبت كنيم. 
 پي�روزي موص�ل، آب�روي امري�كا را بُ�رد؛ 
صداوس�يما   رييس قوه قضاييه با اش��اره به پيش��رفت 
جبه��ه مقاومت و نابودي داعش گفت: پيروزي موصل، 
آبروي امريكا و كشورهاي سلطه را برد و نقش منافقانه 
و سلطه گري امريكا بيشتر مشخص شد. آيت اهلل صادق 
آملي الريجاني در جلسه مسووالن عالي قضايي با اشاره 
ب��ه آزادي موص��ل افزود: پيش��رفت هايي كه در جبهه 
مقاومت در سوريه اتفاق افتاده كار بسيار عظيمي است 
اما رسانه هاي غربي كه كوچك ترين مساله را تبديل به 
يك مس��اله بزرگ بين المللي مي كنند اين مسائل را با 
تعم��د ناديده مي گيرند. رييس قوه قضايي��ه ادامه داد: 
نق��ش مرجعيت در ع��راق، نيروهاي بس��يج مردمي و 
حمايت هاي بي دريغ ايران دست به دست هم داد و در 

موصل اين آزادي صورت گرفت. 
 برگزاري جلسات كميته تعامل فراكسيون 
اميد با دولت؛ ايلنا    عضو كميته تعامل فراكس��يون 
اميد براي تش��كيل كابينه دوازدهم با اشاره به انجام 
تصميم گي��ري نهايي اين فراكس��يون درب��اره نحوه 
اعط��اي راي اعتم��اد ب��ه كابينه در نشس��ت مجمع 
عمومي، به تشريح عملكرد كميته تعاملي كه به اين 
منظور تشكيل شده بود، پرداخت و گفت: اميدواريم 
ش��ايعات درباره عدم تحقق مطالبات مردم در كابينه 
دوازدهم در حد گمانه زني باش��د.  بهرام پارس��ايي با 
اشاره بر تعامل خوب و هميشگي دولت با فراكسيون 
اميد، ابراز اميدواري كرد كه معرفي كابينه دوازدهم 
ب��ا هماهنگي و تعامل دوطرفه انجام گيرد و در ادامه 
يادآور ش��د: به هر تفس��ير، ارزيابي فراكسيون اميد 
مجل��س در اعطاي راي اعتماد به وزراي پيش��نهادي 

موثر خواهد بود. 
 عربستان چند شهروند خود را به جاسوسي 
براي ايران متهم كرد؛ ايس�نا    يك روزنامه سعودي 
اعالم كرد كه عربس��تان چند تن از شهروندان خود را 
به جاسوسي براي سازمان اطالعات ايران متهم كرد. 

به گ��زارش روزنامه عكاظ، س��ازمان هاي امنيتي 
عربستان سعودي چندي پيش چند تن از شهروندان 
خود را به اتهام دس��ت داشتن با س��ازمان اطالعات 
اي��ران و جاسوس��ي ب��راي آن دس��تگير كرده اند و 
دادستان عمومي عربستان پس از بازجويي و تحقيق 
پرونده آنان را به مقامات قضايي ارجاع داده اس��ت تا 

بقيه كارهاي قضايي اين پرونده انجام شود. 
 جزئيات حادثه تيراندازي مامور پليس در 
ميدان المپيك تهران؛ مهر   فرمانده انتظامي تهران 
ب��زرگ در بيان جزييات تيران��دازي صبح ديروز در 
مي��دان دهكده المپيك تهران گفت: حوالي س��اعت 
4:30 بامداد، گزارش��ي از وق��وع يك فقره زورگيري 
و س��رقت به عنف به مركز فوريت هاي پليسي 110 
اعالم ش��د كه بالفاصله مام��وران ما در محل حاضر 
ش��دند. سردار س��اجدي نيا با بيان اينكه مشخصات 
اين س��ارقان در اختيار ماموران ق��رار گرفت، گفت: 
دقايق��ي بعد يكي از گش��تي هاي حاض��ر در منطقه 
موفق به شناس��ايي سارقان ش��ده و به آنان دستور 
ايس��ت مي دهد؛ اما اين افراد بدون توجه به دستور 
پلي��س متواري مي ش��وند دقايقي پ��س از تعقيب و 
گري��ز، ماموران با رعايت قانون به كارگيري اس��لحه، 
مجبور به تيراندازي به س��مت اين سارقان مي شوند 
كه در اين ميان س��ارق زن كشته، يك نفر مجروح و 

يكي از آنها نيز فرار كرد.

روي موج خبر

در جلسه هيات دولت به رياست روحاني تصويب شد

برنامه كاهش خطرپذيري فرو ريزش زمين در تهران

شمخاني در ديدار با نماينده اقليم كردستان

همه  پرسي براي جدايي با تدبير مسووالن عراق همخواني ندارد

گروه  ايران   
 »همه پرسي براي استقالل عراق انجام مي شود.« اين اظهارات 
كه براي نخس��تين  بار از س��وي رييس اقليم كردس��تان عراق در 
گفت وگوبا رسانه ها مطرح شد، مجموعه دامنه داري از مخالفت ها 
را بالفاصله پس از طرح ايجاد كرد. از دولت مركزي عراق تا تركيه 
و از دولت سوريه تا ايران و... مجموعه همسايگاني بودند كه اجراي 
اين طرح را خطرناك و در راس��تاي مناف��ع طرف هاي امريكايي 
ارزيابي كردند. با نزديك به موعد اعالم ش��ده از س��وي مسووالن 
اقليم كردس��تان دامنه اين مخالفت ها رنگ و بوي شديدتري پيدا 
كرد. روز گذشته تهران به كانون بحث و تبادل نظر درباره تببعات 
اين تصميم بدل شد. ابتدا سفير عراق در تهران مجموعه متنوعي 

از مصاحبه هاي مطبوعاتي را انجام داد كه در آنها درباره مخالفت 
عراق با همه پرس��ي اقليم كردستان صحبت ش��ده بود. سرلشگر 
باقري، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح هم در گفت وگوي ديگري 
از مخالفت قاطع تهران از اين تصميم پرده برداري كرد. در همين 
خصوص روز گذش��ته معاون اول دبي��ركل اتحاديه ميهني اقليم 
كردس��تان و رييس دفتر سياس��ي اين اتحادي��ه در راس هياتي 
بلندپايه راهي تهران ش��د تا از منظر خود ب��ه نگراني هاي تهران 
در اين باره پاس��خ دهد. معاون اول دبيركل اتحاديه ميهني اقليم 
كردس��تان و علي ش��مخاني، نماينده مقام معظم رهبري و دبير 
شوراي عالي امنيت ملي ديدار و پيرامون آخرين وضعيت تحوالت 

اقليم كردستان عراق و منطقه گفت وگو كردند. 

 همه پرسي باعث انزواي اقليم مي شود
ش��مخاني در اين دي��دار پيروزي بر داعش و آزادس��ازي موصل را 
نويد دهنده آينده بهتر براي عراق يكپارچه و غلبه بر فتنه هاي خارجي 
براي ايجاد انشقاق در اين كشور دانست.  دبير شوراي عالي امنيت ملي 
افزود: ع��راق امن، با ثبات و متحد، تامين كننده امنيت پايدار، ثبات و 
پيشرفت اين كشور بوده و مجموعه كشورهاي دوست و خيرخواه عراق 
بايد پشتيبان اين رويكرد باشند.  شمخاني با اشاره به زمزمه هايي مبني 
بر برگزاري همه پرس��ي در اقليم كردستان عراق گفت: اگرچه ممكن 
است ظاهر اين موضوع جذاب باشد اما در حقيقت موجب انزوا و فشار 
ب��ر كردهاي عراق و تضعيف كردس��تان و در نهايت كل كش��ور عراق 

خواهد ش��د.  دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: پيگيري 
موضوع برگزاري همه پرسي براي جدايي و ايجاد انشقاق در ملت عراق 
به لحاظ حاش��يه يي بودن و عدم پاسخگويي به هيچ يك از اولويت ها 
و نيازهاي واقعي مردم با تدبير و سياس��ت مس��ووالن عراق همخواني 
ندارد.  او با بيان اينكه خواست برخي كشورهاي منطقه و فرامنطقه يي، 
تضعيف عراق و كش��ورهاي بزرگ در غرب آسياس��ت، تصريح كرد؛ با 
هوش��ياري و در نظر داش��تن منافع ملي و منافع جهان اس��الم نبايد 
اجازه داد اين طرح هاي استعماري و وارداتي همچون خاورميانه بزرگ 
محقق شود.  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: آنچه كه ايران 
براي مردم، احزاب و گروه ها در ش��مال عراق آرزو دارد امنيت، توسعه 
اقتصادي و رفاه است كه تحقق آن مانعي مهم در مسير فعاليت و رشد 

گروه هاي تروريستي است. 

 گزارشي از آخرين وضعيت تحوالت اقليم كردستان عراق
عبداهلل رس��ول علي، معاون اول دبيركل اتحاديه ميهني و هيات 
هم��راه ني��ز در اين مالقات ضمن ارائه گزارش��ي از آخرين وضعيت 
تحوالت اقليم كردستان عراق و منطقه با اشاره به اينكه ايران همواره 
پشتيبان مردم كرد عراق بوده است، تاكيد كردند: پيوند ميان ايران 
و كردستان عراق تمدني و تاريخي است و اقليم كردستان به دوستي 
با ايران افتخار مي كند. او با اشاره به پشتيباني تعيين كننده ايران از 
امنيت اقليم و مردم كردستان در زمان حمله گروه تروريستي داعش 
به اين منطقه اظهار داش��ت: درحالي كه تروريست هاي تكفيري به 

دروازه هاي اربيل نزديك ش��ده بودند تنها كشوري كه در كنار مردم 
كردستان ضمن مقابله جدي با داعش از شكل گيري فاجعه امنيتي 

در اقليم كردستان جلوگيري كرد، ايران بود. 

 همه پرسي در كردستان عراق قابل پذيرش نيست
در ش��رايطي كه نماينده اقلي��م كردس��تان در گفت وگو با علي 
ش��مخاني تالش مي كرد گزارش��ي از برنامه هاي اقليم در آينده ارائه 
كند، سرلشگر باقري، رييس ستاد كل نيروهاي مسلح اين همه پرسي 
را غيرقابل قبول ارزيابي كرد.  رييس ستاد كل نيروهاي مسلح، قدرت 
موش��كي ايران را دفاعي و غيرقابل مذاكره و معامله دانست و گفت: 
هم رديف ش��مردن سپاه با گروه هاي تروريستي و اعمال تحريم هاي 
مش��ابه، ريسك بزرگي براي امريكايي ها و پايگاه ها و نيروهاي آنها در 
منطقه است. به گزارش ايسنا، سردار سرلشكر پاسدار محمد باقري در 
همايش فرماندهان نيروي زميني سپاه در مشهد مقدس اظهار كرد: 
ايران با تمركز بر راهبرد ظرفيت س��ازي پيش رونده و متراكم دفاعي 
توانسته اس��ت با دفاع جانانه از مرزهاي كشور و جانفشاني مدافعان 
حرم و كمك به كشورهاي محور مقاومت در مقابله با تروريست هاي 
تكفي��ري، صحنه نبرد را به مناطق دوردس��ت منتقل كند و امنيت 
مثال زدني را براي مردم خود به ارمغان بياورد. او طرح موضوع برگزاري 
همه پرسي در كردستان عراق را سرآغازي بر پديد آمدن مشكالت و 
چالش ه��اي جديد در اين منطقه دانس��ت و تاكيد كرد: اين موضوع 
به هيچ وجه قابل پذيرش همس��ايگان عراق نبوده و حفظ استقالل و 
يكپارچگي عراق به نفع تمام اقوام، مذاهب و بخش هاي مختلف اين 
س��رزمين است. اين عضو ش��وراي عالي امنيت ملي با اشاره به بروز 
اخت��الف و تنش بين برخي كش��ورهاي منطقه و ايجاد صف بندي و 
جبهه بندي هاي جديد ميان كشورهاي عربي گفت: توصيه ايران چه 
براي عراق و چه برخي اختالفات ديگر در حاشيه خليج فارس مفاهمه 

و گفت وگو در فضايي به دور از خشونت و دو دستگي است. 

گروه ايران  
هيات وزيران در جلس��ه عصر يك ش��نبه خود كه 
به رياست روحاني رييس جمهوري برگزار شد، اجراي 
برنامه كاهش خطر پذيري فرو ريزش زمين در ش��هر 
تهران را تصويب كرد. مصوبه يي كه به اعتقاد بسياري 
از كارشناس��ان مي توان��د زمين��ه ورود ديدگاه ه��اي 

كارشناسي شده در اين حوزه را فراهم كند. 
به گزارش »تعادل« به نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
رياس��ت جمهوري، هي��ات دول��ت برنام��ه كاه��ش 
خطر پذي��ري فرو ريزش زمين در ش��هر ته��ران را با 
هدف توجه و اهتمام هرچه بيشتر دستگاه ها به علل، 
پيامده��ا و راهكارهاي مبارزه با آن و نيز براي افزايش 
ايمن��ي در حوزه ش��ريان هاي حياتي ش��هر تهران با 
رويكرد پيشگيرانه، تصويب كرد. در كنار اين موضوع، 
مصوبه ديگري با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير در 
جلسه هيات وزيران تصويب شد كه براساس آن افرادي 
كه سرپرس��ت خانواده خود را هنگام بروز مخاطرات 
طبيعي از جمله س��يل و زلزله و... از دست مي دهند، 
مي توانند از حمايت هاي دس��تگاه هاي دولتي كه در 
اين مصوبه به آن اشاره ش��ده بهره مند شوند. اصالح 
اساسنامه شركت هاي سهامي مديريت توليد، انتقال 
و توزيع نيروي برق ايران از ديگر مصوباتي بود كه در 

جلسه روز گذشته به آنها پرداخته شد. 

 توجه ويژه به اقشار آسيب پذير 
هي��ات وزيران در ادامه با صدور مج��وز براي تداوم 
اجراي برخي از پروژه هاي مشمول ارزيابي اثرات زيست 
محيطي فاقد مجوز و داراي پيشرفت فيزيكي با رعايت 
ش��رايط خاص موافقت كرد.  پروژه هاي ياد شده شامل 
آزادراه كنارگذر دوم جنوبي تهران در استان هاي قزوين، 
البرز، مركزي و تهران، سد شفارود در استان گيالن و سد 
و نيروگاه آبي خرسان 3 در استان چهارمحال وبختياري 
هس��تند.  هيات دولت در راس��تاي توجه ويژه به اقشار 
آس��يب پذير و نيازمن��د جامعه به خص��وص افرادي كه 
سرپرست خانواده خود را هنگام بروز مخاطرات طبيعي 
از جمله س��يل و زلزله و... از دست مي دهند، وزارت راه 
و شهرس��ازي را موظف كرد در اس��رع وقت با همكاري 
وزارت كش��ور نسبت به بازس��ازي واحدهاي مسكوني 
اف��راد ياد ش��ده اقدام كن��د.  هيات وزي��ران همچنين 
مبل��غ 4 ميليارد و 500ميليون ريال كمك بالعوض به 
صورت هزينه يي به وزارت راه و شهرس��ازي اختصاص 
داد تا جهت احداث 15واحد مس��كوني به خانوارهايي 
كه سرپرس��ت خود را در روس��تاي چنار به دليل وقوع 
س��يل از دس��ت داده اند، اختصاص دهد. سقف هزينه 
ه��ر واحد مس��كوني 300ميليون ريال اس��ت كه برابر 
قوانين و مقررات مربوط هزينه مي شود.  دولت آيين نامه 

اجرايي قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر درخصوص 
حضور كاركنان دستگاه هاي اجرايي در امر امدادرساني 
داوطلبانه را در جلسه امروز به تصويب رساند.  به موجب 
اين آيين نامه، جمعيت هالل احمر موظف شد داوطلبان 
غيرشاغل موضوع اين آيين نامه را بيمه فوت و حوادث 
نمايد تا در صورتي كه افراد ياد شده حين انجام وظيفه 
دچار آس��يب ديدگي، نقص عضو يا فوت شوند، مطابق 
ضوابط بيمه يي مربوط خس��ارات وارده جبران ش��ود.  
س��پس با تصويب دول��ت، آيين نامه مال��ي، معامالتي، 
اداري و اس��تخدامي صندوق توس��عه ملي و اصالحات 
بعدي آن به عنوان آيين نامه هاي صندوق در امور اداري، 
استخدامي، مالي و معامالتي موضوع قانون احكام دايمي 

برنامه هاي توسعه كشور تصويب شد. 

 اصالح اساسنامه شركت هاي سهامي توزيع برق 
هيات وزيران در ادامه جلسه، اليحه يي را به تصويب 
رس��اند كه براس��اس آن به دولت اجازه داده مي ش��ود 
نسبت به اصالح اساسنامه شركت هاي سهامي مديريت 
تولي��د، انتقال و توزيع نيروي برق اي��ران )توانير( اقدام 
كند.  همچنين به موجب تصميم دولت، توقف اقدامات 
اجرايي انحالل شركت مادر تخصصي مديريت ساخت و 
تهيه كاالي آب و برق )ساتكاب( تنفيذ و شركت مذكور 
موظف ش��د پس از انج��ام اصالحات س��اختاري الزم 
نسبت به انجام فعاليت هاي قانوني خود وفق اساسنامه 
اقدام كند.  دولت ب��راي تجهيز امكانات الزم در جهت 
مقابله با حوادث و ضرورت بهره مندي تمام دستگاه هاي 
ام��داد و نجات از خودروهاي آتش نش��اني و تجهيزات 
روز دنيا، با پيش��نهاد وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
مبني ب��ر واردات خودروهاي آتش نش��اني و تجهيزات 
مرتبط با آنها با قدمت حداكثر 5 سال ساخت به شرط 
عدم توليد در داخل كش��ور و صرفا با دارا بودن ش��رط 
نمايندگي خدمات پس از ف��روش موافقت كرد. دولت 
با توجه به ايجاد و توس��عه شهرك ها و نواحي صنعتي 
براساس نياز اس��تان ها و دغدغه هاي مسووالن استاني 
در م��ورد مش��كالت احداث يا عدم احداث ش��هرك يا 
ناحيه صنعتي، مقرر كرد بررس��ي و تاييد گزارش هاي 
زيست محيطي شهرك ها و نواحي صنعتي از 100 هكتار 
تا 200 هكتار به اس��تان ها تفويض شود. هيات وزيران 
اين تصميم را براي جلوگيري از تمركزگرايي، بروكراسي 
و نيز صرف زمان زياد براي بررسي گزارش هاي ارزيابي 
زيس��ت محيطي در مرك��ز اتخاذ ك��رد. درپايان هيات 
وزيران با توجه به نياز ش��ركت س��هامي زراعي بهكده 
رضوي )متولي امور مربوط به مداواي جزاميان كش��ور( 
به اس��ناد مالكيت اراضي محدوده مربوط براي دريافت 
تسهيالت و اقدامات قانوني، در قالب اليحه يي نسبت به 

اموال بهكده رضوي تعيين تكليف كرد. 
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دبير شوراي نگهبان گفت: 
ما بر مواضع خود پافش��اري 
ك��رده و از مواضع م��ان عدول 
نمي كني��م و تحت تاثي��ر تهديدها 
و امث��ال آن قرار نمي گيريم.  به گ��زارش مهر، آيت اهلل 
احمد جنتي دبير ش��وراي نگهبان اظهار كرد: بعضي ها 
حرف هاي��ي مي زنند ك��ه ما اينه��ا را تحمل مي كنيم 
البته چاره يي نداريم بايد تحمل كنيم و به آنان س��الم 
مي كنيم. آنان مي خواهند همه مسائل شوراي نگهبان 
را گردن من بيندازند در حالي كه اين ش��ورا 12 عضو 
دارد و بنده فقط يك عضو آن هس��تم.  آيت اهلل جنتي 
گفت: كس��اني كه درباره عملكرد ما حرف دارند گوش 
ما آماده ش��نيدن است، نامه بنويسند تا جواب بدهيم، 
حتي حاضريم به ش��كل حضوري با يكديگر گفت وگو 
كني��م، تلفني هم مي توانند مطالب را بيان كنند.  دبير 
شوراي نگهبان افزود: فردي اخيرا نامه يي نوشته بود كه 
در يكي از نشريات ديدم، شوراي نگهبان نظري داده بود 
كه به ضرر اين فرد تمام شده بود زيرا منافعي داشته و 
مي خواسته در قانون تامين شود اما شوراي نگهبان آن 
را رد كرده بود.  او اضافه كرد: اينها مدعي شدند كه ما 
حقوق فراواني مي گيريم. و با توجه به مس��ووليت هاي 
مختلف بنده پرسيده بودند بابت هر يك از اين سمت ها 
چقدر حقوق مي گيرم حتي سوال كرده بودند كه بابت 

جايگاه امام جمعه تهران چقدر دريافت مي كنم.  

از  دادگس��تري  وزي��ر 
بهره وري  نظ��ام  بودن  پايين 
در كش��ور انتقاد ك��رد و گفت: 
مدرك زدگي و عنوان زدگي مصيبت 
بزرگي براي ماس��ت و ناكارآمدي ما را در عرصه اجرايي 
رقم زده اس��ت. در حال حاضر نظام بهره وري ما بس��يار 
ضعيف است و توليد ناخالص داخلي ما بر اساس منابع و 
ميزان هزينه ها و فرصت ها بسيار پايين است.  به گزارش 
ايلنا، مصطفي پورمحمدي در بيست و سومين نشست 
حقوقي-كاربردي موسسه آموزش عالي علمي كاربردي 
قوه قضاييه، بر ضرورت فراگيري هنر مديريتي و اجرايي 
و قضاي��ي تاكيد كرد و گفت: قاضي عالوه بر اطالعات و 
معلومات علمي بايد هنر قضاوت داش��ته باشد يعني از 
شم قضايي، فضا شناسي، محيط شناسي، هوش و فراست 
بهره مند باشد.  او افزود: سرجمع 15 ميليون پرونده مورد 
رسيدگي قرار مي گيرد و اين نشان از زحمات مجموعه 
عوامل اس��ت اما خروجي اين تالش هاي انبوه چيست؟ 
ما در دس��تگاه قضايي به دليل حجم كار زياد خستگي 
جس��مي و روحي را شاهديم، مراجعه كننده با انتظارات 
و توقعات زيادي به محاكم مراجعه مي كند و مش��كالت 
جدي براي همكاران ما دارد.  پورمحمدي اظهار كرد: آيا 
باوجود تمام تالش ها آسيب هاي اجتماعي متوقف شده 
اس��ت؟ در اينجا افزايش به��ره وري و كارآمدي بيش از 

پيش ضرورت پيدا مي كند. 

در  دول��ت  س��خنگوي 
توضيح مصوب��ه اخير دولت 
درباره س��قف حقوق مديران 

لتي  و گفت: حداكث��ر دريافت��ي مقامات د
سياس��ي 10 و س��اير مدي��ران ش��ركت هاي دولتي 
1۸ميليون تومان بوده و سقف حقوق مديران همچنان 
پابرجاست.  به گزارش صدا و سيما، محمدباقر نوبخت 
در پاس��خ به اين س��وال كه در مصوبه هفته گذش��ته 
هيات وزيران س��قف حق��وق مديران دولتي برداش��ته 
ش��ده است، گفت: آنچه تصويب شد براساس مصوبات 
پيشين شوراي حقوق و دس��تمزد بود.  او درخصوص 
حداكثر سقف حقوقي مديران افزود: مديران سياسي يا 
مقامات كشور بايد كمتر از 10ميليون تومان دستمزد 
داشته باشند و اين درحالي است كه براي ساير مديران 
اين رقم به حدود 17 الي 1۸ميليون تومان مي رس��د.  
نوبخت همچني��ن درخصوص مصوبات ديروز س��تاد 
اقتصاد مقاومتي افزود: يكي از اين موضوعات مشكالت 
فعلي كارفرمايان با سازمان تامين اجتماعي درخصوص 
زمان طوالني بررس��ي كارهاي كارفرمايان ازسوي اين 
س��ازمان بود.  رييس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
براساس مصوبه امروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، 
س��ازمان تامين اجتماعي موظف ش��د در بخش��ي از 
نارضايتي كارفرمايان مربوط به زمان طوالني به انجام 

رسيدن برخي كارهاست. 

آماده شنيدن نظرات 
مخالف هستيم

مدرك  گرايي، ناكارآمدي 
را رقم زده است

 سقف دريافتي مديران
۱۸ ميليون تومان است

چهرهها

موضوع فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي:
نوبت اول

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

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

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

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

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

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

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

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

ديروز همچنين دبيرخانه شوراي اطالع رساني 
دول��ت در اطالعيه يي هرگون��ه تغيير در پرداخت 
حقوق مديران و اعضاي هيات مديره ش��ركت هاي 

دولتي را تكذيب كرد. 
ب��ه گزارش ايرنا، متن اطالعيه منتش��ر ش��ده 
توس��ط دبيرخانه شوراي اطالع رس��اني دولت به 

شرح زير است: 
»اي��ن اطالعيه به دنب��ال انتش��ار اخبار كذب 
درخص��وص مصوبه اخي��ر هيات وزي��ران مبني بر 
افزايش حق��وق اعضاي هيات مديره ش��ركت هاي 
دولتي صادر شده كه مشروح آن به قرار ذيل است: 
1- دول��ت در موضوع پرداخ��ت غيرمتعارف با 
دس��تور قاطع و انقالب��ي رييس جمهور وارد عمل 
ش��ده و ضم��ن اص��الح س��اختارهاي معيوب كه 
ميراث گذش��تگان بوده اس��ت عالوه بر استيفاي 
حقوق هاي خ��ارج از عرف و بازگردان��دن آنها به 
بيت الم��ال زمينه بروز موارد مش��ابه را به صورت 
كام��ل مس��دود كرد ب��ه گونه يي كه ب��ا قاطعيت 
مي توان گفت كه موضوع پرداخت هاي غيرمتعارف 

در »دولت« پايان يافته است. 

2- س��قف خال��ص پرداختي ماهان��ه مقامات 
مصوب��ه   )2( بن��د  براس��اس  سياس��ي  ارش��د 
جلس��ه م��ورخ 1395.4.23ش��وراي حق��وق و 
دس��تمزد )موض��وع ابالغي��ه ش��ماره 647444 
مورخ1395.5.11سازمان مديريت و برنامه ريزي 
وقت( به ميزان تا 10 ميليون تومان تعيين شده 
و تاكنون هيچ گونه افزايشي در مورد اين مقامات 

اعمال نشده است. 
3- سقف خالص پرداختي ساير مقامات و كليه 
مديران و كاركنان دس��تگاه هاي اجرايي مشمول 
ماده )5( قانون مديريت خدمات كشوري براساس 
بند )3( همان مصوبه تعيين و ابالغ ش��ده اس��ت 
و در س��ال جاري به اس��تناد تصويبنامه ش��ماره 
570/ت 54204 مورخ 96.4.27هيات وزيران به 

ميزان 10درصد افزايش يافته است. 
4- ح��ذف تبص��ره بن��د )3( تصويبنامه مورد 
اش��اره صرفا باتوجه به راي هيات تخصصي ديوان 
عدال��ت اداري صورت گرفته اس��ت كه به موجب 
اي��ن راي با توجه به تمديد دوره آزمايش��ي قانون 
مديريت خدمات كش��وري توسط مجلس شوراي 

اسالمي -كه تقنين جديد تلقي مي گردد- احكام 
قان��ون مديري��ت خدم��ات كش��وري درخصوص 
اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي حاكم بوده 
و حكم م��واد 75و ۸4 قانون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخش��ي از مق��ررات مالي دولت )2( 
كه مصوب 4 اس��فند 1393 اس��ت صرفا ش��امل 
شركت هاي غيردولتي كه به نحوي از انحا وابسته 
به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، بوده و لغو 
اين تبصره براي رفع ابهام ذيحس��ابي دستگاه هاي 

اجرايي صورت گرفته است. 
5- الزم به توضيح اس��ت كه با توجه به تمديد 
دوره اج��راي آزمايش��ي قان��ون مديريت خدمات 
كشوري در سال هاي 1394، 1395 و 1396 عمال 
ماده ۸4 قانون الحاق )2( درخصوص شركت هاي 
دولتي اجرا نش��ده اس��ت. بنابراين تاكيد مي شود 
درخصوص مباني پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي 
هيات مديره شركت هاي دولتي هيچ گونه تغييري 
نس��بت به مصوبه سال گذشته ش��وراي حقوق و 
دس��تمزد جز افزايش 10درصدي مربوط به همه 

كاركنان دولت صورت نگرفته است.«

مباني پرداخت حقوق هيات مديره شركت هاي دولتي هيچ تغييري نكرده است
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3 كالن
 شناسايي روزانه 100 حمله

به سامانه الكترونيكي گمرك 
رييس كل گمرك ايران از شناسايي و خنثي سازي روزانه 
بيش از 100حمله به سامانه الكترونيكي پنجره واحد گمرك 

خبر داد و گفت كه امنيت اين سامانه تامين است. 
به گ��زارش »تعادل«، اعضاي كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارج��ي مجلس روز گذش��ته از س��امانه هاي 
الكترونيكي گم��رك در فرودگاه مهرآب��اد بازديد كردند و 
مس��عود كرباسيان در اين بازديد با تشريح عملكرد و تغيير 
و تحوالت اين س��ازمان در خصوص روند توس��عه و اثرات 
الكترونيكي ش��دن گمرك در س��ال هاي اخير توضيحاتي 
ارائه كرد. وي س��امانه هاي الكترونيكي در گمرك را عامل 
ايجاد فضايي امن و مطمئن براي تجارت كش��ور دانست و 
گفت: اكنون امور گمركي كامال به صورت الكترونيك انجام 
مي شود و انجام اين امور بدون حضور فيزيكي نه تنها كاهش 
هزينه و افزايش س��رعت را به دنبال داش��ته كه دسترسي 
لحظه يي به اطالعات را ممكن كرده است. رييس كل گمرك 
كشور كاهش قابل توجه زمان ترخيص را از مهم ترين اثرات 
الكترونيكي شدن گمرك دانست و با اشاره به روند كاهشي 
اين پروسه از 26به 3روز توضيح داد: سازمان هاي متعددي 
در ترخيص كاال نقش دارند. گمرك از معدود سازمان هايي 
اس��ت كه با تغيير و تحوالت اخيرش و توسعه الكترونيكي 
زمان اين روند را بس��يار كاهش داده و ديگر سازمان ها نيز 
بايد در كاهش زمان ترخيص اقدام كنند. رييس كل گمرك 
ايران با تشريح تغييرات روند تجارت تحت سيستم گمرك 
الكتروني��ك گفت: ما بزرگ ترين مجموعه از اطالعات را در 
كش��ور داريم و اين قدرت گمرك كشور محسوب مي شود. 
اين مجموعه نتيجه الكترونيكي شدن تمامي امور گمركي و 

حذف اسناد كاغذي است. 

يك ششم خانوارهاي ايراني 
در استان تهران

براس��اس نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 13۹۵ 
حدود يك شش��م خانوار ايراني در اس��تان ته��ران زندگي 
مي كنند كه از اين نظر استان تهران بيشترين تعداد خانوار 
ايراني را در خود جاي داده اس��ت. همچنين استان ايالم با 
0.66درصد از جمعي��ت خانوارهاي ايراني، كمترين خانوار 
گروهي و معمولي را بين استان هاي كشور به خود اختصاص 

داده است. 
براساس تازه ترين جدول منتشر شده از سوي مركز آمار 
ايران در زمينه سرشماري نفوس و مسكن سال 13۹۵ تعداد 
خانوار معمولي س��اكن و غيرساكن و همچنين گروهي در 
ايران معادل 2۴ ميليون و 1۵۸هزار و 133 است كه از اين 
ميزان تعداد خانوار يك نف��ره 2 ميليون و ۴6 هزار و ۷۷۴ 
خان��وار، تعداد خانوار 2 نفره معادل ۵ ميلي��ون و ۸ هزار و 
2۵1خانوار، تعداد خانوار 3 نفره 6 ميليون و ۸۸1هزار و 16۹ 
خان��وار، تعداد خانوار ۴ نفره معادل 6 ميليون و 6۸3هزار و 
61۴ خانوار، تعداد خانوار ۵ نفره و بيشتر معادل 3 ميليون و 
۵6۵ هزار و 3۵2 خانوار است. همچنين تعداد خانوار ساكن 
در نقاط شهري در كل كشور معادل 1۸ ميليون و 11۷ هزار 
و ۷۴2 خانوار و تعداد خانوار ساكن در نقاط روستايي معادل 

6ميليون و ۵1 هزار و ۷۸3 خانوار است. 

كاهش بودجه در اولويت  
برنامه هاي اقتصادي باشد

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: كش��يدن ترمز افزايش بودجه ج��اري و كاهش اين 
بودجه، در كنار تالش براي هماهنگ س��ازي سياست هاي 
مالي و پولي در س��طح كالن گام مهمي در بهبود وضعيت 
جاري ش��بكه بانكي اس��ت كه باي��د در اولويت برنامه هاي 

اقتصادي قرار گيرد. 
سيدفريد موسوي در گفت وگو با خانه ملت گفت: حدود 
۸0درصد بار تامين مالي كش��ور بر دوش بانك هاست؛ اين 
درحالي است كه ش��بكه بانكي خود نيز از وضعيت خوبي 
برخوردار نيس��ت. نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي افزود: باتوجه به وضعيت فعلي نظام بانكي، 
ادامه روند فعلي، بي ش��ك آينده اقتصادي كش��ور بهتر از 
ش��رايط جاري نمي ش��ود و تاخير در برون رفت از وضعيت 
فعلي نظام بانكي ش��رايط را پيچيده تر مي كند. وي افزود: 
باتوجه به رشد باالي 20درصدي بودجه جاري در دو سال 
گذشته و محدوديت هاي درآمدي دولت پيش بيني مي شود 
بخش عمده يي از اعتبارات تملك دارايي سرمايه يي در سال 
جاري از محل انتشار اوراق مالي تامين شود. موسوي تصريح 
كرد: در س��ال ج��اري حدود 2۴هزار ميلي��ارد تومان بابت 
سررسيد اوراقي كه سال هاي گذشته منتشر شده، پرداخت 
مي شود و همچنين براساس مفاد مختلف قانون بودجه سال 
۹6 حدود 3۴.۵هزار ميليارد تومان نيز اوراق منتشر مي شود، 
حال چه بخش سررسيد از محل درآمدهاي خزانه تسويه يا 

ناچارا از طريق انتشار اوراق جديد پاسخ داده شود. 

تخصيص بودجه بر مبناي 
نزديكي به قدرت

عضو شوراي استقرار كميته عملياتي در سازمان برنامه 
و بودجه با اشاره به اينكه نظام بودجه ريزي در كشور سنتي 
اس��ت، افزود: در اين نظ��ام بودجه ريزي ارتب��اط با مراجع 
تصميم گيرنده در ميزان بودجه تخصيص يافته تعيين كننده 
اس��ت. به گزارش ايسنا، هوشنگ نادريان بيان كرد: نتيجه 
اين نوع بودجه ريزي به نفع واحدهايي اس��ت كه به قدرت 
نزديك تر هس��تند و اين ن��وع نگاه باعث ش��ده بودجه به 

واحدهايي تعلق بگيرد كه اولويت جامعه نبوده است. 
وي مش��كل ديگر بودجه ريزي كش��ور را متصل نبودن 
بودجه به نتايج دانس��ت و گفت: ب��راي نمونه بودجه يي به 
س��اخت اتوبان تعلق مي گيرد كه ميزان مشخصي تسريع 
در عب��ور و مرور صورت بگيرد و اگر بودجه متصل نباش��د 
اثربخش��ي الزم را ب��ه جاي نمي گذارد؛ اثربخش��ي يكي از 
مباحث جدي بودجه ريزي اس��ت و كمك مي كند تا به اين 
موضوع دست يابيم كه آيا به هدف مدنظر رسيده ايم يا نه. 

عضو شوراي استقرار كميته عملياتي در سازمان برنامه و 
بودجه درباره اثربخشي بودجه ريزي بيان كرد: براي مشخص 
كردن هدف در بودجه ريزي بايد معيارهايي را داشته باشيم 
و اس��تاندارد و منابع��ي را تعريف كنيم ت��ا كميت موضوع 
به درستي پيش برود؛ الزمه اين كار وجود يك نظام قيمت 

تمام شده مناسب براي هر فعاليت است. 

گمرك

آمار

بودجه 

كار شناسان در پاسخ به تاثير تغييرات كابينه بر توسعه مطرح مي كنند

الگوهاي تغيير وضعيت؛ فردي، نهادي، ساختاري

بعد از 9سال اتفاق افتاد

آغاز ارتباط تصويري با دفتر كسب وكار بانك جهاني
گروه اقتصاد كالن|

»بهبود محيط كس��ب وكار« از جمله اس��تراتژي هاي 
اصلي دولت يازدهم براي اجراي اصالح ساختاري بود. در 
اين زمينه فعاليت ه��اي زيادي همچون احصاي مجوزها، 
دول��ت الكترونيك و مقررات زدايي به  هم��ت وزارت امور 
اقتصاد و دارايي و همكاري ديگر دستگاه هاي دولتي انجام 
ش��د و رتبه ايران در كس��ب وكار بانك جهاني را به شكل 
چش��م گيري ارتقا داد. اما از سال ۹۴ به  بعد بهبود محيط 
كسب وكار از يك برنامه عملياتي دولت تبديل به يكي از 
سياس��ت هاي اصلي اقتصاد مقاومتي ش��د و اجراي آن را 
ضروري تر كرد. س��ال گذشته باوجود تالش هاي ايران در 
اين خصوص اما در رده بندي بانك جهاني نتوانست همگام 
با ديگر كش��ورها گام بردارد و با 2 پله س��قوط به جايگاه 
120 رسيد. چندوقت بعد از اعالم رتبه بندي بانك جهاني 
هم بود كه اس��حاق جهانگيري با حضور در وزارت اقتصاد 
در اين مورد ابراز تاسف كرد و از وزارت متبوع علي طيب نيا 
خواس��ت ارتقاي جايگاه ايران در گزارش بانك  جهاني را 
جزو اولويت هاي كاري خود قرار دهند. در مقابل متوليان 
بهبود محيط كس��ب وكار معتقد بودند كه علت بخشي از 
كاه��ش رتبه ايران مربوط به نح��وه اطالعات گيري بانك 
جهاني و خطاهاي روش��ي است و بخش��ي از آن به دليل 
مقاومت و همكاري  نكردن دستگاه هاي اجرايي داخلي بوده 
است. حسين ميرشجاعيان معاون اقتصادي وزير اقتصاد 
يكي از الزامات بهبود رتبه ايران در س��هولت كسب وكار را 
حضور و ديدار ميداني كارشناس��ان بانك  جهاني در ايران 
معرفي كرد؛ اتفاقي حدود ۹ س��ال اس��ت رخ نداده اما در 

جلسه ديروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اعالم شد، 
گام نخست اين مهم برداشته ش��ده و امسال اين ارتباط 

به صورت ويديويي مجددا برقرار شده است. 

  اراده جدي براي تغيير شكل گيرد
ب��ه گزارش »تعادل« و به نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
دولت، جلس��ه س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ديروز 
به رياس��ت معاون اول رييس جمهور برگزار ش��د. اسحاق 
جهانگيري با تاكيد ب��ر ضرورت حذف مجوزها و مقررات 
غيرضروري و دس��ت و پا گير بر سر راه فعاالن اقتصادي 
و بخ��ش خصوصي گف��ت: ت��ا اراده يي ج��دي در راس 
دس��تگاه هاي اجرايي در اين خصوص شكل نگيرد، شاهد 

اقدامات موثر در اين جهت نخواهيم بود. 
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه بايد براي بهبود 
محيط كس��ب وكار و از بين بردن بروكراس��ي در كشور، 
چاره يي اساسي و جدي انديشيده شود، گفت: براي اينكه 
بتوانيم محيط كس��ب وكار را در كش��ور بهبود بخشيده و 
فعاليت بخش خصوصي را تسهيل كنيم، نيازمند اراده يي 

ملي و تالش همگاني در اين زمينه هستيم. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه تالش ه��ا و اقدام��ات وزارت امور 
اقتصادي و دارايي در قالب طراحي و اس��تقرار و توس��عه 
مركز ملي پايش محيط كس��ب وكار، كارهاي انجام شده 
را مثب��ت و اثربخش ارزيابي و بر ضرورت تداوم و تكميل 
اي��ن برنامه تاكيد كرد. معاون اول رييس جمهور از رييس 
سازمان تامين اجتماعي خواست از طريق تعامل با اتاق ها 
و تش��كل هاي بخش خصوصي گره ها و موانع موجود در 

فضاي كسب وكار را شناسايي و فعاليت بخش خصوصي و 
فعاالن اقتصادي را هر چه بيشتر تسهيل كنند. 

وي با اش��اره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت 
مبني بر رش��د چش��مگير ص��ادرات در برخي كش��ورها 
در س��ال هاي اخي��ر، گفت: ارزيابي ها نش��ان مي دهد كه 
 اين ميزان رش��د صادرات ناش��ي از برطرف ش��دن موانع 
پي��ش روي س��رمايه گذاران و فعاالن اقتص��ادي در اين 
كش��ورها بوده كه اين موضوع بيانگر اهميت فراوان بهبود 

محيط كسب وكار است. 
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، جهاد 
كشاورزي، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نيرو، صنعت، 
معدن و تجارت، راه و شهرس��ازي، رييس سازمان برنامه 
و بودج��ه، معاون حقوقي رييس جمهور، رييس س��ازمان 
صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري، معاون علمي 
و فناوري رييس جمهور، مش��اور اقتصادي رييس جمهور، 
رييس هيات عامل صندوق توس��عه مل��ي و رييس اتاق 
بازرگان��ي اي��ران ني��ز حضور داش��تند، رييس س��ازمان 
تامين اجتماعي گزارش��ي از جلسات ش��وراي گفت وگو و 
تدوين پيش نويس مصوبه يي براي رفع مش��كالت فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي با س��ازمان تامين اجتماعي در 
جهت بهبود فضاي كس��ب وكار، امنيت س��رمايه گذاري 
و ايجاد اش��تغال ارائه كرد كه پ��س از بحث و تبادل نظر 
پيش��نهاد »نحوه عم��ل س��ازمان تامين اجتماعي جهت 
رس��يدگي به ليست حقوق و دستمزد ارسالي كارفرمايان 

و فعاالن اقتصادي« به تصويب رسيد. 
در ادامه اين نشس��ت وزير ام��ور اقتصادي و دارايي 

و معاون اقتصادي وي نيز گزارش��ي از ايجاد مركز ملي 
پايش محيط كسب وكار ارائه كردند و به تشريح اقدامات 
صورت گرفته و برنامه هاي آتي براي اس��تقرار و توسعه 

اين مركز پرداختند. 

  حذف 400 مجوز غيرضروري
علي طيب نيا، گزارش��ي از تصوير وضع موجود محيط 
كس��ب وكار ارائه كرد و گفت: در دولت يازدهم ۴00مجوز 
غيرضروري حذف ش��د و س��امانه يي نيز براي شناسايي 
مجوزهاي موجود در كش��ور راه اندازي ش��د و تدابير الزم 
ب��راي جلوگي��ري از خلق مجوزهاي جدي��د غيرضروري 

انديشيده شد. 
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه راهكارهايي 
براي تسهيل صدور مجوزهاي موجود درنظر گرفته شده 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: براي بهبود محيط كسب وكار 

ارتباط مناس��بي با دانشگاه ها، اتاق ها و تشكل هاي بخش 
خصوص��ي فراهم ش��ده و ضمن شناس��ايي مق��ررات و 
قوانين مخل كسب وكار، تعامل و همكاري مناسبي ميان 

بخش هاي مربوطه در قواي سه گانه ايجاد شده است. 
وي افزود: پس از گذشت حدود ۹ سال از قطع ارتباط 
ايران با دفتر كسب وكار جهاني، امسال اين ارتباط به صورت 
ويديويي مجددا برقرار شده و اميدوارم كه در سال جاري 
شاهد ارتقاي رتبه كشور در بهبود محيط كسب وكار باشيم. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي هم گزارشي از اجزا 
و فازه��اي مختلف مركز ملي پايش محيط كس��ب وكار، 
تجارب جهاني در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 
براي بهبود فضاي كسب وكار و نيز اهداف و مزاياي استقرار 
مركز ملي پايش محيط كسب وكار ارائه كرد و پس از ارائه 
نظرات و ديدگاه هاي مختلف، استقرار و توسعه مركز ملي 

پايش محيط كسب وكار به تصويب رسيد. 

گروه اقتصاد كالن|هادي سلگي|
تا معرفي كابين��ه دولت دوازدهم زم��ان زيادي باقي 
نمانده است. در اين فاصله دولت به دنبال مذاكره و مشاوره 
براي شناس��ايي بهترين گزينه ها)از زاوي��ه فكري دولت( 
اس��ت. در اين شرايط س��والي كه ذهن كار شناسان را به 
خود مشغول كرده است اينكه افراد تا چه اندازه مي توانند 
در يك س��اختار موثر باشند؟ چه  كساني با چه تفكري بر 
كرس��ي وزارتخانه هاي اقتصادي مي نشينند؟ و يك سوال 
كليدي تر؛ آيا مسير توس��عه از نام ها و سمت هاي اعضاي 
كابينه مي گذرد يا محصول نهادها است؟ در اين خصوص 
دو دي��دگاه نظري وجود دارد ك��ه هر دو آنها تغييرات در 
سطح فردي را براي پيشبرد اهداف توسعه يي مورد ترديد 
قرار مي دهند؛ گروهي كه تغيير در سطوح ساختاري را بر 
تغيير حكمراني مقدم مي دانند. گروه دومي هم وجود دارد 
كه معتقد است به جاي افراد بايد بر سطوح مياني نهادي 

و رويه يي متمركز شد.
 

 14 مرداد روز معرفي كابينه
به گزارش»تع��ادل« مجلس روز 1۴م��رداد را جهت 
تحلي��ف اعالم كرده و پس از آن رييس جمهور براس��اس 
قان��ون و آيين نامه داخل��ي پارلمان باي��د اعضاي كابينه 
را ب��ه مجلس معرفي كند. به طور معم��ول تا آغاز به كار 
دول��ت جديد چند مراس��م برگزار مي ش��ود؛ يكي تنفيذ 
حكم رييس جمهور كه توس��ط رهبري انجام مي ش��ود و 
برگزاركننده اين مراس��م دفتر ايشان اس��ت، دوم مراسم 
تحليف رييس جمهور اس��ت كه طبق قانون اساس��ي در 
مجلس شوراي اسالمي و با حضور رييس قوه قضاييه انجام 
خواهد شد كه ميزبان آن مجلس است. پارلمان كشور نيز 
روز 1۴مرداد را به مراس��م تحليف اختصاص داده كه پس 
از آن رييس جمهوري منتخب براساس قانون و آيين نامه 
داخل��ي مجلس بايد اعضاي كابينه را به مجلس ش��وراي 
اس��المي معرفي كند. مجلس هم 1۵روز فرصت دارد كه 
صالحيت وزراي پيشنهادي را بررسي كند اما با توجه به 
گفته معاون پارلماني دولت، كه روحاني تاكيد دارد دولت 
دوازدهم زود تر شكل گيرد و فعاليتش را شروع كند، در اين 
دوره هم رييس جمهوري در روز برگزاري مراسم تحليف، 
فهرست وزرا و برنامه دولت را تقديم مجلس مي كند تا اين 
قوه هر چه زود تر نسبت به بررسي وزراي پيشنهادي اقدام 

كند و دولت جديد در اسرع وقت شكل بگيرد.

 درخواست مجلس براي معرفي كابينه يك صدا
در هر صورت اين روز ها بحث دولت آينده گرم اس��ت 
و از هر س��و هم براي كابينه نام هايي مطرح مي ش��ود. در 
عرصه هاي اقتصادي هم به همين ترتيب از اسامي متفاوتي 
نام برده مي ش��ود كه آنچنان رويكردهاي فكري متفاوتي 
ندارند و ش��ايد بتوان آنها را تنها در س��طح هاي اجرايي و 
مديريتي و به طور دقيق تر حكمراني متمايز دانس��ت. در 
دولت يازدهم برخي تفاوت ها در سطح اجرايي و تا حدود 
بسيار كمي در عرصه نظري وجود داشت كه گفته مي شد 
از برخي سياست هاي يكپارچه در چارچوب يك گفتمان 
فك��ري الهام گرفته يا به بياني واضح تر آن طور كه برخي 
كار شناسان عنوان مي كنند، سياست هاي راديكال اقتصادي 

بازار آزادي. اما همين موضوع آن طور كه برخي شنيده ها 
حاكي اس��ت براي دولت دوازدهم شايد به صورت ديگري 
رقم بخورد؛ هم از نام هاي مش��ابهي كه براي س��كانداري 
وزارت اقتصاد به گوش مي رس��د و هم از موضع مجلس. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفته 
است كه در زمان بررسي و راي اعتماد به وزراي پيشنهاد 
دولت دوازدهم، هماهنگي تي��م اقتصادي را مد نظر قرار 
مي دهند. محمدرض��ا پورابراهيمي داوراني در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت با بي��ان اينكه تيم اقتصادي دولت 
يازدهم هماهنگ نبود، گفته اس��ت:»در بسياري از موارد 
اين تيم با هم اختالف نظرهاي جدي داش��تند و يكي از 
چالش هاي مجلس در ۴سال اول دولت  روحاني در حوزه 

اقتصادي، عدم هماهنگي تيم دولت بود«. 
وي تاكيد كرده اس��ت كه بايد از دولت صداي واحدي 
شنيده شود.»وزرا بايد در قالب يك مجموعه بتوانند با هم 
كار كنند و اينگونه نباشد كه هر كسي ساز خود را بزند تا 
بتوانيم اثرات آن را در اقتصاد كالن كشور مشاهده كنيم 
در غير اين صورت مسيري كه در طول ۴سال گذشته طي 

شد، استمرار مي يابد و به ضرر كشور است.«

 دو ديدگاه نظري در خصوص انتخاب كابينه
در زمينه انتصابات كابينه ديدگاه هاي مختلفي وجود 
دارد كه مي توان در س��طحي كلي و نظ��ري آنها را به دو 
نوع موضع گيري اصلي تقس��يم بندي كرد؛ ديدگاهي كه 
معتقد اس��ت، مش��كالت كنوني حاصل ضعف حكمراني 
نيست كه با تغيير اعضاي كابينه دولت حل شود و به جاي 
آن بايد به تغيير س��اختارهاي بنيادين فكر كرد. به گفته 
اين گروه ضعف حكمراني تنها تشديدكننده نابساماني هاي 

س��اختاري اس��ت. اين بدين معني است كه اصل اساسي 
تغيير و بنياد نهادن س��اختار ها و مناس��بات جديد است. 
اينگونه رويكرد ه��ا تنها بر نظريه ه��اي اقتصادي محض 
تكيه نمي كنند و انسان و جامعه را در كليت آن مشاهده 
مي كنند و از اين منظر به طور مثال درخصوص مساله يي 
مانند فس��اد به جاي كليشه سازي رفتارهاي اقتصادي به 
سازمان هاي اجتماعي اي توجه مي كنند كه موجب نهادينه 
شدن آن مي شود. يعني نگاهي كه مي گويد، فساد ناشي از 
مقررات اقتصادي دولتي و مواردي مانند چند نرخي بودن 
ارز و مانند آنهاست و از سوي ديگر نگاه ساختاري تشريح 
مي كند كه پديده فساد به  دليل فقدان شفافيت و نهادهاي 

سياسي دموكراتيك است. 
تغييرات س��اختاري و بنياديني كه اين نحله فكري از 
آن صحب��ت مي كنند بيش از هر چيزي از تغيير گفتمان 
مسلط است. به اين معني كه آنها معتقدند نظام و سازمان 
كنون��ي اقتصاد در س��يطره ي��ك ايدئول��وژي و انباني از 
ايده هاي مس��لط است كه با تكرار مفرط آنها به طبيعي و 

بديهي كردن اين ايده ها مي پردازد. 
از س��وي ديگر ديدگاهي وجود دارد كه س��اختار ها را 
در س��طح بنيادين يا درونمايه ه��ا و معاني كامال متفاوت 
نمي بيند و ب��ر چارچوب ها و س��اخت هاي مياني تمركز 
مي كند. رويك��ردي كه مخالف ايدئولوژيك تفكر متعارف 
اقتص��ادي اس��ت و بالطب��ع در پي ارائه نس��خه يي بديل 
از نظريه اقتصاد سياس��ي نيس��ت. تنها ب��ه دنبال تغيير 
صورت ها و نهادهاي اجتماعي ب��راي باال بردن كيفيت و 
 ت��وان مديريتي و اجرايي اس��ت. در يك چارچوب گذاري 
برمبناي نظريه هاي اقتصادي شايد بتوان اين نحله فكري را 

جزو نهادگرايان متعادل به حساب آورد. 

علي دادپي، كار ش��ناس اقتصادي در يادداش��تي كه 
براي »تعادل« فرس��تاده است، صورت بندي اي از گفتمان 
و دغدغه ه��اي اين ديدگاه ارائه داده اس��ت. دادپي ابتدا با 
مطرح كردن اين پرسش كه چه كسي يا روشن تر بگوييم 
چه تفكري به وزارتخانه ها مي رسد، معتقد است: »به نظر 
مي رس��د اين روز ها آدم ها بيشتر اس��ير نام ها هستند تا 
تحليل چارچوب ها و ساختارهاي حاكم بر طراحي و اجراي 
سياست ها و كيفيت نيروي انساني مشغول در پست هاي 
مديريتي كوچك و بزرگ. وزرا بيش��تر به نظر مي رس��د 
نظريه پرداز باش��ند ت��ا مديران اجرايي. آنه��ا اولويت هاي 
سياست گذاري را تعيين و برنامه هايي را براي اجراي آنها با 
استفاده از تيم كار شناسي خود تدوين مي كنند. آنگاه اين 
برنامه به بدنه مديريتي كه شامل مديران مياني كشوري و 
مديران استاني هستند ابالغ مي شود. اينكه چقدر برنامه به 
درستي اجرا شود وابسته به كيفيت نيروي انساني مشغول 
به اجراي آن و درك ايشان از اولويت هاي وزارتخانه و توان 

مديريتي ايشان است.«
وي به دنبال اس��تدالل خود اي��ن مثال را مي آورد كه 
۴سال اس��ت كه دولت روحاني افزايش تعداد گردشگران 
خارج��ي را در اولوي��ت ق��رار داده اس��ت و وزراي مربوط 
كوشيده اند بسترهاي الزم براي افزايش و رشد گردشگري 
را فراهم كنند. اما در بستر جامعه اين فعاليت تا چه اندازه 
موفق بوده اس��ت؟ االن كدام شهر ايران به طور مستقل به 
دنبال جذب گردشگر و س��رمايه گذاري در ساخت و ساز 
هتل و مهمانسراست؟ آيا مديران استاني هم كاري بيش 
از انجام مصاحبه براي تحقق اين هدف انجام داده اند؟ آيا 
كاري كه در سطح شهرستان ها و استان ها انجام شده است 
با   همان س��رعت و حدت مورد نظر دولت انجام مي شود؟ 

پاس��خ به اين پرسش ها كارآيي و بهره وري بدنه دولت در 
اجراي سياس��ت هاي اتخاذ شده را نشان مي دهد. بدنه يي 
كه اين روز ها خيلي كم درباره آن صحبت مي ش��ود. »در 
  نهايت احترام براي مديران و دستگاه اداري كشور ولي اگر 
بهترين س��واركار را هم روي اسبي فربه و كندرو بنشانيد، 

نمي توانيد برنده جام مسابقه اسبدواني بشويد.« 
او در جايي از يادداش��ت خود به طور واضح تري از اين 
ديدگاه ك��ه بايد به جاي پرداختن ب��ه بحث هاي نظري 
صرف و كلي بر نهادهاي مياني و فرهنگ سازماني توجه 
كرد، سخن مي گويد. »اينجاست كه گفتمان اجتماعي به 
جاي تمركز بر س��اختار و تكيه بر توانايي هاي مديريتي 
اف��راد به بيراهه جدل هاي نظري و بحث هاي برخاس��ته 
از سهم خواهي سياسي كش��يده مي شود. يكي مي گويد 
فالن نامزد به مهندس��ي اقتصاد باور دارد، چون در ميان 
دانشجويانش مهندس��اني بوده اند كه خواسته اند اقتصاد 
ياد بگيرن��د. آن يكي مي گويد صرف تقاضا براي تفكيك 
وزارتخانه ها خبر از بازگش��ت سوسياليست هايي مي دهد 
كه مي خواهند تجارت خارجي را قبضه كنند. كس��ي در 
بند اين نيست كه فرهنگ سازماني وزارتخانه هاي مختلف 

چيست و تا چه حد كارآ و كارآمد هستند.«

 متمايز كردن سياست گذار و مدير
دادپ��ي در ادام��ه ي��ادآوري مي كند كه باي��د بين تفكر 
اقتصادي، سياس��ت گذاري اقتص��ادي و مديريت اقتصادي 
تفاوت قائل شويم. »تقريبا هيچ اقتصادداني در جهان وجود 
ن��دارد كه رقابت و رقابت پذيري در بازار را به نفع مردم، رفاه 
جامعه و كارآيي اقتصادي نداند. اين يك باور اس��ت. محقق 
كردن اين باور در بطن اقتصاد كشور نيازمند سياست گذاري 
و برنامه ريزي اس��ت. ابتدا به سياس��ت گذاري نياز هست كه 
براس��اس اين باور موانع رقابت پذيري در كشور را شناسايي 
كند و براي رفعش��ان سياست هايي در ابعاد مختلف جامعه 
تدوين كند. سپس به مديري احتياج است كه اين سياست ها 
را اجرايي كند و در روند اجرا بهره وري و كارآمدي سياست ها 
را افزاي��ش دهد و به س��طح مطل��وب برس��اند.« بنابر اين 
صحبت ها مفاهيمي و اصولي جهانشمول وجود دارد كه همه 
اقتصاددان ها بر حقيقت و قطعيت آنه��ا توافق دارند، لذا به 
همي��ن جهت نبايد خود را درگي��ر دعواهاي نظري كنيم و 
تنه��ا بايد بهترين راه هاي وص��ول به اين حقايق را بيابيم. از 
نظ��ر او به همين منظور بايد به جاي س��طوح فردي و كلي 
)ايدئولوژيك( به س��طوح نه��ادي و مياني و رويه هايي توجه 
كنيم كه مي توانند وسايل نيل به اهداف و سياست ها را فراهم 
مي كنند. »ش��ايد وقت آن رسيده است كه بپرسيم كيفيت 
مديريت مياني دس��تگاه هاي دولتي چطور اس��ت؟ هر چه 
باش��د وزرا هر چهار سال مي آيند و مي روند ولي اين مديران 
و مديران كل هس��تند كه مي مانند. آنها كه هس��تند و چه 
مي كنند؟ و بعد از خود بپرسيم روال و چارچوب فعاليت هاي 
اقتصادي در جامعه ما چيس��ت؟ آيا وزرايي كه مي گويند در 
اين چارچوب و در اين شرايط مي توانند مديران موفقي براي 
وزراتخانه هايشان و سياست گذاراني دورانديش باشند؟ چون 
اگر مي خواهيم به توس��عه پايدار برسيم بايد در نظر داشته 
باش��يم توسعه محصول نهادهاست نه افرادي كه در جنجال 

سياسي سالي را در كرسي وزارت مي گذرانند.«

معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به تغيير سال پايه تورم 
از 13۹0 به 13۹۵ گفت كه نرخ تورم مرداد ماه براس��اس س��ال 
پايه جديد اعالم خواهد ش��د. به گزارش»تعادل« تغيير سال پايه 
قيمت ها مي تواند در كوتاه مدت س��بب كاه��ش عدد تورم اعالم 
 ش��ده، ش��ود. با اين حال افزايش اختالف آمار تورم اعالم  شده از 
س��وي دو دس��تگاه بانك مركزي و مركز آمار ايران چيزي است 
كه بايد انتظار آن را داش��ت. درحال حاض��ر، مركز آمار ايران در 
اعالم ش��اخص تورم س��ال پايه را سال 13۹0 منظور مي كند كه 
به گفته اميدعلي پارس��ا، رييس مركز آمار ايران قرار است، سال 
پايه قيمت ها در مركز آمار هم از آذر ماه امس��ال به 13۹۵ تغيير 
كند. درحال حاضر هم اختالف قابل توجهي ميان آمار تورم اعالم 
 شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران وجود دارد. درحالي 
ك��ه بانك مركزي تورم خرداد ماه را 10.2درصد اعالم كرده بود، 
مركز آمار ايران از تورم ۷.۴درصدي در همين ماه خبر داد. حال 
با تغيير س��ال پايه تورم بانك مركزي بايد منتظر عميق تر شدن 

اين شكاف آماري بود. 
به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، پيمان قرباني گفت: 

بانك مركزي در راس��تاي حسن اجراي وظايف قانوني خود طبق 
بند)پ( ماده)10( قانون احكام دايمي برنامه هاي توس��عه كشور، 
نرخ تورم را از مرداد ماه س��ال 13۹6 براس��اس سال پايه 13۹۵ 
محاس��به و اعالم خواهد كرد؛ بر اين اساس نرخ تورم تير ماه كه 
در مرداد ماه س��ال ج��اري اعالم خواهد ش��د، آخرين نرخ تورم 

اعالمي براساس سال پايه 13۹0 خواهد بود. 
وي درخصوص دليل به هنگام س��ازي سال پايه گفت: به طور 
كلي و ب��ا توجه به تج��ارب و رهنموده��اي بين المللي، عواملي 
همچون»تغيي��ر س��ليقه مصرف��ي خانواره��ا در ط��ول زمان«، 
»تغيي��رات درآم��د خانواره��ا«، »تغييرات نس��بي قيمت كاالها 
و خدم��ات« و »نيازه��اي جديد و تنوع كاالهاي توليد ش��ده در 
جامعه« ازجمله عللي هس��تند كه باعث ايجاد اختالف بين سبد 
مصرفي و ضرايب اهميت تعيين ش��ده در س��ال پاي��ه با الگوي 
مصرفي فعلي خانوارها خواهد ش��د و بر اين اساس، سال پايه هر 
چند سال يك  بار نيازمند به هنگام سازي و روزآمد كردن است. 

قرباني  افزود: براساس چنين ضرورتي و براي بهبود كيفيت 
آمار توليدي براي نرخ تورم، ش��اخص به��اي كاالها و خدمات 

مصرفي كه از سال 131۵ تاكنون توسط بانك مركزي محاسبه 
و منتش��ر مي شود، دس��تخوش تغييرات در س��ال پايه شده و 
پس از س��ال هاي131۵،133۸،13۴۸،13۵3،1361،136۹،1

3۷6و13۸3، س��ال 13۹0 به  عنوان س��ال پايه جديد انتخاب 
ش��ده و در مرداد ماه سال جاري نيز سال پايه به 13۹۵ تغيير 

خواهد يافت. 
مع��اون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه تغيير س��ال پايه 
ش��اخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران 
مستلزم طي كردن فرآيندهاي عملياتي و آماري دقيق و طوالني 
اس��ت، تصريح كرد: براي تغيير سال پايه در قدم نخست از سال 
13۹۴ اصالح و رفع مغايرت نقش��ه شهرهاي مورد بررسي انجام 
گرفت و پ��س از تعيين بلوك هاي جغرافياي��ي، فرآيند عمليات 

فهرست برداري اطالعات كامل خانوار ساكن آغاز شد. 
اين مق��ام مس��وول در بانك مرك��زي ادامه داد: ب��ا انتخاب 
بلوك ه��اي نمون��ه، انتخاب خان��وار نمونه در هر بل��وك انجام و 
مراجعه مس��تقيم به جهت كسب اطالعات درآمد هزينه- خانوار 
براساس توزيع مناس��ب زماني در طول سال صورت پذيرفت. بر 

اين اس��اس در س��ال 1۷،13۹۵هزار و 600 خان��وار نمونه مورد 
پرسش آمارگيران اين بانك قرار گرفتند و پس از تعميم اطالعات 
نمونه به كل كش��ور، اقالم سبد مصرفي خانوار و ضرايب اهميت 

آنها در سال 13۹۵ تعيين شد. 
عضو هيات عامل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه درحال حاضر 
س��بد ش��اخص بهاي كاال و خدمات مصرفي در مناطق ش��هري 
ايران براس��اس سال پايه 13۹0 مش��تمل بر 3۸۵ سرفصل كاال 
و خدمت اس��ت، اف��زود: در تجديد نظر به عم��ل آمده اخير، دو 
س��رفصل حذف، دو س��رفصل ادغام و ۴س��رفصل به سبد فعلي 
افزوده ش��ده و مجموعا 3۸6 قلم كاال و خدمت انتخاب شده كه 
براساس قيمت گيري از اين اقالم، شاخص تورم محاسبه مي شود. 
قربان��ي اين اقدام بان��ك مركزي را گامي مهم براي دسترس��ي 
مردم، كارشناس��ان، سياس��ت گذاران و محققان در س��طح داخلي 
و بين المللي به تغييرات دقيق تر ش��اخص به��اي كاالها و خدمات 
مصرفي دانست و افزود: بانك مركزي در راستاي انجام وظايف ذاتي، 
تخصص��ي و قانوني خود همواره در راس��تاي ارتقاي كيفي و كمي 

آمارها و همچنين نظم در توليد و انتشار آنها تالش خواهد كرد. 

تورم مرداد براساس سال پايه 95 اعالم مي شود
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بخشودگي سود تسهيالت 
تا ۴۰ ميليون تومان

 بخشودگي سود تسهيالت پرونده هاي با مانده اصل 
بده��ي حداكثر ۴۰۰ميليون ريال ب��ه بانك هاي عامل 
ابالغ ش��د. در مراحل قبلي اجراي اين طرح ۳۸۰ هزار 
و ۴۴۳ پرونده تعيين تكليف شده اند. به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، اين بخش��ودگي صرفاً مشمول 
بدهكاران بانك هاي ملي ايران، سپه، كشاورزي، تجارت، 
صادرات ايران، ملت و رفاه كارگران اس��ت. بخشودگي 
سود تسهيالت پرونده هاي با مانده اصل بدهي حداكثر 
۴۰۰ميليون ريال، صرفا براي »مانده مطالبات تسهيالت 
اعطايي يارانه يي مورد حمايت دولت، حوادث غيرمترقبه 
و مس��كن روس��تايي« و »مانده مطالبات امهال ش��ده 
آس��يب ديدگان ناش��ي از حوادث غيرمترقبه مشمول 
بندهاي )د( تبصره ۱۱ قانون بودجه س��ال هاي ۱۳۹۳ 
و ۱۳۹۴ و بند )و( تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ 
)اعم از سررسيد ش��ده قبل از سال ۱۳۹۵ و طي سال 
۱۳۹۵(« به بانك هاي عامل ابالغ شده و بر اين اساس، 
اين بانك ها بايد حداكثر تا تاريخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ اقدام 
كنند. پس از پايان مهلت تعيين شده و ارزيابي عملكرد 
بانك ها در مورد اج��راي مفاد ماده ۲ آيين نامه اجرايي 
تبص��ره ۳۵ قانون اص��الح قانون بودجه س��ال ۱۳۹۵ 
كل كش��ور و با توجه به امكان تامين منابع، در مرحله 
بعدي نسبت به تغيير اولويت ها در زمينه بخشش سود 

تسهيالت تصميم گيري خواهد شد. 

شبكه فروش؛ موتور توسعه 
صنعت بيمه كشور

رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر حمايت از شبكه 
فروش صنعت بيمه گفت: درباره سرنوشت شبكه فروش 
بي تف��اوت نيس��تيم. عبدالناصر همتي ش��بكه فروش 
صنعت بيمه را موتور توس��عه صنعت بيمه دانس��ت و 
گفت: شبكه فروش با فناوري هاي نوين همچنان موتور 
توسعه و مورد حمايت خواهد بود. رييس شوراي عالي 
بيمه افزود: مقام ناظر نس��بت به سرنوشت آنها )شبكه 
ف��روش بيمه( بي تفاوت نخواهد ب��ود. رييس كل بيمه 
مركزي همچنين با اش��اره به پرداخت ۳ ميليارد دالر 
خسارت از سوي شركت هاي بيمه بابت حوادث رانندگي 
در س��ال ۹۵، با بيش از ۳۰۰ ه��زار مجروح و معلول و 
كش��ته ش��دن ۱۶ هزار نفر، حل آن را منوط و نيازمند 
يك »عزم ملي« دانس��ته اس��ت. دكتر همتي، با توجه 
به اختصاص ۲ درصد منابع صندوق به بخش تبليغات 
گفته است، انتظار مي رود صندوق تامين خسارت هاي 
بدني در اين حوزه با برنامه ريزي نسبت به تحقيق درباره 
علل تصادفات و اطالع رساني راهكارهايي براي كاهش 
تصادفات رانندگي و اش��اعه فرهنگ صحيح رانندگي و 
رعايت ايمني با همكاري صدا و س��يما و بهره گيري از 

شبكه هاي اجتماعي اقدام كند. 

زنگ خطر براي بيمه 
مسووليت حرفه اي پزشكان

پ��س از اعالم آم��ار افزاي��ش مي��زان پرونده هاي 
قصور پزشكي توس��ط رييس سازمان پزشكي قانوني، 
يك عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس نيز با 
تاييد اين موضوع آن را ناش��ي از عدم نظارت كافي بر 
حوزه سالمت كشور دانست. پس از اعالم آمار افزايش 
ميزان پرونده هاي قصور پزشكي توسط رييس سازمان 
پزشكي قانوني، يك عضو كميسيون بهداشت و درمان 
مجلس نيز ب��ا تاييد اين موضوع آن را ناش��ي از عدم 
نظارت كافي بر حوزه سالمت كشور دانست. به گزارش 
روابط عمومي س��نديكاي بيمه گران، براس��اس اعالم 
احمدش��جاعي رييس سازمان پزش��كي قانوني كشور 
در س��ال ۹۵ تعداد پرونده هاي قصورپزشكي نسبت به 
سال قبل ۲7درصد رشد داشته است كه در ۴۴درصد 
پرونده ها، كادر درماني قصور داش��ته و مقصر شناخته 

شده اند. 

 اجراي پرداخت وام
از حساب يارانه در بانك ها

مدي��ر اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي 
گفت: تمامي بانك ها غير از بانك هاي قرض الحسنه مهر 
ايران و رس��الت امكان پرداخت وام از حساب يارانه را 
دارند. حميدرضا غني آبادي در گفت وگو با ايِبنا درباره 
وضعي��ت اجراي طرح ياراكات اعتباري با گذش��ت دو 
م��اه از ابالغ اين طرح و در واكنش به اينكه هيچ كدام 
از بانك ها جز بانك كشاورزي ياراكارت اعتباري صادر 
نمي كنند، اف��زود: ابالغيه ي��اراكارت اعتباري به همه 
بانك ه��ا ابالغ ش��ده و اگر ش��عب از اي��ن طرح مطلع 
نيس��تند، به دليل كم كاري خود بانك ها اس��ت. وي 
اظهار داشت: در حالي كه بخشنامه هاي بانك مركزي 
به صورت يكس��ان به كل سيستم بانكي ابالغ مي شود 
و بانك ها موظف هس��تند طي ۵ روز كاري بخش��نامه 
ابالغي از س��وي اين بانك را ب��دون دخل و تصرف به 
زيرمجموع��ه خود اب��الغ كنند اما برخ��ي بانك ها به 
متقاضيان دريافت ياراكارت اعتباري اعالم مي كنند كه 
تاكنون ابالغيه اين طرح از سوي بانك مركزي به آنها 

ابالغ نشده است. 

كاهش نرخ دالر و يورو
قيمت انواع س��كه در بازار تهران با افت مواجه شد 
ون��رخ دالر، ي��ورو و پوند نيز كاهش ياف��ت. به گزارش 
»تعادل«، هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 
روز دوش��نبه در بازار آزاد با يك هزار و ۸۰۰ تومان افت 
نسبت به روز يك شنبه، يك ميليون و ۲۰7 هزار و ۴۰۰ 
تومان فروخته شد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز با يك هزار تومان افت، يك ميليون و ۱7۴ هزار 
تومان قيمت خورد. هر قطعه نيم سكه بهار آزادي ديروز 
با س��ه هزار تومان كاهش، ۶۲۸ ه��زار و ۵۰۰ تومان در 
ب��ازار آزاد فروش رفت. همچنين هر قطعه ربع س��كه 
به��ار آزادي نيز با دو هزار توم��ان كاهش به ۳۶۶ هزار و 
۵۰۰ تومان رسيد و هر قطعه سكه گرمي نيز با يك هزار 
توم��ان كاهش، ۲۴۸ ه��زار تومان بود. دي��روز هر گرم 
طالي ۱۸ عيار با ۶۹ تومان افت نسبت به روز يك شنبه 
۱۱۳ هزار و ۶۶7 تومان ارزش گذاري ش��د. صرافي هاي 
پايتخت نيز هر دالر امريكا را با سه تومان كاهش قيمت 
۳ هزار و 77۸ تومان فروختند. همچنين هر يورو با ۱۰ 
تومان افت ب��ه ۴ هزار و ۳۸7 تومان رس��يد و هر پوند 
انگلي��س نيز با ۵ تومان كاهش قيم��ت، ۴ هزار و ۹۱۹ 

تومان معامله شد.

اخبار
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1.4 ميليون واحد اقتصادي در بهار امسال وام گرفتند

گزارش »تعادل« از زمزمه هاي تالش براي كاهش سود بانكي 

انتظار ۴ گانه بانك ها براي كاهش نرخ سود 
گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|

يك��ي از معضالتي ك��ه مجموعه اقتصاد كش��ور 
و مخصوص��ا نظ��ام بانكي ب��ا آن مواجه اس��ت، باال 
بودن ن��رخ س��ود بانكي اس��ت كه باع��ث اعتراض 
توليد كنندگان و فعاالن اقتصادي و حتي مس��ووالن 
ش��ده اس��ت؛ به گونه يي كه در بيس��ت  و هفتمين 
همايش سياس��ت هاي پولي و ارزي، مسووالن ارشد 
اقتصادي كشور بر لزوم كاهش نرخ سود بانكي تاكيد 
كردند كه قطعا باال بودن ش��ديد نرخ س��ود بانكي، 

تناسبي هم با اصول بانكداري اسالمي ندارد. 
به گزارش »تعادل«، در روزهاي اخير زمزمه هاي 
كاهش نرخ سود بانكي از سوي مسووالن اقتصادي و 
نظام بانكي كشور به گوش مي رسد. اين در شرايطي 
اس��ت كه سال گذشته هم ش��اهد كاهش نرخ سود 
سپرده هاي بانكي ۱۵ درصد و تسهيالت بانكي به ۱۸ 
درصد بوديم؛ هرچند كه گفته مي ش��ود نظام بانكي 
در عرصه عملي به اين قانون پايبند نبوده است و در 
برخي موارد اين قانون مصوب بانك مركزي و شوراي 
پول و اعتبار را دور زده اس��ت. براي سال جاري هم 
 بنابر شنيد ه ها، قرار اس��ت نرخ سود بانكي به ميزان

۳ درص��د كاهش پيدا كرده و به ۱۵ درصد برس��د؛ 
اتفاقي كه سال ها مورد انتظار فعاالن اقتصادي كشور 
بوده اس��ت؛ هرچن��د كه برخي از مس��ووالن بانكي 
معتقدند كه هنوز شرايط براي اين اتفاق مهيا نيست 
اما برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به كاهش 
نرخ تورم در سال هاي اخير كه در برخي زمان ها تك 
رقمي هم ش��د، كاهش مجدد نرخ سود بانكي بسيار 

ضروري است. 
 با توجه به اينكه باال بودن نرخ سود بانكي، انگيزه 

سرمايه گذاري را از سرمايه گذاران مي گيرد بنابراين 
سرمايه ها به بانك ها روانه  خواهد شد و نمي تواند در 
كار اقتصادي، جايگاه خود را نش��ان دهد و به عنوان 
عاملي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي عمل كند. 
هرچه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كرده و سرمايه ها 
وارد بازار شود و فعاليتي اقتصادي انجام شود، گامي 
در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي برداشته مي شود. 
براس��اس اين گزارش وقتي ك��ه نرخ تورم حدود 
۱۰ درصد است بايد نرخ سود بانكي كمتر از اين نرخ 
فعلي باشد و سود تسهيالتي هم كه بانك ها پرداخت 
مي كنند هم نهايتا بايد دو يا س��ه درصد از اين نرخ 
سود بيشتر باشد اما اينها در شرايط كنوني همخواني 
ندارند و بنابراين توليد و اقتصاد در حال آسيب است. 
دليل اي��ن وضعيت، ع��دم امكان پذيري كاهش 
ن��رخ س��ود به دلي��ل محدودي��ت و كمب��ود منابع 
اس��ت زيرا بخش عمده يي از پ��ول بانك ها به خاطر 
مطالبات معوق، بدهي دولت، بدهي بدهكاران بزرگ 
و اس��تمهال بدهي آنها، و س��پرده قانوني قفل شده 
و از س��وي ديگر در بخش درآم��د نيز به دليل نبود 
مكانيسم كارمزد براي درآمد ها، عمال بانك ها چاره يي 

جز سود تسهيالت ندارند. 
براين اس��اس، براي بهبود ش��رايط ب��ازار پول و 
زمينه س��ازي جهت كاهش نرخ سود بانكي، مديران 
بانكي انتظار دارند كه عالوه بر افزايش درآمد بانك ها 
از محل كارمزد خدمات مختلف بانكي، نرخ س��پرده 
قانوني، نرخ بازار بين بانكي و جريمه اضافه برداشت 
بانك ها از بانك مركزي كاهش يابد تا منابع بيش��تر 
و ارزان ت��ري در اختيار بانك ها قرار گيرد و با تعديل 
نرخ ها، هزينه جذب منابع بانكي كاهش يابد و عالوه 

بر نرخ تورم، بايد س��اير متغيرها و مشكالت بانك ها 
نيز به عنوان عوامل تاثيرگذار بر محاس��به نرخ سود 

مورد توجه قرار گيرد 
به عبارت ديگر، در مقابل انتظار فعاالن اقتصادي 
و بس��ياري از كارشناس��ان براي كاهش نرخ س��ود، 
بانك ها در مقابل انتظار دارند كه براي تحقق برنامه 
كاهش نرخ س��ود و امكان پذيري آن و كاهش رقابت 
بانك ها و موسس��ات براي جذب سپرده با نرخ باالتر، 
بان��ك مركزي ش��رايط را براي كاهش نرخ س��پرده 
قانوني فراهم كند. همچنين نرخ س��ود در بازار بين 
بانك��ي به حدود ۱۵ درصد و كمتر از آن رس��يده و 
متناس��ب با نرخ تورم كاهش ياب��د و با حضور موثر 
بانك مركزي، زمينه كاهش هزينه سود براي بانك ها 

فراهم شود. 
از س��وي ديگ��ر، بانك ها انتظار دارن��د كه امكان 
دسترس��ي به خ��ط اعتباري ارزان قيم��ت در موارد 
ضروري را داش��ته باشند و نرخ جريمه ۳۴ درصدي 
و باالتر از آن عاملي براي رشد هزينه بانك ها نباشد. 
همچني��ن دول��ت در برنامه ميان م��دت، از طريق 
پرداخت بده��ي خود به بانك ها و افزايش س��رمايه 
بانك هاي دولتي و خصوصي، زمينه توانمند ش��دن 

بانك ها در پرداخت تسهيالت را فراهم كند. 
دولت همچني��ن مي تواند با پرداخت بدهي خود 
به پيمانكاران، معوقات بانكي و بدهي پيمانكاران به 
بانك ه��ا را كاهش دهد. اين مجموعه از سياس��ت ها 
ب��ه بانك ها كم��ك خواهد كرد كه ن��ه تنها نرخ ۱۵ 
درصدي مصوب فعلي شوراي پول و اعتبار را رعايت 
كنند بلكه زمينه را براي كاهش بيش��تر نرخ س��ود 

فراهم آورند. 

ب��ه عبارت ديگ��ر، اگرچه تورم كاه��ش يافته اما 
ساير هزينه هاي جذب منابع و پول از جمله مطالبات 
معوق، بدهي دولت، س��پرده قانوني و... همچنان به 
قوت خود باقي هس��تند و اين موضوع عمال در كنار 
تورم ۱۱ درصدي، باعث افزايش هزينه جذب منابع 
و كاهش عرضه پول ش��ده اس��ت. يعني در محاسبه 
هزينه جذب منابع و س��پرده ها، تنه��ا نبايد به نرخ 
تورم توجه كرد بلكه پيچيدگي بازار پول و سپرده ها 
و مشكالت س��اختاري اقتصاد و رقابت هاي ناسالم و 
غيرمجازها و رفتار دولت و... نيز باعث افزايش هزينه 

بانك ها در جذب منابع شده است. 
نرخ س��ود و تغييرات آن همواره يكي از ابزارهاي 
مهم دراختيار بانك مركزي و نهادهاي پولي درهمه 
كش��ورها و براي تنظيم سياس��ت پولي بوده است. 
اقتصاد دانان از اين ابزار در جهت تنظيم شاخص هاي 
اقتص��ادي كالن، جذب نقدينگي و س��پرده، هدايت 
نقدينگي در بازار و توليد، كنترل حجم پول و اتخاذ 
سياست هاي انقباضي و انبساطي استفاده مي كنند. 

براين اس��اس، نرخ سود مانند تيغ دولبه يي است 
كه اث��رات مثبت و منفي بر بدن��ه اقتصادي جامعه 
دارد و مي توان��د موجبات كنترل نقدينگي و تورم از 
يك س��و، و ايجاد رونق و رشد سرمايه گذاري از سوي 

ديگر را فراهم كند. 
اما در كشورهايي كه با مشكالت ساختاري مواجه 
هس��تند و تورم دو رقم��ي دارند، توصيه مي ش��ود 
ك��ه براي هدايت منابع به س��مت توليد، نرخ س��ود 
متناس��ب و باالتر از نرخ تورم تعيين شود تا بانك ها 
با جذب منابع جامعه، هدايت آن به سمت واحدهاي 

اقتصادي و توليدي را فراهم كنند. 
به عبارت ديگر، با وج��ود تفكر باور عموم گاهي 
اوق��ات باالب��ودن نرخ س��ود ب��راي ايج��اد جاذبه و 
هدايت پول به س��مت س��رمايه گذاري در بانك ها و 
جريان س��ازي مثبت به ش��كل افزاي��ش تقاضا براي 
تولي��د ملي جلوگي��ري از كاه��ش ارزش پول ملي 
درمقابل س��اير ارزها اس��ت و نبايد تصور ش��ود كه 

كاهش نرخ س��ود در هر ش��رايطي منجر به رش��د 
توليد و اقتصاد مي شود. بلكه تناسب آن با نرخ تورم 
و مش��كالت س��اختاري اقتصاد بايد مورد توجه قرار 
گي��رد و به عنوان ابزار كنترل��ي در اقتصاد، تعادل را 
در عرض��ه و تقاضاي پول و هدايت منابع به س��مت 

سرمايه گذاري و توليد ايجاد كند. 
از طرف ديگر بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي 
براين باور هستند كه هرچقدر بانك ها بتوانند حجم 
سرمايه هاي سرگردان بيش��تري را جمع كنند پول 
سرگردان كمتري دراختيار مردم و بازار خواهد بود و 
به همان ميزان مهارتورم براي دولت ها ميسر خواهد 

شد. 
از سوي ديگر، بس��ياري از موافقان طرح كاهش 
نرخ س��ود بانكي علت رك��ود در بخش هاي توليدي 
را نتيجه سرازيرش��دن س��رمايه م��ردم در بانك ها 
مي دانن��د و ب��ا كاهش نرخ س��ود به دنب��ال يافتن 
راه حل و داروي ش��فا بخش اقتصاد هستند درحالي 
كه اكثر اقتصاددانان برجس��ته براين امر اذعان دارند 
كه اقتصاد زنجيره ي��ي از عوامل تاثيرگذار در بخش 
تولي��د كاال و خدمات دارد و نمي توان تنها روي نرخ 
س��ود بانكي براي ايجاد رونق و اشتغال متمركز شد. 
س��ود بانكي تنها ي��ك عامل و حت��ي عامل مهم و 
تاثيرگذار اس��ت اما بديهي اس��ت كه تا ديگر عوامل 
مرتبط اصالح نش��وند نمي ت��وان نتيجه كار مطلوب 
را انتظار داشت. كس��اني كه معتقدند با كاهش نرخ 
سود سطح فعاليت هاي بنگاه هاي توليدي و خدماتي 
رونق مي يابد اين را هم مدنظر داشته باشند كه مردم 
به دنبال اين سياس��ت اقدام به خروج س��رمايه ها و 
سپرده هاي خود از بانك مي كنند و همين امر خودبه 
خود حجم پول درگردش را باال برده و موجب ايجاد 
تورم جديد خواهد ش��د يا با تغيير نرخ س��ود بانكي 
عده يي با ورود به بازارهاي انحرافي و كارهاي داللي و 
غير مولد، موجب اخالل درنظام پولي كشور مي شوند 
و نتيجه آن رش��د قيمت بي رويه در بخش مسكن و 

ساير دارايي ها خواهد بود. 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري| 
بانك ها و موسس��ات اعتباري در بهار ۱۳۹۶ به 
۱.۴ ميليون متقاضي فع��ال در بخش هاي مختلف 
اقتصادي كشور، به ميزان ۱۰۱ هزار و ۳۵۶ ميليارد 

تومان تسهيالت پرداخت كرد. 
به گزارش »تعادل«، تسهيالت پرداختي بانك ها 
ب��ه بخش هاي اقتصادي طي س��ه ماهه اول س��ال 
۱۳۹۶ مبلغ ۱۰۱.۳۶ ه��زار ميليارد تومان بوده كه 
در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7.۹۶ هزار 
ميليارد تومان )معادل ۸.۵ درصد( افزايش داش��ته 

است. 
گزارش بانك مركزي نش��ان مي دهد كه س��هم 
س��رمايه در گردش از كل تس��هيالت بانكي كه در 
۱۰س��ال گذش��ته از حدود ۴۰درصد ب��ه بيش از 
۶۴درصد در س��ال ۹۵ رس��يده بود، همچنان روبه 
افزايش اس��ت و در ۳ ماه اول س��ال ۹۶ نيز از مرز 
۶۵درصد گذش��ته و با رقم ۶۵.۴درصد بيش��ترين 
سهم را داش��ته است. به گزارش بانك مركزي، اين 
افزايش س��هم سرمايه در گردش نشان مي دهد كه 
واحدهاي اقتصادي و بانك ها بيش��ترين توجه خود 
را ب��ه حفظ وضع موج��ود و توليد و س��رپا ماندن 
واحده��اي اقتص��ادي معط��وف كرده ان��د و تامين 
نقدينگي ب��راي خريد مواد اولي��ه، حقوق و تامين 
هزينه ه��اي روزم��ره مهم ترين دغدغ��ه واحدهاي 

اقتصادي را تشكيل مي دهد. 
 ه��دف از درياف��ت تس��هيالت پرداخت��ي در 
بخش هاي اقتصادي ۳ ماه اول س��ال ۱۳۹۶ نشان 
مي دهد كه س��هم س��رمايه در گردش از ۶۳درصد 
سال ۹۴ به ۶۵. ۴درصد در سال ۹۶ رسيده و سهم 
تس��هيالت پرداخت��ي در قالب س��رمايه در گردش 
در تم��ام بخش ه��اي اقتصادي مبل��غ ۶۶.۲۸هزار 
ميليارد تومان اس��ت. اين مبلغ در مقايس��ه با دوره 
مش��ابه سال قبل مبلغ ۳هزار ميليارد تومان معادل 

۴.7درصد افزايش داشته است. 
سهم تسهيالت پرداختي بابت تامين سرمايه در 
گردش بخش صنعت و معدن در س��ه ماهه س��ال 
جاري معادل ۲۸.۵۱ هزار ميليارد تومان بوده است 
ك��ه حاكي از تخصيص ۴۳درصد از منابع تخصيص 
يافته به سرمايه درگردش تمام بخش هاي اقتصادي 

است. 
از ۳۲.77 هزارميليارد تومان تسهيالت پرداختي 
در بخش صنعت و معدن معادل ۸7درصد آن )مبلغ 
۲۸.۵۱ ه��زار ميليارد تومان( در تامين س��رمايه در 
گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويت دهي 
به تامين منابع براي اين بخش توس��ط بانك ها در 
سال جاري است. تسهيالت پرداختي بانك ها در دو 
ماه اول ش��امل فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۶ 
ب��ه بخش هاي اقتصادي مبل��غ ۵۶.۹7هزار ميليارد 
تومان نزديك به ۵7هزار ميليارد تومان اعالم شده 
كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸هزار 
ميليارد تومان )معادل ۱۶.۴درصد( افزايش داش��ته 
است. سهم تسهيالت پرداختي بابت تامين سرمايه 
در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه س��ال 
جاري معادل ۱۶.۴۸هزار ميليارد تومان بوده است 
كه حاكي از تخصيص ۴۲.۶درصد از منابع تخصيص 
يافته به سرمايه درگردش كليه بخش هاي اقتصادي 

به بخش صنعت است. 
مالحظه مي ش��ود از ۱۸.7۵هزار ميليارد تومان 
تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 
۸7.۹درصد آن )مبل��غ ۱۶.۴۸هزار ميليارد تومان( 
در تامي��ن س��رمايه در گردش پرداخت ش��ده كه 
بيانگر توجه و اولويت دهي به تامين منابع براي اين 

بخش توسط بانك ها در سال جاري است. 
س��هم س��رمايه در گردش از كل تس��هيالت در 
بخش كش��اورزي نيز ۶۸درصد، در بخش مسكن و 
ساختمان ۲۱ درصد، در بخش بازرگاني 7۳درصد و 
در بخ��ش خدمات ۵۳ درصد بوده كه نش��ان دهنده 
س��هم باالي س��رمايه در گردش در كل بخش هاي 

اقتصادي است. 

 ۴1 درصد منابع براي بخش خدمات
رتب��ه بخش ه��اي اقتص��ادي از نظ��ر مي��زان 
تسهيالت دريافت ش��ده به ترتيب شامل خدمات 
با س��هم ۴۱ درص��د، صنعت ۳۲درص��د، بازرگاني 
۱۱درصد، ساختمان و كشاورزي هر يك ۶درصد 
بوده ان��د و در بخ��ش خدم��ات ۴۱ه��زار ميليارد 
تومان، در بخش صنعت ۳۲ه��زار ميليارد تومان، 
در بخ��ش بازرگان��ي ۱۲هزار ميلي��ارد تومان، در 
بخش س��اختمان 7هزار ميليارد تومان و در حوزه 
كش��اورزي حدود 7هزار ميليارد تومان تسهيالت 
بان��ك جذب ش��ده اس��ت. از آنجا كه ب��ه عقيده 
كارشناس��ان، بخش خدمات بيش��ترين اش��تغال 
را ايج��اد مي كن��د، لذا حماي��ت از بخش خدمات 
در توس��عه ارزش افزوده و ش��غل مي تواند بسيار 

اثرگذار باشد. 
 

 سهم 32 درصدي صنعت
تعداد ۴۹۲۶۳ فقره تس��هيالت به بخش صنعت 
و مع��دن با ميانگين پرداختي هر فقره ۶۶۵ميليون 
تومان پرداخت شده كه بيشتر از ميانگين پرداختي 
ساير بخش هاست و كل بخش صنعت ۳۲درصد كل 
تس��هيالت را جذب كرده است. در ضمن در بخش 
خدمات تعداد 7۸۴هزار فقره تسهيالت با ميانگين 
پرداخت هر فقره ۵۳ميليون تومان پرداخت ش��ده 

است. 

 سهم 6 درصدي كشاورزي و ساختمان
در بخش كش��اورزي 7.۱۳ه��زار ميليارد تومان 
به ۲۳۵ هزار واحد اقتصادي پرداخت ش��ده اس��ت. 
بخش س��اختمان نيز با رقم 7.۴هزار ميليارد تومان 
تس��هيالت براي ۱۶۵ هزار فقره وام هر يك با سهم 
حدود ۶درصد مواجه بوده اند. بخش بازرگاني نيز با 
رقم ۱۲.۵۵هزار ميليارد تومان براي ۱۶۱هزار فقره 
تقاضاي وام س��هم ۱۲.۳درصدي از كل تس��هيالت 

داشته است.
 

 1۴.3 هزار ميليارد تومان براي امور توسعه اي
۱۴.۳هزارميلي��ارد توم��ان از تس��هيالت براي 
اه��داف توس��عه يي ش��امل ايجاد واحدها، توس��عه 
واحدها و تعميرات آنها پرداخت ش��ده و سهم اين 
امور توس��عه يي از كل تسهيالت بهار امسال معادل 
۱۴.۱درصد كل وام هاي بانكي بوده كه نس��بت آن 
در مقايسه با س��ال هاي قبل تغيير چنداني نداشته 
و همچنان اين س��رمايه در گردش است كه با سهم 
۶۵ درص��دي و با ه��دف روي پا مان��دن واحدهاي 
اقتصادي بيش��ترين س��هم را در اه��داف پرداخت 
تس��هيالت دارد. اين درحالي اس��ت كه در شرايط 
خروج از ركود و ايجاد رونق و رشد سرمايه گذاري ها 
قاعدتا بايد س��هم وام بانكي در رشد سرمايه گذاري 
ش��امل ايجاد و توسعه واحدها را شاهد باشيم. البته 
گزارش بان��ك مركزي تاكيد دارد ك��ه براي ايجاد 

و توس��عه بايد از منابع بازار س��رمايه استفاده شود 
و بانك ه��ا باي��د تس��هيالت س��رمايه در گردش و 
تسهيالت خرد را پرداخت كنند و اين بازار سرمايه 
اس��ت كه بايد تس��هيالت و س��رمايه هاي بزرگ و 
بلندم��دت براي راه ان��دازي طرح ه��اي اقتصادي و 
ايجاد واحدهاي جديد و توسعه آنها را تامين كند. 

بانك مركزي تاكيد ك��رده كه همچنان بايد در 
تداوم مس��ير ج��اري مالحظات مرب��وط به كنترل 
ت��ورم را نيز در نظر گرف��ت و همواره مراقب قدرت 
گرفتن پتانس��يل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل 

در اقتصاد نيز بود. 
بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي 
بانك ه��ا از طريق افزايش س��رمايه و بهبود كفايت 
س��رمايه بانك ها، كاه��ش تس��هيالت غيرجاري و 
بازگردان��دن آنه��ا ب��ه مس��ير صحي��ح اعتباردهي 
بانك ها، افزايش بهره وري بانك ها در تامين سرمايه 
در گردش توليدي، پرهيز از فش��ارهاي مضاعف بر 
دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي به سمت 
بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي 

طرح هاي اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه يي كرد. 

 5۴8 هزار ميليارد تومان براي 8.8 ميليون فعال
درحال��ي كه مدي��ران بانكي اعالم ك��رده بودند 
ه��دف از پرداخ��ت تس��هيالت در س��ال ۹۵ ارائه 
۴۶۰هزار ميليارد تومان تسهيالت است اما در عمل 

سيس��تم بانكي توانس��ت ۵۴۸ هزارميليارد تومان و 
۸۸هزار ميليارد تومان بيش از آنچه اعالم كرده بود 
را به ۸.۸ميليون متقاضي وام پرداخت كند و تحقق 
اين تسهيالت معادل ۱۹درصد بيش از برنامه اعالم 

شده بود. 
تس��هيالت پرداخت��ي بانك ه��ا ط��ي ۱۲ماهه 
مبل��غ  اقتص��ادي  بخش ه��اي  ب��ه   ۱۳۹۵ س��ال 
۵۴۸ هزارميلي��ارد تومان اس��ت كه در مقايس��ه با 
دوره مش��ابه س��ال ۱۳۹۴ مبل��غ ۱۳۱هزارميليارد 
تومان يعني معادل ۳۱.۴درصد افزايش داش��ته اما 
برخي كارشناس��ان با اشاره به اين رقم بي سابقه در 
يك  س��ال پاياني دولت يازده��م و قبل از انتخابات 
دوازدهم رياست جمهوري، معتقدند اين موضوع به 
اين معناس��ت كه بانك ها تمام ت��وان خود را براي 
پرداخ��ت وام انجام داده اند و در س��ال ۹۶ فش��ار 
زي��ادي را براي پيگيري مطالب��ات، تجهيز منابع و 
جذب س��پرده و پرداخت تسهيالت تحمل خواهند 
كرد و از آنجا كه تركيب س��پرده ها به س��مت رشد 
س��پرده هاي جاري و كوتاه مدت و كاهش س��پرده 
بلندمدت تغيير كرده اس��ت ل��ذا تامين منابع براي 
بانك ها با نرخ سود ۱۵درصدي كاري دشوار خواهد 
بود و اين موضوع بر توان تسهيالت دهي بانك ها در 

سال ۹۶ تاثير زيادي خواهد گذاشت. 
بررسي آمار هدف از دريافت تسهيالت پرداختي 
در بخش هاي اقتصادي طي ۱۲ماهه س��ال ۱۳۹۵ 
نشان مي دهد كه سهم تسهيالت پرداختي در قالب 
سرمايه در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي طي 
۱۲ماهه س��ال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۱هزارميليارد تومان 
مع��ادل ۶۴ درصد كل تس��هيالت پرداختي اس��ت 
كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه س��ال ۱۳۹۴ مبلغ 
۸7هزارميلي��ارد تومان معادل ۳۳.۳ درصد افزايش 

داشته است. 
اين درحالي است كه سهم وام سرمايه در گردش 
از ۶۳ درصد سال ۹۴ به ۶۴ درصد در سال ۹۵ رسيده 
است بطوري  كه سهم تسهيالت پرداختي بابت تامين 
سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ماهه 
س��ال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲هزارميليارد تومان بوده كه 
حاكي از تخصيص ۳7.7درصد از منابع تخصيص يافته 
به سرمايه در گردش كليه بخش هاي اقتصادي تنها به 

بخش صنعت است. 
از ۱۶۰هزارميليارد تومان تسهيالت پرداختي در 
بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳درصد آن )مبلغ 
۱۳۲هزارميليارد تومان( در تامين سرمايه در گردش 
پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تامين 
منابع براي اين بخش توسط بانك ها در سال ۱۳۹۵ 
است. در بخش هدف از دريافت تسهيالت پرداختي 
در بخش ه��اي اقتصادي طي ۱۲ماهه س��ال ۱۳۹۵ 
مش��اهده مي ش��ود، تعداد ۳۲۴هزار فقره تسهيالت 
ب��ه بخش صنعت و معدن ب��ا ميانگين پرداختي هر 
فقره ۴۹۶ميليون تومان پرداخت ش��ده كه بيش��تر 
از ميانگين پرداختي س��اير بخش هاس��ت. در ضمن 
در بخش خدمات تع��داد ۴ميليون و ۴۶۳هزار فقره 
تس��هيالت با ميانگين پرداخت هر فقره ۴۹ميليون 
تومان پرداخت شده اس��ت. اما از حدود ۸ميليون و 
۸۰۰هزار فقره تس��هيالتي كه در مجموع در س��ال 
گذشته پرداخت شده حدود ۳۲۴هزار فقره به بخش 
صنع��ت و مع��دن اختصاص دارد ك��ه رقمي بالغ بر 
۱۶۰هزارميلي��ارد توم��ان را در برمي گيرد. صنعت و 
معدن در س��الي كه گذشت حدود ۱۳۲هزارميليارد 
تومان از منابع دريافتي را در سرمايه در گردش خرج 
كرده اس��ت كه بيش از ۸۲درصد منابع اين حوزه را 

در برمي گيرد. 
تعداد ۴۹ هزار و ۲۶۳ فقره تس��هيالت به بخش 
صنع��ت و معدن با ميانگين پرداختي هر فقره ۶۶۵ 
ميليون تومان پرداخت ش��ده كه بيشتر از ميانگين 
پرداختي س��اير بخش ها اس��ت. درضمن در بخش 
خدمات تعداد 7۸۴ هزار و 7۰۶ فقره تس��هيالت با 
ميانگين پرداخ��ت هر فق��ره ۵۲.7 ميليون تومان 

پرداخت شده است. 
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5 بورس و فرابورس
استفاده از ابزارهاي بورسي 
براي خروج مسكن از ركود

مديرعامل بورس كاال گفت: امس��ال با پيوند ابزارهاي 
بورس��ي به امالك، س��رمايه هاي خرد را به س��مت بازار 
مسكن هدايت و به خروج مسكن از ركود كمك مي كنيم. 
به گزارش تسنيم، حامد سلطاني نژاد افزود: ابزارهاي مالي 
ب��ورس در بورس كاالي ايران مي تواند س��رمايه هاي ما را 
در بخش مسكن به سرمايه هاي مولد تبديل كند تا به اين 
ترتيب از راكد بودن سرمايه ها در بخش مسكن جلوگيري 
مي شود. اين روش كمك مي كند كه مسكن از ركود خارج 
ش��ود، چون اين ابزار ها مي تواند كمك كند كه هر كسي 
ب��ا هر مقدار پولي ك��ه دارد در متراژ معيني در مس��كن 
س��رمايه گذاري كند و در واقع سرمايه ها به سمت مسكن 
حركت مي كند و حتي س��رمايه هاي خرد هم مي تواند به 
كمك بخش مسكن بيايد.  مديرعامل بورس كاال گفت: با 
اتحاديه مشاوران امالك و مجموعه سرمايه گذاري مسكن 
مذاكراتي داش��تيم تا ابزارهاي بورسي را با مسكن پيونده 
داده و به اين ترتيب فردي كه در كش��ور به دنبال پوشش 
ريسك افزايش قيمت مسكن است يا به دنبال تهيه مسكن 
بلندمدت براي فرزندش است غير از سازوكارهاي موجودي 
كه در بازار مسكن ما وجود دارد، بتواند از ابزارهاي بورسي 
هم بهره مند شود. وي افزود: فروش هاي سلف، فروش هايي 
هس��تند كه در قالب اوراق صورت مي گيرد و هر كس��ي 
كه اوراق را به تعداد مش��خصي در سررسيد داشته باشد، 
مي توان��د متراژ معيني از يك مل��ك را تحويل بگيرد. وي 
ادام��ه داد: براي اين اقدام اميدواريم با ذي نفعان اين حوزه 
توافق��ات را نهايي كنيم و عرضه هاي اي��ن ابزارهاي مالي 
را تا پايان امس��ال ش��روع كنيم. او اضافه كرد: در صورت 
همكاري فعاالن حوزه مس��كن ما ش��رايط الزم را فراهم 
خواهيم كرد و دوره هاي آموزش��ي الزم را براي آنها برگزار 
مي كني��م.  س��لطاني نژاد گفت: بازيگران اصل��ي اين بازار 
فعاالن فعلي بازار مس��كن خواهند بود و فعاليت هايي كه 
در قالب سرمايه گذاري يا در قالب پوشش ريسك نوسانات 
قيمت مس��كن صورت بگيرد، مي تواند با كمك ابزارهاي 

مالي بورس در بورس كاالي ايران اتفاق بيفتد. 

 معافيت مالياتي 10 درصدي براي معامالت خودرو   
مديرعامل بورس كاال در ادامه گفت: خودروسازاني 
ك��ه خودروه��اي خ��ود را در ب��وس كاال عرضه كنند 
مي توانن��د از معافي��ت 10درصدي ماليات��ي برخوردار 
شوند. حامد سلطاني نژاد افزود: عرضه كنندگاني كه به 
دنبال ش��فافيت هستند و محصوالت خود را در بورس 
كاال عرضه مي كنند داراي مش��وق هايي چون معافيت 
10درصدي ماليات هس��تند كه خودروسازان مشمول 
اي��ن امر مي ش��وند. وي ادام��ه داد: اگر خودروس��ازان 
مي خواهند از مزاياي بورس بهره مند شوند بايد استمرار 
عرضه داشته باشند كه خريداران بتوانند به اين بازار به 
عنوان يك بازار قابل اتكا وارد شوند.  مديرعامل بورس 
كاال گفت: بازار بلندمدت بازار خودرو يا بازار سلف فروشي 
هم به زودي در بورس كاال راه اندازي مي شود تا افرادي 
ك��ه مي خواهند حواله هاي اتومبيل خود را پس بدهند 
دچار مشكل نشوند. سلطاني نژاد ادامه داد: با اين اقدام 
به راحتي افراد ديگري جايگزين اين افراد مي ش��وند و 
مشكالتي كه بسياري از افراد درحال حاضر با آن مواجه 

هستند، وجود نخواهد داشت. 

امروز نخستين عرضه اوليه 
امسال بورس

تعداد ۴۷.۵ ميليون سهم شركت »به پرداخت ملت« 
به عنوان نخستين عرضه اوليه امسال امروز)سه شنبه( در 
بورس عرضه مي شود. به گزارش»تعادل« آخرين عرضه 
اوليه بازار س��رمايه به بهمن سال گذشته برمي گردد كه 
با توجه به ش��رايط نامساعد بورس در آن روزها، دستور 
توقف عرضه هاي اوليه صادر شد. با وجود اين درحالي كه 
بازار سهام در بهار امسال وضعيت مناسب و رو به رشدي 
را تجرب��ه كرد اما باز هم از عرضه هاي اوليه كه مي تواند 
نقدينگي جديد را به بازار جذب كند، خبري نشد.  با اين 
حال قرار است از نخستين عرضه اوليه امسال بازار سهام 
پس از ماه ها توقف سرانجام امروز)سه شنبه( با روي ميز 
فروش رفتن ۵ درصد از سهام شركت »به پرداخت ملت« 
در بورس اوراق بهادار در نماد »پرداخت« رونمايي شود. 
براس��اس اين گزارش ۴۷ميليون و ۵00 هزار س��هم 
اين شركت درحالي امروز از سوي شركت گروه فن آوران 
هوش��مند بهس��ازان به عنوان پانصد و نهمين ش��ركت 
پذيرفته ش��ده به روش ثبت سفارش و توسط كارگزاري 
بانك ملت در بورس عرضه اوليه خواهد شد كه حداكثر 
سهميه براي هر كد حقيقي و حقوقي 2هزار سهم تعيين 
شده است.  همچنين حداقل و حداكثر قيمت سفارش 
براي اين عرضه اوليه 166۷تا 1۷۵0تومان و شركت گروه 
فن آوران هوشمند بهسازان و تامين سرمايه بانك ملت به 

عنوان متعهد عرضه و متعهد خريد تعيين شده اند. 

 استارت عرضه گندم
در بورس كاال زده شد

تاالر محصوالت كش��اورزي ب��ورس كاالي ايران 
روز گذش��ته براي نخس��تين  بار ميزبان عرضه گندم 
خوراكي در قالب طرح قيمت تضميني بود. به گزارش 
»تع��ادل« به نق��ل از »پايگاه خبري ب��ورس كاالي 
ايران« ت��االر محصوالت كش��اورزي ب��ورس كاالي 
ايران روز گذش��ته براي نخس��تين  بار ميزبان عرضه 
۳هزار و ۳۳1تن گندم خوراكي اس��تان هاي اردبيل، 
مركزي، زنجان، خراسان شمالي در قالب طرح قيمت 
تضميني بود. بر اين اس��اس دي��روز 2هزار و ۴۵تن 
جو دامي در قالب ط��رح قيمت تضميني، ۴هزار تن 
گندم دوروم، 2۴1هزار تن گندم خوراكي، يك هزار 
و 62۵ تن شكر سفيد، ۳00تن روغن خام و ۳00تن 
ذرت دانه يي نيز در تاالر محصوالت كشاورزي عرضه 
شد. براس��اس اين گزارش؛ سياست قيمت تضميني، 
طرحي جديد و نوپا در بخش كش��اورزي است كه با 
همكاري بورس كاال و وزارت جهاد كش��اورزي مورد 
توجه فعاالن بخش كشاورزي و دولت قرار گرفته و از 
اين طرح به عنوان جايگزين سياست خريد تضميني 
ي��اد مي ش��ود. اين طرح مل��ي درح��ال حاضر براي 
محص��والت ج��و، ذرت، برنج و گندم اجرا مي ش��ود. 
اين طرح بهترين شيوه براي دريافت سريع مطالبات، 
رش��د كيفيت محصوالت و رش��د بهره وري در بخش 
كش��اورزي اس��ت. افزون بر اين از مزاياي مهم طرح 
قيمت تضميني براي كشاورزاني كه محصوالتشان را 
در انبارهاي اس��تاندارد مورد تاييد بورس مي گذارند 
اين اس��ت كه به زودي ش��رايط براي اخذ تسهيالت 
بانكي به پشتوانه محصوالت انبار شده و ارائه گواهي 

سپرده كااليي به بانك ها مهيا مي شود. 

اخبار بورس

با وجود فاركس، راه اندازي بورس ارز بردن زيره به كرمان است

بورس ارز؛ مدل ايراني »فاركس«
گروه بورس    رضا امامي  

پس از آنكه با مخالفت تجار و صاحبان صنايع به 
ويژه اعضاي ات��اق بازرگاني ايران موضوع راه اندازي 
ب��ورس ارز در نيمه دوم س��ال 1۳91 منتفي اعالم 
شد، طي س��ال هاي اخير در چندين مرحله رييس 
كل بانك مركزي و همچنين رييس سازمان بورس 
از راه اندازي اين بورس اما تحت عنوان بازار آتي ارز 
پس از تك نرخي ش��دن نرخ ارز خبر داده اند. براي 
نخس��تين بار علي صالح آبادي رييس اسبق سازمان 
ب��ورس، درب��اره راه اندازي ب��ازار ارز گفته بود: »در 
حال حاضر راه اندازي بازار فيزيكال ارز مدنظر بوده 
و راه اندازي قرارداد آتي ارز فعال مطرح نيست، زيرا 
ش��رايط راه اندازي بازار ارز نسبت به گذشته مهياتر 
ش��ده و محدوديت ها كمتر است.« راه اندازي بورس 
ارز از زب��ان علي طيب نيا وزير كنوني امور اقتصادي 
و دارايي نيز بارها مطرح ش��ده و وعده داده بود كه 
»در سال 1۳9۴ بورس ارز راه اندازي خواهد شد.« 
در اواخ��ر م��رداد س��ال 1۳91 همزم��ان ب��ا 
نوس��ان هاي ش��ديد قيمت ارز، دولت احمدي نژاد 
به دنبال يافتن راهكاري براي تعادل در قيمت ارز با 
راه ان��دازي ايده بورس ارز بود. در اين ميان متوليان 
بازار س��رمايه بارها پيش��نهاد راه ان��دازي بورس ارز 
را براي بازار آش��فته و پرنوس��ان ارز مطرح كرده و 
معتقد بودند كه بورس ارز مي تواند به ايجاد بازاري 
شفاف كمك كرده و تعادل را به قيمت ارز برگرداند 
حتي براي آن دس��تورالعمل  معامالت ارز توس��ط 
س��ازمان بورس طراحي و تصوي��ب و امكان خريد 
و ف��روش ارز در ب��ورس تهران فراهم ش��د. اما اين 
پيش��نهاد هيچ گاه عملي نشد، زيرا مخالفان با ورود 
بورس به حوزه پولي موافق نبوده و معتقد بودند كه 
با ايجاد اين بورس، ارز به جاي تك نرخي، سه نرخي 

شده و به تقاضاي كاذب دامن مي زند. 
همچني��ن قرار ب��ود ب��ازاري در بازار س��رمايه 
راه ان��دازي ش��ود تا كس��اني كه دارن��ده واقعي ارز 
هستند مانند مجتمع هاي پتروشيمي، بانك مركزي 
و س��اير صادركنندگان غيرنفت��ي عرضه كننده ارز 
باش��ند و از طرف ديگر خريداران واقعي ارز در اين 
بازار اقدام به خريداري كنند. در اين باره حتي مركز 
پژوهش هاي مجلس نيز امكان راه اندازي بورس ارز 
در اقتص��اد ايران را مورد س��نجش قرار داد و يكي 
از راهكارهاي واضح براي سياس��ت گذاري در حوزه 
ارزي را راه ان��دازي بورس ارز دانس��ت. حاال پس از 
گذشت سال ها، در دولت تدبير و اميد نيز همچنان 
ايجاد بازاري متشكل و تحت نظارت برمبناي امكان 
ورود و خروج ارز را براي عرضه و تقاضا در حد يك 

آرزو باقي مانده است. 

 بررسي تاثير راه اندازي بورس ارز در اقتصاد 
اما راه اندازي بورس ارز در شرايطي كه دولت از بابت 
افت ش��ديد درآمدهاي نفتي و همچني��ن ارز حاصل از 
فروش محصوالت پتروش��يمي با كس��ري شديد بودجه 
مواج��ه اس��ت تا چه ح��د مي تواند به تنظي��م عرضه و 
تقاض��اي واقعي ارز در اقتصاد بينجام��د؟ ايده بورس ارز 
براي مديريت نقدينگي مردم بسيار كاراست، چراكه هر 
چه پول نقد در دس��ت مردم جامعه كمتر باشد تورم نيز 
كاهش مي يابد. اين يك قانون كلي اس��ت كه در شرايط 
بن بس��ت اقتصادي بسيار پرفايده است. باوجود دونرخي 
بودن ارز در كشور، فايده راه اندازي بورس ارز چيست؟ اگر 
قرار به تك نرخي شدن ارز در بورس است، آن وقت نقش 
معامله گران در بورس ارز چيست و قرار است چه اتفاقي 
بيفت��د؟ درواقع وقتي قيمت از پيش تعيين ش��ده براي 
ارز وجود دارد، نمي ت��وان به راه اندازي بورس ارز اميدوار 
بود. نمي توان بورس ارز راه انداخت اما از آن طرف دولت 
و بانك مركزي خودش��ان تعيين كنن��ده عرضه و تقاضا 
باش��ند. از لحاظ مجازي نيز راه اندازي بورس ارز بي فايده 
اس��ت، چراكه وقتي تجربه بزرگ و پرفايده يي به نام بازار 
ارز فارك��س در دني��ا وج��ود دارد و ميليون ها معامله گر 
در آن فعالي��ت دارن��د، چرا بايد مدل ايران��ي اين بازار با 
استقبال از ضرر و زيان سنگيني را به جان بخريم؟ پس 
منطقي اس��ت كه پيش از انجام اين كار بس��تر مناسب 
ب��راي فعاليت در بازار فارك��س را پيدا كنيم.  وقتي بازار 
سرمايه كشور در مقايس��ه با بازار فاركس قرار مي گيرد 
ناخودآگاه يك كارگزار حرفه يي با اين بازار طرف مي شود. 
در بازار سرمايه ايران به دليل شفاف نبودن و اتكا به اخبار 
رانت محور همواره س��رمايه گذاري با مش��كالت بسياري 
همراه است، اما در فاركس تنها اخباري كه در دسترس 
همگان قرار مي گيرد بر اين بازار تاثيرگذار اس��ت. بر اين 
اساس به نظر مي رس��د قبل از راه اندازي بورس ارز براي 
يك دوره 2 ماهه راهكارهاي قانوني شدن فعاليت در بازار 
فاركس بررسي و مورد مطالعه متوليان بازار سرمايه قرار 
بگي��رد.  آموزش مردم و ارائ��ه ابزارهاي قانوني و كارآمد 
براي س��رمايه گذاران عالوه بر اينكه مانع از سرخوردگي 
آنها مي ش��ود، مي تواند منافع دول��ت، صاحبان صنايع و 
م��ردم عادي را با افزايش قدرت خريدش��ان تامين كند. 
موض��وع مهم فاركس كس��ب بازدهي باال نيس��ت بلكه 
باق��ي ماندن در اين بازار و اينكه به نس��بت س��رمايه تا 
چه حد ريس��ك پذيري س��رمايه گذار تحمل خواهد شد 
از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. اگر قرار اس��ت بورس 
ارز در ايران راه اندازي ش��ود اما به محض افزايش قيمت 
ارز، ب��ا عرضه يك باره ارز به بازار از س��وي بانك مركزي 
مواجه ش��ود، بورس ارز چه معنايي خواهد داش��ت؟ اما 
پرسش مهم اينجاس��ت كه چرا باوجود بازار بين المللي 
مبادله ارز )فاركس( و فعالي��ت بانك هاي بزرگ داخلي 

و خارج��ي دولت تدبير و اميد به دنبال ايجاد مدل ايراني 
بازار فاركس اس��ت؟ در آغاز فعاليت اين ب��ازار در ايران 
به دلي��ل نبود دانش و آموزش هاي كاربردي و مناس��ب، 
اغلب س��رمايه گذاران و مردم جامعه آن را با شبكه هاي 
هرمي و معامالت كالهبرداري اشتباه مي گرفتند. دليل 
آن هم ضرر و زيان سنگيني بود كه اشخاص پس از ورود 
به اي��ن بازار به دليل نبود آموزش و خدمات مناس��ب از 
سوي كارگزاري هاي حرفه يي فاركس متحمل مي شدند. 
از ديگر سو شفاف نبودن فعاليت ها از سوي ارائه دهندگان 
خدمات فاركس در ايران باعث ايجاد فعاليت هاي هرمي 
از سوي برخي شركت هاي كالهبرداري به بهانه فعاليت 
در ب��ازار فاركس ش��د درحال��ي كه ب��ازار فاركس هيچ 

ارتباطي با شبكه هاي هرمي ندارد. 

 فاركس، مشابه بورس تهران
بازار فاركس مشابه بورس اوراق بهادار كشور فعاليت 
مي كن��د. تفاوت اين ب��ازار با بورس تنه��ا در معامله ارز 
خالصه مي شود. از سويي ديگر حجم پولي كه روزانه در 
فاركس به گردش در مي آيد چندين برابر ارزش معامالت 
بازار س��رمايه ايران اس��ت. در اين بازار بين المللي روزانه 
۳هزار ميلي��ارد دالر ارز ميان خريداران و فروش��ندگان 
واقعي دست به دست مي ش��ود. از لحاظ فقهي فعاليت 
در ب��ازار فاركس و تبادل ارز از طريق معامالت واقعي بنا 
به نظر اغلب مراجع تقليد با اشكال شرعي مواجه نيست 
چراك��ه در واقع مثل س��هام و اوراق به��ادار در اين بازار 
معامله مي ش��ود و ارز معامله ش��ده به طور فيزيكي قابل 
دسترس اس��ت. اما آنچه باعث اشكال در اين بازار شده 
تحمل ضرر و زيان هاي سنگين افرادي است كه ندانسته 
و ب��دون توجه به آموزش ها و ابزارهاي غيرعلمي موجود 
و ب��ا اعتماد به برخي افراد كالهب��ردار،  دار و ندار خود را 

ازدست داده اند. 

 اعتباربخشي بي اساس
متاس��فانه كارگزارهايي كه در زمينه فاركس به طور 
غيرعلم��ي و بدون نظارت نهادها اق��دام به ارائه خدمات 
ب��ه مردم مي كردند ب��ا تخصيص اهرم ه��اي اعتباري با 
نسبت يك به هزار يا حتي يك به دو هزار امكان معامله 
افراد فراتر از سرمايه ش��ان را ايجاد مي كردند كه نتيجه 
آن ضررهاي س��نگين مالي و از دس��ت رفتن سرمايه ها 
ب��ود درحال��ي كه در ب��ازار فاركس واقع��ي حد معمول 
ب��راي تخصيص اهرم مالي نس��بت يك ب��ه ۳00مرتبه 
از س��رمايه معامله گر اس��ت.  پس از تلفيق فعاليت هاي 
هرم��ي با فعاليت اين كارگزاري ها ب��ه يك باره موجي از 
كالهبرداري ه��ا آغاز ش��د كه اقدام نهاده��اي امنيتي و 
انتظامي كشور در ممنوع شدن فعاليت هاي فاركس را در 
پي داش��ت. درحالي كه اگر پيش از آن با تبيين قانون و 

نظارت همه جانبه بر فعاليت هاي بازار ارز امكان معامالت 
در اين بازار فراهم مي شد مشابه با ساير كشورهاي دنيا، 

اين بازار نيز ميزبان سرمايه گذاران ايراني بود. 

 مشكل نبود كارگزاران حرفه اي فاركس
براي فعال ش��دن دوباره بازار فاركس در ايران هنوز 
مش��كل فعاليت بروكرها يا كارگزاران ايراني حرفه يي در 
بازار فاركس وجود دارد در حالي كه در بازار اوراق بهادار 
تمام شركت هاي كارگزاري تحت نظارت كانون كارگزاران 
قرار دارند.  مدل فاركس ايراني مس��اوي با برابري جفت 
ارزي ريال و دالر اس��ت. براي راه اندازي بازاري برمبناي 
اي��ن ارز نياز به يك بس��تر قوي اقتصادي و سياس��ي و 
تقويم ه��اي عملكردي دقيق اقتصادي اس��ت. باتوجه به 
احتمال برطرف ش��دن مناقشات سياس��ي و هسته يي 
كش��ور، راه اندازي بورس ارز و خروج اي��ن بازار از حالت 
صرافي و دالر فروشي غيرعلمي و سنتي بسيار پسنديده 
اس��ت. منتها اگر قب��ل از راه اندازي اين بازار بس��ترهاي 
فعاليت در بازار فاركس بررسي و با تبيين قوانين مناسب 
براي فعاليت در اين ب��ازار با نظارت متوليان بازار پول و 
سرمايه به سمت الكترونيكي كردن معامالت پيش رود، 
مي توان انتظار تقويت ريال از طريق معامالت بازار فاركس 
را نيز داش��ت. وقتي قدرت هاي خودروساز در دنيا وجود 
دارن��د كه با بهاي تمام ش��ده كمتري حاضرند خودرو با 
كيفيت به ما بفروشند چرا بايد به فكر ايجاد كارخانه هاي 
خودروسازي پرهزينه و بي كيفيت بود؟ راه اندازي بورس 
ارز درحالي كه بازار فاركس به راحتي دردس��ترس است 
بردن زيره به كرمان اس��ت. معامله گر بورس و معامله گر 
فاركس هي��چ گاه نمي توانند در بازاره��اي يكديگر دوام 
بياورند. فعال بازار فاركس به دليل نبود شفافيت اطالعات 
درنهايت فقط تا يك س��ال در ب��ورس دوام مي آورد؛ در 
مقابل تحليلگرهاي بازار سرمايه اغلب در فاركس به دليل 

اتكاي اين بازار به دانش و آموزش شكست مي خورند. 
بروكري كه اجازه معامله در بازار فاركس دارد مي تواند 
با ارائه مش��اوره به سرمايه گذار ضرر وي را تا حد زيادي 
كاهش دهد و حد ريسك معامله گر را افزايش دهد. قدر 

مس��لم اينكه تحليلگر و كارگزار ب��ورس ايران نمي تواند 
تحلي��ل درس��تي از بازار فاركس داش��ته باش��د و براي 
راه اندازي بورس ارز بايد معامله گر حرفه يي بازار فاركس 
آن را تحلي��ل كند. در بازار فاركس س��واي از تعطيالت 
دو روزه آخ��ر هفته، در هر لحظه و دقيقه ش��بانه روز هر 
ش��خصي به نسبت س��رمايه خود مي تواند به عنوان يك 
مزي��ت از معامالت لذت ببرد، ام��ا اين ويژگي در بورس 

ايران وجود ندارد. 

 آموزش به جاي حذف
سهام و س��هامداري در كش��ور به عنوان يك فرهنگ 
و در عي��ن حال حمايت از صنعت داخلي اس��ت، اما چه 
ايرادي دارد در كنار آن بازار ارز فاركس نيز وجود داش��ته 
باشد. بازار فاركس و بورس اوراق بهادار هر دو از بازارهاي 
پرريسك به شمار مي روند و افرادي كه مي خواهند در اين 
بازارها فعال شوند بايد به اندازه ريسكي كه قبول مي كنند 
نقدينگي براي جبران آن داشته باشند. وقتي بانك مركزي 
ژاپن براي تهيه يورو اق��دام به تزريق ين در بازار فاركس 
مي كند چرا بانك مركزي ايران يا ساير بانك ها براي تعادل 
قيم��ت ارز و تامين ارز خود از اين امكان اس��تفاده نكند؟  
به باور برخي كارشناس��ان، دولت بايد با حمايت از مردم و 
ايجاد بستر امن و نيز توسعه موسسه هاي حرفه يي و تحت 
نظارت در زمينه آموزش سرمايه گذاري در بازار ارز، ضمن 
راه اندازي و فعاليت سالم معامله گران در بازار فاركس، اقدام 
به گرفتن ماليات و كارمزد موردنظر خود كند. وقتي بروكر 
ايراني با حمايت و نظارت دولت در كش��ور فعاليت كند و 
پول اش��خاص در حساب مجازي خودشان نگهداري شود 
ديگر هيچ نگراني از بابت ترس از بازار فاركس وجود نخواهد 
داشت. باالخره بايد تصميم سازان كشور اين اراده را از خود 
نشان دهند كه آيا عزمي براي انجام كاري جدي دارند يا 
قرار است همچنان سرمايه گذاري با ناآگاهي عمومي دنبال 
شود؟ ايجاد فضا و بستر قانوني براي بازار فاركس در ايران 
به آس��اني ميسر اس��ت اما به دليل نبود قانون مناسب كه 
مانع از تحميل ضرر و زيان به س��رمايه گذاران شود هنوز 

اقدامي صورت نگرفته است. 

آثار برنامه های توليدي و مالي ايران خودرو در بازارسرمايه 

آمارهاي موجود در سامانه هاي اطالع رساني 
ب�ورس ته�ران حكاي�ت از آن دارد ك�ه آثار 
اج�راي برنامه همه جانبه س�امانه هاي توليدي 
و مالي ايران خودرو به تدريج در بازار س�رمايه 

قابل مشاهده شده است.   
  

ايران خ��ودرو ب��راي اص��الح س��اختار و تركيب 
س��بد دارايي ها، افزايش و تنوع س��بد توليد اصالح 
س��اختار درآمد، افزايش ب��ازده و بهبود روش هاي 
حمايت از س��هامداران خرد، برنامه هاي متنوعي را 
در دس��ت اجرا دارد. اجراي اين برنامه ها از يكس��و 
موجب افزايش س��هم بازار اين گروه از بازار خودرو 
كشور شده و از سوي ديگر تركيب درآمدي شركت 
ايران خودرو را به س��مت س��المت و كيفيت باالتر 
س��وق داده و مجموع اين عوام��ل موجبات افزايش 
س��ود س��هام و در نتيجه بازده س��رمايه گذاران در 

سهام ايران خودرو را فراهم آورده است.

 حمايت از سهامداران خرد
گروه صنعتی ايران خ��ودرو از چندي قبل براي 
ملموس تر ش��دن نتايج اج��راي برنامه هاي اصالح 
س��اختار و همچنين حفظ حقوق سهامداران خرد 
برنامه ه��اي تازه اي را جهت بازارگرداني س��هام اين 
ش��ركت در تاالرهاي ب��ورس به اجرا گذاش��ت. به 
اين ترتيب در ش��رايطي كه از زمس��تان پارس��ال 
بازارگردان��ي س��هام ايران خودرو با ه��دف حمايت 
از منافع س��هامداران خرد با روش��ي ت��ازه در حال 
پيگيري اس��ت، آمارهاي رسمي بورس تهران نشان 
مي دهد اين موضوع بر روند بازده س��هام اين گروه 
خودروس��ازي اثر مثبتي برجاي گذاش��ته به نحوي 
ك��ه ميانگين بازده 18ماهه س��هام ايران خودرو در 
ب��ورس تهران از م��رز 60 درصد فراتر رفته اس��ت. 
طب��ق آمارهاي موج��ود ارزش س��هام ايران خودرو 

در ب��ورس تهران از مح��دوده 160 تومان در پايان 
پاييز 9۴ به محدوده 260 تومان در آغاز تابس��تان 
امس��ال رس��يده؛ اين موضوع موجب شده ميانگين 
بازده س��رمايه گذاران در سهام ايران خودرو در طول 

يك سال ونيم گذشته از 62 درصد فراتر رود. 

 اصالح ساختار و تركيب درآمد
اطالعات مالي منتش��ر ش��ده در ب��ورس تهران 
نش��ان مي دهد؛ عالوه ب��ر افزايش بازده، س��اختار 
و تركيب درآمدي ش��ركت ايران خ��ودرو هم رو به 
بهبود اس��ت به طوري كه ايران خودرو در سال مالي 
گذش��ته باالترين رقم درآمد عملياتي را در صنعت 

خودرو ايران كسب كرده است. 
طبق آمار موجود در س��ايت اطالعات ناش��ران 
بورس موسوم به كدال، درآمدهاي عملياتي شركت 
ايران خ��ودرو در س��ال مالي 9۵ مع��ادل ۳9 درصد 
افزايش يافته و به اي��ن ترتيب جايگاه ايران خودرو 
در جمع ش��ركت هاي داراي سالمت مالي و تجاري 

تثبيت شده است. 
در ادبي��ات مالي ب��ه درآمد عمليات��ی »درآمد 
منظ��م« ه��م می گوين��د. درآم���د عمليات��ی ي��ا 
»منظم« يك شركت بيانگر سالمت مالی و تجاری 
يك ش��ركت اس��ت. مي��زان درآمده��اي عملياتي 
ايران خودرو طبق صورت هاي مالي حسابرسي نشده 
در پايان س��ال مالي گذش��ته ب��ه 2۵6هزار و 122 
ميليارد ريال رس��يد، اين رقم در سال مالي قبل از 
آن 18۴هزار ميليارد ريال بود. به باور كارشناسان با 
توجه به اجراي برنامه توليد بهينه براس��اس حاشيه 
سود محصوالت و تمركز بر روی توليد اين خودروها 
ب��ا عرضه خودروهايي نظير دناپالس و پژو 2008 و 
چش��م انداز موجود براي تداوم اين روند بايد انتظار 
داش��ت؛ فرآيند رش��د درآمد عملياتي ايران خودرو 

ادامه يابد.

  اثر افزايش توليد بر سود سهام
طبق آم��ار عملكرد ايران خودرو ك��ه در بورس 
تهران منتشر ش��ده توليد و فروش محصوالت اين 
شركت خودروس��از در بهار امسال افزايش مطلوبي 
داش��ته اس��ت. گروه صنعتی ايران خودرو در س��ال 
گذش��ته هم 6۵1هزار دستگاه خودرو توليد و روانه 
بازار كرده ب��ود. اجراي پروژه ه��اي ارتقاي كيفيت 
در بخش ه��اي مختل��ف ايران خ��ودرو، در چندماه 
اخير به ثمر نشس��ته و منجر به افزايش ستاره هاي 
كيف��ي محصوالت ايران خ��ودرو از جمله دناپالس، 
تندرپالس، تندر اتوماتيك، سورن، 206 صندوقدار 
و ساير محصوالت شده است. آمارها نشان مي دهد 
در اي��ن دوره به رغم عرضه قاب��ل توجه خودروهاي 
وارداتي، ايران خودرو توانس��ت ب��ا تنوع محصوالت 
موج��ب حفظ س��هم بيش از ۵2 درص��دي ريالی و 

سهم تعدادي ۵1 درصدي توليد در بازار شود.
رش��د توليد در ايران خ��ودرو درحالي بدس��ت 
آمده ك��ه باتوجه ب��ه حادثه آتش س��وزي در يكي 
از ش��ركت هاي تامي��ن كننده قطعات خ��ودرو در 
اواخر ارديبهش��ت ماه، در محافل صنعت خودرو و 
بازارسرمايه اين نگراني به وجود آمده بود كه آهنگ 
رشد توليد در صنعت خودرو ايران كند خواهد شد.
طبق آماري كه در سايت اطالعات ناشران بورس 
موسوم به كدال منتشر ش��ده، شركت ايران خودرو 
در در ۳ ماهه نخس��ت امسال، يعني تا پايان فصل 
بهار، 1۴۴هزارو 66۷ دس��تگاه انواع خودرو سواري 
تولي��د كرده اس��ت. اين آمار نس��بت ب��ه عملكرد 
ايران خودرو در مدت مش��ابه س��ال مالي گذش��ته، 
از رش��دي 8 درصدي حكاي��ت دارد. آمارهاي تازه 
منتش��ر شده در بازار سهام نش��ان مي دهد شركت 
ايران خودرو در بهار سال 96 نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 10هزارو ۷61 دس��تگاه خودرو بيش��تر 
توليد كرده است. طبق آمار رسمي منتشر شده در 

بورس تهران، همزمان با رش��د توليد، ميزان فروش 
ايران خودرو هم در بهار س��ال مالي جاري نس��بت 
به بهار پارس��ال رشدي ۵.8 درصدي را تجربه كرده 
اس��ت، ايران خودرو در بهار امسال 12۵هزارو ۷8۷ 

دستگاه انواع خودرو سواري را در بازار فروخت. 

 برنامه هاي ايران خودرو 
براي اصالح تركيب سبد دارايي ها 

 همچني��ن جزيي��ات اقدام��ات و برنامه ه��اي 
ايران خ��ودرو براي اصالح تركيب س��بد دارايي ها با 
هدف بهبود كارايي ش��ركت هاي زيرمجموعه اعالم 
ش��د.جمع ارزش س��هام ش��ركت هاي واگذار شده 
ايران خودرو در س��ال مالي 9۵ معادل مبلغ ۳هزار 
و ۳۷ ميلي��ارد ريال بوده اس��ت. اجراي اين برنامه، 
موج��ب افزاي��ش درآمدهاي ايران خ��ودرو از محل 

واگذاري دارايي هاي مازاد شده است.
 شركت ايران خودرو نيز هم سو با فضاي با نشاط 
ايجاد شده، ناشي از عملكرد حوزه سياست خارجي 
در دولت يازدهم، سياس��ت اصالح س��اختار س��بد 
دارايي هايش را در دس��تور كار قرار داده است. اين 
سياست در چارچوب آيين نامه واگذاري شركت هاي 
زيرمجموع��ه، مصوب هيات مدي��ره ايران خودرو به 
اجرا درآمده اس��ت. در اين چارچوب اهتمام اصلي 
و تمرك��ز ويژه مديري��ت گروه بر واگذاري س��هام 

شركت هاي زيرمجموعه بوده است.
   در س��ال مالي 1۳9۵ معادل 1۴ درصد سهام 
ش��ركت بيمه پارس��يان ب��ه مبلغ يك ه��زار و ۵9 
ميلي��ارد ري��ال واگذار ش��د. همچني��ن 2 درصد از 
سهام شركت ايران خودرو متعلق به شركت سرمايه 
گذاري س��مند به مبل��غ يك ه��زار و 12۷ ميليارد 
ريال فروخته ش��د. در ادامه اج��راي برنامه اصالح 
س��اختار س��بد دارايي هاي ايران خودرو، ۷0 درصد 
از س��هام شركت فنرس��ازي خاور نيز در مجموع به 

مبل��غ ۳۵۳ ميليارد ريال واگذار ش��د. در اين ميان 
بخش ديگری از س��هام متعلق به گروه ايران خودرو 
در ساير ش��ركت هاي فعال در بورس در مجموع به 

مبلغ ۵1۷ ميليارد ريال فروخته شد.
 همچني��ن اي��ن ش��ركت در نظ��ر دارد پس از 
بررسي و تحليل سبد س��رمايه گذاري ها در صورت 
لزوم فرآيند اصالح ساختار را امسال هم ادامه دهد، 
ام��ا طبيعتا اي��ن فرآيند بايد با هدف بهينه س��ازي 
تركي��ب دارايي ه��ا در عين رعاي��ت صرفه و صالح 

اقتصادي به اجرا درآيد.

 بازتاب عملكرد ايران خودرو
در نهادهاي تصميم ساز

بازت��اب نتاي��ج عملكرد ايران خ��ودرو در اصالح 
در  مال��ي  و  تولي��دي  س��امانه هاي  همه جانب��ه 
نهاده��اي تصميم گير و تصميم س��از نظير مجلس 
ش��وراي اس��المي قابل توجه بوده، ب��ه طوري كه 
حجت االس��الم سيدجواد حس��ينی كيا، عضو هيات 
رئيسه كميسيون صنايع و معادن مجلس به تازگي 
اعالم كرده اس��ت: ايران خودرو ب��ا هدايت و درايت 
تيم مديريتي خود كوش��يده است با اصالح ساختار 
مالي و تركيب توليد و كاهش هزينه هاي س��ربار در 
مس��ير بهره وري و  س��وددهي قرار گي��رد. او گفت: 
ايران خودرو طي چهار س��ال اخي��ر گام هاي خوبي 
در زمين��ه عرضه محصوالت جديد، ارتقاي كيفي و 
ايمني محصوالت خود و اس��تفاده از فن آوري هاي 
جديد، برداشته اس��ت البته اين روند بايد با شتاب 
بيشتري تداوم داشته باش��د. او تاكيد كرد: امضاي 
ق��رارداد ايران خودرو ب��ا ش��ركت هاي دانش بنيان 
ايراني و ش��ركت هاي خارجي براي طراحي پلتفرم 
محصوالت جديد ايران خودرو يك گام هوش��مندانه 
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و خودروساز شدن 

ايران خودرو است.
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ضرورت اصالح شبكه 
توزيع محصوالت 

اخي��ر  س��اليان  در 
هزينه هاي ج��اري و ايجاد 
فضاي مناس��ب ب��راي داير 
كردن كسب وكار و فعاليت 
اقتصادي در زمينه توليد و 
عرض��ه كاال و خدم��ات در 
برخي از مناطق ش��هري به 
اندازه ي��ي افزايش يافته كه 
يا امكان ايجاد چنين كسب 
و كارهاي��ي در اين مناطق 
در  ي��ا  نمي ش��ود  ميس��ر 
صورت ش��كل گيري چنين 

كسب وكارهايي در اين مناطق، قيمت عرضه كاال 
و خدمات در اين بنگاه ها به شدت افزايش مي يابد. 
به طوري كه بعضا در مناطق مرفه شهرها تعداد 
بنگاه هاي توليد و عرضه كاال و خدمات بس��يار كم 
و اي��ن امر موجب ش��ده كه س��اكنان اين مناطق 
براي تهيه محصوالت مورد نيازش��ان يا مجبور به 
پرداخت قيمت باالتر ش��وند يا بايد هزينه و زمان 
بيش��تري را براي مراجعه به س��اير مناطق جهت 

خريد محصوالت به قيمت مناسب صرف كنند. 
در اين بين در بخش هاي ديگر از شهرها)مناطق 
پايين شهر( تعداد ارائه دهندگان كاالها و خدمات 
به حدي فراوان اس��ت كه رقاب��ت زيادي بين آنها 
براي جذب مش��تري بيش��تر با كاه��ش قيمت يا 
افزاي��ش كيفيت ي��ا همزمان افزاي��ش كيفيت و 
كاه��ش قيمت محصوالت)كاال و خدمات( ش��كل 

گرفته است. 
در اين حال��ت عموما فضاي رقابتي مناس��بي 
بهتر از مناطق مرفه ش��هرها در بازار عرضه كاالها 
و خدمات در جهت منافع مصرف كنندگان ش��كل 
گرفته است. بدين ترتيب در عمده شهرهاي كشور 
يك تقسيم بندي دوگانه در خرده فروشي كاالها و 
خدمات مشاهده مي ش��ود كه در برخي از مناطق 
محصوالت به قيمت و كيفيت نس��بتا مناسب تري 
در دس��ترس مصرف كنندگان است و در مناطقي 
ديگر مصرف كنندگان براي تهيه كاالها و خدمات 
مورد نيازش��ان عالوه بر اينكه بايد قيمت بيشتري 
پرداخت كنند، الزم است هزينه يي نيز براي تردد 
 و دسترس��ي به محص��والت مورد ني��از پرداخت

 كنند.
 از اي��ن رو، اين موضوع در اين نوش��تار بدون 
توجه به مس��ائل و مشكالت گسترده و كالن نظام 
توزي��ع كاال و خدمات در ايران مورد بررس��ي قرار 
گرفته و صرفا پيشنهادي براي بهبود اين وضعيت 
در كوتاه مدت- با توج��ه به پراكندگي متفاوت در 
تع��داد بنگاه هاي توليد و عرض��ه كاال و خدمات و 
دسترس��ي آس��ان به محصوالت م��ورد نياز در دو 

منطقه باال و پايين شهر- ارائه شده است.
 همچني��ن باي��د گفت ك��ه در بلندمدت نظام 
توزيع كاال و خدمات بايد اصالح و در همه مناطق 
ش��هرها فروش��گاه هاي خرده فروش��ي اس��تاندارد 
گس��ترش يابد. اين فروشگاه ها با توجه به جمعيت 
مناطق بايد داراي فضاي توقف خودرو، س��رويس 
بهداش��تي، اس��تاندارد س��المت تهيه، نگهداري و 
عرضه محصوالت و مواردي اينچنين ش��كل گيرد. 
چراكه درحال حاضر تقريبا در همه مناطق شهري 
كشور، بسياري از اس��تانداردهاي مرتبط با حقوق 

مصرف كنندگان رعايت نمي شود.
 بر اين اساس در اين گزارش تنها موضوع ارائه 
راهكار درخصوص نحوه دسترس��ي آسان و ارزان 
مصرف كنندگان به كاالها و خدمات مورد نيازشان 
ب��ا كمترين اجح��اف قيمتي در مناط��ق مختلف 

شهرها مورد بررسي قرار گرفته است.
 باي��د توج��ه داش��ت ك��ه ش��كل گيري نظام 
تج��اري حامي حق��وق مصرف كنن��دگان در همه 
مناطق ش��هرها در بلندمدت بايد با توجه به اتخاذ 
اقدامات مناس��ب توس��ط متولي��ان مربوطه يعني 
سياست گذاري مناس��ب اقتصادي، تدوين و ابالغ 
قوانين، مقررات و دس��تورالعمل ها و فعاليت كاري 
س��ازمان ها و نهادهاي ارائه  دهن��ده مجوز فعاليت 
كه وظيفه كنت��رل، نظارت و بازرس��ي را در بازار 
عرض��ه كاال و خدمات به عه��ده دارند، پيگيري و 

انجام گيرد. 
در ه��ر حال وضعيت و ش��رايط فعل��ي دوگانه 
خرده فروش��ي محصوالت موجب ش��ده در برخي 
مناطق تعداد فعاالن كس��ب وكاره��اي مورد نياز 

به شدت كم باشد.
 حال با توجه به عدم امكان اصالح اين مشكل 
در كوتاه مدت بدون صرف هزينه بس��يار زياد، كه 
اگر هم بنگاه هاي بيشتري به شكل فعلي گسترش 
يابن��د، به دلي��ل هزينه هاي خريد ي��ا اجاره محل 
كس��ب وكار، در نهايت موجب تحميل هزينه هاي 
بيشتري به مصرف كنندگان در آن مناطق مي شود 
باي��د راهكارهايي ب��ه كار گرفته ش��ود كه ضمن 
افزايش تع��داد بنگاه هاي عرض��ه كاال و خدمات، 
هزينه ه��اي اضافه ي��ي براي اين منظ��ور پرداخت 

نشود. 
در اي��ن ارتب��اط پيش��نهاد مي ش��ود، دولت با 
هم��كاري ش��هرداري ها همانند همه كش��ورهاي 
جهان در اين خصوص اقدام كنند. بر اين اس��اس 
شهرداري ها با توجه به فضاي در اختيارشان اقدام 
به راه ان��دازي بنگاه هاي عرض��ه كاال و خدمات به 
صورت دايم و موقت همچنين ثابت و س��يار كند. 
بر اين اس��اس ش��هرداري ها فضاهاي عمومي كه 
در اختي��ار دارند همچ��ون پاركينگ هاي عمومي، 
انباره��ا، پارك ها، حياط و فضاي اداري و... را براي 
برگزاري غرفه ه��اي مختلف عرضه كاال و خدمات 
به صورت كامال اس��تاندارد با توجه به تجربه ساير 
كشورها در روزهاي تعطيل، آماده و تدارك كنند. 
مي ت��وان اي��ن غرفه ها را ب��ا اولوي��ت اول به زنان 
سرپرس��ت خان��وار، معلوالن، بيكاران سرپرس��ت 
خان��واده پر جمعي��ت و... با نظ��ارت كامل واگذار 
كرد و با ايجاد اش��تغال س��ازنده و مولد خأل ناشي 
از نامكفي بودن بنگاه خرده فروش��ي عرضه كاال و 

خدمات را پوشش داد. 
اي��ن نوع از ح��راج در همه كش��ورهاي جهان 
توس��ط ش��هرداري ها در جه��ت اه��داف مختلف 
پيگيري و اثرات س��ازنده يي بر اقتصاد ش��هرها و 
كش��ور به خصوص در حمايت از اش��تغال اقش��ار 
كم درآمد از يك س��و و تامين نيازهاي خانوارها با 

قيمت و كيفيت مناسب از سوي ديگر دارد. 

يادداشت

عضو هيات رييسه اتاق تهران مطرح كرد

مردان مديريت زنان را قبول ندارند

در ديدار رييس اتاق تعاون ايران و سفير تركيه پيشنهاد شد

تشكيل كارگروه تعاوني مشترك »تهران - تركيه«

گروه تشكل ها|
س��فير تركيه و هيات همراه كه براي گس��ترش 
ارتباط و مبادالت تجاري دو كش��ور به تهران سفر 
كردند درباره تشكيل كارگروه اقتصادي براي افزايش 
مناس��بت  تجاري به گفت وگو نشستند. رييس اتاق 
تعاون اي��ران در ديدار با رضا هاكان تكين، س��فير 
تركيه تش��كيل كارگ��روه تعاوني مش��ترك »ايران 
و تركيه« را پيش��نهاد داد. به گ��زارش اتاق تعاون 
ايران، در اين ديدار رييس اتاق تعاون ايران به سهم 
بخش تعاون در اقتصاد پرداخت. بهمن عبداللهي با 
اش��اره به معرفي بخش تعاون گفت: براساس قانون 
اساس��ي، اقتصاد ايران بر 3 بخش اصلي خصوصي، 
دولتي و تعاوني تقسيم مي شود و سهم بخش تعاون 

از اقتصاد 25درصد هدف گذاري شده است. 
وي ادام��ه داد: تحقق س��هم 25درصدي بخش 
تع��اون در اقتصاد براي 5 س��ال آينده هدف گذاري 
ش��ده اس��ت. به گفته رييس اتاق تع��اون ايران در 
كش��ور بي��ش از 100ه��زار تعاوني ثبت ش��ده كه 

م��ردم در آن عضو هس��تند و براس��اس آمار بيش 
از 12ميلي��ون نف��ر عض��و تعاوني ب��وده و بيش از 
40ميلي��ون نف��ر از خدم��ات تعاوني ه��ا اس��تفاده 
مي كنن��د. عبداللهي ادام��ه داد: تعاوني ها در بيش 
از 120رشته كش��اورزي، صنعتي، خدماتي، حمل 
و نق��ل و... فعالي��ت مي كنن��د و ج��زو فعال ترين 

بخش هاي كشور محسوب مي شوند. 
وي با اش��اره به تعاون در كشور تركيه ابراز كرد: 
ب��ا توجه به اينك��ه در تركيه ه��م تعاوني ها حضور 
دارند به نظر مي رس��د كه مي توان بس��تر مناسبي 
را ب��راي توس��عه روابط دو كش��ور در بخش تعاون 
ايجاد كرد. رييس اتاق تعاون ايران با اشاره به حجم 
مبادالت دو كش��ور ايران و تركيه گفت: در نشست 
روساي جمهور دو كشور رسيدن به حجم مبادالتي 
30ميليارد دالري هدف گذاري ش��ده است، به نظر 
مي رسد تعاوني ها مي توانند در تحقق اين هدف گام 
بردارند. عبداللهي با اش��اره به سابقه روابط ايران و 
تركيه افزود: ايران و تركيه كشورهاي همجوار بوده 

و س��ابقه ديرينه يي در دوس��تي و مراودات تجاري 
داشته و در سال هاي اخير نيز اين مراودات گسترش 
خوبي داشته اس��ت، انتظار مي رود كه با مساعدت 
س��فير تركيه جهت ارتقا سطح همكاري هاي بخش 
تعاون دو كش��ور بتوانيم فعاليت بخش تعاون را در 

دو كشور گسترش دهيم. 
عبداللهي با اش��اره به حضور س��اير سفرا در اتاق 
تع��اون گفت: اي��ن ديدار ني��ز در راس��تاي معرفي 
توانايي ها و گس��ترش فعاليت هاي تجاري در س��اير 
كش��ورها بوده اس��ت؛ چنانچ��ه پيش از اي��ن نيز از 
سفراي كش��ورهاي برزيل، مالزي و هند نيز در اتاق 
تعاون ايران حضور يافته و براي گس��ترش مراودات 
تج��اري گفت وگوهايي صورت گرفته اس��ت. رييس 
اتاق تعاون ايران به ايده مشتركي كه از اين ديدارها 
به دس��ت آمده، پرداخت و گفت: در نشست  با ساير 
سفراي ديگر كشورها به ايده مشتركي رسيديم و آن 
تشكيل كارگروه اقتصادي مشترك متشكل از تجار و 
بازرگانان آن كشورها و اتاق تعاون ايران براي تعريف 
پروژه هاي مشترك هم در ايران و هم در كشور مقابل 
ب��ود. عبداللهي ادامه داد: با توجه ب��ه اينكه ايران با 
تركيه از س��ال ها قبل مراودات تجاري داشته است، 
مي تواند ب��ا بهره گيري از اين مدل براي گس��ترش 

فعاليت هاي تجاري با تركيه استفاده كند. 

 ضرورت تشكيل دو اتاق براي حمايت
از بنگاه هاي كوچك

رييس ات��اق تعاون ايران با اش��اره به تفاهمنامه  
اتاق تعاون با موس��يعاد ابراز ك��رد: در اين خصوص 
برخ��ي مقدم��ات كار آماده ش��ده و ظ��رف ماه هاي 
آينده نخس��تين گروه تجاري از اتاق ايران به تركيه 
اعزام خواهند ش��د. وي با اشاره به نمايشگاه صنعت 
س��اختمان كه در مرداد ماه س��ال جاري در تهران 
توس��ط اتاق تع��اون اي��ران برگزار مي ش��ود، گفت: 
در اين نمايش��گاه ح��دود 70ش��ركت تركيه يي در 
قالب تفاهمنامه مذكور به نمايش��گاه دعوت شده و 

در نمايش��گاه امسال مش��اركت دارند. وي گفت: در 
نمايش��گاه امس��ال گروه بزرگ��ي از صاحبان صنايع 
تركي��ه حضور دارند و اين نتيجه همان تفاهمنامه با 
موسيعاد است همچنين قرار است كه هيات بزرگي 
از موسيعاد براي بازديد از نمايشگاه و انجام مذاكرات 
به ايران س��فر كنند. وي ادامه داد: از س��فير انتظار 
داريم با توجه به توافقات قبلي و سوابق خوبي كه در 
مراودات دو كشور وجود دارد، ارتباط نهاد متناظر با 
اتاق تعاون در كش��ور تركيه را ايجاد كند كه بتوانيم 
با ارتقاي سطح فعاليت ها به گسترش روابط تجاري 

نائل شويم. 
وي در بخش ديگري از اين ديدار گفت: اتاق تعاون 
ايران اين آمادگي را دارد كه هيات تجاري به تركيه 
اع��زام كند و هم ميزب��ان گروه هاي تجاري، صنعتي 
و بازرگاني كش��ور تركيه بوده و هم نمايش��گاه هاي 
اختصاصي در هر دو كش��ور برگزار كنيم. همچنين 
دو كشور مي توانند در كشورهاي ثالث نيز براي ارائه 

توانمندي هاي اين بخش نمايشگاه برگزار كنيم. 
عبداللهي در بخش ديگري از اين ديدار به تشريح 
وظايف ات��اق بازرگاني و اتاق تعاون ايران پرداخت و 
گفت: اتاق بازرگاني و اتاق تعاون، دو دستگاه مشابه 
هم هستند، اتاق بازرگاني عهده دار امور شركت هاي 
خصوصي و اتاق تعاون شركت هاي تعاوني را پوشش 
مي دهد و هر دو اتاق در شوراهاي اصلي و ملي عضو 
صاح��ب راي هس��تند در نتيجه به لح��اظ ظرفيت 
قانون��ي و موقعيت قانوني هر دو برابر هس��تند. وي 
افزود: تش��كيل دو اتاق براي حماي��ت جدي تري از 
بنگاه هاي كوچك و متوسط براي حضور بيشتر مردم 

در فعاليت هاي اقتصادي صورت گرفته است. 

 10 ميليارد دالر حجم تجارت »ايران«
و »تركيه«

از سوي ديگر، سفير تركيه ضمن ابزار خرسندي 
از اطالعات��ي ك��ه در زمينه تعاون به دس��ت آورده 
اس��ت، گفت: اطالعات، آم��ار و ارقامي كه در بخش 
تعاون به دس��ت آمد، بس��يار تاثيرگذار بود و به نظر 
مي رس��د كه 15درصد از جمعيت ايران عضو بخش 
تعاون هس��تند. رضا هاكان تكين اظهار كرد: وظيفه 
و مس��ووليتمان اين اس��ت ك��ه فعاليت هايتان را به 
بخش تعاون در تركيه ارتباط داده و جهت گسترش 
همكاري ها كمك كننده باشيم. سفير تركيه با اشاره 

به حجم مبادالت دو كش��ور گفت: روس��اي جمهور 
دو كش��ور، رس��يدن به حجم مب��ادالت 30ميليارد 
دالري را هدف گ��ذاري كرده ان��د و درحال حاضر تا 
تحقق اين رقم فاصله هس��ت اما بايد اشاره كرد كه 
در س��ال اخير حجم مبادالت اي��ران و تركيه حدود 
10ميليارد دالر برآورده ش��ده اس��ت. وي ادامه داد: 
ما در 5 ماهه نخست سال 2017 از رقم 4.5ميليارد 
دالري در حجم مبادالت دو كش��ور عبور كرديم كه 
نشان مي دهد، ظرفيت و پتانسيل دو كشور باالست. 
س��فير تركيه گفت: ما در زمينه توسعه همكاري در 
كش��ور فعاليت مي كنيم و حرك��ت رايزني بازرگاني 
رو ب��ه جلو اس��ت. وي افزود: مركز تج��ارت جهاني 
تركيه به وس��يله بخش خصوصي راه اندازي ش��ده و 
اي��ن مركز مي تواند به عنوان كانال ارتباطي ميان دو 
كشور عملكرد خوبي ارائه كند. سفير تركيه با اشاره 
به بخش تعاون در كشور متبوعش گفت: تا جايي كه 
مي دانم در تركيه نهاد تعاوني مانند ايران گسترده و 
صاحب نفوذ نيس��ت اما اين بدان معنا نيست كه دو 

طرف نتوانند فعاليت كنند. 
وي اذعان كرد: نتيجه فعاليت هايي كه از 35سال 
قب��ل آغاز كردي��م درحال حاضر اينگونه اس��ت كه 
تم��ام اقتصاد ما در اختيار بخش خصوصي اس��ت و 
نهاد تعاوني بيش��تر در بخش كشاورزي فعال است. 
تعاوني هاي تركيه در زمينه س��اختمان و س��اخت و 
ساز فعاليت كمتري دارد اما ساخت ويالها و بناها به 

صورت تعاوني انجام مي گيرد. 
س��فير تركيه درباره وضعيت همكاري هاي اتاق 
تعاون گفت: در كش��ور ما، دول��ت درصدد كاهش 
حض��ور خود در اقتص��اد بوده و ب��راي مهيا كردن 
فضاي مناس��ب اقتصادي حض��ور بخش خصوصي 
ت��الش مي كند به اين دليل هم ات��اق بازرگاني كه 
متعل��ق به بخش خصوصي اس��ت و هم اتاق تعاون 
كه نمايندگان بخش تعاون كش��ور هستند. در تمام 
ش��وراهاي ملي و اصلي كش��ور كه معموال رياست 
آن ب��ه عه��ده ش��خص رييس جمهور اس��ت، عضو 
صاحب راي هستند كه مي توان گفت نقش اقتصاد 
غيردولت��ي چه در قالب تعاون و چه در قالب بخش 
خصوصي درحال پررنگ ش��دن اس��ت. وي توضيح 
داد: اين رويكرد ناش��ي از آن است كه در كشور ما 
بناست مانند ساير كشورها اقتصاد عمدتا در اختيار 

بخش غيردولتي قرار گيرد. 

گروه تشكل ها|
حض��ور زنان در بخش ه��اي مختلف اقتصادي و 
تش��كل ها به عنوان يك پديده ن��و ظهور در جامعه 
ايران��ي به كمتر از صد س��ال مي رس��د. در همين 
راس��تا، س��يده فاطمه مقيمي، عضو هيات رييس��ه 
ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران 
ب��ه نقش زن��ان در جايگاه هاي مديريت��ي پرداخته 
اس��ت. مقيمي به حمايت تشكل هاي مردمي جهت 
حضور زن��ان در كابينه دوازدهم تاكي��د دارد و در 
عين حال به ارائه 8 راهكار پيشنهادي تشكل ها در 
زمينه حمايت از حضور بيش��تر زنان در عرصه هاي 
تصميم سازي كشور اشاره كرد. »ايجاد فرصت هاي 
الزم براي تاس��يس انجمن ها، موسسات، سازمان ها 
و بط��ور كلي مراكز تجم��ع زنانه براي آگاهي از كم 
و كيف پتانس��يل هاي موجود، برگ��زاري دوره هاي 
آموزش��ي براي زنان و آشنايي با حقوق خود، فراهم 
كردن زمينه ه��اي خودباوري در زنان و آگاه كردن 
آنها از قابليت ها و توانايي هاي فردي شان؛ برگزاري 
سمينارها و تشكيل كارگاه هاي آموزشي براي آشنا 
ش��دن مدي��ران، سياس��ت گذاران و تصميم گيران 
با مقوله جنس��يتي و فوايد حض��ور موثرتر زنان در 
رده ه��اي ب��االي تصميم گيري، تش��ويق و ترغيب 
مديران��ي ك��ه از زنان در س��طوح باالي س��ازماني 
اس��تفاده مي كنن��د، معرف��ي زنان برتر و مقايس��ه 
عملك��رد آنان با مردان هم پاي��ه آنان؛ تالش جهت 
تنظي��م كتب درس��ي متناس��ب با مس��ائل روز و 
تاكيد بر مفاهيمي چون خانواده مش��اركتي، انجام 
پژوهش هاي علمي در باب مس��ائل زنان به ويژه در 
مباحث اش��تغال، مديريت و نقش آنان در توس��عه 
كشور« جزو راهكارهاي است كه مي تواند به حضور 

فعال زنان در بدنه جامعه كمك زيادي كند. 

 نقش زنان در توسعه اقتصادي
عضو هيات رييس��ه اتاق تهران با اشاره به پيش 
نيازهاي توس��عه پايدار گفت: امروزه توانمندسازي 
زنان و مش��اركت كامل آنان بر پايه برابري، در همه 
زمينه ها از جمله در فرآيند تصميم گيري و مديريت 
جامعه يكي از پيش نيازهاي توسعه پايدار است؛ كه 
كشور ما سخت به آن نياز دارد. در جوامعي كه هنوز 
تعادل مطلوب و قابل قبول و مش��اركت عادالنه زن 

و مرد در فعاليت هاي تشكلي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي فراهم نشده و بنابراين فرآيند توسعه آنگونه 

كه انتظار داشته اند، موفق نبوده است. 
مقيم��ي با بيان اينكه تداوم و ش��تاب توس��عه 
هنگام��ي رخ خواهد داد كه زن و مرد دوش��ادوش 
يكديگر مسووليت توسعه را بر عهده بگيرند، گفت: 
كسب مش��اغل مديريتي توسط زنان عالوه بر آنكه 
زن��ان را در مقابله ب��ا تبعيضاتي چ��ون معيارهاي 
استخدامي نابرابر، دستمزدهاي نابرابر، فرصت هاي 
آموزش��ي حرفه يي نابرابر، دسترسي نابرابر به منابع 
تولي��دي و امكانات نابرابر در ارتقاي ش��غلي تواناتر 
مي كند، سبب باال رفتن اعتماد به نفس، كسب يك 
هويت مس��تقل و بهبود وضعيت و رش��د اجتماعي 
آنان مي ش��ود كه كل جامع��ه از آن منتفع خواهد 

شد. 
وي افزود: رش��د دخت��ران و زنان تحصيل كرده 
دانشگاهي و پيشي گرفتن آنان از مردان جامعه در 
چند ساله اخير نمود پيدا كرده است كه لزوم بحث 
مديريت زنان را بيش از پيش مطرح مي سازد. حال 
سوال اين اس��ت كه چرا با وجود آنكه بستر قانوني 
اين موضوع وجود دارد، به عنوان كش��وري در حال 
توس��عه نيازمند فعال ش��دن زنان جامعه هستيم و 
همه مس��ووالن نظام بر اهميت اين موضوع اذعان 
دارند اما در موضوع مديريت زنان پايين ترين نرخ ها 
را داريم؟ اين فعال تش��كلي گفت: پاسخ اين سوال 
را مي ت��وان در معدود تحقيقات��ي يافت كه در اين 
زمينه در كش��ور صورت گرفته اس��ت. در تحقيقي 
كه در سال 1381 در مورد علل عدم دستيابي زنان 
به پس��ت هاي مديريتي در بين كاركنان و مديران 
چند سازمان به انجام رسيده نشان مي دهد كه اگر 
چ��ه مدي��ران و كاركنان مورد پرس��ش و كارايي و 
قابلي��ت زنان در عرصه هاي مديريتي و پس��ت هاي 
باالي س��ازماني واقفند اما تنها ۶ درصد از كاركنان 
مرد پس��ت مديريت را براي زنان مناسب مي دانند. 
وي اف��زود: 30 درص��د كارمن��دان م��رد از اينكه 
مافوقشان زن باشد احساس خوشايندي ندارند. اگر 
چه همه مديران مورد پرس��ش بر اي��ن باور بودند 
كه زنان شايس��تگي الزم براي تصدي پس��ت هاي 
باالي س��ازماني را دارند اما بيش از 80 درصد آنان 
مديري��ت را كاري مردان��ه مي دانن��د و بيش از 50 

درص��د معتقدند ك��ه مردان در كاره��اي مديريتي 
موفق تر از زنانند و خالقيت بيش��تري از خود نشان 

مي دهند. 
مقيمي اظهار كرد: مسووليت ها و محدوديت هاي 
خانوادگ��ي، تجربه كمتر زنان نس��بت به مردان در 
اين عرص��ه، فراهم نبودن ش��رايط الزم در جامعه، 
همچون نبود زنان در پس��ت هايي چ��ون وزارت و 
غيره، وجود برخي ويژگي هاي جنسيتي زنان، عدم 
تمكين كاركن��ان از مافوق خان��م، اعتماد پايين تر 
زنان نسبت به مردان در اين عرصه از نظر جمعيت 
نمونه، اين ها مواردي اس��ت ك��ه مي توان به عنوان 
مهم تري��ن عوامل عدم به كارگيري زنان در پس��ت 

مديريتي برشمرد. 
عضو هيات رييسه اتاق تهران با اشاره به ماحصل 
تحقيق��ات درب��اره مش��اركت زنان در پس��ت هاي 
مديريت��ي گفت: بطور كل��ي ماحصل تحقيقات اين 
اس��ت كه اگر چه بس��ياري از تصميم گيران و افراد 
جامع��ه به قابليت و ت��وان زنان جامع��ه در عرصه 
مديريت��ي واقفند اما به دلي��ل حاكم بودن »نگرش 
جنس��يتي« در س��ازمان ها و ادارات مورد مطالعه، 
حتي در شرايط تخصصي برابر، برتري از آن مردان 
اس��ت. البته بايد اش��اره كرد كه ح��دود 10 درصد 
كاركن��ان زن مورد مطالعه ني��ز مديريت را مردانه 
تلق��ي مي كنن��د و حدود 18 درصد ب��ر اين باورند 
كه زنان جامعه اعتماد و ريش��ه الزم جهت تصدي 

پست هاي باالي سازمان را ندارند. 
اي��ن فع��ال اقتص��ادي بااش��اره ب��ه اوج گيري 
جنبش ه��اي اجتماعي افزود: ب��ا اوج گيري جنبش 
طرف��داري از حق��وق زن��ان و جنبش دانش��جويي 
پاري��س از س��ال 19۶0 ميالدي به اي��ن طرف، كه 
زيرس��اخت هاي نظري اروپا را تكان داد و مس��ائل 
جدي��د را در دنيا، مط��رح كرد. بحث ه��اي مربوط 
ب��ه »جنس��يت و جغرافي��ا«، »فض��ا و جنس��يت« 
و همچني��ن» ش��هر و جنس��يت« در بس��ياري از 
كش��ورهاي جه��ان فراگي��ر ش��د. دگرگوني ه��اي 
اجتماعي ناش��ي از توس��عه ش��هري مدرن، موجب 
آزادس��ازي و رها ش��دن نيروهاي انس��اني در قالب 
مدرنيزاسيون در يكصد سال گذشته شده است، كه 
موجب افزايش فعاليت ها و تحريكات اجتماعي اين 

نيروهاي اجتماعي شده است. 

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي گفت: بطور كلي بسياري از انديشمندان 
اجتماعي، عوامل جامعه پذيري در هر جامعه را س��ه 
عامل خانواده، مدرسه و رسانه ها مي دانند. در برخي 
از خانواده هاي پدرس��االر ايران��ي، نقش ها و رفتارها 
بر اس��اس معيارها و ارزش ه��اي مردانه پايه گذاري 
و الگوس��ازي شده اس��ت و اين الگوسازي ها قادر به 
تش��خيص و ارج نهادن به نقش اث��ر بخش زنان در 

سازمان و جامعه نيست.
 مقيمي افزود: همان گونه كه نتايج نشان مي دهد 
گاه برخي از الگوي جنسيتي حاكم بر كتب درسي و 
برنامه هاي آموزشي برداشت هاي سنتي را در اذهان 
تقويت مي كند؛ اين امر امكان دارد س��بب ش��ود تا 
دانش آموزان دختر كه زنان آينده جامعه هس��تند، 
نيروي خود را دس��ت كم بگيرند و داراي شخصيتي 
فاقد خالقيت و اعتماد به نفس ش��وند و به س��وي 
پذيرش كارهاي كم مهارت با وجهه اجتماعي پايين 
گرايش پيدا كنند. چنانكه گفته شد اين عدم اعتماد 

به نفس در بعض��ي از زنان وجود دارد به نحوي كه 
حدود 18 درصد كارهاي مديريتي را مختص مردان 
طبقه بندي كردند و مردان را در اين زمينه موفق تر 

از زنان مي دانند. 
عض��و هي��ات رييس��ه ات��اق ته��ران همچنين 
خاطرنش��ان كرد: موض��وع حضور زن��ان در عرصه 
تصميم گي��ري در حقيق��ت موض��وع به رس��ميت 
ش��ناختن آنان به عن��وان يك ني��روي بالفعل و نه 
بالقوه اس��ت. در كش��ورهاي در حال توسعه، مردان 
بيش��تري بهره وران و زنان قربانيان توسعه بوده اند. 
توسعه براي زنان به معني باركاري بيشتر در بيرون 
از خانه بوده و دس��تاوردهاي مثبت بيش��تر نصيب 

مردان بوده است. 
مقيمي دس��تيابي به توس��عه پايدار را تغيير در 
مناس��بات كنوني و حضور فعال زنان خواند و گفت: 
زن��ان بي��ش از 50 درص��د از جمعيت را تش��كيل 
مي دهن��د و در توليد، رش��د، تربيت آموزش نس��ل 

جديد نيز نقشي اساسي دارند. 

پايگاه اتاق اصناف تهران|
مش��اور مالياتي ات��اق اصناف ايران ضم��ن ارائه 
پيش��نهاد ايجاد كمپين »من ماليات مي پردازم« بر 
ضرورت اصالح قوانين معافيت از ماليات تاكيد كرد. 

محمدرضا جعفريان با اشاره بر لزوم فرهنگ سازي 
پرداخت ماليات اظهار كرد: با توجه به اينكه اصناف، 
صاحبان مشاغل، كارمندان و شخصيت هاي حقوقي 
براساس درآمدي كه دارند به دولت ماليات مي پردازند 
و در هزينه هاي دولت مشاركت مي كنند، دولت هم 
باي��د به مردم گزارش بدهد كه ماليات اخذ ش��ده را 
چگون��ه و در چه بخش هايي هزين��ه مي كند. وي با 
بيان اينكه مطابق ارقام بودجه جاري كشور بين 48تا 
50 درصد بودجه از منابع مالياتي تامين مي ش��ود بر 
لزوم شفاف سازي و اطالع رساني دولت در هزينه كرد 
ماليات در كشور تاكيد كرد. جعفريان، ماليات را يكي 
از منابع مهم درآمدي دولت ذكر كرد و گفت: دولت 
فقط چند منبع تامين مالي دارد كه ش��امل فروش 
نفت، درياف��ت ماليات، وام، فروش اوراق مش��اركت 
و… اس��ت كه البته ماليات هاي وصولي بايد صرف 

زيرساخت ها و پروژه هاي عمراني مانند جاده سازي و 
... شود. 

وي ضمن انتقاد از اقش��اري كه ب��ا وجود درآمد 
باال از پرداخت ماليات خ��ودداري مي كنند به مردم 
اطمينان داد، مميزان مالياتي براس��اس مستندات و 
با توجه به ميزان درآمد، ماليات را محاس��به كرده و 
سعي مي شود در حق كسي اجحاف نشود. چگونگي 
محاسبه ماليات توس��ط قانون گذار انجام مي شود و 
قانون گذار هم به درس��تي به وضعيت درآمدها توجه 
دارد؛ كما اينكه ماده 131 قانون در سال 1394 بسيار 
تاثيرگذار بوده اس��ت. جعفريان همچنين با اشاره به 
وجود برخي معافيت هاي مالياتي، پيشنهاد بازنگري 
و اصالح قوانين مربوط به معافيت از ماليات را مطرح 
ك��رد. مش��اور مالياتي اتاق اصناف ايران با اش��اره به 
موض��وع فرارهاي مالياتي گف��ت: بايد ضعف قوانين 
در اي��ن زمينه برطرف ش��ود كه الزم اس��ت در اين 
زمينه نرخ ه��اي حداقل يا حداكثري كه اكنون 15و 
25درصد اس��ت، اصالح شود. وي اعتماد به مردم را 
ش��رط مهم در فرهنگ سازي ماليات دانست و گفت: 

متاسفانه در بررسي طرح جامع مالياتي روند كندي 
در پيش گرفته ش��ده و باي��د در زمين ماليات دهي 
شفاف سازي اقتصادي انجام گيرد تا دارايي هاي واقعي 
مردم مشخص شود. مشاور مالياتي اتاق اصناف ايران 
همچنين تاكيد رسانه ملي بر آموزش قوانين مالياتي 
قب��ل از ورود به عرصه كس��ب وكار را گامي مهم در 
فرهنگ سازي ماليات دانست و گفت: پرداخت ماليات 
يك وظيفه اخالقي و قانوني است و بايد به مرور براي 
همه اقش��ار فرهنگ س��ازي و اطالع رساني شود. وي 
همچنين خواستار تشويق موديان به پرداخت ماليات 
طبق ماده 172قانون ماليات ها مبني بر مش��اركت و 
كمك به دولت در امر مدرسه س��ازي، جاده س��ازي، 

ساخت بيمارستان شد. 
جعفري��ان با اش��اره به موضوع مه��م آموزش در 
اصناف گفت: براس��اس طرحي ك��ه در اتاق اصناف 
ايران در دس��ت اجراست، متقاضيان پروانه كسب يا 
تمديد بايد يك دوره آشنايي با قوانين مالياتي، تامين 
اجتماعي، نظام صنفي و … را براي مدت 24ساعت 

طي كنند. 

اصالح قوانين براي جلوگيري از فرار مالياتي
پايگاه اتاق اصناف تهران|

رييس اتحاديه صنف فروش��ندگان الس��تيك، 
فيلت��ر و روغن گفت: با وجود گذش��ت يك ماه از 
تابستان همچنان بازار الستيك و روغن با كاهش 
مراجعه و افت تقاضا همراه است و صرفا متقاضيان 
خريد براس��اس ضرورت و نياز به اين بازار مراجعه 
مي كنند. داوود سعادتي اظهار كرد: با بهبود اوضاع 
اقتص��ادي، انتظار مي رود بازار فروش الس��تيك و 

روغن با رونق همراه شود. 
وي همچني��ن با اش��اره به تاثي��ر نظارت هاي 
دول��ت بر كاه��ش ورود تايرهاي قاچ��اق به بازار 
گفت: بي ش��ك با كاهش تايرهاي قاچاق، شرايط 

براي توليدكنندگان داخلي بهتر مي شود. 
وي افزود: خوش��بختانه جريان ورود الستيك 
به صورت قاچاق در كش��ور روند نزولي داشته به 
طوري كه اغلب الس��تيك ها داراي برگه س��بز و 
فاكتور اس��ت و چنانچه تايري ب��ه صورت قاچاق 
وارد ش��ود با واردكنندگان آنها برخورد مي ش��ود. 
وي گف��ت: هم اكن��ون عم��ده تايره��اي خارجي 

موجود در كش��ور با مجوز واردات و از مسيرهاي 
قانوني وارد مي شود. وي در ادامه از كاهش عرضه 
روغن ه��اي تقلبي در بازار خبر داد و اظهار كرد: با 
بازرسي هاي اتحاديه از سال گذشته جريان روغن 
تقلب��ي در بازار نيز كاهش يافته هر چند همچنان 
در برخي از مناطق حاش��يه يي نيز توزيع اين نوع 
روغن ها ادامه دارد. وي افزود: الزم است همچنان 
ب��راي مقابله اين بخش از عرضه روغن هاي تقلبي 

در بازار اقدام جدي صورت گيرد.
 رييس اتحاديه صنف فروش��ندگان الستيك، 
فيلتر و روغن در ادامه با اش��اره به تامين بخش��ي 
از نياز ب��ازار تاير از محصوالت وارداتي گفت: ارائه 
خدمات پس از فروش براي الستيك هاي وارداتي 
ك��ه حدود 35تا 40درصد از ني��از داخل را تامين 
مي كند، اجباري اس��ت. سعادتي افزود: در صورت 
اجراي اين الزام و ارائه خدمات پس از فروش براي 
الس��تيك هاي وارداتي اين امر مي تواند بر كاهش 
واردات و افزايش قيمت تاير خارجي در بازار تاثير 

بگذارد.

كاهش عرضه تايرهاي قاچاق در بازار

داود چراغي 
عضو هيات علمي 
موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني
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7  جهان
  سرويس مخفي

سخنان وكيل ترامپ را رد كرد
گ�روه جهان| س��رويس مخفي امري��كا كه وظيفه 
حفاظ��ت از رييس جمه��وري و خان��واده وي را برعهده 
دارد، سخنان وكيل ترامپ درباره آگاهي اين سرويس از 
مالقات پسر ترامپ با يك وكيل روس را رد كرده است. 
به گزارش رويترز، سرويس مخفي اياالت متحده امريكا 
اظهارات مطرح شده مبني بر اينكه از ديدار پسر ترامپ با 
يك وكيل روس آگاه بوده، آن را بررسي و تاييد كرده را 
رد كرده است. هفته پيش نيويورك تايمز در گزارشي از 
ديدار دونالد جونيور ترامپ در دوران كارزارهاي انتخاباتي 
رياست جمهوري با يك وكيل روس پرده برداشت. با اين 
حال جي س��كلو، يكي از اعضاي تيم حقوقي ترامپ در 
گفت وگو با اي بي س��ي نيوز گفته بود كه اگر ديدار پسر 
ترام��پ كار نادرس��تي بوده چرا س��رويس مخفي اجازه 
چنين مالقاتي را داده است.« ميسون بريمن، سخنگوي 
س��رويس مخفي امريكا در پاسخ به اين اظهارات گفته، 
پس��ر جوان ترامپ در زم��ان اين مالقات تحت حفاظت 
سرويس مخفي نبوده است. نيويورك تايمز هم با اشاره 
به رابطه دولت ترامپ و روس��يه نوش��ته: روابط امريكا و 
روسيه در بدترين وضع ممكن بعد از دوران جنگ سرد 
است. حتي اگر هم فرض كنيم كه اصال ماجراي دخالت 
روس ها در انتخابات مطرح نبود، ترامپ باز هم قادر نبود 
روابط واش��نگتن- مسكو را مديريت كند زيرا اختالفات 
بس��يار پيچيده به راحت��ي قابل حل نيس��ت. والديمير 
پوتين، رييس جمهوري روس��يه ثابت ك��رده قاطعانه به 
دنبال احياي اقتدار ديرين روس��يه اس��ت اما ميل ندارد 
كه به غرب كمك كند تا جهاني با ثبات س��اخته شود. 
حال در قبال چنين روس��يه يي؛ رييس جمهوري امريكا 
از در تحس��ين پوتين برآم��ده و هيچ هم بدش نمي آيد 
كه جاي��گاه رهبري بين المللي امري��كا را تحويل رقيب 
ده��د. آنچه در اجالس گروه 20 اتف��اق افتاد كامال اين 
فرضيه را تصديق مي كن��د. اين گرايش هاي ترامپ، كار 
سياست سازي امريكا را سخت تر كرده است... ماه گذشته 
كنگ��ره مصوبه يي با آراي 98 به 2 به تصويب رس��اند و 
روس��يه را بابت دخالت در انتخابات 2016 تحريم  كرد. 
اين اقدام راه را بر رييس جمهوري براي لغو اين تحريم ها 
در آين��ده بس��ت. در حالت عادي ه��ر رييس جمهوري 
اصوال براي لغو ي��ا محكم كردن تحريم ها قدري نرمش 
دارد و تعلل مي كند اما ترامپ ذاتا يك شخص غيرقابل 
پيش بيني است و معلوم نيست در سرش چه مي گذرد. 

  پسر ملك سلمان
سفير عربستان در امريكا شد

سفير جديد عربستان سعودي در امريكا آماده است 
اس��توارنامه خود را به رييس جمهوري اين كشور تقديم 
كند. به گزارش اليوم الس��ابع، رس��انه هاي عربس��تاني 
اعالم كردند كه خالد بن س��لمان بن عبدالعزيز، س��فير 
جديد عربس��تان سعودي در امريكا چند روز پيش براي 
ش��روع ماموريت خود به واشنگتن وارد شد. تعيين پسر 
پادشاه عربستان سعودي به عنوان سفير جديد عربستان 
س��عودي در امريكا نشان دهنده تمايل رياض به تحكيم 
روابط خود با امريكاس��ت. اين درحالي اس��ت كه روابط 
ميان رياض و واشنگتن در دوره رياست جمهوري باراك 

اوباما بدترين مراحل خود را تجربه كرد. 

 امارات هك كردن خبرگزاري 
قطر را تكذيب كرد

س��فير امارات در امريكا اخبار منتش��ر ش��ده درباره 
دست داشتن كش��ورش در هك كردن خبرگزاري قطر 
را تكذي��ب كرد. ب��ه گزارش رأي اليوم، يوس��ف العتيبه، 
س��فير امارات در امريكا گزارش روزنامه واشنگتن پست 
درباره دست داشتن كشورش در هك كردن خبرگزاري 
قطر را يك داس��تان دروغين خواند و گفت: امارات هيچ 
نقشي در ادعاها درباره هك كردن خبرگزاري قطر ندارد. 
العتيبه قطر را مس��وول بحران دانست و مجددا دوحه را 
به حمايت از تروريس��م و تروريست ها از جنبش طالبان 
گرفته تا حماس و قذافي و تحريك به خشونت و از بين 

بردن ثبات ديگر كشورها متهم كرد. 

 عمليات پاكستان عليه 
داعش در مرز افغانستان

ارتش پاكس��تان اع��الم كرده عملي��ات عمده يي در 
ش��مال غربي اين كشور در نزديكي مرز افغانستان عليه 
داعش شروع كرده است. به گزارش بي بي سي، عمليات 
»خيبر 4« با حمايت نيروي هوايي بر ناحيه كوهستاني 
دره راج��گال در منطق��ه خيبر تمرك��ز دارد. اين ناحيه 
نزديك شهر پيشاور است. پاكستان پيش تر حضور داعش 
در خاك خود را رد كرده بود. با اين حال رشد اين گروه 
در افغانستان زنگ خطر را در اسالم آباد به صدا در آورده 
است. داعش در دو سال گذشته مدعي انجام چند حمله 

در پاكستان شده است. 

  جنگ اردوغان � گولن
300 كشته بر جاي گذاشت

رهب��ر حزب جمهوري خواه خلق تركيه گفته، جنگ 
ميان اردوغان و فتح اهلل گولن در ش��ب كودتاي نافرجام 
س��ال گذش��ته جان 300نفر از هموطنان را گرفت. به 
گزارش جمهوريت، قليچدار اوغلو در گفت وگو با اشپيگل 
درب��اره حقيقت اتفاقات و ماجراهاي ش��ب كودتا گفته 
است:»هيچ كس حقيقت را نمي داند اما به نظر من كودتا 
واقع��ي بود و درخصوص اينك��ه در اين كودتاي خائنانه 
گولن عام��ل بوده هيچ ترديدي ن��دارم. ما خطرات اين 
جماعت را به طور مداوم به اردوغان گوش��زد مي كرديم 
ولي اردوغان به هشدارهاي ما توجهي نكرد و حتي با او 
متحد نيز ب��ود.« رهبر حزب جمهوري خواه خلق تركيه 
همچنين گفته است:»ما تصور مي كنيم كه حكومت براي 
بهره ب��رداري خود تا حدي به اين كودتا اجازه وقوع داده 
ك��ه در نتيجه آن 300نف��ر از هموطنان، جان خود را از 
دست دادند.« آنكارا مدعي است كه اقدام به كودتا در اين 
كشور توسط طرفداران فتح اهلل گولن و با دستور مستقيم 
او عملي شده است. گولن بيش از 15سال است در ايالت 

پنسيلوانياي امريكا ساكن است. 

دريچه

از منطقه

سرمايه گذاري پكن در بنادر و راه هاي آبي از مرز 20ميليارد دالر گذشت

چين مي خواهد ابر قدرت دريايي شود

اختالف  نظرها در كابينه بريتانيا ادامه دارد

آغاز دور جديد مذاكرات برگزيت در بروكسل
گروه جهان| طال تسليمي| 

رس��مي»برگزيت«  گفت وگوه��اي  جدي��د  دور 
روز دوش��نبه و در ميانه خبره��اي پراكنده در مورد 
اختالفات داخلي ح��زب محافظه كار و كابينه دولت 
ترزا مي  بر سر موضع مذاكراتي براي خروج از اتحاديه 
اروپا آغاز ش��د. ديويد ديويس، وزير برگزيت بريتانيا 
و ميش��ل بارنيه، مذاكره كننده ارش��د اتحاديه اروپا 
درحالي در بروكسل ديدار كردند كه بريتانيايي ها در 
مورد شرايط خروج موضع مشخصي ندارند و اختالف 
نظرهايي در ميان كابينه بر سر مسائلي همچون دوره 
انتقالي يا همان»فاز اجرايي« ديده مي شود. از سوي 
ديگر به نظر مي رسد كه اتحاديه اروپا با علم بر ضعف 
دولت بريتانيا بر خواس��ته هاي خود اصرار بيش��تري 
مي ورزد و قصد عقب نشيني در هيچ زمينه يي ندارد. 

 اعمال فشار از سوي اروپايي ها
پ��س از شكس��ت ح��زب محافظ��ه كار در قمار 
انتخابات��ي ت��رزا م��ي، هم حزبي ه��اي او ديگ��ر به 
توانايي هاي��ش در كنترل اوضاع اطمين��ان ندارند و 
اين مس��اله به ويژه ب��راي مذاكره كننده هاي اروپايي 
نگران كننده اس��ت. با توجه به اينكه شرايط جدايي 
بايد نهايتا ت��ا پايان ماه مارس س��ال 2019 تعيين 
ش��ده باشد، رهبران اروپايي از ترزا مي  خواسته اند تا 
كش��ورش را براي حمايت از طرحي دقيق با حداقل 
خس��ارت هاي اجتماعي و اقتصادي آم��اده كند. اما 
در لن��دن، رس��انه هاي بريتانيايي م��دام خبرهايي 
از مناقش��ات داخل��ي منتش��ر مي كنند ك��ه بازتاب 
اختالفات و چند دستگي هاي ناشي از شكست حزب 
محافظه كار نخست وزير در همه پرسي اتحاديه اروپا و 
پس از آن انتخابات زودهنگام پارلماني هستند. سال 
گذش��ته ديويد كامرون در پ��ي »آري« غيرمنتظره 

بريتانيايي ه��ا به خ��روج از اتحاديه اروپا از س��مت 
نخست وزيري كناره گيري كرد و امسال نيز ترزا مي  با 
مطرح كردن درخواست برگزاري انتخابات زودهنگام، 
اكثريت پارلماني را از دست داد. در پي تضعيف شدن 
دولت بريتانيا در داخل اين كشور، بارنيه در دور اول 
مذاك��رات ديويس را براي پيش��برد خواس��ته هاي 
اروپايي ها همچون ترتي��ب موضوعات مورد مذاكره، 
وضعيت مهاجران و هزينه خروج تحت فشار گذاشت. 
به گ��زارش رويترز، دور جدي��د مذاكرات نيز در 
ميانه مناقشات و چند دستگي ها در لندن آغاز شده و 
انتظار مي رود، بارنيه در 4روز مذاكره در بروكسل باز 
هم براي پيش��برد خواسته اروپايي ها در زمينه هايي 
همچ��ون تعهدات مالي بريتانيا و جزييات مس��ائلي 

همچون حقوق شهروندان اروپايي تالش كند. 
اي��ن درحالي اس��ت كه اختالف��ات در بريتانيا از 
درگيري ه��اي مي��ان احزاب فراتر رفت��ه و در داخل 
حزب محافظ��ه كار و حتي كابينه دولت نيز اختالف 
نظرهاي��ي دي��ده مي ش��ود و حتي حض��ور بوريس 
جانسون كه در پيروزي 52 درصدي كمپين برگزيت 
نقش موثري داشت در مذاكرات ديگري در بروكسل 
به طور همزمان در پنهان سازي اين مناقشات داخلي 
تاثير چنداني نداشته است. ظاهرا يكي از جدي ترين 
مسائل مورد مناقش��ه در كابينه دولت ترزا مي »فاز 
اجرايي« برگزيت يا همان دوره انتقالي اس��ت. گاس 
اُدانل، يك مقام پيش��ين دول��ت بريتانيا در اين باره 
گفت:»اتحاديه اروپا را بي خيال! به نظر مي رس��د كه 
اعضاي كابينه هنوز مذاكرات در ميان خودشان را هم 

به پايان نرسانده اند.«
اختالف نظرها بر س��ر چنين مساله مهمي حتي 
مي تواند خطر شكست مذاكرات برگزيت را به دنبال 
داشته باشد؛ چراكه اگر بريتانيا طبق برنامه در پايان 

ماه مارس س��ال 2019 به ط��ور ناگهاني از اتحاديه 
اروپا خارج شود، چنين مساله يي به معناي بي ثباتي 
در تج��ارت و در ش��رايط زندگ��ي ميليون ها نفر در 
سراس��ر اروپا خواهد بود. لندن و بروكس��ل در اتخاذ 
مواضع اوليه گفته اند كه براي چنين نتيجه يي آماده 
هستند اما بيشتر مقامات اروپايي معتقدند كه بريتانيا 

حقيقت نگراني خود را انكار مي كند.
 

 فاز اجرايي يا دوره انتقال
در ش��رايط كنوني بيش��تر ش��ركت هاي تجاري 
بريتاني��ا در كم��ال نگراني منتظر هس��تند تا دولت 
ش��رايط دوره انتقالي و زمان اين دوره را مش��خص 
كند؛ دوره يي كه احتم��اال با هدف كمك به تطبيق 
تجارت ه��ا و مردم با ش��رايط جديد خ��روج در نظر 
گرفته خواهد ش��د و بريتانيا طي آن س��هم خود از 
بودجه اتحاديه اروپا را مي پردازد و تحت قوانين اين 
نهاد عمل مي كند. اگرچه به نظر مي رسد كه بيشتر 
وزراي دولت ترزا مي  با تفكر و پيشنهاد وي در مورد 
»فاز اجرايي« يا همان دوره انتقالي موافق هستند اما 
خبرهاي بي پايان از اختالف نظرها در دولت بر س��ر 
اين موضوع، ش��ركت هاي تجاري و سرمايه گذاري را 

به شدت نگران كرده است. 
فيليپ هامون��د، وزير داراي��ي بريتانيا كه همانند 
ترزا مي  س��ال گذش��ته در كمپين ماندن در اتحاديه 
اروپا فعاليت مي كرد روز يك ش��نبه گفت كه بيش��تر 
همكاران��ش در كابينه اكن��ون از اي��ده دوره انتقالي 
دو س��اله يا بيش��تر با هدف كاه��ش تاثيرات مخرب 
خ��روج بر جامعه و اقتصاد، حمايت مي كنند. به گفته 
هاموند چنين مس��اله يي يك ماه پيش مطرح نبود و 
نش��ان دهنده تفاوت ها در ادراك اين مساله است كه 
اتحاديه اروپا از آغاز باور داشت براي از سرگيري روابط 

تجاري ميان بريتانيا و اروپا به بيش از دو سال مذاكره 
نياز اس��ت. اين درحالي اس��ت كه برخ��ي همكاران 
هاموند، وي را به تالش براي پيشبرد موضع »برگزيت 
نرم« مته��م كرده اند؛ موضعي ك��ه در آن تجارت به 
خواس��ته هاي تندروه��اي برگزيت ب��راي كنترل بر 
مهاجرت از كش��ورهاي اتحاديه اروپا و پايان دادن به 

نظارت هاي قضايي اين اتحاديه ارجحيت دارد. 

 سرفصل هاي مذاكره
كارگروه هاي مذاكره كننده در بروكسل در روزهاي 
آينده بر 3مساله اصلي تمركز خواهند داشت؛ مساله 
اول حقوق ش��هروندان اروپايي اس��ت؛ اين مساله به 
سرنوش��ت حدود 3ميليون اروپايي س��اكن بريتانيا 
مربوط مي ش��ود و ظاه��را بريتانيا هنوز نتوانس��ته، 
پيش��نهاد قابل قبولي در اين زمينه به نهاد اروپايي 
ارائه كند. بارنيه پيشنهاد اوليه ترزا مي  در اين زمينه 
را رد كرده است. دومين مساله به تعهد مالي بريتانيا 
به اتحاديه اروپا مربوط مي ش��ود و بروكس��ل معتقد 

اس��ت كه لندن بايد براي پوش��ش تعهدات مالي تا 
زمان خروج حدود 60 ميليارد يورو بپردازد. مس��ائل 
ديگري همچون ش��رايط ايرلند ش��مالي نيز مطرح 
است كه اوليور رابينز و سابين وياند، معاونان ديويس 
و بارنيه در مورد آنها مذاكره خواهند كرد. با اين حال 
به نظر مي رس��د برخالف تاكيد هاي پيشين بريتانيا 
براي پيش��برد مذاكرات آين��ده اقتصادي همزمان با 
مذاك��رات خروج همچنان هيچ زماني به گفت وگوها 
در مورد روابط تجاري آتي اختصاص داده نمي شود. 
روز دوش��نبه ديويس در بروكس��ل ب��ه اهميت 
پيش��رفت در مذاكرات اش��اره ك��رد و بارنيه هم به 
خبرنگاران گفت:»اكنون به اصل مطلب مي پردازيم. 
الزم اس��ت كه مواضع نسبي خود را بررسي كنيم و 
مورد مقايس��ه قرار دهيم تا بتوانيم پيشرفت خوبي 
داش��ته باش��يم.« اما دو مق��ام از اظهارنظر در مورد 
جزييات مذاك��رات خودداري كردن��د و فقط بارنيه 
وعده داد روز پنج شنبه و پس از جمع بندي، رسانه ها 

را در جريان بگذارد. 

گروه جهان|
 چي��ن مي خواهد قدرت اقتص��ادي روي دريا ها 
باش��د و با اين ه��دف س��رمايه گذاري هاي خود را 
در زمين��ه راه هاي دريايي و ايجاد بنادر در سراس��ر 
جهان به ش��دت افزايش داده اس��ت. گفته ش��ده، 
س��رمايه گذاري چين در بنادر كشورهاي خارجي از 
مرز 20ميليارد دالر فراتر رفته اس��ت و شركت هاي 
اين كشور از س��واحل روسيه در شمال شرقي چين 

گرفته تا ش��مال اروپا به دنبال خريد يا ش��راكت در 
مديريت بنادر و اسكله ها هستند. 

به گزارش فايننش��ال تايمز، شركت هاي بزرگ 
چيني از ج��والي 2016 تا ژوئن 201۷ ميالدي با 
برنامه هاي حس��اب شده دس��ت به خريد بنادر در 
كشورهاي خارجي زده اند. بنادري كه چين در حال 
سرمايه گذاري در آنهاست، جاهايي هستند كه پكن 
حض��ور خ��ود را در آنها ب��راي موفقيت طرح »يك 

كمربند، يك جاده« ضروري مي داند. 
بنا بر ارزيابي هاي فايننش��ال تايمز، چين درنظر 
دارد با هزينه كردن ميلياردها دالر در ش��بكه بنادر 
 خود، راه هاي آبي اش را تضمين كرده و خود را به عنوان

 يك قدرت دريايي در جهان تثبيت كند. 
بانك س��رمايه گذاري جريس��ون پيك در لندن 
در تحقيق��ي به فهرس��ت خريد هاي چين اش��اره 
كرده و اين سياست گذاري استراتژيك را چرخشي 

اساس��ي در برنامه ه��اي بلندپروازان��ه پكن خوانده 
است. براس��اس اين تحقيقات ميزان سرمايه گذاري 
چيني ه��ا در اين عرصه در 12ماه گذش��ته دو برابر 
شده است. حجم س��رمايه گذاري براي خريد بنادر 
در كش��ورهاي خارجي در س��ال گذشته حدود 10 

ميليارد دالر بوده است. 
گس��ترش تجارت دريايي چين آنچنان ش��تابي 
گرفت��ه ك��ه برخي كارشناس��ان آمار ذكر ش��ده را 
حداقل س��رمايه گذاري هاي چين ارزيابي مي كنند. 
گفته شده، بخش غالب سرمايه گذاري هاي چين در 
اين عرصه در جنوب آس��يا بوده اس��ت. چين تنها 
در مال��زي ب��راي خريد بنادر ح��دود 11.5ميليارد 
از  بخش��ي  اس��ت.  ك��رده  س��رمايه گذاري  دالر 
س��رمايه گذاري ها ني��ز ب��ه كش��ورهاي اندونزي و 

سريالنكا سرازير شده است. 
جينگ گيو كارشناس موسسه مطالعاتي توسعه 
دانشگاه ساس��كس، مي گويد كه باوجود اختالفات 
مرزي و مناقشات دريايي، تمركز چين بر جنوب شرق 
 آسيا نشان دهنده تالش پكن براي ايجاد منطقه يي 
بر پايه حس��ن همجواري اس��ت، چيزي كه اقتصاد 

قدرتمند چين عميقا بدان نياز دارد. 
س��رمايه گذاري چين در راه هاي دريايي كه اين 
كش��ور را از مس��ير آب هاي قطب ش��مال به اروپا 
مي رس��اند نيز توجه ها را به خود جلب كرده است. 
گفته ش��ده، چيني ها قصد دارند براي كوتاه كردن 
راه ه��اي دريايي از مس��ير جنوبي قطب ش��مال به 
اروپا برس��ند، به همين دليل در بنادر ليتواني دست 
ب��ه س��رمايه گذاري زده  و با كش��ور فنالند نيز وارد 
گفت وگو شده اند. امتداد اين راه دريايي به ايسلند و 
شمال امريكا نيز مي رسد. هم اكنون چيني ها در دو 
بندر ايسلند س��رمايه گذاري كرده اند. بنا به ارزيابي 
كارشناسان اقتصادي، بهره وري چين از بنادر جديد 

از سال 2035 ميالدي آغاز خواهد شد. 

 نگراني از سونامي چين 
دويچه ول��ه هم با اش��اره به رش��د سرس��ام آور 
س��رمايه گذاري چي��ن در راه هاي آبي نوش��ته كه 
سرعت و گستردگي س��رمايه گذاري هاي چيني ها، 
اروپا را نگران كرده اس��ت. تنها در يونان، ش��ركت 
ترابري چيني »كوسكو« با سرمايه گذاري به ميزان 
3۷0ميليون دالر دوسوم بندر پيروس در اين كشور 

را دراختيار گرفته اس��ت. پيروس بزرگ ترين بندر 
يونان به شمار مي آيد. دويچه وله نوشته است: »بايد 
درنظر گرفت كه خريد بندر پيروس مربوط به اوايل 
س��ال 2016 است و در آمارهاي اخير منظور نشده 
است. از سوي ديگر، يك شركت چيني اخيرا با ارائه 
طرحي در بندر هامبورگ بسياري از كارشناسان را 
به شگفتي واداشت. اين شركت قصد دارد يك سوم 
ترمينال ه��اي اتوماتيك براي تخلي��ه كانتينرها در 
بندر هامبورگ را بس��ازد. برنام��ه چيني ها آنچنان 
اقتص��ادي و موثر بود كه حتي رقب��اي آلماني آنها 
شانسي در مناقصه نداش��تند. اين موضوع از سوي 

اداره بنادر آلمان نيز تاييد شده است.«
سنديكاي كارفرمايان هامبورگ پس از موفقيت 
چيني ه��ا در اين مناقصه حال متوس��ل به اتحاديه 
بزرگ »وردي« كه مسوول امور كاركنان و كارگران 
بخش خدماتي است، شده تا جلو پيشروي  چيني ها 
را بگيرد. گفته شده، دولت آلمان هفته گذشته حق 
وتوي خود را در زمينه فروش ش��ركت هاي آلماني 
به كش��ورهاي خارجي را توس��عه داد ت��ا از انتقال 
فناوري هاي پيشرفته به شركت هاي رقيب خارجي 

جلوگيري كند. 
انتق��ال  درب��اره  نگراني هاي��ي  ني��ز  اروپ��ا  در 
فناوري ه��اي پيش��رفته ب��ه چين از طري��ق خريد 
شركت هاي اروپايي گسترش يافته است. كميسيون 
اتحادي��ه اروپ��ا اع��الم ك��رده از اين پ��س فروش 
شركت هاي اروپايي به كشورهاي خارجي را با دقت 

بيشتري بررسي خواهد كرد. 
چين در ش��رايطي به چنين سرمايه گذاري هاي 
گس��ترده يي دس��ت زده ك��ه در ي��ك س��ال اخير 
چش��م انداز رشد اقتصادي آن با كمي ترديد روبه رو 
ش��ده است. گرچه در تازه ترين آماري كه اداره ملي 
آمار چين دوش��نبه منتشر كرده، آمده كه در نيمه 
نخست س��ال جاري ميالدي، ميزان توليد ناخالص 
داخلي اين كشور به 38تريليارد و 149ميليارد يوان 
رسيده كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال گذشته 
6.9درصد افزايش يافته است، اما ناظران نسبت به 

صحت اين آمار ابراز ترديد كرده اند. 
گفته شده، حزب حاكم كمونيست چين قصد دارد 
رش��د اقتصادي را پيش از تغيير مجدد رهبري ثابت 
نگه دارد. شي جين پينگ دور دوم رياست جمهوري 

خود را در پاييز آينده آغاز خواهد كرد. 

هشدار در مورد ضرر ميليارد دالري 
حمالت سايبري

 7 ميليون ونزوئاليي
عليه »مادورو« راي دادند

 پيشنهاد مذاكره نظامي كره جنوبي
به همسايه شمالي

گروه جهان 
رهبر مخالفان دولت ونزوئال با اشاره به حضور گسترده مردم در همه پرسي غيررسمي 
در مخالف��ت با طرح نيكالس مادورو براي تش��كيل مجمع قانون اساس��ي ملي گفت كه 
ونزوئاليي ها پيامي واضح به جهان و مسووالن اجرايي كشور فرستادند؛ اينكه نمي خواهند 
در كش��وري بدون آزادي زندگي كنند. به گزارش دانش��گاه مرك��زي ونزوئال نزديك به 
۷ميليون و 200هزار ونزوئاليي در همه پرس��ي غيررسمي مخالفان دولت شركت كردند. 
اگرچ��ه اين مي��زان از پيش بيني مش��اركت 10/5ميليون نفري از مجم��وع 19ميليون 
راي دهنده واجد شرايط كمتر بود اما باز هم نشانه واضحي از مخالفت مردم با برنامه دولت 
براي تدوين قانون اساسي محسوب مي شود. گارسيا آروكا، رييس اين دانشگاه با اشاره به 
6 ميليون و 492هزار و 381راي  دهنده در داخل و 693 هزار و ۷89راي  دهنده در خارج 
از كش��ور گفت:»ما نمي خواهيم شبيه به كوبا ش��ويم، نمي خواهيم كشوري بدون آزادي 
داشته باشيم. امروز ونزوئاليي ها به يك كشور دموكرات آري گفتند.« ائتالف اپوزيسيون 
مشهور به اتحاد دموكراتيك متشكل از 20حزب مخالف، اقدام به چاپ 14ميليون برگه 
راي ب��راي راي  دهن��دگان در داخل و خارج از اين كش��ور 31ميليون نف��ري كرده بود. 
آسوشيتدپرس گزارش داده، طرح پيشنهادي دولت براي تشكيل نهادي موسوم به مجمع 
قانون اساس��ي از ماه آوريل تاكنون منجر به ناآرامي و تنش هاي شديد در ونزوئال شده و 
تاكنون بيش از 90كشته، هزاران زخمي و صدها زنداني بر جا گذاشته است. اين درحالي 
است كه روز يك شنبه و در ميانه برگزاري همه پرسي زني 61 ساله در نتيجه تيراندازي در 
جريان حمله شبه نظاميان حامي دولت ونزوئال با موتور به يك حوزه راي گيري مخالفان 
دولت واقع در كليس��ايي در غرب ش��هر كاراكاس كش��ته ش��د و 4 نفر ديگر نيز زخمي 
ش��دند. كارلوس اوكاريز، شهردار منطقه سوكره در كاراكاس كه از مخالفان دولت است، 
گفت:»در جريان اين اتفاق ش��به نظاميان حامي دولت نيكوالس مادورو به راي دهندگان 
در محل كليس��ايي در منطقه كاتيا كه به طور س��نتي حامي دولت بوده، حمله كردند.« 
مادورو، رييس جمهوري ونزوئال در يك سخنراني تلويزيوني اشاره يي به اين حادثه نكرد اما 
پايان خشونت ها را خواستار شد و گفت:»من از اپوزيسيون مي خواهم كه مجددا به صلح 

بازگردند و به قانون اساسي احترام بگذارند و پشت ميز نشسته و مذاكره كنند.«

گروه جهان 
يك شركت بريتانيايي با انتشار گزارشي هشدار داد كه حمله سايبري بزرگ ديگري 
در ابعاد جهاني مي تواند به ضررهاي هنگفت اقتصادي چند ده ميليارد دالي منجر شود. 
به گزارش رويترز، شركت مشهور به »لويدز آو الندن« در اين گزارش كه با مشاركت 
شركت »ساينس« تهيه شده است، ميانگين خسارت هاي احتمالي را حدود 53ميليارد 
دالر اعالم كرد و افزود اين رقم ضرر و زيان پيش بيني ش��ده با خرابي هاي ناشي از يك 
بالي طبيعي بزرگ نظير توفان »س��ندي« س��ال 2012 در امريكا قابل مقايسه است. 
اين ش��ركت در گزارش خود به بررس��ي ابعاد احتمالي ضرره��اي اقتصادي يك حمله 
هكري فرضي به يك ارائه كننده سرويس هاي كالود و حمالت سايبري به سيستم هاي 
اپراتوري كامپيوتر تحت مديريت شركت هاي تجاري در سراسر جهان پرداخته است. اين 
درحالي اس��ت كه ش��ركت هاي بيمه تالش زيادي مي كنند تا هزينه هاي آسيب پذيري 
بالقوه مربوط به حمالت س��ايبري را به دنبال افزايش خطرات سايبري و توجه بيشتر به 
بيمه هاي سايبري، برآورد كنند. يكي از چالش هاي بزرگ در اين حوزه فقدان اطالعات 
مربوط به سوابق است كه براساس آن بيمه كنندگان مي توانند فرضيه هاي خود را درمورد 
زيان ه��اي احتمالي  پايه ريزي كنند. مديرعامل ش��ركت لويدز آو الندن به رويترز گفت: 
»از آنجا كه حوزه س��ايبري، مجازي اس��ت، كار خيلي سختي است كه بفهميم در يك 
حادثه بزرگ چه ميزان ضرر وارد خواهد شد.« طبق اطالعات ارائه شده از سوي شركت 
ساي ينس، هزينه هاي اقتصادي حمله به يك ارائه كننده سيستم كالود از مرز 8 ميليارد 
دالر ضرري كه باج افزار »واناكراي« در ماه مه در جهان برجاي گذاشت، بيشتر خواهد بود 
و هزينه هاي اقتصادي اختالل در كار تجارت و تغييرات سيس��تم هاي كامپيوتري را نيز 
شامل مي شوند. ماه ژوئن ويروسي به نام »نات پتيا« در ابتدا با آلوده كردن سيستم هايي 
در اوكراين به ش��ركت هاي تجاري سراس��ر جهان گس��ترش يافت. اي��ن ويروس باعث 
اختالالت در فعاليت هاي بندري، شركت هاي حقوقي و كارخانه ها شد. شركت سان ينس 
ميزان ضرر و زيان ناشي از انتشار ويروس نات پتيا را حدود 850 ميليون دالر برآورد كرده 
اس��ت. اين گزارش درحالي منتشر  شد كه دولت امريكا درمورد احتمال حمالت هكري 
به بخش هاي انرژي و هسته يي در اين كشور به شركت هاي صنعتي هشدار داده است. 

گروه جهان 
دولت كره جنوبي در تالش براي توقف فعاليت هاي خصمانه كره شمالي در نزديكي 
مرزهاي مشترك دو كشور، به پيونگ يانگ پيشنهاد كرد كه در هفته جاري به مذاكره 
بنش��ينند. به گزارش رويترز، »مون جائه اين« رييس جمهوري كره جنوبي در اين باره 
گفت كه دو طرف بايد راه هايي براي اجتناب از اقدام هاي خصمانه نظامي در نوار مرزي 
را مورد بحث و بررس��ي قرار دهند. اين اق��دام كره جنوبي پس از چند هفته تنش در 
ش��به جزيره كره و به ويژه در ارتباط با آزمايش هاي اخير موش��كي كره شمالي صورت 
گرفته اس��ت. درصورت عملي شدن مذاكرات، اين گفت وگوها نخستين ديدار مقامات 
عالي دو كش��ور از سال 2015 خواهد بود. يك مقام ارشد كره جنوبي اعالم كرد محور 
اصل��ي اين مذاكرات توقف »همه فعاليت هاي خصمانه كه مي تواند تنش نظامي را در 
مرز بين دو كره افزايش دهد« خواهد بود. »چو ميونگ گيون« وزير اتحاد دو كره در 
كابينه دولت كره جنوبي، در يك نشست خبري گفت كه مذاكرات و همكاري بين دو 
ك��ره به كاهش تنش ها، برقراري صلح، توقف رقابت هس��ته يي در منطقه و همچنين 
برقراري روابطه حس��نه ميان دو كش��ور كمك خواهد كرد. »مون جائه اين« همواره 
ارتباط با كره شمالي را خواستار بوده است. وي اخيرا در سخنراني در شهر برلين آلمان 
گفت كه مذاكره با كره ش��مالي اكنون از هر زمان ديگري مهم تر اس��ت. وي همچنين 
امضاي معاهده صلح بين دو كره را خواس��تار ش��ده و تاكيد كرده كه امضاي معاهده 
صلح بين دو كره براي آنهايي كه مي خواهند به برنامه سالح هاي هسته يي كره شمالي 
خاتمه دهند، ضروري اس��ت. وزارت دفاع كره جنوبي پيش ت��ر و در تاريخ 21 جوالي 
ط��رح مذاكره با كره ش��مالي براي توقف تنش هاي نظامي ميان دو كش��ور در مناطق 
مرزي را پيشنهاد كرده بود. پيونگ يانگ، بارها گفته است كه با سئول گفت وگو نخواهد 
كرد مگر اينكه كره جنوبي 12 مس��تخدم زن را كه سال گذشته درآن كشور پناهنده 
شده اند، به كره شمالي بازگرداند. كره جنوبي پيشنهاد مذاكره با همسايه شمالي خود را 
در شرايطي مطرح كرد كه پيونگ يانگ اخيرا از آزمايش موفقيت آميز نخستين موشك 
قاره پيماي خود خبر داده است؛ موشكي كه قابليت حمل كالهك هسته يي و رسيدن 

به خاك امريكا را دارد. 
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ايرانشهر8
معيارهاي انتخاب شهردار

ك��ه مي دانيد  همانط��ور 
بخش عمده ي��ي از جمعيت 
كش��ور ها در ش��هر ها ساكن 
هستند و اين جمعيت براي 
زيس��تن نياز ب��ه خدمات و 
برنامه ري��زي جمع��ي دارند. 
اي��ن برنامه ري��زي معم��وال 
توس��ط متخصصان ش��هري 
براي  ولي  مي گي��رد  صورت 
مديريت و اجراي اين برنامه 

به يك ش��خص براي مديريت شهري نياز داريم. اين 
فرد را شهردار مي نامند. 

ش��هردار در هر كش��ور ب��ه ي��ك روش انتخاب 
مي ش��ود مثال در پاريس انتخابات شوراي شهرداري 
در 20 منطق��ه انجام مي گيرد كه 163 نفر به عنوان 
اعض��اي ش��وراي ش��هرداري و 352 نفر ب��ه عنوان 
ش��وراي محالت انتخاب مي شوند يا در برلين، يكي 
از بزرگ ترين ش��هرهاي آلمان ه��م مردم به احزاب 
براي شوراهاي شهر راي داده و حزب برنده شهردار 
را انتخ��اب مي كن��د همچنين در هلند ش��هرداري 
آمس��تردام پايتخت هلند، داراي يك شوراي منطقه 
با 49 عضو است. اين شورا 10 نفر را از ميان اعضاي 
خ��ود به عنوان هيات مديره ش��هر تعيي��ن مي كند. 
حزبي كه در انتخابات ش��وراي ش��هر اكثريت را به 
دس��ت آورده، مي تواند كليه اعض��اي هيات مديره را 
از حزب خود انتخاب نمايد. هيات مديره نيز شهردار 
را انتخاب مي كند. اعضاي ش��وراي اين شهر، مانند 
اعضاي ش��وراي منطقه، هر 4 سال يك بار از طريق 
انتخابات عمومي تعيين مي ش��وند يا در ش��هرهاي 
ب��زرگ ژاپن مانند اوزاكا و توكيو و... اس��تانداراني با 
فرمان پادشاه ژاپن منصوب شده كه نقش شهردار را 
هم بازي مي كند. در برخي كش��ور ها مانند هند نيز 
شهردار توسط راي مستقيم مردم انتخاب مي شود. 

 در ايران نيز ش��هردار توسط راي اعضاي شوراي 
ش��هر انتخاب مي شود ولي هميشه اين سوال مطرح 
اس��ت كه اين راي بر اس��اس چه فاكتور هايي صادر 
مي ش��ود؟ بنده به عنوان يك كارشناس شهرسازي 
اعتقاد دارم در قدم اول ش��هردار تهران بايد يك فرد 
متخص��ص در زمينه علوم ش��هري باش��د. منظور از 
علوم ش��هري رشته هاي تخصصي است كه در رابطه 

با شهر و شهرسازي هستند.
اين علوم ش��امل شهرسازي، برنامه ريزي شهري، 
طراحي شهري، مديريت شهري، جغرافياي شهري، 
آماي��ش س��رزمين، باف��ت فرس��وده، برنامه ري��زي 
منطقه يي، معماري، عمران، جامعه شناس��ي شهري، 
اقتصاد ش��هري، محيط زيست هس��تند. بسياري از 
مديراني كه رش��ته كارشناس��ي آنها جزو موارد باال 
نيس��ت، پس از ورود به ش��هرداري س��عي مي كنند 
يك��ي از اي��ن رش��ته ها را در يكي از دانش��گاه هاي 
كش��ور انتخاب و در آن ادامه تحصي��ل دهند براي 
مثال از كارشناس��ي حسابداري در رشته كارشناسي 
ارش��د برنامه ريزي شهري يا مديريت شهري شركت 
مي كنن��د در صورت��ي كه هيچ اطالع��ي از مطالبي 
كه يك دانش��جوي شهرس��ازي در 4 سال تحصيل 
در دوران كارشناس��ي مي خواند ندارد. س��پس اين 
ف��رد با توجه به س��ابقه قبلي خود در ش��هرداري و 
اكن��ون هم با توجه به مدرك مرتبطي كه اخذ كرده 
است به عنوان يك گزينه خوب براي همه انتخابات 
مربوط به شهر از جمله شوراي شهر و حتي شهردار 
معرفي مي شود، در صورتي كه هيچ علمي از شهر و 
شهرس��ازي ندارد. با توجه به اين توضيحات به نظر 
بنده رش��ته و تخصص شهرار حتما بايد جزو يكي از 
رش��ته هاي علوم شهري باش��د. در قدم دوم شهردار 
بايد ب��ا متخصصين و نخبگان علوم ش��هري ارتباط 
كاري داش��ته باش��د و خود به عنوان يك متخصص 
در س��ال هاي گذش��ته در اين زمينه كار كرده باشد 
و داراي تجربه كاري باش��د. تخصص واقعي و تجربه 
باعث مي ش��ود تصميمات ايش��ان ش��خصي نباشد 
بلكه كارشناس��ي و منطبق بر قوانين ش��هري باشد. 
همچنين ش��هردار بايد با گروه هاي سياسي مختلف 
تعامل خوبي داش��ته باش��د و منفعت مردم و ش��هر 
را مق��دم ب��ر منفعت گ��روه و حزب خ��ود بداند. از 
آنجايي كه رشته مهندس��ي شهرسازي رشته ميان 
رشته يي است بنابر اين متخصصان آن بر تمام علوم 
ش��هري تا حدي تس��لط دارند بنابراين به نظر بنده 
در اولويت اول بهتر اس��ت ش��هردار از بين نخبگان 
رشته شهرسازي انتخاب شود زيرا متاسفانه بسياري 
از مسووالن با رشته شهرسازي و مباحث آن آشنايي 
ندارند و به همين دليل است كه وقتي شهر تهران را 
با ساير ش��هر هاي دنيا مقايسه مي كنيم، بي برنامگي 

و عدم مديريت يكپارچه را در آن حس مي كنيم. 
چند سالي اس��ت كه متخصصين شهرسازي در 
كش��ور فعاليت مي كنند ولي به دليل عدم شناخت 
مديران و ش��هرداران از رشته شهرسازي، طرح  هاي 
ايشان اجرايي نمي شود و به صورت سليقه يي با آنها 
برخورد مي ش��ود. بس��ياري از بانوان شهرساز براي 
ادامه تحصيل يا حتي كار حرفه يي به خارج از كشور 
مهاج��رت مي كنند در صورتي ك��ه يكي از گزينه ها 
براي ش��هردار مي تواند يكي از همي��ن بانوان نخبه 
باش��د زيرا تجربه نشان داده اس��ت دقت و تمركز و 
تخصص بانوان در بحث شهرسازي بسيار باال است. 

 روحي��ه كار تيم��ي و اس��تفاده از جوانان، يكي 
ديگر از معيار هاي انتخاب ش��هردار است. از آنجايي 
كه تعداد نفرات اعضاي ش��وراي شهر براي مديريت 
شهر بزرگ تهران بسيار كم است، شهردار آينده بايد 
دستورات الزم را براي ايجاد اتاق فكر و كارگروه هاي 
تخصصي خارج از ش��وراي شهر صادر كند. اين كار 
گروه ه��ا مي توانند حركت و انق��الب فكري و حتي 

اجرايي خوبي در شهر و شهرداري ها ايجاد كند. 
شهردار تهران بايد روحيه ساختار شكني داشته 
باش��د تا بتواند سس��تي ايجاد ش��ده در بدنه فعلي 
ش��هرداري را از بين ببرد و س��اختار فعلي را به نحو 
مطلوب دگرگون س��ازد ت��ا فرصت هاي جديد ايجاد 
نمايد و قوانين قبلي را با كمك ش��وراي شهر اصالح 

و قوانين جديد روز را در شورا به تصويب برساند. 
همچنين ش��هردار تهران بايد معتق��د به برنامه 
ريزي باش��د و مس��ير را براي برنام��ه محور كردن 
تمامي اجزاي مديريت ش��هري ته��ران هموار كند.
پايبندي به ط��رح جامع و تفصيلي تهران ، پيگيري 
اص��الح انحراف��ات اجرايي اي��ن طرح ه��ا ، مد نظر 
ق��رار دادن برنامه ه��اي بازآفريني ش��هري و نهايتا 
مبنا قرار دادن برنامه هاي 5 س��اله و عملياتي ش��هر 
تهران برخي از اين موضوعات است.روش��ن است كه 
س��امانه هاي نظارتي و كنترلي اي��ن برنامه ها بايد با 
مشاوره و هماهنگي شوراي شهر تهران انجام گيرد.

يادداشت

زهرا نژادبهرام، عضو منتخب شوراي شهر در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

رد ارتباط انتخاب شهردار تهران با معرفي كابينه
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

 زه�را نژادبه�رام، سياس�تمدار اصالح طلب و 
نخستين معاون فرماندار زن در ايران است. او براي 
ش�ركت در انتخابات شوراي ش�هر تهران در سال 
۱۳۹۶ نامزد ش�د و در ليست اميد قرار گرفت. وي 
مدتي دبير س�تاد جذب س�رمايه گذاري خارجي و 
نيز مديركل دفتر اجتماعي و انتخابات استانداري 
تهران بوده اس�ت. نژادبهرام دانش آموخته دكتري 
علوم سياس�ي از دانش�گاه لندن اس�ت. او كه در 
انتخابات اخير با ليس�ت اميد وارد ش�وراي پنجم 
ش�هر تهران شده معتقد اس�ت كه شهر تهران در 
بسياري از امور از جمله حمل و نقل و عبور و مرور 
در خيابان ها تك جنسيتي ش�ده و بايد براي رفع 
اين تبعيض ها تالش كرد. نكته ديگري كه نژادبهرام 
بر آن تاكيد دارد، اس�تفاده از ناظران اجتماعي در 
مديريت شهري است. او معتقد است به دليل نبود 
ناظران هميشه بين شهروندان و شهرداري فاصله 
وجود داشته است كه بايد اين فاصله را از بين برد تا 
مردم شهرداري را از جنس خودشان بدانند. به گفته 
وي، به دليل محدوديتي كه زنان در جامعه دارند با 
كمب�ود منابع قوي در اين زمينه مواجه هس�تيم و 
بايد با در نظر گرفتن سهمي براي زنان در اداره امور 
ش�هر اين محدوديت ها را از بين ب�رد. گفت وگوي 

نژادبهرام با »تعادل« را در زير مي خوانيد: 
  

گفته مي ش�ود تغيير زمان و نيز ش�يوه انتخاب 
شهردار به دليل روشن شدن وضعيت كابينه دولت 

بوده است. نظرشما در اين باره چيست؟
اين موضوع را از اس��اس تكذيب مي كنم. دليل اصلي 
تغييراتي كه در زمان و شيوه انتخاب شهردار به وجودآمد، 
به تغيير زمان شروع به كار شوراي پنجم بر مي گردد. قبال 
قرار بود آغاز به كار رس��مي ش��وراي شهر12مرداد انجام 
شود كه اين زمان به 12شهريور تغيير پيدا كرد. اين تاخير 
فرصت مناسبي فراهم آورد تا با افرادي كه از نظر ما گزينه 
مناس��بي جهت تصدي ش��هرداري تهران بودند، رايزني 
كنيم و با دست فراخ تري نسبت به انتخاب شهردار اقدام 
كنيم و اين موضوع هيچ ارتباطي به انتخاب كابينه ندارد. 
هر چند مكانيسم انتخاب شهردار تغيير چنداني نكرده 
و فق��ط تعداد افراد انتخابي توس��ط اعض��ا افزايش يافته 
اس��ت. قبال قرار بود5 نفربه مرحل��ه پاياني راه پيدا كرده 
و برنامه هايشان را اعالم واز آن دفاع كنند، اما اكنون اين 
تع��داد به 7 نفر افزايش يافته اس��ت. هدف اين بود كه با 
تعداد بيشتري از افرادي كه قادربه پذيرش اين مسووليت 

هستند آشناشويم. 
از نظر شما انتخاب شهردار به اين شيوه مناسب 

است؟
در اي��ن خصوص م��ن نظركالن ت��ري دارم. معتقدم 
زمان بستن ليست هاي انتخاباتي بايد به يك جمع بندي 
درخصوص شهردار آينده برسيم. در اين صورت شهروندان 
ش��ناخت بيشتري از ش��هردار آينده خواهند داشت و به 
نوعي به شهردار آينده نيز راي مي دهند. اين رويكرد آثار 
مثبت زيادي دارد،  اول اينكه از گمانه زني ها و شائبه هاي 
بي م��ورد جلوگي��ري مي كن��د. در ثاني م��ردم مي دانند 
شهردارآينده آنها كيست و دچار تشويش نمي شوند. ديگر 
اينكه نياز نيست اعضاي شورا زمان زيادي را به بررسي و 
معرفي شهردار تهران صرف كنند و اين باعث مي شود كه 

كار شورا سرعت بيشتري داشته باشد. 
م��ا در كش��ورمان دو جري��ان فك��ري اصولگرايي و 
اصالح طلبي داريم زماني كه اجماع براي بستن ليست ها 

اتفاق مي افتد همان جا مي توانند شهردار راتعيين كنند. 
با روش معرفي ش�هردار هنگام بس�تن ليست 
انتخاباتي، شائبه انتخاب شهردار از ميان ليست از 

بين مي رود. 
دقيق��ا. البته اين هم خطرات خ��اص خودش را دارد. 
ممكن اس��ت به هردليلي بخش��ي از مردم از آن فرد به 
عنوان شهردار خوششان نيايد و ليست هم تحت الشعاع 
قرار گيرد. برعكس اين حالت هم وجود دارد ممكن است 
مردم از آن فرد كه كانديد شهرداري شده خوششان بيايد 
وليست هم مورد اقبال واقع شود. اين رابطه دوطرفه است 

و مسيري كه بايد طي شود. البته گام به گام. 
هر چند مردم ما به حدي از توسعه يافتگي رسيده اند و 
خيلي خوب مي توانند تشخيص بدهند. انتخابات گذشته 
نش��ان داد مردم ما از لحاظ سياسي روشنفكرند و خيلي 
خوب مي توانند مسائل را تشخيص بدهند، انتخابات اخير 
نش��ان دهنده اين بود كه مردم گزينه هاي موثري را براي 
انتخ��اب در ذهن داش��تند. مي خواهم بگويم كه انتخاب 
م��ردم از روي آگاه��ي بوده اس��ت. باتوجه ب��ه تبليغات 
وشائبه هايي كه صورت گرفته بود اما مردم باالخره تصميم 

نهايي را گرفتند و به دنبال اين تغيير حركت كردند. 
اعضاي منتخب شوراي پنجم ۱4 ويژگي را براي 
شهردار آينده تعيين كرده اند. درباره اين ۱4 ويژگي 

توضيح دهيد. 
م��ا 14 ويژگ��ي را به عنوان ش��اخصه هاي ش��هردار 
موردنظرم��ان مصوب كرده ايم و ب��ه عنوان معياري براي 
سنجش افراد به كارمي بريم. برجسته ترين شاخصه هاي 
اصلي فرد براي ورود به عرصه رقابت دو معيار اصالح طلبي 
و پاكدس��تي اس��ت. س��ومين مورد برنامه مح��ور بودن 
اس��ت. منظور از برنامه محور بودن اين است كه شهردار 
بايد ش��بيه برنامه هاي باالدستي مثل طرح جامع، طرح 
تفصيلي، برنامه دوم توسعه شهر تهران وسند چشم انداز 
كشور يك برنامه اجرايي داشته باشد. درست است كه ما 
برنامه كوتاه مدت به نام بودجه داريم اما پيشبرد اهداف بر 
طبق بودجه نياز به يك برنامه عملياتي دارد. شهر تهران 
چندچالش جدي دارد كه بايد برطرف شود، كسي كه به 
عنوان كانديداي شهردار انتخاب مي شود بايد بگويد با چه 
مكانيسمي مي خواهد اين چالش  ها را برطرف كند. يكي 
از چالش هاي جدي تهران بحث درآمد پايدار اس��ت كه 
ليست اميد بر اين موضوع تمركز كرده بود وبه عنوان يك 
دغدغه جدي از طرف مردم مطرح ش��د. بنابراين شهردار 

آتي بايد براي رفع اين معضل برنامه داشته باشد. 
يك�ي از اعضاي منتخ�ب عنوان ك�رده بود كه 
بهترين راه انتخاب شهردار اعالم فراخوان عمومي 
اس�ت ت�ا همه كس�اني كه خ�ود را واجد ش�رايط 
مي دانند ثبت نام كنند و بعد شورا از بين آنها دست 

به انتخاب بزند. نظر شما در اين باره چيست؟
ب��ه عقيده من اين رويكرد مناس��بي نيس��ت. تجربه 
انتخابات رياست جمهوري نامناسب بودن اين شيوه را تاييد 

مي كند. در انتخابات رياست جمهوري شاهد بوديم كه از 
بچه 6 ساله تا پيرمرد 80 ساله براي كانديداتوري ثبت نام 
كردند. در بعضي كشورها اين مشكل را برطرف كرده اند 
و افرادي كه قصد دارند كانديداي رياست جمهوري شوند 
بايد امضاي 200نفر از فعاالن سياس��ي را داشته باشند و 
تنها در اين صورت اس��ت كه اج��ازه حضور در انتخابات 
را خواهند داش��ت. به نظرمن قان��ون انتخابات ما نيازبه 
بازنگري دارد. تجارب اخير انتخابات رياس��ت جمهوري و 
انتخابات مجلس اين موضوع را عيان كرده است. كشور ما 
از لحاظ احزاب سياسي مانند كشورهاي پيشرفته نيست 
و اقبال عمومي نسبت به احزاب وجود ندارد. بنابراين نياز 
اس��ت تا در قانون انتخابات بازبيني صورت بگيرد و براي 
مثال افراد جهت حضور در شورا از 50 نفر تاييد دريافت 
كنند. بنابراين چنانچه يك فراخوان عمومي بدهيم، طيف 
وس��يعي خواهان اين پست هس��تند و قطعا دردسرهاي 

زيادي پيش خواهد آمد. 
در برخي از كش�ورها ش�هردار مستقيما با راي 
مردم انتخاب مي ش�ود و در قانون اليحه مديريت 
شهري مطرح ش�ده كه درشهرهاي باالي 200هزار 
نفر جمعيت، ش�هردار حاصل راي مردم باش�د، آيا 

شما موافق اين موضوع هستيد يا نه؟
در اين رابطه، يك اليحه از طرف دولت به مجلس ارائه 
شده است و تا مسير خودش را طي كند تغييرات جدي 
روي آن صورت مي گيرد. اما اينكه ش��هردار از طرف راي 
مردم انتخاب شود رويكرد مثبتي است. پيشنهاد من اين 
بود كه ليس��ت هاي انتخاباتي شهردار موردنظر را معرفي 
كنند تا مردم به هر دو راي بدهند. حاال اگر حاكميت به 
اين جمع بندي برس��د كه شهردار را مردم انتخاب كنند 
تابتوانند همدلي بيش��تري با وي داش��ته باشند رويكرد 
بسيار مثبتي است. بنابراين شورا كه جايگاهش در امتداد 
مجلس ش��وراي اسالمي است مي تواند درقالب بررسي ها 
والبي ه��اي ص��ورت گرفته و حضور در كميس��يون هاي 

مربوطه ديدگاه هاي خودش را مطرح كند. 
تاكنون گزينه هاي زيادي براي تصدي ش�هردار 
تهران معرفي ش�ده اس�ت. پررنگ تري�ن افراد از 

ديدگاه شماكدامند؟
آقايان مرعش��ي، آخون��دي، نجفي، ت��ركان، خانم ها 
كوالي��ي و ابتكار ك��ه باتوجه به ش��اخص اصالح طلبي، 
پاكدس��تي و برنامه محوري جزو ش��اخص ترين كساني 
هستند كه مي توانند س��كان مديريت شهري را برعهده 

بگيرند و در آن مهارت داشته باشند. 
اكن�ون گزينه ش�هردارخانم به ص�ورت جدي 
مطرح مي ش�ود به نظ�ر شماش�انس خانم ها براي 

تصدي مقام شهردار چقدراست؟
كش��ور ما از زمان انقالب اس��المي در توس��عه زنان 
گام هاي آهس��ته در مديريت سياسي برداشته و طبيعتا 
از آنجا كه ظرفيت حضور زنان در مديريت سياسي بسيار 
محدود بوده است، نمي توانيم بگوييم با مجموعه يي از زنان 
كه اطالعات ش��هري كافي دارند رو به رو هستيم. به دليل 
محدوديت زنان طبعا با محدوديت منابع روبه رو هستيم 
اي��ن محدوديت مناب��ع بايد از طريق ارتقاي مش��اركت 
سياسي زنان درعرصه قدرت روزبه روز گسترش پيداكند 

و محدوديت آن برطرف شود. 
با وقوع انقالب اس��المي تحوالت��ي در جامعه زنان به 
وج��ود آمد و امروز در اكث��ر عرصه ها حرفي براي گفتن 
دارن��د. در مذهب نيز ش��خصيت هاي برجس��ته يي مثل 
حضرت زهرا، حضرت خديجه و حضرت زينب به عنوان 
الگوهاي زن ايراني در عرصه سياس��ي مش��اركت جدي 
داشتند. نخستين زن مسلمان حضرت خديجه بود كسي 
ك��ه قدرت اقتص��ادي در اختيارش بود وب��ه عنوان وزنه 
اقتصادي در تصميم گيري هاي سياسي نقش بسيارموثري 
داش��ت. بنابراين الگوهاي خوب و قابل تمسك بسياري 
وجود دارد اما متاسفانه روند توسعه زنان در كشورما بعد از 
انقالب اسالمي با چالش هاي جديدي روبه رو شد و بيشتر 
حالت بطئي پيداكرد به همين دليل دراين زمينه با كمبود 

منابع روبه رو هستيم. 
ب�ه عنوان يك خانم معتقديد كه ش�هردار بايد 

صرفا از بين خانم ها انتخاب شود يا خير؟
درخص��وص معرف��ي زن��ان اگ��ر دس��ت مان بازبود 
مي توانس��تيم نيمي از كانديداها را از بين خانم ها معرفي 
كنيم اما اين بدان معنا نيست كه الزام داريم حتما شهردار 
مرد يا زن باشد. سعي ما اين است كه يك فرد اصالح طلب، 

پاكدست و برنامه محور را براي شهرداري انتخاب كنيم 
آيا معتقديد در اين امر بايد سهميه يي براي زنان 

قائل شد؟
بل��ه، معتقدم براي اينك��ه زن��ان در دوره هاي بعد با 
كمب��ود منابع براي معرفي روبه رو نش��وند بايد روي اين 
موض��وع تمركز كنيم و معتقد به جاري س��ازي جمعيت 
از نظرجنس��يتي هستيم. به نظر ما راي مردم به ليستي 
كه30درص��د آن زن بودند يك مطالبه اجتماعي اس��ت. 
ماقانوني نداريم كه در ليس��ت انتخاباتي تعداد استفاده از 
زنان مشخص شود اما در بسياري از كشورها اين كار انجام 
ش��ده است. اگر در ايران يك جريان سياسي 30درصد از 

ليست رابه زنان اختصاص مي دهداين درواقع پاسخگويي 
به مطالبات درون جامعه است و اقبالي كه از طرف جامعه 
به اين ليس��ت شد، تاييد كننده اين مطلب است. درواقع 
مردم مي خواهند جريان جنسيتي درتمام سطوح جاري 
ش��ود. پس اين جزو تكاليف ماس��ت كه حتما س��ازمان 
مديريت ش��هري نس��بت به اين جاري سازي جنسيتي 
تمركز كند. از شهردار انتظار مي رود تا در انتخاب معاونان، 
روساي سازمان ها و اليه هاي مديريت مياني با اين رويكرد 
جديد جنس��يتي را همراهي كند. كمااين كه خود شورا 
در انتخاب هيات رييسه نيز اين كار را انجام داده است و 
مصوب كرده ايم تا در تمام كميس��يون هاي شورا يك زن 

حضور داشته باشد. 
بعض�ي معتقدن�د حض�ور خانم ها در ش�رايط 
فعلي براي مقام ش�هردار يك بازي سياسي است 

نظرشماچيست؟
من اين اتفاق را بازي سياسي نمي بينم. افرادي معرفي 
مي شوند، در مرحله قضاوت قرار مي گيرند و به نيمه نهايي 

رسيدن آنها فرصت رقابت را برايشان ايجادمي كند. 
چقدر امكان دارد يك شهردار خانم براي شهر 

تهران داشته باشيم؟
االن نمي توان��م در اين خصوص نظرقاطع بدهم. من 
هم عضوي از آن اعضاي 21نفره هستم و شهردار حداقل 
بايد نصف به عالوه يك راي بي��اورد وراي اكثريت قاطع 

را كسب كند. 
دراين ليس�تي كه قرار است شما معرفي كنيد 

كانديداي خانم هم حضور دارد؟
حتما، من افتخارم اين است كه يك فعال حوزه زنان 
هستم وكارشناس مسائل زنان بودن از افتخارات من است. 
برخي مدعي اين هس�تند كه شهردار از خارج 
از شورا انتخاب و به نوعي به شورا تحميل مي شود. 

نظر شما در اين باره چيست؟
واقعي��ت اينكه جريان هاي فكري متص��ل به احزاب 
و گروه ه��اي فك��ري هس��تندكه خ��ارج از مجموع��ه 
كانديداهايشان حضور دارند. طبيعتا فردي كه نمايندگي 
ح��زب يا گ��روه سياس��ي را برعه��ده دارد از پيش وارد 
گفت وگو شده و در خصوص انتخاب شهردار رايزني هاي 
الزم را انجام مي دهد. اينكه چه كس��ي براي تصدي اين 
سمت مناسب تراست به گونه يي كه هم منافع ملي، منافع 
شهري و هم منافع گروهي حفظ شود. طبيعي است كه 
از نظ��ر كاركرد سياس��ي در همه جا اي��ن اتفاق مي افتد 
و مختص به ايران نيس��ت اما اينكه ش��هرداري از بيرون 
انتخاب ش��ود و بعد به داخل انتقال يابد اين طور نيست. 
افراد چون نماينده گروه ها وتشكل هاي سياسي خودشان 
هستند ديدگاه هايشان را منتقل مي كنند ولي در نهايت 

شهردار با راي اعضاي شورا انتخاب مي شود. 
يكي از صحبت هايي كه عنوان مي شود انتخاب 
شهردار ملي است. چرا ش�هر تهران بايد شهردار 

ملي داشته باشد؟
ش��هر تهران به دليل پايتخت ب��ودن ويژگي هاي 
خاص��ي پي��دا كرده اس��ت و نه تنها مرك��ز حكومت 
سياس��ي ايران، بلك��ه مركز اقتصاد، س��المت، مركز 
فرهنگي و دانش��ي ايران محس��وب مي ش��ود. حضور 
نهاده��اي قدرت )ق��وه مقننه، مجري��ه، نهادرهبري( 
بزرگ ترين مراكز علمي و پژوهشي، بزرگ ترين مركز 
اقتصادي كشور، سازمان بورس و مانند اين ها بنابراين 
تهران به ش��هرداري ني��از دارد كه ه��م بتواند وجوه 
ملي اين ش��هر را حفظ كند و هم خودش ملي باشد. 
شهردار بايد قدرت تعامل و گفت وگو باتمام اين نهادها 
را داشته باش��د نياز به فردي با چنين خصيصه هايي 

تعداد گزينه هاي ما را محدود مي كند. 
عده ي��ي عن��وان مي كنند افراد ملي سنش��ان باال 
بوده يا توانايي هاي جسمي شان محدود است يا گفته 
مي ش��ود با حضور اي��ن افراد كه چهاردهه اس��ت در 
مسووليت هاي مختلف فعاليت مي كنند فرصت براي 
جوان ترها به وجود نمي آيد. درپاس��خ به اين دوستان 
بايد بگويم كه همه اين موارد درس��ت اس��ت اما اين 
شخصيت ملي به دليل جايگاه و وجود جامع الشرايطي 
ك��ه دارد مي توان��د از ظرفيت ه��اي جوان��ان ب��راي 
كادرس��ازي استفاده كند و از مشاوران جوان كه توان 
جسمي و فيزيكي بيشتري دارند بهره ببرد و بستري 

براي تعامل با آنها فراهم كند. 
ش��رايط شهر تهران به گونه يي است كه نمي توان آن 
را به دس��ت افراد غير سياسي بسپاريم. زيرا شهر تهران 
يك ايران كوچك است كه با700هزار كيلومتر وسعت و 
حدود 8/5ميليون جمعيت در ش��ب و حدود12 ميليون 
جمعي��ت در روز، حدود 30 درص��د جمعيت را در خود 
جاي داده است. همچنين جدي ترين مراكز كشور در اين 
منطق��ه جغرافيايي قرار دارند. )جدي ترين مراكز نظامي 
كشور در اين شهر تهران اس��ت، مركز فرماندهي سپاه، 
مرك��ز فرماندهي نيروهاي ارتش و...( پس بايد فردي در 
س��طح ملي و شناخته شده باش��د، ظرفيت هايش ديده 
شده و ارتباطاتش تعريف شده باشد تا بتواند مسائل شهر 

تهران را با كمك تمام نهادهاي مرتبط حل كند. 

به غير از ۱4 ش�اخصي كه براي انتخاب شهردار 
توسط اعضاي منتخب تعيين شده است، مهم ترين 
اولويت ش�خص شما براي انتخاب ش�هردار آينده 

چيست؟
قطعا اين 14 ش��اخص مورد نظر من نيز هست. اما از 
نظر من مهم است فردي كه قرار است به عنوان شهردار 
انتخاب ش��ود از قدرت و صالبت ف��ردي برخوردار بوده و 
حرفش نافذ باش��د. آدم محكمي بوده و قدرت بيانش در 
مخاطب اثرگذار باش��د و بتوان��د مخاطبش را اقناع كند. 
همچنين مهم است كه رابطه تعامل آميزي با شورا داشته 
و يادش باشد كه شورا او را انتخاب كرده و فراموش نكند 
كه در واقع ش��ورا در خدمت شهرداري نيست بلكه شورا 
در خدمت شهر تهران است و اين كه شورا نقش نظارتي 
دارد. از ديگر رويكردهاي من اين است كه جنس مديريت 
شهردار مشاركتي باشد و از همه ظرفيت هاي موجود در 

شهر و كشور استفاده كند. 
آيا قضيه شهردار شدن آقاي هاشمي با مصوبه 
ش�وراي پنجم مبني بر عدم خروج اعضا از ش�ورا 

منتفي شده است؟
م��ا يك مصوبه در ش��وراي پنجم داش��تيم كه هيچ 
يك از اعضاي ش��ورا حق ندارد براي تصدي پس��ت هاي 
دولتي و غير دولتي از ش��ورا خارج ش��ود. اين مصوبه در 
ادامه ميثاق نامه يي بودكه ماقبل از انتخابات با ش��وراي 
عالي سياست گذاري امضاكرديم درراستاي آن ميثاق نامه 
هيچكدام اجازه ترك ش��ورا را نداري��م. زيرا مردم به اين 
21نفر راي داده اند و اگر از ش��ورا خارج شويم در واقع به 
راي مردم احترام نگذاشته ايم يا احترام نسبت به راي مردم 

دچار اختالل مي شود. 
ش�ما قبال در صحبت هايتان 4 چالش براي ش�هر 
تهران برش�مرديد از جمله درآمدهاي پايدار، فساد، 
عدم حضور مردم و نيز آلودگي هوا. آيا خودتان برنامه 

خاص يا پيشنهادي براي رفع اين معضالت داريد؟
در دوره مبارزات انتخابات��ي عوامل موثري براي راي 
دادن م��ردم به ما دخيل بود، اما مهم ترين دليل اين بود 
كه مردم خواهان تغيير مديريت شهري بودند. قطعا براي 
پرداخت��ن به اين موضوعات برنام��ه دارم و اگر خاطرتان 
باش��د در در تراكت تبليغاتي ام نوشته بودم؛ تهران بدون 

تبعيض، بدون فساد. ما تهران را براي همه مي خواهيم. 
هدفم اين اس��ت تا با ش��فافيت در تصميم گيري ها و 
تصميم س��ازي ها ظرفيت الزم را براي كاهش فس��اد در 
ش��هر تهران فراهم كنيم. همچنين با ايجاد ظرفيت هاي 
متناسب چه درحوزه كاربري چه درحوزه روابط اجتماعي 
ش��هر تهران امن ش��ود. ما در ش��هر ته��ران با تبعيض 
جغرافياي��ي، تبعيض كالبدي و تبعيض اجتماعي مواجه 
هستيم و در جهت رفع اين تبعيض ها تالش خواهيم كرد. 

براي رفع اين تبعيض ها برنامه يي داريد؟ 
بل��ه. ب��ه اعتقاد من ب��ا دو روش مي توان نس��بت به 
رفع تبعيض ها در ش��هر تهران اقدام ك��رد. اول از طريق 
بهره گيري از نهادهاي حمايت��ي و توان مردمي در قالب 
NGO ها و دوم از طريق بازنگري در طرح ها و نيز انتخاب 
پيمانكاران است. بخش��ي از مشكالت سطح شهر مانند 
ريزش تونل ها يا ايجاد گودال در سطح خيابان ها به عدم 
انتخاب پيمانكار متخصص برمي گردد. بنابراين بازنگري بر 
قراردادهاي پيمانكاري و ايجاد سيستمي براي چك كردن 
و نظارت مدام كارشناسان بر رفتارهاي پيمانكاران از موارد 

مهمي است كه بايد به آن پرداخته شود. 
از س��وي ديگر بحث امنيت شهر را داريم. نبايد وقتي 
راه مي رويم نگران باشيم سقف روي سرمان بريزد يا زير 
پايمان خالي ش��ود. همچنين تامين امنيت اجتماعي با 
رفع فضاهاي بي دفاع ش��هري فرصتي است كه مي تواند 
امنيت حضور براي ش��هروندان را فراهم كند كه اينها با 
تغيي��ر مدل معماري كه بنا داريم در ش��هر تهران ايجاد 
مي كنيم ممكن مي شود. بايد فضاهاي بي دفاع شهري را 
محدود و محدودتر كنيم. براي مثال شمشادهايي كه در 
وسط اتوبان ها به عنوان فضاي سبز كاشته مي شود ممكن 
اس��ت مكاني براي بروز تخلفات افراد بي خانمان فراهم و 
ناامني اجتماعي ايجاد كند ولي اگر اين شمشادها اليه به 
اليه و نازك باشند بطور مداوم اليه هاي آن ديده مي شود 

اين مشكل برطرف مي شود. 
آيا ش�وراي پنجم به احياي منظر شبانه تهران 

مي پردازد يا خير؟
يك��ي از كارهايي ك��ه مي تواند فضاه��اي بي دفاع را 
برطرف كند، حضور مردم در خيابان اس��ت. يعني وجود 
زندگي ش��بانه. اين شهر از 24س��اعت 10 تا 12ساعت 
خاموش اس��ت. البته ش��هر تهران خاموش نمي شود اما 
مغازه ها، س��ينماها، مراكز تجمع، اغذيه فروشان و ديگر 
اصناف تعطيل و به زور به مردم مي گويند برويد بخوابيد 
در حالي كه اگر شهر بخواهد رونق داشته باشد بايد بتواند 

در همه موارد امنيت خودش را حفظ كند. 
اكن��ون برخ��ي مناط��ق ته��ران مانن��د منطقه 12 
تك جنسيتي شده است. اين مناطق تك جنسيتي شده 
يك فضاي بي دفاع ايج��اد كرده و برخي خيابان ها نظير 
خيابان ملت، مح��دوده الله زار و بخش��ي از امين حضور 

به دليل اينكه مراك��ز اقتصادي يا بورس بعضي از كاالها 
هس��تند ظرفيت هايش��ان را به تجاري تبديل كرده اند و 
كم كم تبديل به انبار شده اند. يعني انبارها دارد مركز شهر 
تهران را مي خورد. انبارها به حفره هاي خالي شهر تهران 
تبديل شده اند. حفره هاي خالي كه ممكن است عوارض 
ناامني براي شهر تهران ايجاد كند و نه تنها زندگي شبانه 

كه زندگي روزانه هم ندارند. 
آيا تصميم گيري درخصوص زندگي شبانه تهران 
بر عهده شوراس�ت؟ زيرا بر اس�اس قانون مغازه ها 

بايد تا ساعت ۱2شب تعطيل شوند. 
بل��ه، باتوجه به ادله موجود مي ت��وان در اين مورد وارد 
گفت وگو ش��د. بعض��ي از خيابان ه��ا مانن��د 30 تير اآلن 
س��نگ فرش و تبديل به كانون تاريخي فرهنگي ش��ده اند. 
زمان��ي كه در ش��هرداري منطق��ه 12 فعالي��ت مي كردم 
پيش��نهاد دادم تا اجازه دهيم دستفروشان از ساعت 9شب 
تا ساعت 2 صبح فعاليت كنند. دستفروشي يكي از تعلقاتي 
اس��ت كه هم نش��اط مي آورد و هم تالش��ي براي اقتصاد 
دستفروش هاست. وقتي ظرفيت هاي الزم ايجادشود و مثال 
سوپرماركت 24ساعته در محله وجود داشته باشد قطعا هم 
سبب رضايت مردم مي شود و هم ايمني محل را باال مي برد. 
اينها قابل تعامل و قابل گفت وگوس��ت. قانون اساس��ي كه 
نيست، حتي قانون اساسي هم قابل بازنگري ست. اين موارد 
برحسب نياز شهرها قابل طرح است و من مطمئنم نهادهاي 
ديگردست اندركار در اين حوزه هم همراهي مي كنند. مثال 
بارز اين موضوع ماه رمضان است كه تا دم سحر اكثر مغازه ها 

باز هستند و هيچ مشكلي هم به وجود نمي آيد. 
دليل اينكه در ماه رمضان حضور مردم تاساعات 
پاياني بامداد در خيابان ها ايجاد مش�كل نمي كند 

چيست؟
به دليل اينكه ميزان نظارت اجتماعي باالس��ت، اين 
نشان مي دهد كه جامعه شهري ما اين ظرفيت رادارد. در 
واقع عناصر مديريت شهري ما چه در حاكميت و چه در 
درون مديريت ش��هري، اين قابليت را دارد كه تاصبح در 
ماه رمضان ظرفيت پذيرش را داش��ته باشد و اين قابليت 
را تنظيم بكند. پس نظم و قوانين در شب هاي ديگر هم 

مي تواند وجود داشته باشد. 
چقدر قائل به استفاده از متخصصان و مشاوران 

در تصميم گيري ها هستيد؟
قبال گفتم شهردار بايد رويكردي مشاركتي داشته باشد 
و از متخصصان و مشاوران، دانشگاه ها، نهادهاي مدني و از 
معاونانش اس��تفاده كند. من يقينا اعتماد دارم و مطمئنم 
ك��ه از دل همين مشاوره هاس��ت ك��ه رويكردهاي خوب 

راه حل هاي متناسب براي شهر تهران استخراج مي شود. 
به گفت�ه خودت�ان درآمدهاي پاي�دار، يكي از 
چالش هاي شهرداري اس�ت. فكر مي كنيد در اين 
باره چه رويكردي را بايد در نظرگرفت؟ با توجه به 
ركود بازار مس�كن شهرداري اگر هم بخواهد ديگر 
نمي تواند اقدام به تراكم فروشي كند و قطعا بايد به 

دنبال راهكارهاي ديگر بود. 
ما معتقديم ش��هر پيش فروش شده است. يعني اين 
هولوگرام ها كه در اختيار مردم است و حق تراكم هايي كه 
به مردم داده اند و بعضي از مواقع خريد و فروش مي شود 
براي 4 يا 5 سال آينده است. اما با آن بخش كاري ندارم 
بايد نهادهاي ديگر بررس��ي كنند كه چقدر قابل برطرف 

شدن بوده و چقدر نيست. 
گذشته از تراكم فروشي يكي از زمينه هاي پر هزينه 
شهرداري جمع آوري زباله است. هزينه جمع آوري زباله در 
تهران حدود 500 ميليارد تومان است و در برخي محله ها 
مانن��د خيابان ظهيراالس��الم كه محل كتاب فروش��ي و 
چاپخانه هاست روزي سه بار شهرداري اقدام به جمع آوري 
زباله مي كند. بنابراين شهروندان نيز بايد كمك كنند تا با 
كاهش توليد زباله از هزينه ها كم كنيم. كاهش هزينه ها 
نيازمند همراهي مردم اس��ت. از سوي ديگر شهر تهران 
قطب گردشگري است و حدود200يا300 اثر ثبت شده 
دارد. اينها ظرفيت هاي بس��يار خوبي براي ش��هر تهران 
محسوب مي شود وبايد دراين زمينه سرمايه گذاري شود. 

يك بخ��ش ديگر گفت وگو با حاكميت اس��ت يعني 
اينكه در اين ش��هر قوه قضاييه، قوه مقننه، نهاد رهبري، 
نيروي انتظامي هزينه هس��تند و حاكميت را تش��كيل 
مي دهند. گفت وگو با حاكميت يعني ش��هري كه در آن 

زندگي مي كنيد تامين هزينه شود. 
در گذش�ته رابطه ش�هرداري و دولت ها خوب 
نبوده و باتوجه به اينكه اآلن ليست اميدراي آورده 

چه فكري مي كنيد؟
ما انتظارمان اين اس��ت كه رابطه مان خوب باشد چون 
آقاي روحاني سرليست ما بودند ما مي گفتيم 1+21 بوديم. 

اگرمطلب خاصي داريد بفرماييد؟
همانطور كه عنوان كردم در انتخاب ش��هردار بحث ملي 
بودن بسيار مهم است. بايد سعي كنيم نسبت به شهر تهران 
با ديد مالكيت نگاه كنيم، منظور از مالكيت يعني شهروندان، 
شهرداري را از آن خود نه دور از خود، شورا را از خود ببينند نه 
دور از خود، اكنون حمايت مردمي از اقدامات مديريت شهري 
محدود است البته مردم تقصيري ندارند ما تالش مي كنيم كه 
اين مشكل را برطرف كنيم مردم بايد حداقل يك ماه قبل از 
اين كه اقدام هاي عمراني شروع شود از آن اطالع داشته باشند. 
با طرح آشنا شوند و اگر نقدي نسبت به آن دارند اعالم كنند. 
به خاطر نبود اين رابطه هميشه فاصله بين مردم و مديريت 
شهري وجود داشته است و به همين دليل مديريت شهري 
نتوانس��ته از كمك مردم استفاده كند. منظورم از مشاركت 
 مردم در طرح ها NGOهاس��ت نه مردمي كه كار اقتصادي 
مي كنند  منظور من از مردم اين است كه شهرونداني كه در 
زمينه نظارت اجتماعي حرفي براي گفتن دارند مورد مشورت 
قرار بگيرند. عالوه بر اين نديده شدن سهم ناظران اجتماعي 
هم��واره يك نقطه ضعف در مديريت ش��هري بوده اس��ت. 
در حوزه جنس��يتي در ش��هر تهران به شدت شاهد تبعيض 
جنسيتي هستيم. ظرفيت هاي عبور و مرور در خيابان ها تك 
جنس��يتي شده اس��ت. يك پل 50 پله براي باالرفتن و 50 
پل��ه براي پايين آمدن دارد. ك��دام زن بچه به بغل مي تواند 
از اين پل اس��تفاده كند. اين بدان معناس��ت كه زنان كمتر 
تردد كنن��د يعني از اين خيابان عبور نكنن��د و از محدوده 
خاصي عبور كنند، س��هم زنان از وسايل حمل نقل عمومي 
اندك است و هميشه كوچك ترين بخش مربوط به زنان بوده 
است. علتش را هم كه مي پرسيم مي گويند براي اينكه مردان 
بيش��تر در خيابان هستند، اين كار انجام مي شود. با اين كار 
ظرفيت ها نيز براي استفاده زنان كوچك تر شده اند و بايد براي 
رفع تبعيض جنسيتي و نيز استفاده از ناظران اجتماعي در 

طرح هاي شهري تالش زيادي صورت گيرد. 

عباس رياضت 
رييس انجمن 

شهرسازي ايران
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»تعادل«پيامدهايمثبتايجادسامانهمليامالكواسكانكشوررابررسيميكند

پيشگامي نهادها، شرط موفقيت شفاف سازي امور ملكي
گروهراهوشهرسازي| شهالروشني|

همواره نبود س��امانه ملي امالك و اسكان كشور 
يك��ي از چالش ه��اي موث��ر براي تدوي��ن و اجراي 
طرح هاي مسكني بوده اس��ت. در حال حاضر نبود 
آم��ار دقي��ق و صحي��ح از ميزان خانه ه��اي خالي، 
شناس��ايي خانه ه��اي خالي براي درياف��ت ماليات، 
تع��داد متقاضيان مس��كن و تمام��ي عوامل درگير 
در ساخت وس��از مسكن باعث ش��ده كشور ما فاقد 
برنامه مش��خص در حوزه مسكن و مستغالت باشد. 
حال وزارت راه و شهرس��ازي موظف شده »سامانه 
ملي امالك و اس��كان كش��ور« را ايج��اد كند. اين 
سامانه بايد به گونه يي طراحي شود كه در هر زمان 
امكان شناس��ايي برخط مالكان، ساكنان يا كاربران 
واحدهاي مس��كوني، تجاري، خدمات��ي و اداري و 
پيگيري نقل  و انتقال امالك و مس��تغالت به صورت 
رس��مي، عادي، وكالتي و... را در كليه نقاط كش��ور 
فراهم كند. همچنين بر اساس اين قانون، واحدهاي 
 مس��كوني واقع در ش��هرهاي با جمعي��ت بيش از
100  هزار نفر كه به اس��تناد سامانه ملي امالك به 
 عنوان »واحد خالي« شناس��ايي مي ش��وند، از سال 
 دوم به بعد مشمول ماليات معادل مالياتي بر اجاره 

خواهند شد. 

ضرورتهمكاريهمهجانبه
منصور غيبي، كارش��ناس اقتصاد مسكن با بيان 
اينك��ه دو عملك��رد مطل��وب در پس اين س��امانه 
است، گفت: دست يابي به ش��فافيت در معامالت و 
ممانعت از س��وداگري در بازار امالك و مستغالت، 

دو دستاورد اصلي اجرايي اين سامانه است. 
غيبي افزود: اين سامانه يكي از برنامه هاي مفيد 
در اقتصاد مس��كن محسوب مي ش��ود و شناسايي 
خانه هاي خال��ي نيز يكي از مزيت ه��اي راه اندازي 
اين س��امانه اس��ت كه تاكنون به دالي��ل نامعلومي 

راه اندازي نشده است. 
وي بابي��ان اينكه ايجاد و موفقيت اين س��امانه 
نيازمند پيش ش��رط هاي متعددي است، گفت: اين 
س��امانه در صورت��ي موفق خواهد ب��ود كه دولت و 
نهادهاي مختلف در شفاف س��ازي امور ملكي خود 
پيش قدم باش��ند و نظام كنترل و نظارت را از بدنه 

خود شروع و به ساير معامالت تسري دهند. 
غيبي افزود: خاصيت ويژه راه اندازي اين سامانه 

كاهش كالهبرداري در معامالت امالك است. 
اين كارشناس اقتصادي گفت: در صورت اجراي 

صحي��ح اين س��امانه مي توان انتظار داش��ت بخش 
مس��كن كش��ور دچار تح��ول س��اختاري و دروني 
مناس��بي شود. همچنين اين س��امانه مي تواند يك 

برنامه مديريتي دقيقي براي مسكن ايجاد كند. 
اين كارش��ناس اقتص��ادي همچنين اظهار كرد: 
البت��ه بط��ور كلي موض��وع مطرح ش��ده يك بحث 
اجرايي و عملياتي اس��ت و قاعدتا بايد پياده س��ازي 
ش��ود تا نقد و بررس��ي نظام كارآمدي آن سنجيده 
ش��ود. وي همچني��ن گفت: اج��راي اين س��امانه 
نيازمن��د هم��كاري همه جانبه ارگان ه��اي مختلف 
است. بنابراين تمامي ارگان ها بايد متعهد به اجراي 

بندبند اين سامانه باشند. 

فايدهبالشكسامانهمليامالك
مصطف��ي قلي خس��روي، رييس س��ابق اتحاديه 
مش��اورين امالك تهران نيز با بيان اينكه س��امانه 
ملي امالك و اس��كان كشور مي تواند يكي از شفاف 
س��از ترين نرم افزارهاي بخش مس��كن باشد، گفت: 
اين س��امانه بعد از ايجاد مي توان��د به عنوان منبع 

قابل اعتم��اد ب��راي بخش ها و ارگان ه��اي ذي ربط 
بخش ساخت وساز لحاظ شود. 

قلي خس��روي افزود: در خصوص مفيد بودن اين 
س��امانه هيچ شك و ش��به يي وجود ندارد، اما بايد 
ديد چه كسي يا كساني، چه عامل يا عواملي باعث 
تاخير در ايجاد و راه اندازي اين سامانه شده است. 

خسروي با اشاره به اهميت سامانه ملي امالك و 
اسكان كشور به عنوان سامانه يي براي امور ضروري 
افزود: متاس��فانه سرنوشت اين س��امانه نيز از نظر 
شفاف سازي در بخش معامالت ملكي مسكن مشابه 

سرنوشت كد رهگيري مي ماند. 
وي گفت: س��امانه ملي امالك و اس��كان كشور 
مورد توجه چند وزارتخانه و س��ازمان هاي كشوري 
اع��م از وزارت راه و شهرس��ازي ب��راي شناس��ايي 
خانه هاي خالي و تعيين گروه هاي كم درآمد جامعه 
و...؛ وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي در بحث 
يارانه ها؛ س��ازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات و... 
بس��يار مفيد اس��ت و هر چه زودتر بايد راه اندازي 
ش��ود. وي ب��ا انتقاد از نب��ود ش��فافيت در ايجاد و 

راه ان��دازي نرم افزارهاي مس��كني گف��ت: اتحاديه 
مش��اوران امالك چندين س��ال براي راه اندازي كد 
رهگيري زحمت كش��يد، اما متاسفانه ارزش واقعي 
آن مغفول ماند. خس��روي گفت: قرار بود در ابتداي 
امر اين سامانه بر اساس پالك ثبتي راه اندازي شود 
كه هم اكنون بر اس��اس كد پس��تي است. درحالي  
كه اگر بر اس��اس پالك ثبتي بود مي توانست منبع 
مطمئني براي وزارت آموزش وپرورش در شناسايي 
محل س��كونت دانش آموزان و نيروي انتظامي براي 

شناسايي محل سكونت افراد و... تلقي شود. 
وي همچنين اظهار كرد: اگر قرار اس��ت عاقبت 
اين سامانه نيز به سامانه كد رهگيري دچار شود از 
كيفيت نهايي كار كاسته مي شود و به مقصود نهايي 

خود دست پيدا نمي كند. 
خس��روي گفت: در تمام كشورهاي توسعه يافته 
وج��ود اي��ن س��امانه جز الينف��ك ب��ازار امالك و 
مس��تغالت اس��ت، زي��را بس��ياري از برنامه ه��اي 
راهبردي همانند اخ��ذ ماليات از خانه هاي خالي از 

طريق اين سامانه قابل اجرا است. 

تعجيلدرراهاندازيسامانهملي
در همي��ن حال، عط��ا آيت اللهي كارش��ناس 
مس��كن با بيان اينكه موارد مش��ابه اين س��امانه 
در كشورهاي توس��عه يافته وجود دارد گفت: اين 
كشورها به واس��طه همين س��امانه توانسته اند در 
بخش عرضه و تقاضا و كاهش انحرافات معامالتي 

موفق عمل كنند. 
آيت اللهي افزود: اين س��امانه در كش��ورهايي 
موفق است كه داراي ضوابط و ساختار منسجمي 
اس��ت، ام��ا تمامي اي��ن ضوابط در كش��ور ما در 
مقايس��ه ب��ا كش��ورهاي ديگر متف��اوت تدوين و 

متفاوت تر اجرا مي شود. 
وي بابي��ان اينكه اگر اين س��امانه به درس��تي 
ش��كل بگيرد، مي تواند موفق عمل كند، گفت: اگر 
قرار اس��ت اين سامانه به ش��كل ناقص و اغماض 
شده صورت بگيرد، بهتر آنكه سامانه يي تحت اين 

عنوان نداشته باشيم. 
آيت اللهي با اعتقاد به اينكه در س��ال هاي اخير 
گس��تردگي و فرا دولتي  بودن اين س��امانه دليل 
تاخير به وجود آمده در راه اندازي آن عنوان ش��ده 
گف��ت: اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه اين س��امانه 
مي تواند در چند ش��اخه كمك كننده باش��د و در 
بخش مسكن شفاف س��ازي انجام گيرد و بايد در 

راه اندازي آن تعجيل شود. 
اي��ن كارش��ناس اقتصاد مس��كن گف��ت: اگر 
زيرس��اخت هاي اين سامانه درس��ت شكل نگيرد 
باع��ث فرافكن��ي بي ش��ماري در بخش مس��كن 
مي ش��ود. زيرا آم��ار و ارقام صحي��ح مي تواند در 
بهبود وضعيت متقاضيان يا سازندگان موثر باشد. 
آيت اللهي گفت: همچنين بايد براي اين سامانه 
نظارت هاي دقيقي اعمال ش��ود تا تمام اطالعات 

ورودي و خروجي صحيح و قابل دفاع باشد. 
وي گف��ت: تجرب��ه نش��ان داده اس��ت كه در 
مواردي اين چنين كه از يك سو نياز به هماهنگي 
وس��يع بين ارگان ها و نهادهاي مختلف اس��ت و 
از س��وي ديگر بحث مالي در ميان اس��ت معموال 
هماهنگي و يكسو كردن سياست ها امري وقت گير 
و مس��تلزم وضع قوانين متعدد و بعضا دس��ت وپا 
گير اس��ت. اين كارشناس در نهايت گفت: در اين 
شرايط معموال فرار افراد از ثبت صحيح قراردادها 
نيز يكي از معضالت پيش رو اس��ت. در شرايطي 
كه بحث دريافت ماليات مطرح مي شود و افراد نيز 

مجبور به ثبت رسمي آنها مي شوند. 

مطاب��ق با قانون جديد مالياتي، وزارت مس��كن 
مكلف ش��ده است، س��امانه يي با نام س��امانه ملي 
امالك و اسكان كشور، راه اندازي نمايد. اين سامانه 
قرار اس��ت، اطالعات كليه مالكان و ساكنان امالك 
مس��كوني، اداري، تجاري و هرگون��ه نقل و انتقالي 
را، چ��ه بطور رس��مي و چه به ش��كل عادي، ثبت 
و ضب��ط كند. مقرر ش��ده مهم تري��ن فعاليت اين 
س��امانه درخصوص اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
باش��د. طي سال هاي اخير با وجود تالش مسووالن 
و ارگاني هايي مانند س��ازمان ماليات اخذ ماليات از 

خانه هاي خالي همچنان مغفول مانده است. 
بنابراين يكي از س��واالت و مس��ائلي كه در وهله  نخس��ت 
نظره��ا را به س��وي خوب جلب مي كند، اين اس��ت كه آيا با 
راه اندازي س��امانه ملي امالك و اس��كان از سوي وزارت راه و 
شهرس��ازي، وزارت اقتصاد و دارايي و س��ازمان امور مالياتي 
به ط��ور كامل و مطل��وب موفق به اجراي قان��ون ماليات هاي 
مس��تقيم خواهند ش��د؟ آيا اين راهكار توانايي آن را خواهد 
داش��ت كه به تنهايي منجر به ايجاد تع��ادل در اقتصاد و بازار 

مرده مسكن شود؟
عده يي از فعاالن حوزه مس��كن نيز معتقدند، اين مطلب با 
بي انگيزه كردن سازندگان براي توليد و عرضه مسكن در زمان 
مناسب، آنها را نااميد كرده و بدين ترتيب بازار مسكن را براي 
هميشه به تعطيلي خواهد كشاند؛ اما نكته يي كه واضح است 
اين اس��ت كه قانون اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه، 
يكي از راه هاي مطمئن براي جلوگيري از عدم عرضه مسكن 
و احتكار آن در سطح كشور است. در اين ميان، اين قانون در 
نظر برخي مخالفان ناخوشايند جلوه مي كند و آن را تصميمي 
بي پايه و اس��اس مي دانند، مخالفان معتقدند كه هر شخصي 
تنها مي تواند در مورد اموال شخصي خود تصميم گيرنده باشد 
و درصورتي كه ش��خصي ملكي خريداري نمايد، خود تصميم 

مي گيرد كه آن را خالي نگاه دارد يا آن را اجاره دهد. 
 اما اين موضوع زماني منطقي به نظر مي رسد كه با بازاري 
س��الم و عاري از ركود روبرو باشيم، در حالي كه بازار مسكن، 
تبديل به بازاري مرده و راكد ش��ده اس��ت و احتكار مس��كن 
توس��ط افراد و دالالن يكي از ده ها دليل اين ركود به ش��مار 
مي رود كه اميد اس��ت ب��ا اجراي دقيق و ج��دي اين قانون، 

بزودي شاهد گردش پول و رونق بازار مسكن باشيم. 

 نخس��تين گردنه در مس��ير مقابله مالياتي با 
خانه هاي خال��ي، به نحوه راه اندازي اين س��امانه 
و اطمين��ان از عملكرد صحيح و قابل اس��تناد آن 
برمي گردد. اين س��امانه كه »س��امانه ملي امالك 
و اسكان كش��ور« نام گذاري شده، بايد به گونه يي 
فعال ش��ود كه وضعي��ت لحظه يي هم��ه امالك 
مس��كوني موجود در كش��ور، به لحاظ سكونت يا 
عدم سكونت س��اكنان، قابل رصد و رديابي باشد. 
قرار بود اين سامانه اوايل امسال، رونمايي و آماده 
فعاليت ش��ود اما هنوز اخبار رس��مي در اين باره 
منتشر نشده است. از طرفي، هم اكنون سامانه يي 
تحت عنوان س��امانه رهگيري معامالت امالك و مستغالت 
زيرنظ��ر وزارتخانه ه��اي صنع��ت، معدن و تج��ارت و راه و 
شهرسازي، در حال فعاليت است كه سابقه راه اندازي آن به 

سال هاي 87 و 88 برمي گردد. 
 در اين س��امانه، همه نقل وانتقاالت ملكي درون بنگاه هاي 
امالك، درج مي ش��ود، ب��ه اين صورت كه مش��اوران امالك، 
جزييات مبايعه نامه ها را در سامانه رهگيري معامالت امالك، 
ثب��ت مي كنند و ب��ه ازاي تنظيم ه��ر مبايعه نام��ه، يك كد 
رهگيري توسط سامانه صادر مي شود. اين سامانه، مي توانست 
به نوعي منبع اوليه »س��امانه ملي امالك و اس��كان كش��ور« 
ق��رار بگيرد و كاربري مدنظر س��ازمان مالياتي و وزارت راه و 

شهرسازي، در آن، تعريف شود. 
كاربري »س��امانه ملي امالك و اس��كان كش��ور« بايد به 
شكل بانك اطالعاتي از كليه امالك موجود در كشور، تعريف 
ش��ود، به اين معنا كه آخرين اطالعات مربوط به حداقل 27 
ميليون واحد مس��كوني موجود در كش��ور شامل مشخصات 
هويت��ي مال��كان، آدرس و موقعيت خانه ها، در اين س��امانه 
ثبت شود و از آن مهم تر، وضعيت سكونتي اين امالك شامل 
س��كونت مالك يا سكونت مس��تاجر در آن و همچنين حالت 
س��وم و چهارم يعني خالي از س��كنه بودن ي��ا كاربري خانه 
دوم، براي تك تك امالك مسكوني، در »سامانه ملي امالك و 
اسكان كش��ور«، قابل رصد و رهگيري باشد. راه اندازي چنين 
سامانه يي مي تواند مسير مقابله مالياتي با خانه هاي خالي را از 
گردنه اول نجات دهد و پايه اطالعاتي امالك خالي از س��كنه 
ك��ه خأل آن، باعث اختالل در كارآم��دي تنظيم مالياتي بازار 

ملك خواهد شد را تجهيز كند. 

سامانهامالكواسكانمطلوب؛چگونه؟
قيمت ب��االي اجاره و فروش مل��ك و عدم توانايي 
مالي افراد براي اجاره و تملك ساختمان ها موجب خالي 
ماندن امالك زيادي ش��ده است. اين امر دولتمردان و 
برنامه ريزان را بر آن داش��ت تا ب��ه دنبال راه حلي براي 
كاهش اجاره بها و افزايش ميزان خريد و فروش امالك 
مس��كوني باش��ند كه منجر به تصويب اخذ ماليات بر 
ساختمان هاي خالي از سكنه باهدف افزايش معامالت 
اجاره و خريد ملك ش��ده اس��ت. البته اخذ ماليات بر 
س��اختمان هاي خالي از سكنه موضوع جديدي نيست 
و سال هاست كه در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه 
كشورهاي پيشرفته در حال اجراست و در ايران از سال 

1366 هم زمان با اصالحات قانون مالياتي كشور باهدف پيش گيري 
از سوداگري در بازار مسكن در قوانين ورود پيدا كرد. بر اساس اين 
قانون، خالي بودن بيش از 6 ماه ملك مسكوني بدون داشتن موانع 
قانوني مش��مول پرداخت ماليات مي ش��د. ولي به دليل مشكالت 
موجود در شناس��ايي امالك خالي از سكنه، در اصالحات قوانين 
مالياتي س��ال 1380، اين نوع ماليات حذف شد كه هم زماني آن 
با ورود افرادي با نيت سوداگري به بازار مسكن و اقدام به ساخت، 
خريد و احتكار مس��كن، موجبات كاهش عرضه مسكن و افزايش 
اجاره بها را فراهم كرد كه بازخورد آن ايجاد فش��ار عديده بر دوش 

اجاره نشين ها، اقشار كم درآمد و قشر متوسط جامعه بود. 
س��رانجام پس از گذشت 14 س��ال، در تيرماه 1394، مجدداً 
دس��تور تدوين س��امانه امالك و مس��تغالت در چارچوب اصالح 
قوانين ماليات هاي مس��تقيم از س��وي مجلس شوراي اسالمي به 
وزارت راه و شهرسازي ابالغ شد و مقرر شد كه 6 ماه پس از تاريخ 
ابالغ، اين سامانه وارد مرحله عملياتي به جهت دريافت ماليات بر 

خانه هاي خالي شود. 
براساس ماده 54 اصالح قانون ماليات هاي مستقيم، »واحدهاي 
مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از 100هزار نفر كه به استناد 
سامانه ملي امالك و اسكان كشور به عنوان واحد خالي شناسايي 
مي شود، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره 
خواهد بود، به اين ترتيب كه صاحبان اين خانه ها موظف  هس��تند، 
در س��ال دوم معادل يك دوم ماليات متعلقه، در سال سوم معادل 
مالي��ات متعلقه و از س��ال چهارم به بعد مع��ادل 1.5برابر ماليات 
متعلقه را بپردازند.« ضمناً براي جلوگيري از افزايش قيمت اجاره بها 
به بهانه ماليات درآمد، مالكين از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني 
در ته��ران تا 150 مترمربع و در شهرس��تان ها تا 200 مترمربع از 

ماليات بر درآمد اجاره معاف هستند. 
اين س��امانه عالوه بر هدف اصلي پيش بيني ش��ده 
خود كه همانا جلوگيري از سوداگري و احتكار مسكن، 
افزايش عرضه مسكن و نيز كاهش اجاره بها بوده است، 
اگر به درستي اجراشده و خروجي هاي آن تدقيق شود، 
مي توان��د با ايجاد بانك اطالعاتي جامع از امالك، يكي 
از برنامه ه��اي مفي��د و كاربردي در جه��ت تكميل و 
به روزرس��اني اطالعات آماري در زمينه اقتصاد مسكن، 
مهاجرت ه��ا، عرضه و تقاضا و نيز تراكم جمعيت مالك 
و مس��تاجر در مناطق مختلف تهران و ساير شهرهاي 
كش��ور باش��د و پش��توانه مناس��بي براي برنامه ريزان 
حوزه مس��كن و اقتصاد مس��كن خواهد بود. همچنين در سطوح 
ديگر مديريت شهري مانند ساماندهي بافت هاي فرسوده، امالك 
رهاشده يي كه توسط ارگان ها تملك گرديده است و امالكي كه به 
دليل مشكالت ورثه يي خالي از سكنه مانده اند سودمند خواهد بود. 
از ديگر نكات مثبت اين س��امانه جلوگيري از فروش چندباره 
امالك به صورت هم زمان به چند نفر است. زيرا اين سامانه قابليت 
بلوكه كردن كد پستي ملك را تا قبل از پرداخت ماليات در هنگام 
معامل��ه دارد و در نتيجه عدم امكان فروش هم زمان يك ملك به 

چند نفر را به همراه خواهد داشت. 
عالوه بر اين، منجر به شفاف سازي اطالعات معامالت امالك و 
مستغالت و نيز متعامالن قراردادها خواهد شد و در هر زمان امكان 
شناسايي بر خط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، 
تجاري، خدماتي، اداري و پيگيري نقل وانتقال امالك و مستغالت 
به صورت رس��مي، عادي و وكالتي در تمامي نقاط كش��ور فراهم 
خواهد بود. البته توجه به اين نكته بسيار مهم است كه ايجاد اين 
س��امانه به تنهايي قادر به افزايش عرضه مسكن و كاهش اجاره بها 
نخواهد بود و رسيدن به اين هدف نيازمند برنامه ريزي هاي كالن 
اقتصادي مسكن است ولي آنچه مسلم است اين است كه سامانه 
ملي امالك و اس��كان، به منظور تحقق پذيري و جامعيت موردنياز 
مديريت كالن كش��ور، مانند بس��ياري از س��امانه هاي اطالعات و 
برنامه ريزي، نيازمند تقويت، به روزرساني و تكميل است كه در طي 
اجرا و ضمن شناس��ايي نقاط ضع��ف و گره هاي احتمالي نيازمند 
انجام اصالحات الزم خواهد ب��ود. در غير اين صورت و در صورت 
بي توجهي به جامعيت موضوع ممكن است اجراي آن به مرور زمان 
از هدف اوليه واصلي خود خارج ش��ده و منبعي براي كسب درآمد 

جديد براي امور مالياتي كشور شود. 

يكسامانه،چندينهدف

منافعسامانهمليامالك
برنامه ريزي  دفتر  مديركل 
و اقتصاد مس��كن از راه اندازي 
و  امالك  مقدمات��ي س��امانه 
اس��كان كشور در تابستان 96 
خب��ر داد. راه اندازي س��امانه 
امالك و اس��كان كشور بدون 
ش��ك يك��ي از بهتري��ن ابزار 
سرش��ماري  و  جم��ع آوري 
تعيين  به منظ��ور  اطالع��ات 
وضعي��ت و رصد آني وضعيت 

امالك و اسكان كشور است. اين سامانه ها كه در ساليان 
گذش��ته به صورت نيمه رس��مي بين بنگاه داران امالك 
كشور و توس��ط بخش خصوصي به شكل محدودتري 
ايجاد شده است، نقش بسزايي در تسهيل برنامه ريزي 
و نظارت ترجمان هاي مرتبط با بخش مس��كن بر بازار 
امالك دارد كه در ادامه به بررس��ي و شناسايي برخي 

نقاط ضعف و قوت آنها مي پردازيم. 
شايد يكي از مهم ترين علل راه اندازي اين سامانه ها 
براي دولت به دس��ت آوردن اطالعات وضعيت امالك 
براي تعيين و دريافت ماليات از مالكان اين امالك باشد. 
درگذش��ته طرحي در مجلس ب��راي دريافت ماليات از 
خانه هاي خالي ارائه  ش��ده بود كه ب��ه دليل عدم توان 
دولت در شناس��ايي امالك عمال قابل اجرا نبود و دولت 
را از درآم��د هنگفت��ي محروم كرده ب��ود. البته اجراي 
عملياتي اين سامانه براي دريافت ماليات مستلزم ايجاد 
زيرساختي وس��يع و هماهنگ بين شهرداري، سازمان 
امور مالياتي، اداره ثبت اسناد و امالك، دفاتر ثبت اسناد 
رس��مي و بنگاه هاي معامالت ملكي اس��ت كه بعيد به 
نظر مي رس��د عملياتي كردن كامل آن تا پايان امسال 

امكان پذير باشد. 
تجربه نشان داده است كه در مواردي اين چنين كه از 
يك سو نياز به هماهنگي وسيع بين ارگان ها و نهادهاي 
مختلف است و از سوي ديگر بحث مالي در ميان است 
معموال هماهنگي و يك سو كردن سياست ها و عمليات 
امري وقت گير و مس��تلزم وض��ع قوانين متعدد و بعضا  
دس��ت  و پا گير است. در اين شرايط، معموال خودداري 
افراد از ثبت رقم صحيح قراردادها نيز يكي از معضالت 
پيش رو اس��ت. در ش��رايطي كه بحث دريافت ماليات 
مطرح مي ش��ود و افراد نيز مجبور به ثبت رسمي آنها 
مي شوند، معموال رقم واقعي قراردادها ثبت نمي شود و 
در كنار ثبت قرارداد رسمي، معموال قراردادهاي عادي 
با ثبت مبالغ واقعي تنظيم مي شود. كما اينكه هم اكنون 
ش��اهديم از زماني كه ماليات بر ارزش افزوده بنگاه هاي 
معامالت ملكي برقرارشده و افراد مجبور به ثبت رسمي 
قراردادها هس��تند، اين رويه معمول و مرس��وم ش��ده 
اس��ت. پس با اتكا به آمار و ارقام ثبت ش��ده در سامانه 
رسمي معامالت مسكن نمي توان به برنامه ريزي صحيح 
ب��راي اين بازار اقدام كرد. از طرف ديگر چون خش��ت 
اول اي��ن دي��وار ثبت صحيح و واقعي اطالعات اس��ت، 
الزم اس��ت مس��ووالن براي اين معضل راهكار واقعي و 
عملي پيش بيني كنند. راهكارهايي مثل تعيين قيمت 
منطقه يي يا راس��تي آزمايي رندوم معامالت ثبت شده. 
استفاده از روش خوداظهاري نيز مي تواند كمك شاياني 

به جمع آوري صحيح اطالعات امالك بكند. 
از ديگر موارد اس��تفاده از اين سامانه ها مي توان به 
بررسي نوع رفتار و س��ليقه مصرف كننده و استفاده از 
اطالعات به دس��تامده در برنامه ريزي و سياست گذاري 
كالن و محل��ي در مورد نوع و متراژ و جانمايي صحيح 
امالك اشاره كرد كه به نوبه خود مي تواند در جلوگيري 

از هدر رفت منابع و امكانات موثر باشد. 
در س��طح كالن كش��ور نيز نهاده��اي قانون گذار و 
سياست گذار مي توانند با رصد آني اطالعات امالك كشور 
در برنامه ريزي هاي بلندمدت و ساالنه نياز واقعي كشور 
به منابع مالي و انس��اني در حوزه ساخت وساز را برآورد 
كنند و با توجه به شناس��ايي جامعه هدف به تخصيص 
اي��ن منابع مبادرت ورزند. همان گونه كه ش��اهد بوديم 
پروژه هاي مسكن مهر به دليل فقدان اطالعات صحيح 
در بخش هاي مختلف دچار افراط وتفريط بود. در بحث 
جانمايي، پروژه هايي كه خارج از محدوده شهري و بدون 
زيرساخت هاي الزم بنا شد، عمال بالاستفاده ماندند. در 
بخش توزيع نيروي انساني ماهر نيز كمبود و مازاد نيرو 
در مناط��ق مختلف اجراي پروژه ه��ا قابل  لمس بود. در 
بخش تخصيص بودجه نيز به دليل عدم برآورد صحيح و 
پرداخت سهم زيادي از بودجه جهت اجراي اين طرح ها 

عمال شاهد به اغما رفتن بخش مسكن هستيم. 
بانك ه��ا از ديگ��ر بهره ب��رداران اين نوع س��امانه ها 
هستند. قطعاً اطالع از وضعيت جاري امالك و بررسي 
اطالعات به دستامده از اين سامانه ها در نحوه تخصيص 
منابع بانك ها با توجه به جمعيت، تقاضا و نحوه توزيع 
خانوار تاثيرگذار اس��ت. بااتصال اين س��امانه ها به ساير 
منابع اطالعاتي افراد خانوار از قبيل سازمان هدفمندي، 
بانك ها مي توانند طرح هاي جديدي كه براي پرداخت 
تس��هيالت ب��ا توجه به س��قف درآمدي اف��راد تعيين 
مي شود استفاده كنند. همچنين با شناسايي سازنده ها 
و فعاالن بخش ساخت وس��از بانك ها و ساير ارگان هاي 
ذي ربط بخش مس��كن مي توانند برآورد نسبتا جامعي 
از توان ساخت واحدها در سال را براي مناطق مختلف 

پيش بيني كنند. 
از ديگر ارگان هاي منتفع از اين س��امانه ها مي توان 
به نهادهاي حمايتي همچون بهزيستي و كميته امداد 
امام خميني)ره( اشاره كرد كه با شناسايي افراد كم توان 
و محروم، مي توانند با توجه به نوع مس��كن آنها و تعهد 
س��االنه اين ارگان ها در تامين مس��كن براي اين افراد 

استفاده كنند. 
البته آنچه توسط مس��ووالن اعالم  شده، اطالعات 
اين سامانه قرار اس��ت در اختيار سازمان امور مالياتي 
كش��ور قرار بگيرد و در مورد اس��تفاده س��اير ارگان ها 
و نهادها س��خني به ميان نيامده اس��ت، اما اگر دولت 
نگاهي وسيع تر و عميق تر به موضوع داشته باشد و در 
كن��ار نگاه درآمدي به اين موضوع -به دليل نداش��تن 
پايگاه اطالعات واحد جهت تصميم گيري در مورد امور 
كالن بخش مسكن- از اين نوع سامانه ها استفاده كند، 
عالوه بر به دس��ت آوردن اطالعات��ي يكپارچه و بروز 
مي توان��د از بروز تصميمات موضعي در مورد مس��ائل 
پي��ش روي بازار مس��كن جلوگيري كن��د. با توجه به 
شرايط بحراني بازار مسكن و رشد منفي اين بخش، هر 
روش و سيستمي كه بتواند به دولت در تصميم گيري 
يكپارچه و ش��فاف كمك كن��د قطعا مفيد خواهد بود 
و با توج��ه به اينكه سيس��تم هاي يكپارچه اطالعاتي 
نقش پشتيبان را در مورد تصميم گيري ها ايفا مي كنند 
مي توان با اتخاذ س��از و كار صحيح دريافت اطالعات و 
هماهنگي هم��ه ترجمان هاي مرتبط به راه حلي واحد 
جهت اتخاذ تصميمات كالن رسيد كه انجام اين مهم 
مستلزم اقدام هماهنگ ترجمان هاي ذي ربط در بخش 

سياست گذاري و اجرا است.

يادداشت

ايمانرفيعي
كارشناسساختوساز

جاللصباغ
دبيرانجمنصنفي

مشاورينامالكتهران

ندارفيعزاده
عضوهياتعلميمركزتحقيقات

راه،مسكنوشهرسازي

شناسنامهفني-ملكيوشناسنامهفنيساختمانچهتفاوتيدارند؟
 مس��عود شيباني، مديركل دفتر سازمان هاي مهندسي و 
تش��كل هاي حرفه اي، تفاوت هاي شناسنامه فني و ملكي و 
شناسنامه فني ساختمان را تشريح كرد و گفت: منشأ قانوني 
»شناس��نامه فني و ملكي«، قانون نظام مهندسي ساختمان 
مص��وب 1374 و منش��أ قانوني »شناس��نامه فن��ي« قانون 
پيش فروش س��اختمان مصوب 1389 اس��ت كه اميد است 
در بازنگري قانون پيش فروش س��اختمان اين سوء برداشتاز 

كلمه شناسنامه فني، اصالح شود. 
منوچهر شيباني اصل مديركل دفتر سازمان هاي  مهندسي 
و تش��كل هاي حرفه يي وزارت راه و شهرسازي در گفت وگو با 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، تفاوت هاي چندگانه 
شناسنامه فني ملكي ساختمان با شناسنامه فني ساختمان 

را تشريح كرد. 
وي اظه��ار ك��رد: اخي��را ابهام��ات و پرس��ش هايي بين 
ذي نفع��ان، مهندس��ان و حتي مس��ووالن ام��ر در خصوص 
شناس��نامه فني س��اختمان و ارتباط آن با شناس��نامه فني 
ملكي مطرح ش��ده كه بعضا عنايت و توجهي به تفاوت هاي 
اين دو مدرك نشده و آنها را اشتباها به جاي يكديگر مطرح 

مي كنند. شيباني اصل افزود: اين سوء برداشت ناشي از درج 
عنوان مشابه و بسيار نزديك به هم در دو قانون مجزاست كه 

بايد به عنوان ايراد قانون نويسي از آن ياد كرد. 
وي تصريح ك��رد: نگارش صحيح قانون حكم مي كند كه 
واژگان مترادف يا اس��تفاده ش��ده در قوانين قبلي، بررسي و 
براي جلوگيري از اشتباه در تفسير و برداشت از آن، عناوين 
جداگانه قيد شود. همچنين، وجود دو كلمه شناسنامه فني 
در هر دو مدرك كه در دو قانون جداگانه ذكر شده، موجب 

بروز ابهام و سوء برداشت شده است. 
مديركل دفتر مهندس��ي و تشكل هاي حرفه يي وزارت راه 
و شهرسازي در تشريح تفاوت هاي دو مدرك شناسنامه فني 
ملكي و شناسنامه فني، مواردي را به شرح زير عنوان كرد: 

1. منشأ قانوني شناسنامه فني ملكي قانون نظام مهندسي 
و كنترل ساختمان مصوب 1374 و منشأ قانوني شناسنامه 

فني قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389 است. 
2. داراي لفظ و عنوان قانوني متفاوت ش��امل شناسنامه 

فني و ملكي و شناسنامه فني هستند. 
3. شناس��نامه فني و ملكي در زمان پايانكار و شناسنامه 

فني هنگام صدور پروانه ساختمان صادر مي شود. 
4. شناس��نامه فن��ي و ملكي ح��اوي چگونگ��ي رعايت 
مقررات  ملي  س��اختمان، ضوابط شهرسازي و اطالعات فني 
و ملكي ساختمان و شناسنامه فني حاوي اطالعات عمومي 
ساختمان، مشخصات كلي معماري، سازه و تاسيسات است. 
5. شناسنامه فني و ملكي توسط سازمان نظام مهندسي 
س��اختمان استان و شناسنامه فني توسط شهرداري يا ساير 

مراجع صدور پروانه و كنترل ساختمان صادر مي شود. 
6. صدور شناس��نامه فني و ملكي با پرداخت هزينه آن و 

صدور شناسنامه فني بدون پرداخت، صورت مي گيرد. 
7. ب��راي يك س��اختمان ي��ا مجموعه ك��ه داراي پروانه 
س��اختماني واحد است با هر تعداد واحد و زيربناي متفاوت 
فقط يك شناسنامه فني و ملكي صادر مي شود. اما شناسنامه 
فني براي هريك از واحدهاي يك س��اختمان ولو با تشابه به 

صورت جداگانه صادر مي شود. 
8. شناس��نامه فني و ملكي براي خريداران و شناس��نامه 

فني براي پيش خريداران صادر مي شود. 
اي��ن مس��وول در وزارت راه و شهرس��ازي تاكيد كرد: 

با توجه ب��ه تفاوت هاي دو مدرك شناس��نامه فني ملي و 
شناس��نامه فني بهتر بود تا قانونگذار در قانون پيش فروش  
س��اختمان از واژگان ديگ��ري ب��ه جاي شناس��نامه فني 
اس��تفاده مي ك��رد ت��ا اوال اين اش��تباه بين بهره ب��رداران 
و اس��تفاده كنندگان ب��ه وج��ود نمي آم��د و ثاني��ا عنوان 
شناس��نامه فني كه در واقع برگ مشخصات آتي ساختمان 
و عمدتا بر اساس پروانه ساختماني صادر مي شود با كاربرد 
اساس��ي آنكه نظم بخش��ي به پيش فروش  ساختمان است 

تطابق بيشتري مي يافت. 
ش��يباني اصل اظهار اميدواري كرد ت��ا در بازنگري قانون 

پيش فروش ساختمان اين موضوع مدنظر قرار بگيرد. 
بر اس��اس اين گزارش، تفاوت هاي شناسنامه فني ملكي 
و شناسنامه س��اختمان در نامه يي به امضاي مديركل دفتر 
س��ازمان هاي مهندسي و تش��كل هاي حرفه يي وزارت راه و 
شهرس��ازي، چهارم تيرماه س��ال جاري به مديران كل راه و 
شهرس��ازي استان هاي سراسر كش��ور، روساي سازمان هاي 
نظام  مهندس��ي  س��اختمان اس��تان ها و همچنين رياس��ت 

سازمان هاي نظام  كارداني استان ها اعالم شده است. 
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دانشوفن10
تماس صوتي تلگرام رفع 

فيلتر نمي شود
مهر|وزي��ر ارتباطات و فن��اوري ارتباطات از رفع فيلتر 

نشدن تماس صوتي تلگرام خبر داد. 
واعظي در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه يي براي رفع 
فيلتر تماس صوتي تلگرام وجود دارد، گفت: خير برنامه يي 
نداريم. واعظي توضيح داد: چرا اصرار داريد سرويسي براي 
ش��ركت هاي خارجي ايجاد كنيم در حالي كه مخابرات و 
اپراتورهاي موبايل مي توانند اين سرويس را ارائه دهند. قرار 
نيست اين شركت ها ورشكسته ش��وند. وزير ارتباطات در 
پاسخ به س��والي مبني بر موضوع پيشنهاد افزايش تعرفه 
نرخ هاي مخابراتي كه از س��وي مخابرات مطرح ش��ده بود 
نيز گف��ت: هيچ گونه قص��دي براي افزاي��ش تعرفه ها در 
ح��وزه تلفن ثاب��ت، اينترنت و موبايل نداري��م. واعظي در 
مورد خدمات پرداخت و تبليغات در شبكه هاي اجتماعي 
خارجي همچون تلگرام گفت: طبق مصوبات قانوني هر گونه 
خدمات پرداخت و تبليغات در شبكه هاي اجتماعي خارجي 
ممنوع است و اين تصميم در راستاي حمايت از شبكه هاي 
اجتماعي داخلي گرفته شده است. وي افزود: در مقابل به 
ش��بكه هاي اجتماعي داخلي اين فرصت را داده ايم كه اگر 
س��ه ميليون كاربر داشته باشند امتياز تبليغات دارند و در 
صورتي كه پنج ميليون كاربر داشته باشند امتياز پرداخت 
به آنها خواهي��م داد. وزير ارتباطات ادامه داد: هدف نهايي 
اين اس��ت كه تمامي فعل و انفع��ات مالي و تبليغاتي در 
بس��تر موبايل از طريق شبكه هاي اجتماعي داخلي باشند 
و كوچك تري��ن امتيازي به ش��بكه هاي اجتماعي خارجي 
نمي دهيم. به گفته واعظي در دنيا نيز شبكه هاي اجتماعي 
توس��ط دولت ها راه اندازي نمي شود بلكه با حمايت دولت 
و از ط��رق بخ��ش خصوصي، دانش��گاه ها و ش��ركت هاي 

دانش بنيان ها گرفته و اقتصادي مي شود. 

 برنامه موبايلي براي
جلوگيري از پرخوري 

ديجيت�ال ترندز| اگ��ر از جمله افرادي هس��تيد كه 
مص��رف كالري اضافي و چاق ش��دن بيش از حد نگرانتان 
 Sweetgreen مي كند، مي توانيد با نصب برنامه موبايلي

روي گوشي تا حدي اين مشكل را كمتر كنيد. 
برنامه ياد شده كه تنها براي آيفون عرضه شده به شما 
كمك مي كند تا ساده تر ميزان كالري هاي دريافتي در هر 

وعده غذايي را ثبت كنيد. 
برنامه مذكور كه با برنامه Apple Health خود آيفون 
سازگاري داش��ته و مكمل آن محسوب مي ش��ود، از ابزار 
متنوعي براي محاسبه ميزان مصرف غذا توسط كاربران و 
تاثير آن بر تناس��ب اندام برخوردار است. برنامه ياد شده را 
مي توان به برنامه هاي موبايلي سفارش غذا از رستوران هم 
متصل كرد تا ميزان كالري هاي دريافتي فرد از اين طريق هم 
به راحتي محاسبه شود. اين اتصال به شما كمك مي كند تا 
ارزش غذايي خوردني هايي كه قصد خريد و سفارش آنها را 
داريد را نيز به راحتي محاسبه كنيد و از محيط اين برنامه و 
بدون خروج از آن برخي اقام را كه نامناسب يا چاق كننده 
تشخيص داده ايد از مجموعه سفارشات خود حذف كنيد. 
برنامه Sweetgreen داراي يك پايگاه داده جامع و متنوع 
در مورد انواع اغذيه ها و آشاميدني هاي مصرفي افراد است 
كه انتخاب غذاهاي مناسب و داراي كالري كافي را بر مبناي 
ميزان تحرك و فعاليت هاي روزانه اشخاص ممكن مي كند. 
لذا با وارد كردن ن��ام هر چيزي كه خورده ايد مي توانيد از 

ميزان كالري دريافتي بدن خود مطلع شويد. 

»آمازون« برنامه پيام رسان مي سازد
ورج| ش��ركت آمازون مش��غول راه اندازي يك برنامه 
پيام رسان اس��ت كه قابليت رقابت با شبكه هاي اجتماعي 

كنوني را دارد. 
آمازون مش��غول راه ان��دازي يك برنامه پيامرس��ان به 
Anytime است. اين ش��ركت خرده فروشي آناين براي 
بررسي ويژگي هاي احتمالي برنامه تحقيقاتي ميان مشتريان 
خود انجام داده اس��ت. البته هنوز اطاعات دقيقي از شكل 
و جزييات نهايي اين پيامرسان در دسترس نيست. با توجه 
 Anytime به تحقيق مذكور به نظر مي رس��د پيامرسان
خدمتي باش��د كه درآن تمام ويژگي ها وجود دارد و حتي 
مي تواند با شبكه هاي اجتماعي نيز رقابت كند. در اين برنامه 
تمركز روي ارس��ال پيام هاي نوش��تاري، صوتي، ويدئويي، 
قابلي��ت تماس، اش��تراك گذاري عكس اس��ت. همچنين 
كارب��ران مي توانن��د فيلترهاي مختلفي ب��راي عكس ها و 
ويدئوهاي خود به كار گيرند. پيامرسان داراي استيكرهاي 
و GIF هاي مختلف نيز است. كاربران مي توانند تماس هاي 
صوت��ي و ويدئويي با افراد يا گروه هاي مختلف برقرار كنند. 
همچنين به نظر مي رسد اين خدمت ايمن و رمزگذاري شده 

باشد كه روي انواع دسك تاپ ها و موبايل ها كار مي كند. 

 دست رد »فيس بوك«
به سينه دولت پاكستان

انگجت| فيس بوك درخواس��ت دولت پاكستان 
ب��راي مرتبط كردن حس��اب هاي كاربري مردم اين 
كشور به شماره هاي تلفن همراه آنها را رد كرده است. 
دول��ت پاكس��تان مي گوي��د هدف از ط��رح اين 
درخواس��ت شناسايي مالكان حس��اب هاي كاربري 
است كه محتواي نامناسب و غيرقانوني و به خصوص 

مطالب تند و افراطي مذهبي ارسال مي كنند. 
يك س��خنگوي فيس ب��وك در واكن��ش به اين 
درخواست اعام كرده كه اين شركت خود حساب هاي 
كاربري قابي را از اين شبكه اجتماعي حذف مي كند، 
اما با هدف حفاظ��ت از حقوق كاربرانش قصد ندارد 
شماره هاي همراه آنها را كه به حساب هاي كاربريشان 

متصل است در اختيار دولت پاكستان قرار دهد. 
ادع��اي فيس بوك در م��ورد حفاظ��ت از حريم 
ش��خصي كاربران در پاكس��تان در شرايطي صورت 
مي گيرد ك��ه مديران اي��ن ش��ركت همكاري هاي 
گسترده يي با دولت امريكا و آژانس امنيت ملي اين 
كش��ور دارند و به بهانه مقابله با تروريس��م و حفظ 
امنيت ملي اياالت متحده داده هاي خصوصي كاربران 
را در اختيار كاخ س��فيد ق��رار مي دهند. فيس بوك 
همچنين اطاعات خصوصي كاربرانش را براي كسب 

درآمد در اختيار شركت هاي تبليغاتي قرار مي دهد. 
في��س بوك در توضيح علت مخالفت خود با اين 
درخواست دولت پاكستان همچنين مدعي شده كه 
افراد خريدار س��يم كارت در اين كشور اثر انگشت و 
مشخصات دقيق محل سكونت خود را ثبت مي كنند 
و لذا افشاي شماره گوشي مالك هر حساب كاربري 
به معناي تس��هيل امكان دستگيري او توسط دولت 
خواهد بود. دولت پاكس��تان هنوز واكنش��ي به اين 

ادعاها نشان نداده است. 

اخبار

دادستان كل كشور: 

فيلترينگبادستورشخصيانجامنميشود
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

»وزارت ارتباط��ات 8 ه��زار كان��ال تلگرام��ي را كه 
چندين بار به آنها اعام ش��ده فيلتر نكرده اس��ت و براي 
سرويس هاي خارجي جاده مي كشند« اينها سخنان دبير 
كارگروه فيلترينگ محتواي مجرمانه است كه با واكنش 
واعظي همراه شد. وزير ارتباطات با انتقاد از سياست هاي 
دبير كارگروه فيلترينگ محتواي مجرمانه گفت: اظهاراتي 
كه ايش��ان در خصوص فيلترينگ اع��ام مي كنند نظر 
شخصي اس��ت و مرتب در س��خنراني هاي خود نظرات 
ش��خصي در مورد سياست فيلترينگ اعام مي كنند اما 
يك كشور را نمي توان براس��اس نظر يك فرد اداره كرد. 
ايشان دبير يك كارگروه است و اين مطالب نظر كارگروه 
نيست و نظر شخصي ايشان است. ايشان مرتب سخنراني 
مي كنند كه تخصص شان در اين حوزه نيست و نظرشان 
اين است كه همه چيز بسته ش��ود اما كارگروه در كشور 
براس��اس نظر يك شخص اداره نمي ش��ود. با گذشت دو 
روز از اين اظهارنظر دادستان كل كشور خطاب به واعظي 
اعام كرد: فيلتر س��ايت ها و كانال ها از دو طريق دستور 
قضاي��ي يا تصويب و دس��تور كارگ��روه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه انجام مي شود و افراد نمي توانند با نظر 

شخصي خود اقدام به چنين كاري كنند. 
حجت االس��ام  والمس��لمين منتظري گفت: آنچه از 
ناحيه معاون قضايي دادستان كل در امور فضاي مجازي 
در خصوص بس��تن و فيلتر كردن س��ايت ها، شبكه ها يا 
كانال هاي فضاي مجازي اعام مي شود يا با دستور قضايي 
است كه از سوي ايشان به وزارت ارتباطات اعام مي شود 
يا با دس��تور و تصويب كارگروه است كه هر دو بايد انجام 
شود. دادستان كل كشور افزود: جلسات كارگروه تعيين 
مصاديق محتواي مجرمانه هر دو يا س��ه هفته يك بار به 
صورت حضوري يا حس��ب م��ورد و برنامه ريزي صورت 
گرفته ب��ه صورت آناين برگ��زار و تصميمات مربوطه و 

نظرات همه اعضا در اين جلسات اخذ مي شود. 
منتظري تاكيد كرد: وزير محترم ارتباطات اعام كرده 
است معاون دادس��تان كل كشور در امور فضاي مجازي 
نظرات ش��خصي خود را اعام مي كن��د كه قطعا چنين 
نيس��ت و حتي يك مورد هم نمي توانن��د ارائه دهند كه 

دستور شخصي خرم آبادي بوده است. 
وي افزود: وزارت ارتباطات وظيفه دارد فضاي مجازي 
را رصد كند و خطراتي را كه از اين ناحيه متوجه جامعه، 
جوانان و خانواده هاست و دغدغه مقام معظم رهبري هم 
هست، تبيين و اعام كند. همچنين در زمينه دستوراتي 

كه از ناحيه دادستاني كل اعام مي شود عمل كنند. 
دادس��تان كل كشور گفت: گله ما از وزارت ارتباطات 
اين است كه برخي از كانال ها و سايت هايي را كه براساس 
دس��تور قضايي يا اعام و تصويب كارگروه بايد بس��ته و 

فيلتر شوند، نمي بندد و مسدود نمي كند. 
وي تصري��ح كرد: مس��ووالن اي��ن وزارتخان��ه اعام 
كرده اند كه دس��تورات و منوي��ات مقام معظم رهبري را 
اجرا مي كنند، مقام معظم رهبري چند س��الي است كه 
نسبت به ايجاد شبكه ملي در كشور تاكيد كرده اند، البته 
اقداماتي شده است اما انتظار اين است كه تاش ها در اين 
زمينه بيشتر شود چون جامعه را نبايد در اختيار كانال ها و 
سايت هايي قرار دهيم كه از سوي دشمنان تغذيه مي شود 
و داراي محت��واي ضد اخاقي، ضد ديني و ضد ش��رافت 
انساني است. منتظري اظهار كرد: اميدواريم با هماهنگي، 
تعامل و دس��ت به دست هم فضاي مجازي را به فضايي 

سالم و پاك تبديل كنيم. 
دادستان كل كشور در پايان گفت: سخن ما با وزارت 

ارتباطات اين است كه تسليم قانون باشد. 
از س��وي ديگر در حالي ك��ه وزير ارتباطات و فناوري 
اطاعات اظهارات دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه 
درباره هش��ت هزار كانال تلگرامي مجرمان��ه را اظهارات 
ش��خصي خوانده بود، اين مقام مس��وول در دادس��تاني 
كل كش��ور به اين اظهارات واكنش نش��ان داده و گفت: 
هش��ت هزار كانال مجرمانه كه در س��امانه هستند، نظر 
اكثري��ت اعضايي كه بايد راي بدهند را دارد.  عبدالصمد 

خرم آبادي دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه با اشاره 
به اعتراضاتي كه به دادستاني كل كشور درباره كانال هاي 
منافي عفت و اخاق عمومي مي ش��ود، اظهار كرد: از ما 
گله داشتند كه چرا فضاي مجازي تا اين اندازه رهاست؟ 
مي گويند مگر شما به عنوان دادستان كل كشور رياست 
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه را برعهده نداريد؟ مگر 
دادستاني كل كشور معاونت امور فضاي مجازي را برعهده 
ندارد؟ در حالي كه ما همه تاش خود را در جهت كنترل 
فض��اي مجازي در اين حد ك��ه بتوانيم با جرايمي كه در 
اين فضا ارتكاب پيدا مي كند، به عمل مي آوريم، اما شاكله 
فضاي مجازي كش��ور به نحوي چيده شده كه براي من 
كه قاضي دادگستري هستم و بايد اعمال قانون كنم، اين 

امكان فراهم نيست. 
وي ادامه داد: بطور مثال كانال هاي زيادي در ش��بكه 
اجتماعي تلگرام توسط مردم و رصدگران فضاي مجازي 
شناسايي شدند كه به امور مجرمانه مي پردازند و ما اينها 
را هم��ه روزه براي وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات كه 
طبق قانون مسووليت تامين اينترنت كشور را برعهده دارد 
ارس��ال مي كنيم. وزارت ارتباطات هم به مراجع ذي ربط 
اباغ مي كند اما متاسفانه به لحاظ همان چينش فضاي 
مجازي در كشور كه تقريبا بيش از دو سوم آن در اشغال 
بيگانگان اس��ت و كنترل بسياري از پايگاه هايي كه مردم 
كشور ما از آن استفاده مي كنند در اختيار بيگانگان است، 

ما كنترلي نداريم. 
دبير كارگ��روه تعيين مصاديق مجرمانه با اش��اره به 
كانال هاي اعام ش��ده ب��ه وزارت ارتباطات ب��راي اعمال 
فيلترينگ بيان كرد: اعام كرديم كه هش��ت هزار كانال 
مجرمانه تاكنون ارس��ال ش��ده اس��ت. البت��ه كانال هاي 
بيشتري را براي وزارت ارتباطات ارسال كرديم اما هشت 
هزار كانال هنوز بسته نشده است. در برخي خبرگزاري ها 
عنوان شده بود كه تمام اين هشت هزار كانال عليه امنيت 
كش��ور هستند كه اش��تباه بود. اين هشت هزار كانال در 
زمينه اقدام عليه امنيت كشور، اقدام عليه عفت و اخاق 
عمومي و عليه مقدسات در حال فعاليت هستند. معاون 
دادس��تان كل كش��ور در ادامه اظهار كرد: ما ليست اين 
كانال ها را براي وزارت ارتباطات ارس��ال كرديم و آنها به 
ش��ركت تلگرام اباغ كردند، اما مدير تلگرام اعتقادي به 
اينكه اين مس��ائل مجرمانه هستند ندارد، چون آنها تابع 
قوانين ما نيستند بنابراين اقدامي در اين زمينه نمي كنند. 
البته تلگرام بعضي از كانال هاي مجرمانه مستهجن كه ما 
اعام كرديم را بسته است، اما براي اين شركت مستهجن 

تعريفي دارد كه با تعريف قانون ما بسيار متفاوت است. 

 تشخيص ۴۰ هزار كانال تلگرامي مجرمانه
وي ب��ا تاكيد بر وج��ود 8هزار كان��ال مجرمانه كه با 
وجود دس��تور كارگروه همچنان مسدود نشده اند، گفت: 
ما س��امانه يي داريم ك��ه در آن دس��تورات را به صورت 
الكترونيكي اباغ مي كنيم. در اين سامانه هر روز تعدادي 
كانال براي مس��دود شدن مي فرستيم. تاكنون نزديك به 
۴۰ هزار كانال تلگرامي را مجرمانه تشخيص داديم. از بين 
آنها ۲۰ هزار كانال اس��م خود را عوض كردند. از ۲۰ هزار 
كانال باقي مانده تقريب��ا ۱۲ هزار با تعريفي كه تلگرام از 
محتواي مستهجن دارد فيلتر شده، اما هشت هزار كانال 
مستهجن، مبتذل، عليه مقدسات و امنيت ملي هنوز در 
س��امانه هستند. همچنين بطور متوسط هفته يي ۳۳۰۰ 
كانال توس��ط زيرساخت شناسايي شده كه براي مسدود 

شدن به تلگرام مي فرستد. 
خرم آبادي با بيان اينكه دستور فيلترينگ از مقامات 
قضايي سراس��ر كشور صادر شده، افزود: يكي از مراجعي 
كه مي تواند دس��تور فيلتر كانال ه��ا و محتواي مجرمانه 
را بده��د، كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه به رياس��ت 
دادس��تان كل كشور است كه جلس��ات سنتي خود را با 
حضور وزرا يا معاونان آنها برگزار مي كند. اين كارگروه ۱۲ 
عضو دارد و ما نرم افزاري نوشتيم كه اگر مردم موردي را 
براي فيلتر پيش��نهاد كردند، در اين سامانه گذاشته شود 
كه براي اعضا فرستاده شده و اين پيشنهاد اگر ۲۴ ساعت 
در س��امانه بمان��د و همه اعضا آن را مش��اهده نكنند، با 

 اكثريت چهار نفري براي فيلتر فرستاده مي شود. 
دبي��ر كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در پاس��خ به 
اظهارات وزير ارتباطات و فناوري اطاعات مبني بر اعام 
نظر ش��خصي دبير كارگروه بيان ك��رد: وزير گفته اند كه 
بنده در اين زمينه تخصص ن��دارم در حالي كه دكتراي 
حق��وق جزا و جرم شناس��ي دارم و پايان نام��ه خود را در 
زمينه جرايم آي تي نوشتم. اينكه وزير مي گويد معيار ما 
سياست هاي دولت است، بايد گفت اينجا بايد قانون اجرا 
شود. ما هيچ موردي را براي فيلتر نمي فرستيم مگر اينكه 

در اين سامانه از ۶۶ مورد مصاديق قانوني آمده باشد. 

  برقراري ارتباطات مردم در بستر بيگانگان 
معاون دادستان كل كشور با بيان اينكه اظهارات وزير 
مبني بر اينكه مي گويد طرز تفكر ما بر مسدود كردن هر 
فضايي اس��ت، يك تهمت است، افزود: ما مي گوييم شما 
متصدي اينترنت و ارتباطات اين كشور هستيد. چرا اجازه 
مي دهيد ارتباطات مردم در بس��تر بيگانگان برقرار شود. 
اين موضوع چند ضرر دارد از جمله اينكه آنها دس��تورات 

ما را اجرا نمي كنند. زماني كه در فضاي مجازي كشور ما 
جرمي مرتكب شوند، از مجاهدين و معاندين مي توانند به 

راحتي فعاليت كنند. 
خرم آبادي اظهار كرد: به شخصه تاكنون يك سايت و 
كانال را براي بس��ته شدن ارسال نكردم. اينكه آقاي وزير 
گفتند من نظر شخصي خودم را گفتم اشتباه كردند. تمام 
كانال هايي كه از طريق س��امانه مي فرستيم براي اعضاي 
كارگروه باز اس��ت. تا زماني كه حداكثر اعضا با فيلتر اين 
كانال ها موافقت نكنند هرگز براي فيلتر ارسال نمي شود. 
مواردي هم كه مقام قضايي دستور مي دهد در سامانه با 
شماره نامه و شعبه يي كه دستور داده، ارسال مي شود. من 
قانونا نمي توانم درباره فيلتر شدن سايت ها نظر شخصي 
بدهم و 8هزار كانالي كه در س��امانه هستند نظر اكثريت 

اعضايي كه بايد راي بدهند را دارد. 
وي در ادامه بيان كرد: از ابتداي انقاب تاكنون هرچه 
كتاب عليه نظام و انقاب اس��امي نوش��ته شده در يك 
كان��ال به صورت آناين در اختيار م��ردم قرار دارد براي 
اينكه اس��اس اي��ن مملكت را به هم بريزن��د. ما مميزي 
كت��اب داريم و اگر بخواهند كتابي را منتش��ر كنند بايد 
مجوزهاي زيادي را بگيرند اما در اينجا همه چي به وفور 
يافت مي شود. بيش از ۳۰ درصد از اين 8هزار كانال يعني 
حدود ۲هزار كانال فعاليت مجرمانه عليه امنيت اين كشور 
مي كنند و اساس اين مملكت را به هم ريختند و ما تنها 

مي گوييم تلگرام دستورات ما را اجرا نمي كند. 

 فشار به شبكه هاي خارجي باعث اجراي 
دستورات مي شود

دبي��ر كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه با بيان اينكه 
دس��تور مقامات قضايي بايد توسط وزير اجرا شود، اظهار 
كرد: وزير يك ش��بكه خارجي را به داخل كش��ور آورده 
كه ۴۰ ميليون آدم در اين شبكه فعاليت مي كنند و آنها 
دس��تور را اجرا نمي كنند. در حالي كه  اگر به آنها فش��ار 
بياورند، دس��تورات را اجرا مي كنند. اصا چرا ما بايد اين 
ام��كان را فراهم كنيم كه خارجي ها به ما خدمات دهند. 
يك��ي از الزمه هاي ش��بكه ملي اطاعات اين اس��ت كه 

ارتباطات مردم ما در اين بستر انجام شود. 
معاون دادس��تان كل كش��ور با بيان اينك��ه بيش از 
8۰درص��د پهن��اي باند اينترن��ت اين كش��ور در اختيار 
بيگانگان اس��ت و اين براي كش��ور ما قابل قبول نيست، 
گفت: ما در مس��ائل هس��ته يي و نانو ب��ه جايگاه رفيعي 
در دنيا رس��يديم و آنها به م��ا تعظيم كردند اما در حوزه 
فضاي مجازي خار و ذليل هس��تيم. مقام معظم رهبري 

بارها فرمودند كه اين فضا غيرقابل كنترل است. براي من 
كه مجري قانون هستم قابل قبول نيست كه هشت هزار 
دستور در كشور غيرقابل اجرا بماند. اگر ما شبكه يي را در 
داخل كشور داشته باشيم، مجرمان به خود اجازه خاف 

نمي دهند. 
دبي��ر كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه با بيان اينكه 
فيلترينگ در كشور ما معني ندارد و آقايان اجازه دادند كه 
تمام فيترشكن ها در فضاي مجازي آزاد باشد، خاطرنشان 
كرد: قس��مت اعظم فضاي مجازي كشور غيرقابل كنترل 
اس��ت به اين علت كه ش��بكه ملي اطاع��ات به نحوي 
كه در مقررات ما تعريف ش��ده، تحقق پيدا نكرده است. 
روي تلگرام و اينستاگرام هيچ كنترلي وجود ندارد. تمام 
اطاعات تلگرام مربوط به ايران است. ما مي گوييم وزير در 
كار خود بسيار كوتاهي كرده است. شبكه ملي اطاعات 
براي اين است كه ارتباطات مردم در بستر آن انجام شود. 
خرم آبادي در پايان س��خنانش اظه��ار كرد: اگر وزير 
ارتباط��ات و معاونانش تاش كنند تلگرام و اينس��تاگرام 
به داخل ايران بيايد، همين ش��بكه هايي كه يك ميليون 
كارب��ر دارند به ۱۰ميليون خواهند رس��يد. ما در فضاي 
فيزيكي جلوي واردات بي رويه و قاچاق را گرفتيم. تلگرام 
و اينستاگرام هم قاچاق هستند و تا زماني كه جلوي قاچاق 
گرفته نش��ود و بطور مجاني در اختي��ار مردم قرار گيرد، 

كانال ها و شبكه هاي داخلي رشد نخواهند كرد. 

 مسدود شدن ماهانه 13 هزار كانال تلگرامي 
در ادامه و در پاس��خ به اظهارات دبير كارگروه تعيين 
مصاديق مجرمانه، مديرعامل شركت زيرساخت با اشاره 
به آمار 8هزاري مطرح ش��ده توسط دبير كارگروه تعيين 
مصادي��ق مجرمانه بيان كرد: اين ليس��ت به دس��ت ما 
نرسيده اس��ت. چندين بار دادس��تان كل كشور در حد 
۱۵۰ و ۲۰۰ ليست براي ما فرستاده و ما هم به آن پاسخ 
داديم. ممكن است از بين آنها ۲۵ ليست مانده باشد كه 
ما در مذاكراتمان نتوانستيم براي بستن آن اقدامي كنيم و 

پروتكل هايي كه بين ما بوده، بسته نشده است. 
مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرساخت خاطرنشان 
ك��رد: هفته ي��ي ۳۳۰۰ كان��ال ك��ه مص��داق داع��ش، 
كودك آزاري، خشونت دارد مس��دود مي شود كه ماهانه 
حدود ۱۳ هزار كانال مي ش��ود. بالغ بر دو س��ال است كه 
ما اين كار را بطور متوس��ط انجام مي دهيم. روز اول فقط 
غيراخاق��ي ب��وده، روز دوم به ضد دي��ن و پس از آن به 
داعش رس��يده، سپس به خشونت و كودك آزاري رسيده 
اس��ت. مرحله به مرحله پيش رفته و س��عي كرديم اين 
كانال ها را ببنديم. به ما تفويض ش��ده در مواردي كه در 
مصاديق به فساد آشكار مي رسد مستقيم عمل كنيم و ما 
هم عمل مي كنيم. ما آمار اين 8هزار كانال را بررسي كرده 

و منتشر مي كنيم. 

 موضوع كانال ها در كارگروه مطرح نشده
جهرمي با بيان اينكه روال سامانه كارگروه فيلترينگ 
و آنچه درباره آن راي گيري مي ش��ود درباره سايت است 
و كانال هاي تلگرامي عمدتا در س��امانه به صورت آناين 
راي گيري نمي شوند، گفت: وزارت ارتباطات عضو كارگروه 
اس��ت اما عضو اظهارنظر در سيستم آناين نيست و اين 
انتقاد جدي به سيستم نظام آناين وارد است. همچنين 
موضوعي كه آقاي واعظي اش��اره كردند اين است كه آن 
كانال هايي كه ما بايد مي بس��تيم، بس��تيم و اگر مواردي 
هس��ت كه بايد بيشتر بررسي ش��ود، در جلسه كارگروه 

مطرح نشده و بايد مطرح شود. 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطاعات ادامه داد: در 
چارچوب فضاي مجازي توهين هايي به مقدس��ات ما، به 
مقامات ما و عليه امنيت ملي انجام مي شود كه ما آنها را 
تاييد نمي كنيم و پيگيري هم مي كنيم، اما ما نمي توانيم 
براي مردم تعيين تكليف كنيم كه به چه سرويسي بروند. 
ما بايد ش��رايط را براي آنها فراهم كنيم. مردم اين فضا را 
انتخ��اب كردند. حاال يا ما بايد آنها را برگردانيم يا با نگاه 

ريشه يي آن را حل كنيم.

نيواطلس| موسس��ه يي تصميم دارد با 
اس��تفاده از دوربين هاي مخص��وص كه در 
ه��ر ثانيه هزار فريم عكس مي گيرند، حيات 
هوش��مند را در فضا جس��ت وجو كند. اين 
دوربين ه��ا در جس��ت وجوي كوچك ترين 

بارقه هاي ليزر فضا را رصد مي كنند. 
هم اكن��ون عملي��ات كاوش فض��ا براي 
نشانه هاي حيات هوشمند بطور كلي روي 
جست وجو براي س��يگنال هاي راديويي از 

تمدن هاي ديگر در كهكشان تمركز كرده است. اما موسسه SETI روش جديدي در پيش 
گرفته است. اين موسسه كه اكنون مشغول جمع آوري سرمايه است، قصد دارد مجموعه يي 
از دوربين هاي نظارتي مخصوص بسازد كه بطور مداوم كل آسمان را به دنبال بارقه هاي نور 
ليزرها جس��ت وجو مي كنند. اين بارقه ها ممكن است نشانه يي از حيات هوشمند در جهان 
باش��ند. طي ۶۰ سال گذشته اس��تراتژي مطلوب براي جست وجوي حيات در فضا بررسي 
س��يگنال هاي راديويي بود. در همين راستا دانش��مندان طبق استراتژي معمول، به دنبال 
سيگنال هاي طوالني مدت و مكرري بودند كه چند روز يا حتي چندماه به زمين بتابد. اما اين 
تنها راه برقراري ارتباط در فضا نيست. در نظريات عملي مي توان با استفاده از ليزر بين دو 
ستاره پيام هايي رد و بدل كرد. به همين دليل اشعه هاي ليزر را مي توان بسيار دقيق و طوري 
تنظيم كرد كه با فركانس هاي مونوكروماتيك همخوان باشند. اين اشعه ها مي توانند به گرد 
و غبار و گاز موجود در فضا رسوخ كنند.  همچنين سيگنال هاي ليزري كه به ما مي رسند 
ممكن است بسيار كوتاه باشند زيرا آنها با هدف به سمت انسان فرستاده نمي شوند. بلكه بطور 
تصادفي به زمين رسيده اند. همين امر درباره اشعه هاي راديويي نيز صادق است با اين تفاوت 

كه ليزرها مي توانند بخش بزرگ تري از فضا را جست وجو كنند. 

نكست وب|
تهيه عكس هاي زيبا و نفس گير از مناظر 
طبيعي دش��واري هاي خاص خود را دارد و 
ويرايش مطلوب اين عكس ها هم كار ساده يي 

نيست. 
گوگل با ارتقاي فناوري هوش مصنوعي 
خود براي حل اين مشكل دست به كار شده 
تا عكس هاي طبيعت را بتوان بطور حرفه يي 

و بدون دخالت انسان ويرايش كرد. 
سيس��تم هوش مصنوعي اين ش��ركت كه قابليت خودآموزي نيز دارد با دريافت تصاوير 
پاناوراماي س��رويس Street View آنها را مانند يك عكاس و ويرايش��گر حرفه يي انس��اني 

ويرايش مي كند و نتايج اين ويرايش ها بسيار چشمگير و دلنواز بوده اند. 
گوگل تعدادي از اين عكس ها را كه بس��يار متنوع هستند، در معرض ديد عموم قرار داده 
است و از تعدادي عكاس حرفه يي نيز خواسته تا به كيفيت آنها نمره بدهند. حدود ۴۰ درصد 
از عكس هايي كه توس��ط هوش مصنوعي ويرايش ش��ده اند كاما حرفه يي يا نيمه حرفه يي 
درجه بندي شده اند. يكي از توانمندي هاي اين سيستم هوش مصنوعي اين است كه مي تواند 
در هر بخش از تصوير تغييرات و تنظيماتي در حد مطلوب و بر مبناي شرايط عكس اعمال كند 
و لذا تغيير شدت نور يا رنگ ها در هر بخش از عكس بطور مستقل از ساير نقاط عكس صورت 
مي گيرد و تنها يك دستور كلي براي ارتقاي تنظيمات كل عكس اعمال نمي شود. اين فناوري 

هوش مصنوعي از انبوهي از فيلترها روي هر بخش از عكس نيز استفاده مي كند. 
انتظار مي رود گوگل اين فناوري را به زودي به خدمات گوگل فوتو يا برنامه موبايلي ويرايش 
عكس Snapseed خود اضافه كند. براي مشاهده تعدادي از اين عكس ها مي توانيد به نشاني 

https: //google.github.io/creatism/ مراجعه كنيد. 

پي آ تك|
 محققان آلماني مشغول ساخت نوآوري 
جديدي هستند كه به كاربران موبايل اجازه 
مي دهد با حركت س��ر تماس هاي ورودي را 
پاسخ دهند. اين فناوري در آينده شناسايي 
مي كند كاربر چه زمان درحال رانندگي است. 
 دانش��مندان آلماني مش��غول بررس��ي 
راه ه��اي جديد كنترل موبايل با اس��تفاده از 

حاالت سر و صورت هستند. 
به عبارت ديگر به زودي كاربران موبايل مي توانند با حاالتي مانند تكان دادن سر، لبخند 

زدن و چشمك زدن با تلفن همراه خود كار كنند. 
محققان در موسسه فرانهوفر آلمان دستگاهي به نام EarFS ساخته اند كه امواج ماهيچه ها 
و هرگونه تغييري در كانال گوش را )كه در نتيجه حركات صورت ايجاد مي شود( اندازه گيري 
مي كند. به گفته محققان يك هدفون كوچك مخصوص حتي كوچك ترين حركات صورت را 
رديابي مي كند. براي آنكه هدفون مخصوص نسبت به حركات بخش هاي ديگر بدن )مانند راه 
رفتن( واكنش نشان ندهد، يك حسگر به دستگاه اضافه شده كه سيگنال هاي فضاي خارجي 
را ثبت مي كند.  كاربر با كمك اين دستگاه مي تواند تماس هاي خود را پاسخ دهد يا آنها را رد 
كند. همچنين به موس��يقي گوش كند. عاوه بر آن تلفن هاي هوشمند با كمك اين نوآوري 
متوجه مي شوند چه زمان كاربر خسته يا مشغول رانندگي است. حتي اگر كاربر در وضعيت 

تمركز باشد، مي توانند صداي زنگ موبايل را قطع كنند. 
حال بايد منتظر ماند و ديد كه اين فناوري كه آلماني ها در حال س��اخت آن هستند چه 
زماني به واقعيت تبديل شده و وارد بازار مي شود تا كاربران بتوانند از آن استفاده كنند، فناوري 

كه در صورت تحقق مي تواند براي بسياري از كاربران جالب و هيجان انگيز باشد.  

جستوجويحياتهوشمنددرفضابادوربينمخصوص موبايلهايآيندهباچشمكزدنكنترلميشوندويرايشعكسهاباهوشمصنوعيگوگل

دريچه فراسورويداد

نئووين|
 ب��ه تازگ��ي بدافزاري براي نف��وذ به رايانه هاي مك موس��وم به 
OSX Dok شناسايي شده كه با دستكاري سيستم عامل ياد شده 

قابليت هاي امنيتي آن را از كار مي اندازد. 
 اين بدافزار به دنبال سرقت اطاعات ورود به سايت هاي بانكداري 
الكترونيك اس��ت و تاش مي كند پس از دستيابي به اين اطاعات 

حساب هاي بانكي كاربران را خالي كند. 

بدافزار ياد ش��ده از طريق ارس��ال ايميل هاي آل��وده و مراجعه 
كاربران به برخي سايت ها كه اين بدافزار در آنها مخفي شده، منتقل 
مي ش��ود. نخستين بار موسسه امنيتي ESET اين بدافزار را در ماه 
مه  شناس��ايي كرد. شركت اپل از وجود اين بدافزار مطلع شده و در 
تاش براي شناس��ايي روش ها و مجوزهاي مورد اس��تفاده آن براي 
آلوده كردن رايانه هاست. اما موفقيت چنداني به دست نياورده است. 
عامل يا عوامل طراحي بدافزار ياد شده نيز هنوز شناسايي نشده اند. 

نئووين|
 هكره��اي اخاقي در س��نگاپور به زودي مي توانن��د براي تداوم 
فعاليت خود از دولت اين كش��ور تقاضاي مجوز كنند تا از هكرهاي 

خرابكار متمايز شوند. 
 اين كش��ور كوچك آس��يايي هم اكنون در حال بررسي و ارزيابي 
قانوني تازه در حوزه امنيت سايبري است كه به هكرهاي اخاقي - كه 
با هدف اطاع رس��اني آسيب ها و حفره هاي امنيتي دست به فعاليت 

هكري مي زنند- امكان مي دهد تا براي اينگونه كارها مجوز بگيرند. اگر 
چه دريافت چنين مجوزي به معناي شناسايي دقيق هويت هكرهاي 
اخاقي است، اما باعث منتفع شدن خود هكرها و شركت هايي مي شود 
كه نرم افزارهاي معيوب و آسيب پذير طراحي كرده اند. دولت سنگاپور 
معتقد است با توجه به افزايش تهديدات سايبري، اجراي قانون مذكور 
ايمني كاربران اينترنت و صنايع را تضمين مي كند و اس��تانداردهاي 

ارائه خدمات امنيت سايبري را براي عموم ارتقا خواهد بخشيد. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 تشكيل كارگروه اقتصادي ايران و تركيه
ته�ران   رييس ات��اق تعاون ايران در دي��دار با رضا 
هاكان تكين سفير تركيه تش��كيل كارگروه اقتصادي 
مش��ترك ايران و تركيه را پيشنهاد داد.  سفير تركيه و 
هيات همراه براي گسترش ارتباط و مبادالت تجاري دو 
كشور با بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران ديدار و 
گفت وگو كرد.  در اين ديدار بهمن عبداللهي رييس اتاق 
تعاون ايران به حجم مبادالت دو كش��ور ايران و تركيه 
اشاره كرد: در نشست روساي جمهور دو كشور رسيدن 
به حجم مبادالتي 30ميليارد دالري هدف گذاري شده 
است، به نظر مي رسد تعاوني ها مي توانند در تحقق اين 
هدف گام بردارند. سپس رضا هاكان تكين سفير تركيه 
ضمن ابراز خرسندي از اطالعاتي كه در زمينه تعاون به 
دست آورده است، اظهار داشت: اطالعات، آمار و ارقامي 
كه در بخش تعاون به دس��ت آمد بسيار تاثيرگذار بود 
و به نظر مي رس��د كه 15درصد از جمعيت ايران عضو 
بخش تعاون هس��تند.  وي گفت: وظيفه و مس��ووليت 
من اين اس��ت كه فعاليت هاي ش��ما را به بخش تعاون 
در تركيه ارتباط داده و در جهت گس��ترش همكاري ها 

كمك كننده باشيم.
 

 نياز شبكه آب روستايي شاهرود  به اعتبار
س�منان  فرماندار ش��اهرود بابيان اينكه براي اصالح 
ش��بكه آب روس��تايي شهرس��تان نيازمن��د ۲۹ ميليارد 
تومان اعتبار هس��تيم، گفت: براي خ��روج از بحران آب 
بايد مديريت صحيح مصرف در برنامه ها گنجانده ش��ود.  
س��يدمحمدرضا هاش��مي ديروز در جلسه كميته بحران 
آب ش��اهرود به ميزباني فرمانداري ويژه اين شهرس��تان 
ضمن بيان اينكه در دهس��تان طرود بي��ش از ۲5 طرح 
محروميت زدايي صورت گرفته است، ابراز داشت: بيشترين 
اولويت در حوزه اعتبارات به مناطق محروم در دهس��تان 
خارت��وران تعلق دارد و با وجود اقداماتي كه تاكنون انجام 
شد بايد گفت طي دو س��ال گذشته با احداث چاه مردم 
دهس��تان طرود و صالح آباد از آب ش��رب سالم برخوردار 
شدند.  او بابيان اينكه 30درصد آب روستايي هدر مي رود، 
افزود: برخي نقاط ش��اهرود از منبع آب خوبي برخوردار 
هستند كه بايد شيوه صحيح براي مديريت مصرف در اين 
مناطق تدبير شود و از سوي ديگر در برخي از مناطق كه 
با چالش مواجه هس��تند بايد با همدلي و اتحاد براي حل 

مشكالت چاره انديشي كرد. 

 اختصاص اعتبار الزم به ورزش شوش
ش�وش    رييس ش��وراي ورزش شهرس��تان شوش 
از تخصي��ص مبلغ يك  ميلي��ارد و ۸00 ميليون تومان 
اعتبار به ورزش اين شهرستان در سال  جاري خبر داد. 
رضا نجاتي ديروز در نشست شوراي ورزش شهرستان 
شوش كه در سالن اجتماعات فرمانداري اين شهرستان 
برگزار ش��د، اظهار داشت: نگاه ويژه به امر ورزش باعث 
كاهش معضالت و آسيب هاي اجتماعي و افزايش نشاط 
و شادي در جامعه مي شود . او به اعتبارات حوزه ورزش 
در شهرس��تان شوش اشاره كرد و گفت: در سال جاري 
ي��ك ميليارد و ۸00 ميلي��ون تومان اعتب��ار به حوزه 
ورزش اختصاص داده ش��ده است. فرماندار شهرستان 
ش��وش افزود: انتظار داريم در صورت اختصاص كامل 
اين اعتبارات در حوزه ورزش، تعمير و تجهيز سالن هاي 
ورزشي، ايجاد سالن هاي ورزشي جديد در شهرستان و 

ساخت پنج زمين چمن ورزشي انجام شود . 

 تشكيل زنجيره صادرات گيالس توليدي تهران 
تهران   مديريت توس��عه بازرگاني س��ازمان جهاد 
كشاورزي استان تهران از تش��كيل زنجيره صادرات 
گي��الس براي نخس��تين ب��ار در كش��ور و با هدف 
اقتصادي كردن اين محصول در اس��تان تهران خبر 
داد. حميدرض��ا خليل��ي افزود: با توج��ه به ظرفيت 
باالي توليد س��االنه ۸4 هزار تن گيالس در اس��تان 
تهران و باالبودن مزيت نسبي توليد محصول سالم و 
با كيفيت گيالس به دليل اقليم مناسب و دانش فني 
و تجربي باغداران استان از جمله باغداران شميران و 
دماوند اين محصول با ارزش توليد مي ش��ود. او بيان 
ك��رد: ارزش گيالس توليدي اس��تان تهران 4هزار و 
1۸1 ميليارد ريال اس��ت كه اين محصول از قابليت 

بااليي براي صادرات برخوردار است.
 

 50 واحد صنفي در سنندج پلمب شد
س�نندج   از ابتداي امسال تاكنون 50واحد صنفي 
در سنندج پلمب شده است. رييس اتاق اصناف استان 
كردس��تان گفت: از ابتداي امس��ال تاكنون، 50 واحد 
صنفي متخلف و فاقد مجوز در س��نندج پلمب ش��د. 
فرهاد عزت پور گفت: در استان كردستان حدود 65هزار 
و ۲16 واح��د صنفي فعال و مدت اعتبار پروانه 6هزار و 
۸5۸ واحد صنفي منقضي ش��ده است. عزت پور افزود: 
در سطح شهر سنندج 34 هزار واحد صنفي فعال بوده 
و حدود 4هزار واحد فاقدمجوز و در دس��ت اقدام براي 

صدور مجوز فعاليت مي كنند. 

 ثبت نام ۸ هزار مازندراني در طرح كارورزي 
س�اري  مع��اون اش��تغال اداره كل تع��اون، كار و 
رف��اه اجتماعي مازندران با اش��اره به س��هم 5 هزار 
و ۲6۲ نفري اين اس��تان در اج��راي طرح كارورزي 
از ثبت ن��ام ۸ هزار مازندراني خب��ر داد.  رضا عبدي 
ديروز در جلس��ه كارگروه اش��تغال و سرمايه گذاري 
 آمل، ب��ا بيان اينكه با تاكي��دات مقام معظم رهبري 
بر اقتصاد مقاومتي توليد و اش��تغال از س��وي دولت 
ستاد فرماندهي س��ه قوه تشكيل شد، اظهار داشت: 
در دس��تور اين ستاد در اس��تان مازندران نيز چنين 
س��تادي فعال ش��ده تا كاهش نرخ بيكاري و مشكل 
اشتغال در دست بررسي قرار گيرد. وي نرخ بيكاري 
از 1۲ درص��د ب��ه ۸ درصد در اين اس��تان خبر داد 
و گف��ت: اكنون برنامه هاي مناس��بي ب��راي توليد و 
اش��تغال در دولت در دست است كه اشتغال فراگير 

مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است. 
عبدي ب��ا تاكيد براينكه يكي از اي��ن برنامه ها بر 
اجراي طرح كارورزي از سوي ستاد است كه تاكنون 
مورد توجه قرار گرف��ت، افزود: با برنامه هاي پيش رو 
براي ۹70 هزار نفر ش��غل پيش بيني ش��ده كه سهم 

مازندران 50 هزار نفر است. 

اخبارشهرستانها

اصفهان   با توجه به اهميت موضوع 
تامي��ن م��واد اولي��ه در س��اختارهاي 
اكبري  محم��ود  اقتصادي كش��ورمان، 
ش��ركت  بازارياب��ي  و  ف��روش  مع��اون 
فوالدمبارك��ه اصفهان از برگزاري نشس��ت مق��ام عالي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با مديرعامل و معاونان ش��ركت فوالد 
مباركه و اعضاي سنديكاي لوله و پروفيل خبر داد و گفت: در 
اين نشست، نحوه تامين مواد اوليه شركت هاي لوله و پروفيل 

پايش و بررسي شد. 
مع��اون فروش و بازاريابي فوالدمباركه افزود: در جلس��ه با 
وزير صنعت، معدن و تجارت مقرر ش��د، مق��دار توليد واقعي 
صنف لوله و پروفيل در س��ه س��ال گذش��ته دقيقا اعالم شود 

تا امكان برنامه ريزي تامين آن از منابع مختلف ميسر شود. 
او ادام��ه داد: وزي��ر صنع��ت، معدن و تجارت متذكر ش��د 
ك��ه پ��س از درياف��ت اطالعات واقع��ي توليد در اي��ن زمينه 

تصميم گيري خواهد كرد. 
معاون فروش و بازاريابي فوالدمباركه افزود: طي چند سال 
گذشته درخواست هاي مكرر وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
سنديكا براي ارائه اطالعات مذكور به داليل نامعلومي بي پاسخ 

مانده است. 
اكب��ري بر اجرايي ش��دن صورت جلس��ات اين ش��ركت با 
س��نديكا پس از وصول نياز واقعي كارخانه هاي داخل كش��ور 
تاكي��د كرد و افزود: ش��ركت فوالدمباركه عزم جدي بر تامين 
ني��از داخل دارد و تاكنون تامين نياز صنايع پايين دس��تي در 

اولويت تجاري اين شركت بوده است. 
او اف��زود: فوالدمباركه تاكنون نياز واقع��ي توليدكنندگان 

داخل را با اولويت تامين كرده است. 
اكبري خاطرنشان كرد: شركت فوالدمباركه اصفهان توسعه 
س��بد محصوالت كيف��ي با هدف تامين م��واد اوليه مورد نياز 

واحدهاي صنعتي را در سرلوحه اقدامات خود داشته است.

 تامين نياز مشتريان داخلي
در اولويت فوالد مباركه

كرمانش�اه  معاون هماهنگ��ي امور 
اقتصادي و توس��عه منابع اس��تانداري 
كرمانشاه آموزش مهارت و توانمندسازي 
نيروي انس��اني را مهم ترين نياز كرمانش��اه 
دانست و گفت: نبايد جوانان بيكار را به بيكار بدهكار تبديل كنيم. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« و به نقل از ايس��نا، رضا رحيمي در 
كارگروه اش��تغال و سرمايه گذاري اس��تان كرمانشاه كه ديروز 
برگ��زار ش��د، با بيان اينكه مش��كل امروز م��ا تامين بودجه و 
تس��هيالت نيست، اظهار كرد: مهم ترين مشكل كنوني ما عدم 
مهارت نيرو هاي انس��اني اس��ت.  او ادامه داد: متاسفانه چون 
اس��تان ما از گذشته اس��تاني صنعتي نبوده، در تربيت نيروي 
كار ماهر ضعيف عمل كرده ايم و اكنون چند س��الي است كه 
شاهد گسترش دانش��كده هاي فني در استان هستيم.  معاون 
هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع استانداري كرمانشاه 
مهم ترين نقش در اين زمينه را بر عهده دانشگاه ها دانست كه 

بايد براي آموزش نيروي انساني ماهر پاي كار باشند. 
او معتقد اس��ت، تا زماني كه نيروي كار ماهر نداشته باشيم، 
حتي با پرداخت منابع و تس��هيالت هم نمي توان كاري از پيش 
برد.  رحيمي س��پس از طرح اش��تغال فراگير كه دولت تصويب 
و اب��الغ كرده ياد ك��رد و افزود: هنوز جزيي��ات دقيق اين طرح 
مشخص نيست و بايد مكاتبات الزم توسط دستگاه هاي مربوطه 
در خصوص سهميه اشتغال و تسهيالت كرمانشاه و برش استاني 
اين طرح مش��خص ش��ود.  او يادآوري كرد: عقيده داريم، استان 
كرمانشاه ظرفيت هاي زيادي در حوزه اشتغال و كارآفريني دارد 
كه اگر روي آنها تمركز كنيم، مي توانيم نرخ بيكاري را در استان 
كاهش دهيم.  اين مس��وول افزود: كارهاي خوبي هم در اس��تان 
از جمل��ه احداث برخي صنايع بزرگ، پتروش��يمي ها، طرح هاي 
گلخانه يي، كارخانه خودروس��ازي و... ش��روع شده كه همه آنها 
مي تواند در سال ۹6 باعث صعود حداقل يك پله يي شاخص هاي 

اقتصادي استان از جمله كاهش بيكاري و رونق اقتصادي شود. 

جوانان بيكار را به بيكار 
بدهكار تبديل نكنيم

س�منان  مديرعام��ل ش��ركت آب 
منطقه يي استان س��منان با بيان اينكه 
مترمكع��ب كمب��ود آب  143ميلي��ون 
زيرزميني در سطح استان وجود دارد، گفت: 

براي رفع بحران آب بايد چاره يي تدبير شود. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از مهر، ايرج حيدريان ديروز در 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان سمنان با بيان اينكه ميانگين 
س��رانه مصرف آب در كش��ور حدود ۲00 ليتر در شبانه روز و در 
اس��تان س��منان 160 ليتر است، ابراز داش��ت: براي رفع بحران 
خشكس��الي نيازمند ب��ه برنامه ريزي جامع و كامل هس��تيم كه 
در اين  بين فرهنگ س��ازي و صرفه جوي��ي و مصرف بهينه آب و 
استفاده از سيستم هاي نوين آبياري مي تواند راهگشا باشد اما در 

درازمدت بايد به فكر توليد و انتقال آب در استان باشيم. 
او با بيان اينكه در اس��تان سمنان حدود يك ميليارد و ۲50 
ميليون مترمكعب آب در سال توليد مي شود كه 7درصد از آن به 
مصارف خانگي اختصاص دارد، افزود: ۸6درصد آب هاي زيرزميني 
در بخش كش��اورزي مصرف مي شود لذا اين مهم مي طلبد تا با 
اصالح روش هاي نوين آبي��اري بتوانيم در صرفه جويي آب موثر 

عمل كنيم. 
مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي اس��تان سمنان با اشاره به 
مشكالت بحران آب در شهر گرمس��ار ابراز داشت: 300ميليارد 
ريال اعتبار نياز است تا بتوانيم با انتقال آب سد نمرود به گرمسار 
بخشي از كمبود آب را جبران كنيم كه بايد گفت در سطح استان 
با كمبود آب 143ميليون مترمكعبي مواجه هستيم و بايد براي 

رفع آن به فكر تامين آب از استان هاي ديگر باشيم. 
حيدري��ان در ادامه تصريح كرد: به نظر مي رس��د با توجه به 
مشكالت موجود بهترين راهكار انتقال آب درياي خزر به استان 
سمنان باش��د تا بتواند به همه نيازهاي استان پاسخ دهد لذا در 
حال بررس��ي طرح با سازمان محيط زيست هستيم تا بتوانيم تا 

پايان سال جاري جوابيه قطعي اين طرح را مشخص كنيم. 

استان سمنان ۱۴۳ميليون 
مترمكعب كمبود آب دارد

اصفهان   شهردار اصفهان با اشاره به 
بهره برداري غيررسمي از فاز سوم خط 
يك قطار شهري اعالم كرد: به مدت يك 
ماه تست هاي الزم در فاز سوم قطار شهري 

انجام و سپس از اول مردادماه مسافرگيري انجام مي شود. 
به گ��زارش »تعادل« و به نق��ل از اداره ارتباطات رس��انه يي 
ش��هرداري اصفهان، مهدي جمالي نژاد با اشاره به وضعيت جوي 
هواي اصفهان گفت: با توجه به اقليم خشك اصفهان، ريزگردها 
در اطراف اصفهان افزايش يافته و با وزش باد به سمت اين شهر 

و شهرهاي اطراف روانه شده است. 
شهردار اصفهان تصريح كرد: با توجه به اينكه از ديروز تاكنون 
نفس اصفهان و ش��هروندان اين كالن ش��هر گرفته ش��ده است، 

اميدوارم مسووالن تدابير الزم را بينديشند. 
 او خاطرنش��ان كرد: به محض اينكه شرايط گردوغبار هواي 
اصفهان برطرف شد، شست وشوي درختان شهر توسط كاركنان 

خدمات شهري انجام مي شود. 
جمالي نژاد با اشاره به برگزاري سي امين جشنواره بين المللي 
فيلم هاي كودكان و نوجوانان افزود: ما خداحافظي بسيار شيريني 
با جشنواره سي ام داشتيم و بسياري از ميهمانان خارجي و داخلي 
عن��وان كردند در اين جش��نواره دوره ويژه يي از جش��نواره هاي 

كودك و نوجوان را شاهد بودند. 
او با تاكيد بر اينكه در اين جشنواره مردم با سينماهاي شهر 
آشتي كردند، گفت: برنامه هاي متنوع در اين جشنواره چند روز 
پرنش��اطي را هم ب��راي كودكان، هم ب��راي نوجوانان و هم براي 
خانواده ها رقم زد و ش��اهد استقبال باشكوه از برنامه هاي جنبي 

جشنواره بوديم. 
ش��هردار اصفهان ادامه داد: در دوره هاي گذش��ته كودكان و 
نوجوانان از طريق مدارس به س��ينماها مي آمدند اما در اين دوره 
آنها همراه با خانواده هاي خودشان به سينما آمدند، از اين رو باعث 

آشتي خانواده ها با سينماها شد. 

فاز سوم مترو از اول مردادماه 
مسافرگيري مي كند

معاون توسعه روستايي معاون اول رييس جمهوري:

165 هزار شغل در سال 95 براي روستاييان ايجاد شد
27 هزار روستا داراي اينترنت پرسرعت شدند

گروه بنگاه ها    
رياس��ت   انتخاب��ات  مناظره ه��اي  جري��ان  در 
جمهوري دوازدهم موضع اش��تغال زايي ش��هري و 
روس��تايي از جمله موضوعاتي بود كه حاش��يه هاي 
بس��ياري را ايج��اد ك��رد. اعالم اش��تغال زايي چند 
ميلي��ون نفري از س��وي برخي نامزده��ا كه بدون 
پش��توانه هاي علم��ي و عملياتي مطرح ش��ده بود، 
ابهام��ات فراواني را در س��طح اف��كار عمومي ايجاد 
ك��رد كه براي برون رف��ت از آنها  بايد ب��ه آمارهاي 
مس��تند نهادهاي مسوول مراجعه كرد. روز گذشته 
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول 
رييس جمهوري به ميان خبرنگاران آمد تا تصويري 
از مهم ترين دس��تاوردهاي دولت يازدهم در بخش 
توسعه روستايي را تشريح كند. آمارهايي كه در آنها 
اعداد و ارقام جالبي از اشتغال زايي روستايي، توسعه 

فناوري هاي ارتباطي و... ديده مي شود. 
در بخش توسعه روستايي معاون توسعه روستايي 
و مناطق محروم معاون اول رييس جمهوري با بيان 
اينكه در سال ۹5، 165 هزار شغل در روستا ايجاد 
شد، گفت: در اين سال همچنين ۲7 هزار روستا در 

كشور داراي اينترنت پرسرعت شدند. 

 بازخواني طرح هاي توسعه محور
س��يدابوالفضل رضوي ديروز درب��اره برنامه هاي 
اين معاونت براي حمايت از روستاييان و عشاير در 
دولت هاي قبلي و دول��ت يازدهم و برنامه هايي كه 
قرار است در سال ۹6 انجام شود، افزود: بررسي هاي 
انجام شده، نشان مي دهد توجه و تمركز دولت هاي 
گذش��ته در ح��وزه نرم اف��زاري روس��تاها يعن��ي 
اش��تغال هاي جديد و افزايش درآمد خانوار بس��يار 

ناچيز بوده است. 
رض��وي گفت: البت��ه در حوزه س��خت افزاري و 
در واق��ع زيرس��اخت ها كاره��اي نس��بتا خوبي در 
دولت هاي پس از انق��الب در بخش برق، آب، گاز، 
تلفن، جاده، مدرسه س��ازي و خانه بهداشت صورت 
گرفت��ه اما در دولت هاي نه��م و دهم در اين بخش 

هم كم توجهي شد. 
معاون توس��عه روستايي و مناطق محروم معاون 
اول رييس جمهوري افزود: قبل از دولت هاي نهم و 
دهم در حوزه زيرساخت ها دفتري به نام محروميت 
در نهاد رياس��ت جمهوري بود كه دو رديف اعتباري 
در بودجه به آن اختصاص داش��ت كه متاسفانه در 
دولت دهم رديف اعتباري اين بخش با وجود اينكه 
از نظر س��اختاري به معاونت توس��عه روس��تايي و 
مناطق محروم رياست جمهوري ارتقا پيدا كرده بود، 
حذف ش��د و اگر مي گويم كم توجهي شد منظورم 

حذف اعتباري اين قسمت در دولت دهم است. 
وي ي��ادآور ش��د: در س��ال ۹3 دوب��اره رديف 
اعتباري ايجاد ش��د. از اين جهت دولت يازدهم گام 
اول را ب��راي تقويت نرم افزاري روس��تاها در حوزه 
اش��تغال، درآمد خان��وار و جلوگي��ري از مهاجرت 
روستاييان به ش��هرها كه نتيجه آن حاشيه نشيني 

شهرهاست، برداشته شد. 
رض��وي گف��ت: ب��اال رفت��ن س��طح تحصيالت 
روس��تاييان، مطالبه ش��غل مناس��ب تحصيالت و 
درآمد پايين خانوارها از داليل مهاجرت روستاييان 
به كالن ش��هرها كه موجب شده اكنون 60 درصد از 

حاشيه نشين هاي كالن شهرها را به وجود آورد. 

 رشد تحصيالت در مناطق روستايي
معاون توس��عه روستايي و مناطق محروم معاون 
اول رييس جمهوري يادآور ش��د: ام��روز از هر پنج 
خان��وار روس��تايي حداقل ي��ك نف��ر تحصيلكرده 
دانشگاهي است بنابراين سطح انتظارات باال مي رود 
و طبيعي است كه تحصيلكرده دانشگاهي شغلي را 
در انتظ��ار تحصيالت خ��ود مي طلبد و ديگر حاضر 
نيست در روستا مانده و كار پدر خود را ادامه دهد. 
وي در ادام��ه گف��ت: االن اكثر روس��تاها داراي 
زيرس��اخت ها مثل آب آشاميدني، برق و گاز، تلفن 
و حتي اينترنت اس��ت اما يا كاهش جمعيت دارند 
يا خالي از سكنه ش��دند كه اين نشان مي دهد اين 
زيرساخت ها اثرگذار نبوده و در گفت وگو با اعضاي 
ش��وراي اس��المي روس��تاها و مطالعات ميداني كه 
داش��تيم مشكل اصلي اش��تغال و درآمد كم خانوار 

روستايي است كه موجب مهاجرت شده است. 
رضوي در ادامه گفت: دنبال اين هستيم كه چه 
كار بايد كرد تا بتوانيم جلوي مهاجرت را بگيريم و 
حتي مهاجرت معكوس اتفاق بيفتد بنابراين دنبال 
اين رفتي��م كه ظرفيت ها، نقاط ق��وت و ضعف هر 
روس��تا چيست تا به تناسب آن بتوانيم برنامه ريزي 
كنيم.  معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم 
مع��اون اول رييس جمهوري اف��زود: به عنوان مثال 
اگ��ر صنايع و كارخانه هاي تبديلي مانند توليد رب، 
آبليمو يا آبمي��وه را در كنار روس��تاها ايجاد كنيم 
باعث اشتغال مناطق روستايي مي شود و اين كار از 

مهاجرت آنها جلوگيري مي كند. 
وي ادامه داد: متاسفانه اكثر كارخانه ها و صنايع 
تبديلي در اطراف شهرها يا در شهرك هاي صنعتي 
است، بنابراين بايد اين صنايع در نواحي روستاها يا 

حتي در بعضي روستاها ايجاد شود. 
رضوي يادآور ش��د: البته كش��اورزي روس��تاها 
بايد از س��نتي به س��مت صنعتي ب��رود و در كنار 
آن بايد ارزش افزوده محصوالت آنها به خودش��ان 

برس��د كه در حال حاضر اين اتف��اق نمي افتد. وي 
گفت: 65درصد ارزش افزوده محصوالت كشاورزي 
روستاييان نصيب شهرنشينان مي شود ما بايد حتما 
ب��ا هماهنگي نظام برنامه ريزي كش��ور كاري كنيم 
كه آن 65 درصد حاصل از ارزش افزوده محصوالت 
كش��اورزان و عشاير نصيب خودشان شود و اين كار 
از طريق استقرار واحدهاي صنايع تبديلي و فرآوري 

و از طريق آموزش حاصل مي شود. 

 كارگاه هاي كوچك روستايي
رض��وي دادن وام با كارمزدهاي پايين و حمايت 
روستاييان براي ايجاد كارگاه هاي توليد سنگ هاي 
زينت��ي و قيمتي، توليد لباس هاي مختلف محلي و 
صنايع دستي هر منطقه را از ديگر عوامل جلوگيري 

از مهاجرت آنها به شهرها دانست. 
معاون توس��عه روستايي و مناطق محروم معاون 
اول رييس جمهوري يادآور ش��د: توانستيم در سال 
۹5، 165هزار ش��غل در روس��تاها به كمك بعضي 
دس��تگاه ها ايجاد كنيم كه كار بزرگي بود و امسال 
هم با كمك بنياد مس��تضعفان و ه��م بنياد علوي 
1000ميليارد تومان وام از طريق بانك س��ينا براي 
اش��تغال روس��تايي با كارمزد تك رقمي اختصاص 

داده ايم. 
وي اضاف��ه ك��رد: يعن��ي اگر ن��رخ را 1۸ درصد 
درنظر بگيريم 5 درصد را معاونت توسعه روستايي و 
5 درصد ديگر را بنياد مستضعفان پرداخت مي كند 
و روس��تاييان ۸ درص��د نرخ س��ود وام پرداختي را 

پرداخت مي كنند. 
رضوي گفت: در س��تاد اقتصاد مقاومتي تصميم 
گرفته شد كه ميزان آورده سپرده گذار در روستاها 
كاهش پيدا كن��د يعني اگر در واحدهاي ش��هري 
ميزان آورده سرمايه گذار بين ۲5 تا 30 درصد است 
اين آورده در روس��تاها بين 15 تا ۲0 درصد شود و 
در ضمن وثيقه آنها را ملك خود روس��تايي و محل 

اج��راي طرح به اندازه ارزش��ي كه دارد مورد توافق 
قرار گرفته شد. 

معاون توس��عه روستايي و مناطق محروم معاون 
اول رييس جمه��وري يادآور ش��د: در س��ال ۹5 با 
كمك بنياد مستضعفان نزديك 3 هزار شغل از اين 
مح��ل ايجاد كرديم و براي س��ال ۹6 م��ا 1۲ هزار 

شغل را از اين محل پيش بيني كرده ايم. 
وي اضافه ك��رد: براي س��ال ۹6، 310 ميليارد 
توم��ان با بنياد برك��ت زيرمجموعه س��تاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ه( براي ايجاد شغل روستايي ها 

موافقتنامه امضا شد. 
رض��وي ادام��ه داد: ب��راي س��ال ۹6 از مح��ل 
هم افزايي بنياد مس��تضعفان و بني��اد بركت، ۲۸0 
هزار تا 300هزار ش��غل در روستاها پيش بيني شده 
اس��ت كه البته در برنامه شش��م 3۸4 هزار ش��غل 
به طور متوسط ساالنه براي روستاها پيش بيني شده 
كه امسال كه سال اول برنامه است و تالش مان اين 
است كه با برنامه ريزي دقيق اين عدد را اجرا كنيم 
و حتي در آخر دوره به بيش از آنچه مجلس مصوب 

كرده، برسيم. 
وي ي��ادآور ش��د: در اي��ن م��دت آم��وزش و 
مش��اوره هاي راي��گان در ن��وع س��رمايه گذاري در 
روس��تاها، دادن وام با نرخ كم و تسهيالت راحت تر 
از جمله كارهايي بود كه براي روستاييان و عشاير و 

مناطق محروم انجام شده است. 

 افزايش دامنه هاي اينترنت در روستاها 
معاون توس��عه روستايي و مناطق محروم معاون 
اول رييس جمه��وري در ادامه به توس��عه اينترنت 
در روستا اش��اره كرد و گفت: يكي از داليلي كه ما 
اينترنت را در روستاها دنبال مي كنيم به اين دليل 
اس��ت كه يك ابزار تجاري در خدمت افزايش توان 

اقتصادي روستاييان خواهد بود. 
رضوي افزود: روستاييان وقتي بتوانند محصوالت 

و صنايع دس��تي منطقه و روستاي خود را در بازار 
مجازي معرفي كنند يا ظرفيت هاي گردش��گري را 
به دنيا نش��ان دهند باعث جذب توريس��م مي شود 
بنابراي��ن اينترن��ت مي تواند براي روس��تاييان يك 

وسيله درآمد باشد. 
وي ادام��ه داد: در كنار آن اينترنت يك وس��يله 
راحت��ي هم مي تواند باش��د براي اينك��ه ديگر نياز 
نيس��ت ب��راي پرداخت قب��وض و بعض��ي كارهاي 
بانكي به ش��هر بروند. بايد توج��ه كنيم آب و جاده 
اصلي ترين نياز روس��تاييان اس��ت اما اينترنت هم 

براي آنها ارزشش از آنها كمتر نيست. 
معاون توس��عه روستايي و مناطق محروم معاون 
اول رييس جمه��وري ي��ادآور ش��د: در س��ال ۹5، 
۲7هزار روس��تا داراي اينترنت پرسرعت شدند كه 
كار بس��يار بزرگي ب��ود و باي��د از وزارت ارتباطات 
تش��كر كنم. رضوي گفت: اميدواريم تا پايان س��ال 
۹6 بتوانيم بقيه روس��تاهاي كشور را كه حدود 3۸ 
هزار روستاس��ت داراي اينترنت پرس��رعت ش��وند، 
البته ۲3 هزار آبادي داريم كه س��عي خواهيم كرد 

بعضي آنها هم داراي اينترنت شوند. 
مع��اون توس��عه روس��تايي و مناط��ق مح��روم 
مع��اون اول رييس جمهوري درب��اره پرداخت يارانه 
به روس��تاييان هم گفت: من ب��ه عنوان يك دولتي 
بايد بگويم سيس��تم يارانه به قشر محروم روستايي 
درس��ت اس��ت. هم اكن��ون 70 درصد اف��راد تحت 
پوش��ش كميته امداد حضرت امام)ره( روس��تاييان 

و عشاير هستند. 
رضوي افزود: اما به عنوان يك كارش��ناس يارانه 
را بايد به معلوالن جس��مي و ذهني داد نه كس��اني 

كه تن و روان سالم دارند. 

 ماجراي كولبرها
وي درباره موض��وع كولبرها و كمك به آنها هم 
گفت: كولبرها عمدتا براي روستاهاي مرزي هستند 
كه اگر آنها با يكديگر شركت تعاوني راه اندازي كنند 
به آنها وام صفر درصد تعلق خواهد گرفت و به جاي 
كولبري با مش��اوره و آموزش مجاني كه توس��ط ما 
صورت مي گي��رد، مي توانند به جاي اينكه جنس و 
لباس از تركيه بياورند خود آنها توليد كننده شوند و 

آن زمان به تركيه ببرند. 
رضوي اج��راي پ��روژه ارتقاي توليد و توس��عه 
اش��تغال پايدار در دش��ت ها و مناطق روستايي در 
س��ال ۹6 براي ايجاد 144 هزار ش��غل با اختصاص 
۲3705ميلي��ارد ريال منابع و تس��هيالت اعتباري، 
تجهي��ز بيش از ۲ه��زار ميليارد تومان تس��هيالت 
اعتباري ۸درصدي جهت حمايت از سرمايه گذاري 
در مناط��ق روس��تايي از طري��ق بانك هاي س��ينا، 
پارس��يان، كش��اورزي، پس��ت بان��ك و صن��دوق 
كارآفريني اميد و با مش��اركت بني��اد علوي )بنياد 
مس��تضعفان(، بني��اد بركت )س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام( و معاونت توس��عه روستايي و مناطق 
محروم كش��ور را از ديگر اقدامات س��ال جاري اين 

معاونت خواند. 
اعط��اي وام ب��ا كارمزده��اي پايي��ن و حمايت 
آنه��ا براي ايج��اد كارگاه هاي مختل��ف توليدي در 
زمينه ه��اي مختل��ف و بازار ف��روش از عوامل مهم 
جلوگيري مهاجرت روس��تاييان و عشاير به شهرها 

و حاشيه آنهاست. 
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اقتصاد اجتماعي12
كشته شدن يك نفر در 

اختالف بر سر آب در سبزوار
در يك درگيري كه ش��ب گذش��ته برس��ر آب در 
روستاي شهرستانك جغتاي سبزوار يك كشاورز جان 

خود را از دست داده است. 
انتقال آب ش��رب از اين روستا به روستاهاي ديگر، 
اعتراض س��اكنان روس��تا را در پي داشت كه منجر به 
درگيري شد. در اين درگيري يك كشاورز جان خود را 

از دست داد و يازده نفر نيز زخمي شدند. 
بر اس��اس اطالعي��ه روابط عمومي دانش��گاه علوم 
پزشكي س��بزوار از اين تعداد 3 نفر به صورت سرپايي 
درمان و 8نفر بس��تري ش��دند كه از اين 8 نفر دو نفر 
از نيروهاي پليس بودند. س��ال ها اس��ت فعاالن محيط 
زيس��ت درباره احتمال آغاز جنگ  بر س��ر آب در ايران 
هش��دار داده اند. در اين س��ال ها اين پيش بيني فعاالن 
محيط زيست به حقيقت پيوسته و بارها درگيري هاي 
خونيني بر س��ر آب در ايران رخ داده اس��ت. مديريت 
ناصحيح منابع آب و طرح هاي انتقال آب و سدسازي ها 

از عوامل اصلي تشديد بحران آب در كشور است. 

واردات خون واقعيت ندارد
خان�ه ملت| عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان 
مجل��س گفت��ه واردات كامل خون در كش��ور صورت 
نمي گي��رد. محمدنعي��م امين��ي ف��رد درب��اره برخي 
اظهارنظرها درباره واردات خون انسان از برخي كشورها، 
اضافه كرده واقعيت آن اس��ت كه در كشور خون كامل 
وارد نمي شود و عمدتا شاهد واردات فاكتورهاي خوني 

به كشور هستيم. 
نماين��ده مردم ايرانش��هر در مجلس ادام��ه داده با 
توجه به اينكه فاكتورهاي خوني كمتر مورد اس��تفاده 
ق��رار مي گيرد لذا به جهت نبود صرفه اقتصادي، توليد 
انبوه در اين زمينه نداش��ته و آن را از كشورهاي ديگر 

وارد مي كنيم. 
او با بي��ان اينكه عمدتا فرآورده ه��اي خوني مانند 
فاكتورهاي انعقادي وارد كش��ور مي ش��ود، تاكيد كرد: 
اين موضوع به منزله واردات كامل خون نيس��ت و تنها 
فاكتورهاي خوني است كه براي تهيه برخي داروها مورد 
استفاده قرار مي گيرد و از كشورهاي ديگر وارد مي شود. 
اميني فرد با تاكيد بر اينكه س��ازمان انتقال خون از 
تجهيزات خوبي براي استفاده از تكنولوژي ها برخوردار 
اس��ت، افزود: با تجهيز س��ازمان انتقال خ��ون و به روز 
كردن تكنولوژي هاي جديد توانس��تيم گام هاي موثري 
در اي��ن زمينه  برداريم كه البته بازه��م مي توان از اين 
ظرفي��ت براي صادرات محصوالت خود به كش��ورهاي 

منطقه استفاده كرد. 

بيش از 18 هزار غرق شدگي 
در 15 سال

ايرنا| سازمان پزشكي قانوني اعالم كرده در 15 سال 
گذشته، يعني از 1380 تا 1395، 18 هزار و 274 نفر بر 
اثر غرق ش��دگي در كشور جان خود را از دست داده ند. 
به اعالم اين س��ازمان، اين ش��مار تلفات با سير نزولي 
به ويژه در س��ال هاي اخير مواجه بوده است. اين سير 
نزولي آمار تلفات غرق ش��دگي در كش��ور را از يك هزار 
و 284 فوتي در س��ال 1380 به 913 فوتي در س��ال 
1395 رس��انده اس��ت؛ اين در حالي است كه طي اين 
مدت بيشترين آمار فوتي با يك هزار و 515 نفر در سال 
1382 و كمترين آن با 879 فوتي در سال 1394 ثبت 

شده است. 
بر اس��اس اين گزارش طي اين سال ها شمار تلفات 
غرق ش��دگي با س��ير نزولي مواجه بوده است و تنها در 
برخي س��ال ها رش��د اندك اين آمار را ش��اهد بوديم، 
بيش��ترين افزايش آمار غرق ش��دگي در س��ال 1382 
نس��بت به س��ال قبل از اتف��اق افتاده كه رش��د 26.3 
درصدي را نش��ان مي دهد. همچنين از سال 1393 به 
بعد آمار تلفات غرق ش��دگي به كمتر از يك هزار نفر در 
سال رسيد و اين آمار تا پايان سال گذشته همچنان زير 

يك هزار نفر باقي مانده است. 
در ادام��ه اي��ن گزارش آمده اس��ت كه بر اس��اس 
آمارهاي موجود س��ه اس��تان مازندران، خوزس��تان و 
گيالن به ترتيب استان هاي داراي بيشترين آمار تلفات 
غرق ش��دگي در 15 سال گذشته هستند. در اين مدت 
3 هزار و 177 نفر در اس��تان مازندران، 3 هزار و 93 نفر 
در خوزس��تان و يكهزار و 765 نفر در استان گيالن به 

دليل غرق شدگي جان باخته اند. 
آمار تلفات غرق ش��دگي در اين س��ه اس��تان طي 
15 س��ال گذش��ته 8هزار و 35 نفر بوده كه 44 درصد 
كل موارد غرق ش��دگي اين مدت را به خود اختصاص 

مي دهد. 

پرستاراني با 5۰۰ هزار تومان 
درآمد بدون بيمه سرمي كنند

ايلنا| قائم مقام س��ازمان نظام پرس��تاري كشور با 
انتقاد از طرح تربيت پرستار بيمارستاني گفته كه آمار 
باالي پرس��تاران بيكاران اجازه نمي دهد كمبود نيروي 
پرس��تاري، بهانه اجراي طرح هاي ناكارآمد شود. او در 
ادامه افزود: شايد در بيمارستان هاي تهران دچار كمبود 
شديد پرس��تار باش��يم، ولي در ديگر شهرهاي كشور 
اينگونه نيست و حتي پرستار بيكار هم داريم، بنابراين 
نبايد به خاطر كمبود پرستار در بيمارستان هاي تهران 

بخشنامه كشوري صادر كرد. 
محمد ش��ريفي مقدم در ادامه نشس��ت خبري اش 
گفت: هم اكنون 185 دانشكده پرستاري فعال هستند 
و ساالنه 12 هزار فارغ التحصيل پرستاري داريم و تربيت 
پرستار بيمارستاني مي تواند در آينده باعث اشباع پرستار 
شود. او درباره تعداد پرستاران بيكار عنوان كرد: سازمان 
نظام پرستاري طي سه روز گزينه يي را در سايت خود 
ايجاد كرده كه تاكنون بيش از 9 هزار پرستار بيكار ثبت 
نام كردند و اين آمار حداقلي است، زيرا معتقديم نيمي 

از فارغ التحصيالن پرستاري بيكار هستند. 
او اف��زوده: نباي��د پرس��تاري آكادميك ب��ا تربيت 
پرس��تاري بيمارستاني دچار ضربه ش��ود، و اگر وزارت 
بهداش��ت دغدغه مردم اس��ت و اين در حالي است كه 
در خيلي از شهر ها متخصص كم داريم بنابراين چرا به 
دنبال رفع كمبود متخصصان رشته هاي پزشكي نيست. 
قائم مقام س��ازمان نظام پرستاري كشور با اشاره به 
اينكه ما پرس��تاراني داريم كه با 500 ه��زار تومان كار 
مي كنند ولي آنها را بيمه نمي كنند، گفته: براي كمبود 
پرستار در بيمارستان هاي تهران نيز فرمول داريم، ولي 

بايد از صاحبنظران اين رشته مشورت گرفته شود. 

اخبار

ممنوعيت از تحصيل در  پيش رشته فني براي دانش آموزان غيرايراني لغو شد

درهاي نيمه باز به روي اتباع خارجي
معاون سرپرست مركز امور بين الملل از رفع برخي موانع تحصيل دانش آموزان غيرايراني گفت؛ موانع ديگر اما، همچنان پابرجايند

مديركل بهزيستي تهران شهرها با معتادان را »كريه المنظر« خواند

استان تهران مركز يك  پنجم كودك آزاري هاي كشور 
گروه اقتصاد اجتماعي|

كشته  شدن يك كودك خردس��ال در پارس آباد 
ش��ايد از مع��دود موارد ك��ودك آزاري اس��ت كه در 
رس��انه ها به صورت وس��يع به آن پرداخته مي ش��ود 
درحالي كه س��االنه ه��زاران مورد ك��ودك آزاري در 
كش��ور اتفاق مي افتد كه تازه تنها بخش��ي از آنها به 
نهادهاي مسوول گزارش مي شود. مديركل بهزيستي 
اس��تان تهران از 2467مورد كودك آزاري در اس��تان 

تهران خبر داده است.
اين آمار در مقياس كش��ور بس��يار بزرگ تر است. 
پيش تر معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور 
گفته بود، تعداد موارد كودك آزاري اطالع داده ش��ده 
به اورژانس اجتماعي در سال 95 حدود 12هزار مورد 
بود. اين مورد در س��ال 93 و براساس تماس هايي كه 
با اورژانس اجتماعي گرفته شده 8 هزار و 664 مورد 
بوده اس��ت. بر اين اساس و با توجه به آمار سال هاي 
قبل به نظر مي رس��د يك پنج��م كودك آزاري هاي 

كشور در استان تهران اتفاق مي افتد. 
در مورد كودك آزاري قوانين به شدت ضعف دارد 
و امكان مداخله مددكاران به صورت مستقيم وجود 
ندارد. با اين  حال اورژانس اجتماعي كش��ور از مردم 
مي خواهد موارد كودك آزاري را به آنها گزارش دهند 
تا بتوانند با اس��تفاده از دستور قضايي مانع اين كار 
ش��وند. اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان نزديك 
به  6 س��ال اس��ت كه در مجلس مان��ده و همچنان 
نماين��دگان درباره مجازات پ��در و مادرهاي خاطي 
ب��ا يكديگر اختالف نظر دارن��د. قوانين ايران هم پدر 
را ب��ه عنوان ولي كودك در اغل��ب جرايم مربوط به 
ك��ودك آزاري تبرئه مي كن��د. در اين ميان همچنان 
سازمان بهزيس��تي و اورژانس اجتماعي اميدوارند با 
همكاري مردم از ميزان كودك آزاري ها بكاهند. اصغر 

باقري، مديركل بهزيس��تي اس��تان تهران در همين 
ارتباط مي گويد، مسووليت اجتماعي در جامعه بسيار 
كم شده و جامعه نسبت به مسووليت خود كم اطالع 
است. او گفته مردم نسبت به معلوالن نگاه صدقه يي 
دارند اين درحالي اس��ت كه معلول نيازمند تعامل با 
جامعه اس��ت و چه بس��ا افراد معلول توانمندي هاي 
بااليي دارن��د. به گفته او جامعه باي��د زمينه تعامل 
اجتماعي را براي معلوالن فراهم كند و مناسب سازي 

محيط، كف مطالبات معلوالن است. 
البت��ه باقري به اي��ن موضوع كه مناسب س��ازي 
ش��هري وظيفه ش��هرداري ها، دولت و س��ازمان هاي 
حمايتي  است، اشاره نكرده و فقط آرزو كرده كه رمپي 
در ساختمان ها زده شود يا خط هاي سفيد خيابان به 

جوي هاي بدون پل نرسند. 
باق��ري در ادامه با بيان اينكه امروز دغدغه جامعه 
ما اين شده كه چرا تعداد معتادان متجاهر حاضر در 
س��طح ش��هر كاهش پيدا نمي كند؟ گفته وقتي نرخ 
بي��كاري در جامعه باال باش��د و حتي افراد غيرمعتاد 
هم دغدغه اش��تغال داشته باشند و دستشان از بازار 
كار كوتاه باش��د، وضعيت معتادان و معلوالن نيز در 
اين ميان بس��يار بدتر خواهد شد. اين درحالي است 
كه بس��ياري از معتادان حاضر در مراكز بهزيستي با 
خانواده هاي خ��ود قطع رابطه كرده اند و مجموع اين 

عوامل باعث آسيب پذيري بيشتر آنها مي شود. 

 35 درصد بي خانمان ها معتاد نيستند
در همين زمان كه مديركل بهزيستي استان تهران 
فقر و بيكاري را علت افزايش بي خانمان ها دانس��ته، 
سخنگوي سخنگوي س��تاد مبارزه با موادمخدر هم 
گفته 30تا 35درصد افراد بي خانمان معتاد نيس��تند 
بلكه كارگران فصلي، مهاجران، بيماران مزمن رواني، 

ك��ودكان كار، زنان خياباني و افراد فاقد جا و مكانند. 
پرويز افشار گفته كارتن خوابي بحث پيچيده و ناشي 
از آس��يب هاي متعدد اجتماعي اس��ت كه به صورت 
خيابان خوابي ظهور و بروز مي كند. او همچنين اضافه 
كرده، آمار مش��خصي از معتادان متجاهر در دس��ت 
نيست و تعداد اين افراد از 50 تا 60 هزار تا 100هزار 

نفر تخمين زده مي شود. 
افش��ار همچنين گفته معتادان بي بضاعت را قبل 
از آنكه در كف خيابان بيفتند بايد پوش��ش داد. اين 
درحالي است كه چنانچه متوليان بحث درمان اعتياد 
اگر بودجه ه��اي مورد نظر را ب��ه موقع بدين منظور 
اختصاص مي دادند، عمق و ش��دت اعتياد خود را در 

قالب كارتن خوابي نشان مي دهد.
در زمين��ه ت��رك اعتي��اد معت��ادان اما س��ازمان 
بهزيس��تي هم حرف ه��اي خ��ودش را دارد. باقري، 
مديركل بهزيس��تي اس��تان تهران هم در اين رابطه 
گفته قرار بود در هر منطقه تهران دو مركز بهاران از 
طرف ش��هرداري تهران راه اندازي شود تا افراد پس از 
طي دوره درمان مراحل بازتواني خود را در اين مراكز 
ط��ي كرده و مراكز بهاران به ص��ورت بين راهي اين 
افراد را پذيرش كنند تا پس از رس��يدن به اشتغال از 
آنجا ترخيص شوند درحالي كه هم اكنون جاي چنين 

مراكزي در تهران خالي است. 
به گفته او ش��هرداري به تعهد خود در اين زمينه 
عمل نكرده است و امروز فقط 30مركز بهاران در تهران 
وج��ود دارد كه همين تعداد هم به نحو درس��ت و به 
روش صحيح راه اندازي نشده و عملكرد مطلوبي ندارند.

 به همين دليل نياز است كه اين مراكز بين راهي 
به ش��كل مطلوب در كشور و استان تهران راه اندازي 
ش��وند. باقري در اينجا در اظهارنظ��ر عجيبي كه از 
يك مقام مس��وول در سازمان بهزيستي بعيد به نظر 

مي آيد، چهره شهر با حضور معتادان را »كريه المنظر« 
توصيف كرده و گفته بايد شهر سريع تر از اين حالت 

خارج شود. 
او در ادام��ه از اينك��ه مس��ووليت مراك��ز م��اده 
16)ترك اعتياد اجباري( از وزارت بهداشت »به كول 
بهزيستي« انداخته شده، شكايت كرد و گفته براساس 
ماده 80 برنامه ششم توسعه بهزيستي يا شهرداري ها 
بايد متولي مراكز ماده 16 باش��ند كه پيشنهاد داديم 
در شهر تهران با وجود حجم آسيب و آنكه شهرداري 
ته��ران امكانات و اعتب��ارات خوب��ي در اختيار دارد، 
مديري��ت مراكز ماده 16 به عهده بهزيس��تي باش��د 
اما پش��تيباني و تامين امكانات اي��ن مراكز به عهده 

شهرداري قرار گيرد. 

 نگراني از تبديل مراكز ترك اعتياد به زندان
در همين حال رييس انجمن مددكاري ايران هم 
از واگذاري مراكز ماده 16 به سازمان بهزيستي انتقاد 
ك��رده چراكه به گفته او اين طرح ازجمله طرح هايي 

اس��ت كه در آينده محكوم به شكست خواهد بود و 
پيش بيني كرده اين مراكز »تبديل به ش��عبه شماره 
2 زندان ها« خواهند ش��د. حسن موسوي چلك گفته 
بازگش��ت بسياري از معتادان به چرخه اعتياد پس از 
ترخيص از ماده 16 از واقعيت هاي پيش روست چراكه 

برنامه درمان در كشور برنامه موفقي نيست. 
ريي��س انجمن مددكاري ايران با اش��اره به بحث 
واگذاري مراكز ماده 16 س��ازمان بهزيس��تي معتقد 
است، سازمان بهزيس��تي به عنوان نهادي اجتماعي 
مي خواه��د نقش نه��ادي قضايي را ب��ازي كند. هر 
چن��د در ابت��داي راه و به ص��ورت كوتاه مدت حتي 
اگر همكاري س��تاد و سيستم قضايي را نيز به همراه 
داشته باشد اما در بلندمدت اين مراكز باز هم تبديل 
به مراكز بازپروري بهزيس��تي يعني ش��عبه شماره 2 
زندان خواهند ش��د و اين اتف��اق در آينده نه چندان 
دور رخ خواه��د داد. او گفته اگر قرار اس��ت معتاد با 
حكم وارد مراكز ش��ود و با حكم قضايي خارج ش��ود 

پس نقش بهزيستي كجاست؟

گروه اقتصاد اجتماعي|
احتم��اال وقت��ي مرزه��اي جغرافياي��ي را زيرپا 
مي گذاشتند، فكرش را هم نمي كردند كه قرار است در 
مرزهايي تنگ تر گرفتار آيند؛ چه اينكه »مهاجرت« 
هماره همبس��ته »ناگزيري« بوده و هيچ كس جز به 
اميد روزهايي بهتر وطنش را ترك نگفته. شكس��تن 
مرزه��ا اما براي لطيفه چندان ش��يرين نبود. لطيفه 
رحماني، دختر 12 س��اله افغانس��تاني، كه به دليل 
بيماري كبدي در بيمارس��تان بستري شده بود، به 
س��بب ممنوع بودن عمل پيوند براي اتباع خارجي، 
سال گذشته در بيمارستان نمازي شيراز درگذشت. 
دو س��ال پيش از آن، وزارت بهداش��ت در مصوبه يي 
جراح��ي پيوند اعض��ا به اتباع غي��ر ايراني را ممنوع 
اعالم كرد. پس از آن، حسن قاضي زاده هاشمي، وزير 
بهداشت، اين قانون را »براي حفظ حرمت ايراني ها« 
الزم دانست و گفت كه »خيلي زشت است كه اتباع 
خارجي اجازه داشته باشند براي پيوند عضو به ايران 
بيايند و اندام ايرانياني كه مستمند هستند را بخرند و 
به خود پيوند بزنند.« هرچند بنابر موازين بين المللي 
يك پناهجو، بعد از روش��ن شدن تكليفش، حتي در 
صورتي كه غير قانوني وارد كش��وري ش��ود، از تمام 
حقوقي كه ش��هروندان آن كشور از آنها برخوردارند، 
بهره مند مي شود، اما پناهندگان افغانستاني در ايران، 
حتي پ��س از س��ال هاي طوالني اقام��ت در ايران، 
نمي توانند شهروند ايران شوند و همواره خطر اخراج 
از مرزه��اي اي��ران را نزديك ت��ر از رگ گردن حس 
مي كنند. با اين همه، روز گذش��ته معاون سرپرست 
مرك��ز امور بين الملل و م��دارس خارج از رفع برخي 
موانع تحصيل دان��ش آموزان غيرايراني گفت. موانع 

ديگر اما، همچنان پابرجايند. 

 مانع اول؛ برداشته شد
اكن��ون بيش از 400 هزار دانش آموز غيرايراني در 
25 هزار و 490 مدرسه كشور تحصيل مي كنند و بنابر 
آمارهاي مركز امور بين الملل وزارت آموزش و پرورش، 
بيش از 350 هزار نفر آنان، افغانستاني اند و در نقاطي 
چون جنوب ش��هر تهران و شهرس��تان هاي اس��تان 
تهران، خراس��ان رضوي و جنوبي،  كرمان و سيستان 
و بلوچستان تحصيل مي كنند. ديروز معاون سرپرست 
مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كش��ور وزارت 
آموزش و پرورش در گفت وگو با ايس��نا پيرامون روند 
ثبت نام اتباع خارجي در مدرسه هاي ايران گفته »اگر 
اتب��اع داراي مدارك اقامتي باش��ند، مي توانند بدون 
مش��كل و همانند س��اير دانش آموزان به مدرس��ه ها 
مراجعه و ثبت نام كنند. « سيدعلي حسيني در ادامه 
پيرامون مس��اله اتباع خارجي اي كه مدارك هويتي و 
اقامتي ندارند افزوده: »آنان بايد نخست به دفاتر كفالت 
مستقر در استانداري ها مراجعه و كارت ويژه تحصيلي 
دريافت كنن��د. اين امكان هم اكنون فراهم اس��ت و 

مشكلي براي مراجعه به دفاتر كفالت وجود ندارد.«
هفته گذش��ته نيز، احمد محمدي ف��ر، مديركل 
امور اتب��اع و مهاجران خارجي وزارت كش��ور، گفت 
كه »امروز همه فرزن��دان پناهندگان و مهاجران اعم 
از مج��از و غيرمجاز از امكان تحصيل رايگان در ايران 
بهره مند ش��ده اند. « با اين همه و با وجود اينكه روند 
رفع مانع ثب��ت نام و تحصيل راي��گان دانش آموزان 
غيرايراني اندك اندك و از دو س��ال پيش آغاز ش��ده 
بود، اما آنان در س��ال تحصيلي گذشته با مانعي تازه 
در مدرسه مواجه ش��دند؛ اجازه نيافتن براي تحصيل 
در رش��ته هاي فني و وادار شدن به انتخاب رشته هاي 
نظ��ري. محدوديتي ك��ه به گفته يكي از مس��ووالن 
آموزش و پرورش، با توجه به اينكه »افغان ها نيروهاي 
كار فني در كش��ور را تصاحب كرده اند«، براي »ايجاد 

امنيت شغلي براي ايرانيان« ايجاد شده بود. 
روز گذش��ته ام��ا، معاون سرپرس��ت مرك��ز امور 

بين الملل و م��دارس خارج از كش��ور وزارت آموزش 
و پ��رورش همچني��ن درباره رون��د هدايت تحصيلي 
دان��ش آموزان اتباع پايه نهمي گفته: »در حال حاضر 
محدوديت هايي كه قبال اعمال مي ش��د برداشته شده 
است و امس��ال دانش آموزان اتباع مي توانند همانند 
س��اير دانش آموزان انتخاب رش��ته كرده و وارد دوره 
متوس��طه دوم ش��وند.«او در پايان اف��زوده: بنابراين 
پيش بيني مي كنيم امس��ال آمار ثب��ت نام هاي اتباع 
خارجي نس��بت به سال گذشته حدود 30 تا 40 هزار 

نفر افزايش يابد. 

 پشت ديوارهاي دانشگاه
مانن��د دونده ه��اي دوي ب��ا مان��ع، دانش آموزان 
غيرايران��ي، از هر مانعي هم كه مي پرند، باز چند گام 
ديگر به يكي ديگرش مي رس��ند. دو س��ال پيش آنها 
اج��ازه يافتند از مانع ثبت نام در مدرس��ه ها بگذرند و 
اكنون و پس از لغو ممنوعيت هاي سال هاي پيشين، 
مي توانند رشته هاي فني را هم براي تحصيل سال هاي 
متوسطه ش��ان انتخاب كنند. با اي��ن همه، چند گام 
ديگر، به اندازه سه سال پاياني دوران متوسطه، كافي 
خواهد بود براي رس��يدن ب��ه مانع تحصيل در برخي 
رش��ته هاي دانش��گاهي. با اينكه بنابر آمارها 11هزار 
دانش��جوي افغانس��تاني در ايران تحصيل مي كنند و 

مجموعا 8 هزار نفر از دانشجويان افغان از دانشگاه هاي 
ايران فارغ التحصيل ش��ده اند، س��ازمان س��نجش و 
آموزش كش��ور اما در تازه ترين ويرايش، رش��ته ها و 
مناطق ممنوع��ه براي انتخاب مح��ل تحصيل اتباع 
غي��ر ايراني را اع��الم كرده و بناب��ر آن، پذيرش اتباع 
ايراني در رش��ته هايي ك��ه منجر به ايج��اد تعهدات 
اس��تخدامي براي جمهوري اس��المي ايران ش��ود و 
همچنين رشته هايي مرتبط با فيزيك و هواپيما براي 
داوطلبان اتباع غير ايراني ممنوع است. اتباع غيرايراني 
ام��كان انتخاب رش��ته هاي تحصيلي عل��وم نظامي، 
الكتروني��ك هواپيمايي، تعمير و نگه��داري هواپيما، 
 IT مراقبت پرواز، مخابرات هواپيما، فناوري اطالعات
)گرايش مخابرات امن( و مهندس��ي فناوري ماهواره 
را ني��ز نخواهن��د داش��ت. در كنار آن، در فهرس��تي 
بلند، منطقه ه��اي ممنوع براي انتخاب تحصيل اتباع 
غيرايراني نيز اعالم شده. طبق دفترچه و ضوابط سال 
95، اتباع غيرايراني مجاز به انتخاب رشته در مناطق 
ممنوعه نيس��تند و در صورت پذيرش و اعالم قبولي 
داوطلب��ان غيرايراني در رش��ته ها و مناطق ممنوعه، 
پذيرش آنها در دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالي 
آن مناطق، »كان لم يكن« تلقي خواهد ش��د و حتي 
امكان بررسي جهت رشته هاي مناطق مجاز نيز مقدور 

نخواهد بود و از ثبت نام آنها ممانعت خواهد شد. 

 اندوه غيرمجاز بودن
اگر حتي دش��واري هاي ورود به دانشگاه، آنان را 
وادار به دور زدن دانش��گاه و ورود مس��تقيم به بازار 
كار كند، باز به مانعي تازه خواهند رس��يد. دو س��ال 
پي��ش، قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
امور بين الملل، از ممنوعيت كار كارگران افغانستاني 
در 16 استان كش��ور خبر داد. محمد تقي حسيني 
با تاكي��د بر اينكه هدف از اين قانون »مديريت بهتر 
اتباع خارجي« در اس��تان هاي غربي و مركزي كشور 
است، گفت كه اگر كارفرمايي از »نيروي كار خارجي 
غيرمجاز« استفاده كند، جريمه خواهد شد. مديركل 
اش��تغال اتباع خارجي وزارت كار اين جريمه را براي 
سال 96، به ميزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه، 

يعني 155هزار تومان، اعالم كرد. 
ني��روي كار خارج��ي غيرمج��از همواره اش��اره 
مس��تقيمي به كارگران افغانس��تاني دارد و غيرمجاز 
ناميدن آنها از سوي دستگاه هاي قانون گذاري در اين 
سال ها، س��بب ايجاد فشارهاي بيشتر به اينان براي 
دريافت حقوق كمتر و انجام كار بيش��تر شده است. 
چندي پيش نيز ليستي از كارهايي كه افغانستاني ها 
مج��از به انجام آنه��ا در داخل ايران بودند، منتش��ر 
ش��د. بنابر اين فهرست آنان تنها مجاز به فعاليت در 
شغل هايي چون گچ پزي، خش��ت زن كوره، چاه كن، 

آسفالت كار و... بودند. يك سال پيش از اين، طرحي 
در مجلس در حال بررسي شد كه در صورت تصويب 
بنا بود براي لو دادن كارگران افغانستاني بدون مجوز 
جايزه تعيين شود. آن زمان عليرضا محجوب، رييس 
فراكس��يون كارگري مجلس با انتقاد از وزارت كشور 
گفته بود كه »با صدور يك برگه كاغذ كارگران افغان 

را به كشور راه مي دهند.« 
او با پيش كش��يدن احتمال فعاليت تروريس��تي 
از جان��ب اين كارگران افزوده ب��ود »مديران هتل ها 
در حال حاضر از س��خت گيري ب��ه خاطر ويزا گاليه 
مي كنن��د و مي گويند مش��تريان خود را از دس��ت 
داده ان��د. از اين كش��ورها كه داع��ش نمي آيد بلكه 
داع��ش از مرزهاي كش��ورهاي همج��وار وارد ايران 

مي شود.«

 نعل وارونه
ديروز نيز هيات رييسه مجلس، سوال حسينعلي 
حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر را از وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي اعالم وصول كرد. حاجي دليگاني 
پيرامون علت در اختيار قرار گرفتن بازار كار از سوي 
اتباع بيگانه پرسيده اس��ت. يك سال پيش از آن نيز 
س��عيد باس��تاني، نماينده مردم تربت حيدريه، گفت 
»اگر دولت افغانس��تان حقاب��ه رود هريررود را ندهد، 
افغانس��تاني ها بايد از ايران خارج شوند.« اين نماينده 
مجلس همچنين پاي استفاده افغانستاني هاي پناهنده 
به ايران از امكاناتي مانند برق را هم به ميان كشيد و 
گف��ت »ما نزديك 4 ميليون نفر افغان در ايران داريم 
هر كدام اگر به طور معمول حداقل روزي 100 ليتر آب 
مصرف كنند افغاني هاي مقيم ايران 400 ميليون ليتر 
در روز آب مصرف مي كنند، عالوه بر اينكه از امكانات 
شغل، برق، ارزاق عمومي، حمل نقل جاده يي و ريلي 

ما نيز استفاده مي كنند«. 
اي��ن درحال��ي اس��ت كه ب��ه گفته عل��ي ديني 
تركمان��ي، اقتص��اددان، اخراج ني��روي كار افغان  از 
اي��ران باع��ث افزايش تورم مي ش��ود. عض��و هيات 
علمي موسس��ه مطالعات و پژوهش ه��اي بازرگاني 
پيرام��ون اخراج نيروي كار افغ��ان از ايران گفته بود 
ك��ه »اگر امروز نيروهاي كار افغانس��تاني از بازار كار 
ايران اخراج ش��وند در فعاليت هايي كه آنها مشغول 
كار هستند با مش��كالت جدي در تامين نيروي كار 
مواجه خواهيم ش��د، و سطح دستمزدها باال خواهد 
رفت كه منجر به افزايش ش��ديد تورم خواهد شد.« 
به گفته او با وجود افزايش بيكاري در داخل كش��ور 
براي ش��هروندان ايراني، اخراج ني��روي كار افغان به 
صورت ضربتي از كش��ور، تصميم درس��تي از سوي 
مسووالن نيس��ت چراكه مش��كل اصلي بيكاري در 

بخش فارغ التحصيالن دانشگاهي است. 
او در ادام��ه پيرامون دلي��ل افزايش صدور مجوز 
كار ب��راي اتباع خارجي به ويژه افغانس��تاني ها افزود 
ب��ود: »تقاضا از س��وي ايراني ها ب��راي كارهايي كه 
اتباع خارج��ي انجام مي دهن��د و اصطالحاً كارهاي 
س��ياه ناميده مي ش��ود خيلي باال نيست. لذا ممكن 
اس��ت دليل س��ه برابر ش��دن صدور مجوز كار براي 
اتباع خارجي اين باش��د كه بازار كار در اين رشته از 
فعاليت ها دچار عدم تعادل در داخل كشور نشود. «

نزدي��ك به س��ه هفت��ه پي��ش، فرم��ان اجرايي 
نژادپرس��تانه دونالد ترامپ، رييس جمهوري آمريكا، 
ب��راي محدود كردن صدور رواديد براي اتباع ش��ش 
كش��ور با جمعيِت غالِب مسلمان، با استناد به حكم 
دي��وان عالي آمريكا اجرا ش��د. ي��ك روز پس از آن 
محمد ج��واد ظريف در توئيتي نوش��ت كه »اياالت 
متح��ده اكنون مادربزرگ ه��اي ايران��ي را از ديدن 
نوه هايشان محروم كرده است. « شايد اكنون وقتش 
رسيده باشد كه يك سوزن هم به خودمان بزنيم؛ ما 

مهاجران را از چه محروم مي كنيم؟

نيروي كار خارجي غيرمجاز همواره 
اشاره مستقيمي به كارگران افغانستاني 

دارد و غيرمجاز ناميدن آنها از 
سوي دستگاه هاي قانون گذاري در 

اين سال ها، سبب ايجاد فشارهاي 
بيشتر به اينان براي دريافت حقوق 

كمتر و انجام كار بيشتر شده است. 
چندي پيش نيز ليستي از كارهايي 

كه افغانستاني ها مجاز به انجام 
آنها در داخل ايران بودند، منتشر 

شد. بنابر اين فهرست آنان تنها 
مجاز به فعاليت در شغل هايي چون 
گچ پزي، خشت زن كوره، چاه كن، 

آسفالت كار و... بودند
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مورد عجيب مسكن دولتي در سنگاپور
گروهراهوشهرسازي| ُدرساكوشكي|

»ايج��ن« ش��هروند ج��وان س��نگاپوري پ��س 
از خوش��امدگويي، آپارتم��ان جدي��د خ��ود را ب��ه 
بازديدكنندگان نش��ان مي ده��د. واحدي كه داراي 
س��ه اتاق خواب اس��ت و در يكي از بلوك هاي بلند 
انبوه شهري قرار دارد. به گفته ايجن، او و همسرش 
كه به تازگ��ي ازدواج كرده ان��د، نمي توانند براي پر 

كردن فضاي خانه با فرزندان شان صبر كنند. 
آن گون��ه كه اكونوميس��ت گزارش داده اس��ت، 
بسياري از كش��ورها با پروژه هاي مسكن ملي خود 
فخر مي فروش��ند، اما تعداد كمي همانند سنگاپور 
هس��تند كه چهارپنج��م جمعيت��ش در واحد هاي 
يارانه يي ساخته شده توسط دولت زندگي مي كنند 
و اين درحالي اس��ت كه بيش��تر آنها صاحب ملك 
خود هس��تند. اين سيستم مس��كن ملي گسترده، 
بس��ياري از بازديدكنن��دگان را كه ب��ه عقيده آنها 
س��نگاپور مركز مالي مخصوص بانك��داران بيگانه و 
ش��ركت هاي چندمليتي بزرگ است، دچار شگفتي 
مي كند. اما سيستم توسعه و مسكن سنگاپور ركن 
اساس��ي اقتصاد و سياس��ت اجتماعي و تكيه گاهي 
براي اداره حزب جنبش مردمي اس��ت كه سنگاپور 
را از زمان اس��تقالل، رهبري كرده است. همچنين 
اين الگويي وسوسه انگيز، اما در عين حال دغلكارانه 
براي همسايه هاي در حال توسعه محسوب مي شود. 
سيستم توسعه و مسكن سنگاپور در سال 1960 
شكل گرفت و جايگزين آژانس طراحي شهري شد 
كه توس��ط دولت استعمارگر انگليس به وجود آمده 
بود. آژانس در ابتدا مي خواس��ت براي خانواده هاي 
فقير، مس��كن اجاره يي بسازد، اما در عرض 4 سال 
اين پروژه به آپارتمان هايي براي فروش انبوه تبديل 
ش��د. لي كوآن يو نخس��ت وزير س��نگاپور، از سال 
1959 ت��ا 1990، بعد ها نوش��ت ك��ه فكر مي كند 
ارتقاي گسترده مالكيت مسكن، حكم اعطاي سهام 
به هر ش��هروند در كش��ور را دارد. بهتر است اين را 
هم اضافه كنيم كه سنگاپور جزيره يي ملي است كه 
جمعيت آن را اق��وام چيني، هندي ها و مالزيايي ها 
تش��كيل مي دهند. دولت با اس��تفاده از قدرت خود 
توانست بيشتر سرزمين را كه تحت كنترلش نبود، 
تصرف كند )هم اكنون نزديك به 90درصد از قلمرو 
سنگاپور را داراس��ت( و به تدريج سنگاپوري ها را از 
روستاهاي كم ارتفاع به محله هايي با ساختمان هاي 
بلند مرتب��ه جابه جا كردند.  ام��روزه آپارتمان هاي 
سيس��تم توسعه و مس��كن به اندازه حدودا يك متر 
وجود دارند و حدودا به دو جين شهر جديد تقسيم 
ش��ده اند كه در نيم دايره يي اطراف هس��ته ساحلي 

ش��هر گس��ترش مي يابند. هر س��ال دولت دس��ته 
جدي��دي از آپارتمان ه��اي نيم��ه كاره را عمدتا به 
خريداران بار اولي مي فروش��د. همه آنها با 99سال 
اجاره نامه همراه هس��تند و ب��ه قيمت كمتر از بازار 
فروخته مي شوند. با اين حال، متقاضيان موفق بايد 
سه يا چهار سال براي اتمام ساخت بلوك هاي شان 
صبر كنند. متناوبا، س��نگاپوري ها اين حق انتخاب 
را دارن��د كه آپارتمان هاي طرح توس��عه و مس��كن 
موجود را مس��تقيما از صاحبان ش��ان بخرند. بر سر 
هر قيمتي كه از س��وي خريدار و فروش��نده توافق 
شود، خريداران بار اولي يا دومي تحت كمك مالي 
دولت، پول درياف��ت مي كنند، بدون درنظر گرفتن 
اينكه آپارتمان ن��و يا قديمي را خريداري مي كنند. 
س��هميه بندي اين اطمين��ان را مي دهد كه تركيب 
چيني ه��ا، هندي ها و مالزيايي ه��ا در هر آپارتمان 
طرح توس��عه و مس��كن به طور كلي ساختار قومي 
كشور را يادآوري مي كند. معياري كه براي متوقف 

كردن تشكيل محاصره نژادي طراحي شد. 
آپارتمان هاي تازه ساز سه خوابه يي كه امسال در 
پانگول واقع در حومه بيروني شهر ثبت شد، بخشي 
از طرح توس��عه و مس��كن بوده كه كمي بيش��تر از 

200ه��زار دالر )217000 دالر( به ط��ور ميانگين، 
قيمت دارند.  پول نقدي كه سنگاپوري ها براي خريد 
امالك طرح توس��عه و مسكن اس��تفاده مي كنند به 
صورت قس��طي توسط صندوق امانت مركزي فراهم 
مي ش��ود، طرحي اجب��اري كه صرفه جوي��ي ملي را 
يادآور مي ش��ود و در آن الزم اس��ت از حقوق ماهانه 
اكث��ر ش��هروندان س��نين كار 20درصد كم ش��ود 
)كارمندان بايد 17درصد بيش��تر مش��اركت داشته 
باشند(. ش��هروندان درواقع بخشي از پس انداز خود 
را ك��م مي كنند ت��ا از آن به عنوان س��پرده در يكي 
از آپارتمان ه��اي طرح توس��عه و مس��كن اس��تفاده 
شود. بس��ياري ديگر نيز از وام هاي مسكن ارزان كه 
توسط طرح توسعه و مسكن فراهم مي شود، استفاده 
مي كنند.  با تقريب خوبي اين سيس��تم موفق شده 
است. در سنگاپور عمال هيچ بي خانماني وجود ندارد. 
برج هاي طرح توس��عه و مس��كن تا ح��دي از لحاظ 
منظر خس��ته كننده و يكنواخت هس��تند، اما تميز، 
ايمن و به قدر كافي جادار هس��تند. طرح توس��عه و 
مسكن سنگاپور در مقايسه با مسكن در هنگ كنگ، 
لندن و برخي ش��هرهاي ثروتمند مقرون به صرفه تر 
اس��ت. آژانس مي گويد كه به طور ميانگين خريداران 

بار اولي كمتر از يك چهارم درآمد خانوار خود را براي 
رهن پرداخت مي كنند.  تسهيالت مربوط به مسكن 
دليلي بود كه س��نگاپور توانس��ت بدون اس��تفاده از 
كمك هزينه مالياتي مرسوم براي طرح بازنشستگي 
اين پروژه را به انجام برس��اند. اين تئوري به گونه يي 
عمل مي ش��ود كه تقريبا تمام سنگاپوري ها در زمان 
بازنشستگي عالوه بر پس اندازهاي خود، به طور كامل 
صاحب آپارتمان هاي خود مي شوند. سنگاپوري ها اگر 
در همسايگي والدين خود ملكي را بخرند از تخفيف 

اضافي نيز برخوردار مي شوند. 
اي��ن كار موجب ترغيب آنها به مراقبت از والدين 
خود ش��ده كه باز هم در غير اين صورت مسووليت 
آن به دولت واگذار مي ش��ود.  اين سيستم همچنين 
نش��انه يي اس��ت از طول عمر حزب عمل مردم كه 
ب��ه زودي وارد هفتمي��ن دهه قدرت خود مي ش��ود. 
تحس��ين كنندگان اي��ن ح��زب مي گوين��د: اينكه 
حزب��ي مس��كن را اولويت خ��ود ق��رار داد و اعتماد 
راي دهن��دگان را حفظ كرد، تعجب برانگيز نيس��ت. 
اما اين هم درس��ت اس��ت كه مالكيت انبوه مسكن 
به راي دهندگان سنگاپوري اين جرات را داده كه به 
صورت نامعمولي ريس��ك پذير باشند.  عالوه بر اين، 

دولت با اس��تفاده از كنترلي كه بر سيس��تم مسكن 
دارد، زندگي س��نگاپوري ها را شكل مي دهد. قوانين 
محكمي درب��اره اينكه چه كس��ي مي تواند از طرح 
توسعه و مسكن آپارتمان خريداري كند و چه كسي 
نمي تواند را ديكته كرده اس��ت. بعضي از اين احكام، 
قيمت ها را پايين نگه مي دارند، ولي با اين حال دال 
بر نظ��ام حكومتي نيز هس��تند. جامع ترين نكته يي 
كه وجود دارد اولويتي اس��ت كه به زوج متاهل داده 
مي شود كه اين خود در سال هاي اخير با هدف دولت 
س��نگاپور براي باال بردن نرخ زاد و ولد توجيه ش��ده 
اس��ت. افراد مجرد هم در صورتي مي توانند واحدي 
براي خود داشته باشند كه در سن 35 سالگي هنوز 
ازدواج نكرده اند.  اين به اين معناست كه جوانان بايد 
ت��ا زمان ازدواج در خان��ه والدين خود زندگي كنند، 
مگر اينكه وسيله رهن يا خريد را در بازار آزاد داشته 
باشند. جايي كه آنها بايد با مهاجران ثروتمندي كه 
نيازي ب��ه پرداخت به صندوق امانت مركزي ندارند، 

رقابت كنند. 

برنامهريزيضعيف
از طرفي شكاياتي نيز وجود دارند. مقررات براي 
فقيران در مقايس��ه با برنامه هاي مسكن اجتماعي 
امريكا يا انگلس��تان بسيار ناچيز اس��ت. يارانه هاي 
مربوط به اج��اره آپارتمان به ط��ور كلي فقط براي 
اف��راد با درآم��د خانوار كمت��ر از 1500دالر ماهانه 
موجود اس��ت. اين آپارتمان ها تنها شامل واحد هاي 
ب��دون اتاق خواب يا يك خوابه اس��ت كه براي يك 
خانواده كه مس��ووليت س��نگيني ب��ه دوش دارند، 
مناس��ب نيس��ت.  در همي��ن حال، ارتب��اط ميان 
طرح توسعه و مس��كن با بازنشستگي راحت كمتر 
از چيزي كه به نظر مي آمد، مش��خص اس��ت. براي 
نمون��ه س��نگاپوري هاي مس��ن تر ب��راي ماندن در 
خانه هاي خ��ود از آنچه انتظار مي رفت مش��تاق تر 
بودند )به جاي اينكه پايتخت را با زندگي كردن به 
همراه فرزندان ش��ان يا زندگي در واحدي كوچك تر 
خالي كنند(.  در عين حال، اگر بخواهيم اين مساله 
را به ش��كل گسترده تري بررس��ي كنيم، اين سوال 
پيش مي آيد كه آيا مس��كن ملي، سيستم مالكيت 
مس��كن را تضمي��ن مي كن��د و كم ب��ودن اجاره ها 
باتوجه به نياز سنگاپوري هاست؟ بعضي سوال ها نيز 
حول اين موضوع مي چرخد كه آيا بهتر نيست پولي 
كه جوانان براي رهن مي دهند خرج ش��روع تجارت 
براي آنها ش��ود. خريد ملك از طرح توسعه نيازمند 
تعهدي اس��ت كه براي جوانان در س��اير كش��ورها 

بسيار سخت است. 

امكانساختهواپيماي
۲0نفرهدرداخل

يك فع��ال صنفي صناي��ع هوافضا گف��ت: اگر 
در س��ال هاي گذش��ته به جاي مطرح كردن بحث 
ساخت هواپيماي 150نفره از ساخت هواپيماهاي 
20نفره حمايت مي ش��د هم اكنون ايرتاكس��ي در 

فرودگاه هاي كوچك فعال بود. 
مس��عود قاس��مي در گفت وگ��و با مه��ر درباره 
س��اخت هواپيما در داخل افزود: م��ن اعتقادي به 
طراحي و ساخت هواپيماي بزرگ در داخل ندارم و 
بيشتر اعضاي اتحاديه صنايع هوايي و فضايي ايران 

هم با من همراه هستند. 
ريي��س اتحاديه صنايع هواي��ي و فضايي ايران 
ادامه داد: از طرف ديگر قرار نيس��ت مصرف كننده 
صرف توليدات ديگر كشورها باشيم بلكه مي توانيم 
با انتقال تكنولوژي به داخل و از قطعه سازي شروع 
ك��رده س��پس درص��دي از توليدات ش��ركت هاي 
مع��روف مانند ايرباس و بويينگ را در داخل انجام 
دهي��م و پس از آن بتوانيم در طوالني مدت به يك 

هواپيماساز تبديل شويم. 
وي اظهار كرد: چيني ها ابتدا قطعه س��از ايرباس 
ش��دند و درحال حاضر هواپيماي ايرباس را تحت 
ليسانس فرانسه در چين توليد مي كنند. ايران هم 
مي توانس��ت با قراردادي كه با ايرباس براي خريد 
100فروند ايرباس داشت، موضوع انتقال تكنولوژي 

و توليد قطعه در داخل را قيد كند. 
وي با اش��اره به اظهاراتي كه در دولت گذش��ته 
مبني بر س��اخت هواپيم��اي 150نف��ره در ايران 
رس��انه يي  ش��د، تصريح ك��رد: هواپيماس��ازي در 
ايران نش��دني اس��ت ولي مي توانيم ب��ا حمايت از 
صناي��ع هواپيماس��ازي داخل كه درح��ال حاضر 
چند ش��ركت هواپيماي كوچك توليد مي كنند به 
ي��ك توليد كننده هواپيما در درا0632مدت تبديل 

شويم. 

ايجادبانكجامعاطالعات
ابنيهتاريخيپايتخت

محمدباقر خسروي، مدير بافت و بناهاي تاريخي 
معاون��ت شهرس��ازي و معماري جزيي��ات عملكرد 
س��امانه ثابا )ثب��ت اطالعات بناهاي ارزش��مند( را 

تشريح كرد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، محمدباقر خس��روي گفت: 
س��امانه ثابا به عنوان بانك اطالعات��ي جامع ابنيه 
ب��ا ارزش پايتخ��ت، ب��ا ثب��ت اطالعات، اس��ناد و 
مدارك و مكتوب س��ازي اطالعات ش��فاهي سازه ها 
و س��اختمان هاي داراي معم��اري تاريخي و فاخر، 
طي س��ال 1395 طراحي و در ارديبهشت ماه سال 
1396 رونماي��ي ش��د و طي بخش��نامه يي به كليه 
مناطق شهرداري تهران ابالغ شد تا حساسيت الزم 
را نس��بت به حفظ، ثبت و ضبط بناهاي تاريخي با 

ارزش به عمل آورند. 
وي در تشريح اين سامانه ادامه داد: براي سامانه 
ثابا دو سطح اجرايي تعريف شده است كه در سطح 
اول امكان تعامل با ش��هروندان براي اعالم هش��دار 
در خصوص بناهاي در معرض تخريب و در س��طح 
دوم امكان جس��ت وجو و تكمي��ل داده هاي بناهاي 
ارزش��مند پيش بيني شده اس��ت كه اين امكان را 
فراهم آورده كه با جانمايي بناي مورد نظر در نقشه 
و تطبيق آدرس آن و انتخاب هش��دار از فهرس��ت 
موجود و ارزش��يابي اثر مبتني بر دس��ته بندي ها و 
سطح اطالعات بارگذاري شده، مسووالن را از خطر 

موجود آگاه كند. 
خس��روي با اش��اره به گس��ترش شهرنش��يني 
و تح��والت س��اختاري در باف��ت ش��هري، اظه��ار 
ك��رد: ب��ا گذر زم��ان و ب��ا تكميل اطالع��ات، اين 
س��امانه قادر خواه��د بود نقش��ه و موقعيت مكاني 
بافت ه��اي تاريخي و با ارزش را نيز تهيه كرده و در 
تصميم گيري ها و تصميم س��ازي هاي كلي همچون 
اج��راي ط��رح جام��ع و تفصيلي، حفاظ��ت از اين 
بافت ها را در محدوده هاي خاص و مش��خص مورد 
توجه قرار ده��د و از ضربه احتمالي به بافت هاي با 

ارزش جلوگيري كند. 
وي افزود: براي حفظ حقوق شهروندي، مخاطب 
در ص��ورت تمايل مي تواند اق��دام به ثبت اطالعات 
فردي خ��ود نمايد و اجباري در اي��ن زمينه وجود 
ن��دارد. با توجه ب��ه اينكه مخاطب س��امانه ممكن 
اس��ت از متخصصين جامعه باشد امكان بار گذاري 
اطالع��ات تخصصي بيش��تر در خصوص بناي مورد 

نظر فراهم شده است. 

افزايش۱۶0هكتاري
بهشتزهرا)س(طييكدهه

با توس��عه ف��از4 مجموعه بهش��ت زهرا)س( در 
آينده يي نزديك 400 هكتار به فضاي اين مجموعه 

اضافه مي شود. 
به گ��زارش مه��ر، با توس��عه محدوده بهش��ت 
زهرا)س( اح��داث قبور 3۸درصد افزايش داش��ته 
است، به گونه يي كه با160 هكتار افزايش طي يك 
دهه اخير به 5۸4 هكتار رسيده است. اين در حالي 
اس��ت كه در توس��عه آينده فاز 4 مجموعه بهشت 
زهرا)س(، فضا 400 هكتاري به اين مجموعه اضافه 

مي شود. 
فضاي سبز بهشت زهرا)س( نيز كه تا سال ۸4، 
137 هكتار بود تا س��ال95 ب��ا افزايش ۸5 هكتار 
در ح��ال حاضر به 222 هكتار رس��يده اس��ت. به 
عبارت ديگر، دردوره اخير مديريت شهري تنها در 
مجموعه بهشت زهرا)س( شاهد رشد 62 درصدي 

فضاي سبز هستيم. 
همچنين 2 س��وله بحران در بهش��ت زهرا)س( 
ب��ه متراژ 600 مترمربع و هزارو۸00 مترمربع براي 

مواقع اضطرار احداث شده است.

ايرانشهر

رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران 
با تاكيد بر اينكه نواقص خط 7 مترو تهران هنوز برطرف نشده 

است، جزييات بازديد خود از اين خط را تشريح كرد. 
ب��ه گزارش ايلنا، از افتتاح خط 7 مترو تهران نزديك به يك 
ماه مي گذرد، اما همچنان در صدر اخبار اس��ت، چراكه مس��اله 
افتتاح زودهنگام مترو چيزي نيس��ت كه بتوان به راحتي از كنار 
آن گذشت و هرگونه كوتاهي در اين زمينه، بازي با جان مردم 

و اشتباهي غيرقابل جبران محسوب مي شود. 
رحمت اهلل حافظي رييس كميسيون سالمت و محيط زيست 
ش��وراي ش��هر تهران تاكنون دو بار در صحن علني اس��نادي 
مبتني بر ناايمن بودن خط 7 ارائه كرده اس��ت. پس از افش��اي 
گزارش اول توس��ط حافظي، قرار ش��د؛ اعضاي شورا از خط 7 
بازديد كنند تا هرگونه ش��بهه يي در اين مورد برطرف شود، اما 
در اين بازديد فقط احمد دنيامالي و اقبال شاكري حاضر شدند 

و اين طور كه حافظي مي گويد از حضورش ممانعت شد. 
 پس از بازديد خط 7 توسط دنيامالي و شاكري، در نخستين 
جلس��ه علن��ي ش��ورا، حافظي اعالم ك��رد كه با اطالع رس��اني 
ديرهنگام، مانع حضورش براي بازديد از خط 7 مترو ش��ده اند. 
اين عضو ش��ورا در ادامه جلس��ه نامه هايي را قرائت كرد كه در 
آن نواق��ص و كمبوده��اي اين خط به صورت موردي تش��ريح 
ش��ده بود.  خواندن اين نامه ها كه خطاب به مديرعامل شركت 
بهره برداري از مترو نوش��ته ش��ده بود، آن هم در صحن علني، 
اعتراضاتي را از سوي رييس شورا به همراه داشت، اما درنهايت 
صحت آنها تاييد ش��د. در ادامه جلس��ه هفته گذش��ته با فشار 
رس��انه ها و پيگيري هاي اعضاي شوراي شهر سرانجام مقرر شد 
حافظي به همراه سرخو رييس كميسيون حمل و نقل و ترافيك 
ش��ورا از خط 7 بازديد كنند.  رحمت اهلل حافظي در گفت وگو با 
ايلنا، جزييات بازديد از خط 7 را تش��ريح كرد و گفت: گزارش 
و نامه ه��ا كام��ال دقيق بودن��د و موارد ذكر ش��ده در مكاتبات، 
خطاب به مديرعامل ش��ركت بهره برداري از مترو، كامال صحت 

داش��تند، كما اينكه خود آقايان نيز در جلس��ه اظهار داش��تند 
فردي كه نامه ها را نوشته، تشويق شود.  اين عضو شوراي شهر 
ادامه داد: حدود يك ماه از افتتاح خط 7 گذش��ته اس��ت و در 
بازديدي كه داش��تيم، مشخص شد بخشي از ايرادات ذكر شده 
همچون مساله فيبر نوري مرتفع شده است، با اين حال بخشي 
از مش��كالت خط كماكان ادامه دارد.  حافظي با تاكيد بر اينكه 
همه نواقص خط 7 هنوز برطرف نش��ده است، خاطرنشان كرد: 
س��يگنالينگ خط به طور موقت داير ش��ده و مطابق توضيحات 
آقايان بخش عمده يي از خط هنوز پوش��ش داده نش��ده است، 
البته براس��اس توضيحات داده ش��ده باتوجه به ميزان مسافر و 
زمان حركت قطار اين ميزان سيگنالينگ پاسخگوي نياز امروز 
اس��ت، اما مشكل هواكش ها هنوز به قوت خود باقي است.  اين 
عضو شوراي شهر در تشريح مشكل هواكش هاي خط 7 تصريح 
كرد: هواكش هاي مياني در داخل تونل هاي قطار همه مس��دود 
هس��تند، فرآيند تهيه هواكش ها هن��وز در مرحله تملك زمين 
خارج از تونل اس��ت و پس از آن تاسيس��ات نصب خواهد شد. 
 از س��وي ديگر خط 7 بايد از 19 پس��ت برق بگي��رد، اما فقط
 2 پس��ت موجود اس��ت، البته باتوجه به ظرفيت خط، در حال 

حاضر اين دو پست جوابگوي نياز خط 7 است. 
او در پاس��خ به اين س��وال كه پله هاي فرار در چه شرايطي 
قرار دارند، گفت: براس��اس اظهارات آقايان درمواقع اضطراري، 
مس��يرها قابليت دسترسي امدادرس��اني به مسافران را دارند. با 
اي��ن حال به گوش ما رس��يده، در خطوط فع��ال مترو، درهاي 
خروج اضطراري به س��طح خيابان قفل است و جا دارد در اين 
زمينه ني��ز تمهيداتي صورت بگيرد، چراك��ه مي تواند درمواقع 
خطر مش��كل زا باشد.  اين عضو شوراي شهر در ادامه سخنانش 
در م��ورد بح��ث هواكش ها گفت: در گزارش��ي ك��ه در صحن 
علن��ي خواندم ذكر ش��ده بود؛ فق��ط 14 درص��د از هواكش ها 
نصب ش��ده اند، اين درحالي اس��ت كه 10 درصد به فاز طراحي 

اختصاص دارد، پس فقط 4 درصد اجرايي شده است. 

وزارت كشور در اطالعيه يي ادعاي برخي رسانه ها مبني 
بر عدم حمايت دولت از مترو را رد كرد. 

 به گزارش ايس��نا، مركز اطالع رس��اني و امور بين الملل 
وزارت كش��ور در يك يادداشت رسانه يي با رد برخي اخبار 
منتش��ر ش��ده در برخي رس��انه ها با تيتر: »دول��ت مترو را 
ورشكس��ته كرد« با مضم��ون عدم حمايت دول��ت از مترو 
تهران اعالم كرد: از ابتداي ش��روع طرح احداث مترو تهران 
تاكنون و براس��اس مبالغ مصوب در بودجه هاي س��نواتي با 
عنوان طرح هاي تملك دارايي سرمايه يي، دولت به تعهدات 
خ��ود عمل ك��رده و مبلغ 092، 19 ميلي��ارد ريال به مترو 
تهران پرداخ��ت كرده اس��ت. همچنين ش��هرداري تهران 
مبلغ 1000ميليارد تومان اوراق مش��اركت انتشار كرده كه 

تضمين بازپرداخت 50درصد اصل و سود آن برعهده دولت 
اس��ت. به عالوه تامي��ن مالي خط 4 مترو ته��ران از طريق 
فاينانس و به مبلغ 965 ميليون دالر انجام شد كه دولت در 
حال بازپرداخت 50درصد اصل و هزينه هاي باالسري است. 
 درخصوص كمك به شركت بهره برداري، در حال حاضر 
اقدامات الزم براي تامين و خريد 630دستگاه واگن مترويي 
ب��ه ارزش 630 ميليون يورو توس��ط دول��ت در حال انجام 
اس��ت. همچنين طب��ق مصوبه اخير ش��وراي اقتصاد مورخ 
96/3/۸ مبلغ 9.۸ س��نت براي هر س��فر مترويي و در كل 
مبلغ 000، 500، 421، 1 دالر س��هم مت��رو تهران درنظر 
گرفته ش��ده كه طي س��ال هاي بهره برداري از طرف دولت 

پرداخت خواهد شد. 

نواقصخط۷متروهنوزبرطرفنشدهاست

ردادعايعدمحمايتدولتازمتروتهران

منص��ور نويري��ان قائم مقام س��ازمان حمل و نق��ل و ترافيك 
ش��هرداري تهران گفت: حمل و نقل پاك يعن��ي اول پياده روي، 
بعد دوچرخه سواري، بعد از آن استفاده از مترو و اتوبوس كه جزو 
وس��ايل حمل و نقل عمومي هس��تند.  به گزارش فارس، نويريان 
گف��ت: بايد دوچرخه به يك خواس��ته مردمي تبديل ش��ود. بايد 
بپذيريم كه براي بهبود وضعيت تهران از ش��هري پر از ترافيك و 
آلودگي هوا بايد به استفاده از دوچرخه و وسايل حمل و نقلي پاك 
روي بياوريم.  وي ادامه داد: حمل و نقل پاك يعني اول پياده روي، 
بعد دوچرخه سواري، بعد از آن استفاده از مترو و اتوبوس كه جزو 

وسايل حمل و نقل عمومي هستند. 
قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران بيان 
كرد: وقتي مردم خواستند محيط زندگي شان سالم باشد، وقتي كه 
سالمت ش��ان مهم تر از هر چيز ديگري براي شان شد، آن زمان ما 

موفق مي شويم به سمت حمل و نقل پاك قدم  برداريم. 
همچنين رضا تقي پور س��خنگوي شوراي اسالمي شهر تهران 
نيز خواس��تار فرهنگ سازي براي اس��تفاده شهروندان از دوچرخه 
ش��د و با اش��اره به اينكه زمينه س��ازي هاي الزم براي استفاده از 
دوچرخه س��واري در شهر تهران صورت نگرفته است، گفت: تغيير 
ديدگاه از وسيله نقليه همچون خودرو و موتورسيكلت به دوچرخه 

نياز به زيرساخت هاي فرهنگي دارد. 
رضا تقي پور درباره استفاده از دوچرخه در معابر عمومي اظهار 

كرد: اين موضوع در سطح شهر مغفول نمانده است. 
وي با اشاره به اينكه تجربيات ناموفقي در گذشته براي استفاده 
از دوچرخ��ه در ترددهاي ش��هري داش��ته ايم، گفت: ش��هرداري 
براي توس��عه اس��تفاده از دوچرخه مكان هاي��ي را ايجاد كرد و در 
كيوس��ك هايي دوچرخه راي��گان نيز ارائه داد و مس��يرهاي ويژه 
دوچرخه س��واري مش��خص ش��د. ولي با وجود تمام اين اتفاقات، 
با توجه به اينكه فرهنگ س��ازي مناس��بي در استفاده از دوچرخه 
ص��ورت نگرفته بود، به همين دليل ش��اهد اتفاقات خوبي در اين 

زمينه نبوديم. 

سخنگوي شوراي اسالمي ش��هر تهران افزود: تغيير ديدگاه از 
وس��يله نقليه همچون خودرو و موتورسيكلت به دوچرخه نياز به 
زيرس��اخت هاي فرهنگي دارد، قبل از اينكه سخت افزارهاي آن را 
مهيا كنيم و در حال حاضر تالش هاي گذشته به همين دليل موفق 

نبوده است. 
تقي پور اظهار كرد: براي ايجاد اين فرهنگ مناس��ب بايد تمام 
دستگاه ها از ظرفيت هاي خود استفاده كنند تا شهروندان تهراني 

بيشتر بتوانند از دوچرخه استفاده كنند. 
محسن پيرهادي عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر تهران 
نيز اظهار كرد كه بسترهاي الزم براي استفاده از دوچرخه در شهر 

تهران فراهم شده است. 
به گزارش فارس، محس��ن پيرهادي درباره استفاده شهروندان 
از دوچرخه در س��طح شهر تهران، اظهار كرد: بسترهاي الزم براي 

استفاده از دوچرخه در شهر تهران فراهم شده است. 
وي ادامه داد: متاس��فانه شهروندان مسير مشخص شده براي 
دوچرخه سواران را رعايت نمي كنند و در اين مسير وسايل نقليه يي 
چون موتورسيكلت و خودرو تردد مي كنند كه ممكن است امنيت 

دوچرخه سواران را به خطر بيندازد. 
مس��يرهاي  در  الزم  فرهنگ س��ازي  ب��ا  اف��زود:  باي��د  وي 
دوچرخه سواري فقط دوچرخه س��واران تردد كنند و موتورسواران 

و خودروها در حريم آنها تجاوز نكنند. 
پيرهادي درباره كمپين از خودمان شروع كنيم نيز گفت: بايد 
مردم نسبت به مسائل اجتماعي و خدماتي حساسيت بااليي داشته 
باشند ولي آن قدر كه سياست زدگي در جامعه ما پررنگ شده است 
به مباحث اجتماعي و همگرايي عمومي در حوزه اداره شهر توجه 

نشده است. 
وي گفت: همه مردم بايد تصميم بگيرند به فضاي سبز احترام 
بگذارند، كمتر از خودرو تك سرنش��ين اس��تفاده كنند، از وسايل 
حمل و نقل عمومي بيشتر استفاده شود و قطعا اگر مردم نسبت 
به مسائل شهري دغدغه بيشتري داشته باشند موفق خواهيم شد. 

هابيل درويش مديرعامل ش��ركت مترو تهران، درباره بدهي 
مترو به پيمانكاران، گفت: مترو به پيمانكاران بدهكار نيست اما 
بعضي پيمانكاران مطالبات خود را دريافت كرده ولي پول را به 

كارگران پرداخت نكرده اند. 
به گزارش مهر، هابيل درويش با اشاره به پرداخت مطالبات 
پيمانكاران مترو اظهار كرد: روالي در مترو وجود دارد كه طبق 
آن پيمانكاران كار مي كنند و ماهانه صورت حساب كاركرد خود 
را به مش��اور پروژه ارائه مي كنند و پ��س از تاييد، كاركرد آنها 

توسط مترو پرداخت مي شود. 
مديرعام��ل مترو تهران با بيان اينكه مترو به كس��ي بدهكار 
نيست، افزود: تقريبا به كسي بدهكار نيستيم. بعضي پيمانكاران 
مطالبات خود را درياف��ت كرده اما پول را به كارگران پرداخت 

نكرده اند. با وجود اينكه اين موضوع به مترو مربوط نيس��ت اما 
تا آنجا كه از اين موضوع مطلع شويم پيگيري خواهيم كرد. 

وي ادامه داد: در برخي موارد متوجه نمي شويم كه پيمانكار 
پول كارگران را پرداخت نكرده كه اين مساله پيگيري مي شود، 
از اين رو، هر كس��ي براي مترو كار كن��د حق و حقوق خود را 

دريافت مي كند. 
دروي��ش همچنين درب��اره مطالبات پيمان��كار خط 3 مترو 
ته��ران نيز كه دو هفته پيش توس��ط در صحن علني ش��وراي 
شهر تهران توسط اعضاي كميسيون عمران نسبت به آن تذكر 
داده شده بود، گفت: تمام مطالبات پيمانكار اين پروژه پرداخت 
شده حال اينكه اگر كاركرد كارگران پرداخت نشده ما اطالعي 

نداريم.

دوچرخهسواريبهيكخواستهمردميتبديلشود
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صنعت، معدن و جتارت14
نگراني از تكرار »تجربه تلخ« 

كارت اعتباري خريد 
تسنيم   دبيركل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران با 
بيان اينكه نبايد واقعيت تلخ كارت اعتباري خريد كاالي 
ايراني دوباره تكرار ش��ود، گفت: بانك مركزي به روشني 
اعالم كند در طرح جديد چه ميزان اعتبار را براي كارت 
اعتباري درنظر گرفته اس��ت. حبيب اهلل انصاري با اعالم 
اينكه قرار بود در كارت اعتباري 3 ش��رط اجرايي شود، 
گفت: براس��اس توافق��ات به عمل آمده باي��د اين كارت 
مشمول همه افراد جامعه شده و فقط صرف خريد كاالي 
ايراني ش��ود. همچنين مقرر بود فق��ط كارخانجاتي كه 
مجوز رسمي توليد دارند امكان فروش محصوالت خود 
را پيدا كنند ولي اين موضوع هم اجرايي نش��د به نحوي 
ك��ه بانك مرك��زي محدوديت هايي را براي مش��مولين 
كارت اعتب��اري درنظ��ر گرفته و حتي س��قف آن را از 
10ميليون به 6ميليون كاهش داد. انصاري با اش��اره به 
اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعمال تغييرات 
بانك مركزي نقش��ي نداش��ت، افزود: اعم��ال تغييرات 
متعدد در كارت اعتباري باعث ش��د تا نه تنها اين طرح 
اجراي مناسبي نداشته باشد بلكه به نتايج مطلوب خود 
در افزايش تقاضا در س��طح بازار نيز دس��ت پيدا نكنيم. 
 وي ب��ا تاكيد بر اينكه كارت اعتباري خريد كاالي ايراني

 ب��ر پايه يك سيس��تم اصولي اجرايي نش��د، گفت: در 
آن مقطع بعضا واحدهاي��ي امكان فروش كاالي خود را 
پيدا كردند كه اصال مجوز رسمي توليد نداشتند همين 
موضوع باعث شد تا بي اعتمادي در ميان توليدكنندگان 
ب��راي ش��ركت در اين طرح ايج��اد ش��ود. وي با اعالم 
اينك��ه اين يك واقعيت تلخ بود كه همه توليدكنندگان 
نتوانس��تند در طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني 
حضور داش��ته باش��ند، گفت: اگر قرار اس��ت اين طرح 
بازاجرايي ش��ود بايد يك اصالح اساس��ي در آن صورت 
گيرد. امروز اين پرسش مطرح است كه اين كارت تا چه 
ميزان اعتبار داشته و آيا تضميني در عدم تغيير  آن وجود 
دارد يا خير. آيا مس��ووالن ب��راي اين طرح اراده دارند يا 
اينكه همانند طرح قبلي درگير اختالف نظرها خواهد شد. 
انصاري اضافه كرد: امروز همچنان درگير ركود هس��تيم 
و بايد به فكر افزايش قدرت خريد مردم باش��يم. در اين 
رابطه مسووالن بايد سياست روشن خود را اعالم كنند. 

توزيع سيگار بدون مجوز 
قاچاق است

ش�اتا   رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 
كش��ور اعالم كرد: مطاب��ق قانون و ضواب��ط مربوطه در 
ح��ال حاضر توزيع محص��والت دخاني ب��ا 3 نوع مجوز 
سراس��ري، مجوز اس��تاني و پروانه خرده فروش��ي انجام 
مي پذيرد. علي اصغر رمزي گف��ت: در صورتي كه عرضه 
و فروش س��يگار و محصوالت دخاني بدون مجوز صورت 
گيرد قاچاق محسوب مي شود و عالوه بر برخورد قانوني 
به عنوان قاچاق و ضبط سيگار و جرايم مربوطه مشمول 
جراي��م موضوع تخل��ف توزيع خارج از ش��بكه مجاز نيز 
خواه��د بود. وي اف��زود: توزي��ع خارج از ش��بكه مجاز 
مش��مول ماده 18 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
و جرايم نيز مي ش��ود و تا 6 برابر ارزش سيگارهاي ضبط 
شده جريمه مي شوند و تعطيلي محل كسب براي مدت 
6ماه را نيز در پي دارد. رمزي با اش��اره به طرح تش��ديد 
مبارزه با قاچاق محصوالت دخاني در سطح عرضه و آغاز 
تشديد بازرسي ها از صنوف و توزيع كنندگان محصوالت 
دخاني، گفت: اخذ مجوزهاي مربوطه در كوتاه ترين زمان 
براي خرده فروش��ان واجد ش��رايط حتي در يك روز نيز 
ميسر اس��ت و صنوف مجاز كه شامل س��وپرماركت ها، 
خواربارفروش��ان و سقط فروش��ان هس��تند، مي توانند با 
مراجعه به اتحاديه ذي ربط يا درگاه الكترونيكي »ايرانيان 
اصناف« اق��دام به اخذ پروانه خرده فروش��ي محصوالت 
دخان��ي كنند ت��ا از ضبط محصوالت دخان��ي، جرايم و 

تعطيلي محل كسب خود جلوگيري كنند. 
 وي تاكيد كرد كه دارندگان مجوز كش��وري صرفا 
مج��از به توزيع محصوالت دخان��ي به دارندگان مجوز 
اس��تاني هس��تند و در صورت��ي كه دارن��دگان مجوز 
كش��وري اقدام به توزيع سيگار و محصوالت دخاني به 
فاقدين مج��وز كنند، تخلف تلق��ي و مجوز آنها باطل 
خواهد ش��د كه در طول س��ال گذش��ته چن��د مورد 
مش��اهده و مجوز آنها باطل ش��د. رم��زي درخصوص 
دارندگان مجوز اس��تاني هم گفت كه دارندگان مجوز 
اس��تاني ه��م صرفا مجاز ب��ه توزيع محص��والت خود 
به خرده فروش��اني هس��تند كه پروانه خرده فروش��ي 
محصوالت دخان��ي را دريافت كرده اند و تاكنون بيش 
از 30هزار واحد صنفي پروانه خرده فروشي محصوالت 
دخاني را درياف��ت كرده اند و در صورتي كه دارندگان 
مجوزهاي اس��تاني اقدام به توزيع سيگار و محصوالت 
دخاني بين صنوف فاقد پروانه خرده فروشي محصوالت 

دخاني كنند، مجوز آنها ابطال خواهد شد. 

محدوديت سرمايه گذاري 
چيني ها در قشم

فارس   مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد قش��م با 
اش��اره به اينكه تقاضاي س��رمايه گذاري چيني ها در 
قش��م بس��يار وس��يع بود، گفت: انتظارات آنها براي 
س��رمايه گذاري در قشم بسيار زياد است كه ما دامنه 
انتظارات آنها را محدود كرديم. س��رمايه گذاري آنها 
بيش��تر در بخش هاي پوشاك، مبلمان، ايرالين ، نفت 

و گاز محدود شده است.
حميدرضا مومني افزود: اخي��را توافقنامه يي بين 
ايراني ه��ا و چيني ها منعقد و از آنها خواس��ته  ش��د 
براس��اس توافقنامه كار محدود و عملياتي ش��ود كه 

فكر مي كنم امسال به نتايجي دست يابيم.
مديرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد قش��م با بيان 
اينك��ه حج��م س��رمايه گذاري چيني ه��ا در قش��م 
هنوز قابل پيش بيني نيس��ت، گف��ت: چيني ها براي 
س��رمايه گذاري  به دنبال مزيت ها هس��تند و براي هر 
نوع سرمايه گذاري در قشم ابراز عالقه مندي كرده اند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه چيني ه��ا عالقه من��د ب��ه 
سرمايه گذاري در بخش فوالد هستند، بيان كرد: در 
اين زمينه هم با چيني ها كار مشترك در حال انجام 
اس��ت. مومني اظهار كرد: اگر ساخت پل خليج فارس 
به چيني ها واگذار شود، قطعا براي سرمايه گذاري در 
بخش فوالد هم وارد عمل مي ش��وند، زيرا ساخت پل 
زماني مي تواند اقتصادي باش��د كه ساالنه 15ميليون 
ت��ن ب��ار از روي آن عب��ور كن��د و ف��والد مي تواند 
چني��ن ماموريتي را انجام دهد. مديرعامل س��ازمان 
منطقه آزاد قش��م با بيان اينكه ديدگاه ما نس��بت به 
س��رمايه گذاري چيني ها مثبت است، گفت: شرايط را 

براي سرمايه گذاري  آنها مهيا مي كنيم. 

روي خط خبر

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 50 ساله شد

نيم قرن در آرزوي 
صنعتي شدن

اتاق تهران با بررسي »وضعيت تجارت فرامرزي ايران« پيشنهاد كرد

10 گام تسهيل تجارت خارجي
تعادل  

چن��دي پيش 5 اتاق بزرگ كش��ور از اتاق ايران 
ماموري��ت گرفتن��د ك��ه 5 ش��اخص از اصلي ترين 
ش��اخص هاي فضاي كس��ب وكار را مورد بررس��ي و 
مطالعات مقايس��ه يي با س��اير كش��ورها قرار دهند 
ت��ا راهكاره��اي منطقي ب��راي بهب��ود وضعيت اين 
ش��اخص ها در ايران ارائه شود. در همين راستا، اتاق 
ته��ران گزارش خ��ود درباره »وضعي��ت رويه فعلي 
تج��ارت فرام��رزي ب��ه تفكي��ك واردات و صادرات، 
مش��كالت موج��ود و راهكاره��اي پيش��نهادي« را 
ارائه كرد. توس��عه تجارت فرام��رزي ايران در فضاي 
پس��اتحريم، يكي از مهم تري��ن ماموريت هاي كاري 
متوليان تجاري كش��ور به ش��مار مي رفت؛ به طوري 
كه مس��ووالن امر در تالش هس��تند با تسهيل روند 
صادرات و واردات، هزينه هاي تجاري را كاهش داده 
و در مقاب��ل، افزايش تبادالت تج��اري را رقم بزنند. 
حال اگرچه براساس آخرين گزارش بانك جهاني در 
س��ال 2017 ميالدي، رتبه تجارت فرامرزي ايران با 
يك پله صعود از 171 به 170 در س��ال 2017 ارتقا 
يافته اس��ت، اما همچنان رتبه ايران در اين شاخص 
در مقايس��ه با ساير كش��ورها، پايين است. از داليل 
عملكرد ضعيف ايران در ش��اخص تجارت فرامرزي، 
مي ت��وان به »هزينه باالي انطب��اق مرزي صادرات و 
واردات« و » زماني كه براي انطباق اس��ناد در ايران 
صرف مي شود«، اش��اره كرد. اما واكاوي اتاق تهران 
در مورد وضعي��ت تجارت فرامرزي نش��ان مي دهد 

كه بخش قابل توجهي از پرسش��نامه هايي كه بانك 
جهاني در مورد ش��اخص هاي محيط كس��ب وكار از 
فع��االن اقتصادي اي��ران دريافت مي كند، از س��وي 
فع��االن اقتص��ادي ايران به ط��ور دقي��ق و آگاهانه 
تكمي��ل نمي ش��وند. از اين رو، آموزش اين مس��اله 
مي تواند راهكار خوبي براي ارس��ال اطالعات درست 
از اقتصاد كش��ور به بانك جهاني باش��د. اتاق تهران 
در ارزيابي هاي��ي ك��ه انج��ام داده، به ارائ��ه 10گام 
پييش��نهادي براي سرعت بخشي به تجارت خارجي 
و بهبود رتبه تجارت فرامرزي ايران، پرداخته است. 

 وضعيت ايران در تجارت فرامرزي
بانك جهاني از س��ال 2004، هر ساله گزارشي در 
رابطه با سنجش »شاخص سهولت انجام كسب وكار« 
منتش��ر مي كند كه در آن كش��ورهاي جهان از نظر 
محيط حقوقي و اداري كس��ب وكار مورد مقايسه قرار 
مي گيرند. شاخص س��هولت انجام كسب وكار خود از 
10شاخص تشكيل ش��ده كه يكي از اين شاخص ها، 

»تجارت فرامرزي« است. 
»نماگر تجارت فرامرزي« رويكرد جديدي اس��ت 
كه بانك جهاني با استفاده از روش شناسي جديد زمان 
و هزينه مرتبط با 3 دس��ته از فرآيندهاي الزامي براي 
صادرات و واردات، ش��امل »انطباق اس��نادي، انطباق 
مرزي و حمل ونقل داخل��ي« را ارزيابي مي كند. رتبه 
ايران در ش��اخص تج��ارت فرامرزي طي س��ال هاي 
2007 تا 2017 حاكي از اين اس��ت كه بهترين رتبه 

ايران در اين ش��اخص در سال 2007 به دست آمده 
كه ايران توانسته بين 175كشور رتبه 87 را به دست 
آورد و در جايگاه مناسب تري قرار بگيرد و رتبه ايران 
در س��ال 2015، از بين 189 كشور، 148 بوده است. 
از س��ويي، ايران در سال 2016 بين 189 كشور رتبه 
167 را به دس��ت آورده اس��ت. اين در شرايطي است 
كه ايران در س��ال 2016 در مقايسه با سال 2015 با 
19 پله تنزل مواجه شده و اين نشان دهنده آن است 
كه تجارت با ايران دش��وارتر شده است. حال براساس 
جديدترين گزارش بانك جهاني، اگرچه رتبه تجارت 
فرام��رزي با يك پله صعود از 171 به 170 در س��ال 
2017 ارتقا يافته اس��ت، اما همچنان در مقايس��ه با 

ساير كشورها در وضعيت مناسبي قرار ندارد. 
براس��اس بررس��ي مقايس��ه يي بان��ك جهاني در 
س��ال 2017، هزينه و زم��ان معطلي ب��راي واردات 
و ص��ادرات كاال در اي��ران باالت��ر از اس��تانداردهاي 
جهاني اس��ت. كارشناس��ان در تحليل اي��ن فرآيند، 
»ص��دور مجوزهاي مختلف براي ص��ادرات و واردات 
كاال«، »تع��دد س��ازمان هاي مجوزدهن��ده«، »تعدد 
رويه هاي گمركي«، »رسوب كاال در گمركات كشور« 
و»نپذيرفتن استانداردهاي بين المللي از سوي ايران« 
را ج��زو عوام��ل مزاحم و دخيل در رون��د صادرات و 
واردات كش��ور عنوان مي كنند كه سبب وقت كشي و 
تضعيف رتبه ايران در تجارت فرامرزي ش��ده است. از 
سوي ديگر، اگرچه متوليان تجاري، در سال هاي اخير 
تالش كردند كه روند تجارت كش��ور را تس��هيل و در 

اين زمينه نيز اقدامات موثري چون ايجاد پنجره واحد 
تجاري و س��امانه جامع گمركي را در دستور كار قرار 
دادند، اما هنوز نتوانسته اند اين شكاف عميق در رتبه 
تجارت فرامرزي كش��ور را در مقايسه با ساير كشورها 

پركنند. 
از  اي��ن رو، يك��ي از ماموريت ه��اي پارلمان بخش 
خصوصي كش��ور به ات��اق تهران، »بررس��ي وضعيت 
تج��ارت فرامرزي« ب��ود تا از اين طري��ق چالش ها و 
مشكالت ايران در تجارت جهاني مورد ارزيابي و رصد 
قرار گيرد و از سوي ديگر، بتوان مسير را براي تجارت 

بهتر با دنيا هموار كرد. 
تحلي��ل اتاق ته��ران در م��ورد »وضعيت تجارت 
فرامرزي و برون مرزي كس��ب وكار« كه طبق گزارش 
بانك جهان��ي، ايران رتبه پاييني در آن دارد، نش��ان 
مي دهد كه بخش قابل توجهي از پرسش��نامه هايي كه 
بانك جهاني درمورد ش��اخص هاي محيط كسب وكار 
از فع��االن اقتصادي ايران دريافت مي كند، از س��وي 
فعاالن اقتصادي ايران به طور دقيق و آگاهانه تكميل 
نمي ش��وند. از اي��ن رو، آموزش اين مس��اله مي تواند 
راهكار خوبي براي ارس��ال اطالعات درست از اقتصاد 
كش��ور به بانك جهاني باش��د. همچنين براساس اين 
گزارش، مقايس��ه وضعيت ايران با كشورهاي منطقه، 
كشورهاي هم سطح ايران كه از نظر تجارت فرامرزي 
شرايط بهتري دارند و كشورهاي پيشرو در امر تجارت 
فرام��رزي از بخش هاي كليدي اين گزارش به ش��مار 
مي آيد ك��ه مي توان ب��ا اقدامات اين كش��ورها براي 
بهبود ش��اخص موردنظر آشنا ش��د. در اين گزارش، 
»تايي��د گواهي فني بازرس��ي براي تج��ارت و حذف 
گواه��ي انطباق كاالهاي واردات��ي و صادراتي، اصالح 
كارم��زد اس��تاندارد در امر تجارت، ساده س��ازي الزام 
صدور وكالتنامه رسمي براي كارگزار گمركي، تسهيل 

فرآيند تهيه و ارائه گواهي بازرسي، كاهش اسناد الزم 
براي پذيرش اظهارنامه، ساده سازي فرم اظهارنامه ها، 
تس��ريع ظهرنويسي اس��ناد گش��ايش اعتبار، اصالح 
كارمزد ثبت سفارش، تعيين دقيق مسيرهاي سه گانه 
واردات و صادرات، تعميم روش هاي تسهيل تجارت به 
كل واردات و ص��ادرات كاال و حذف فرآيندهاي زائد« 
به عنوان بخش��ي از پيش��نهادات براي بهبود وضعيت 

كشور در اين شاخص عنوان شد. 
پ��س از ارائه گ��زارش اتاق، نظر اعض��اي اتاق اين 
بود كه پيش��نهادات به طور كامل ارائه ش��وند به اين 
معنا كه مش��خص باشد براي اصالح هر كدام بايد چه 
ماده قانوني مدنظر ق��رار بگيرد. به گفته آنها در روند 
اص��الح فرآيندها افرادي از اتاق هاي سراس��ر كش��ور 
درنظر گرفته ش��وند كه پرسشنامه ها را دقيق و كامل 

تكميل كنند. 
از طرف��ي باي��د تعيين تكليف وضعيت و مس��ائل 
مربوط به حمل ونقل كش��ور را در اولويت قرار دهيم. 
همچنين عضويت در اتحاديه هاي اقتصادي و گمركي 
بين المللي كه در تعيين رتبه كش��ور از نظر مطالعات 
جهاني، اثرگذار است را خواستار شدند. كيوان كاشفي 
عضو هيات رييسه اتاق ايران هم در جمع بندي مطالب 
عنوان شده در اين جلس��ه، تاكيد كرد: گزارش تهيه 
شده بايد براساس نظراتي كه مطرح شد، اصالح شود 
س��پس دراختيار اتاق ايران قرار گيرد تا كميسيون ها 
و تش��كل هاي مربوطه نيز بررس��ي هاي الزم را روي 
آن داشته باش��ند تا درنهايت گزارش كامل و دقيقي 
در اختيار داشته باش��يم و براساس آن برنامه ريزي و 
هدف گذاري كنيم. به اعتقاد اين عضو هيات رييس��ه 
اتاق ايران الزم اس��ت بين بخش هاي مختلف دولتي 
مرتبط با موضوع و ساير اتاق ها هماهنگي شكل بگيرد 

تا كار به نحو بهتري جلو برود. 

تعادل 
»ايدرو« 50 س��اله شد؛ س��ازماني كه در نيم قرن 
گذشته 250طرح صنعتي را در كشور اجرايي كرده و 
هم اكنون نيز 18طرح صنعتي را براي سال جاري در 
دست اجرا دارد؛ اگرچه ايدرو در تمام اين سال ها نقش 
پررنگي در ورود بسياري از صنايع مادر و نوسازي آنها 
برعهده داش��ته اما بعضا نيز مورد انتق��اد قرار گرفته 
اس��ت. اكنون با گذش��ت نيم قرن از فعاليت »ايدرو« 
اين سوال مطرح است كه اين نهاد صنعتي چه نقشي 
براي توسعه صنعت در آينده ايفا خواهد كرد؟. مسعود 
نيلي تهيه كننده س��ند اس��تراتژي توسعه صنعت در 
پاس��خ به اين پرس��ش مي گويد: واكاوي نقش ايدرو 
در توس��عه آينده صنعتي كش��ور از دو جهت چندان 
س��اده به نظر نمي رسد؛ از يك  سو، كشور همچنان از 
نبود يك مدل توسعه صنعتي رنج مي برد كه اين خود 
يك خأل بزرگ در اقتصاد كشور به شمار مي رود. اين 
در ش��رايطي است كه با وجود تدوين سند استراتژي 
توسعه صنعتي از س��ال 80 به بعد هنوز راه به جايي 
نبرديم. از سوي ديگر نزديك به دو دهه است كه هنوز 
اتفاق نظري در مورد ماموريت هاي اين سازمان وجود 
ندارد. به گفته مشاور اقتصادي رييس جمهور، صنعت 
ايران ط��ي دهه هاي مختلف بين دو مرز اس��تراتژي 
جايگزيني واردات و خودكفايي حركت كرده اس��ت. 
نيل��ي، كوچك ش��دن ب��ازار و كاهش تقاض��اي بازار 
داخلي را علل كاهش رش��د صنعت مي داند و معتقد 
اس��ت كه مشكل واحدهاي صنعتي جدي تر از تامين 
نقدينگي اس��ت. حال  آنكه مشكل ثابت ماندن تقاضا، 
جدي تر از مشكل نقدينگي است. از اين رو تنها راهكار 
ممك��ن، اتخاذ رويك��رد صادرات و برونگرايي اس��ت. 
البته اين دگرديس��ي از نگاه نيل��ي به صورت طبيعي 
و خودبه خ��ود رخ نمي ده��د و نياز اس��ت تا از منظر 
ديپلماسي اقتصادي و سياست گذاري كالن اقتصادي 
بستر براي اين تغييرات هموار شود. پرسش ديگر كه 
در اين زمينه قابل طرح است اينكه چه تحوالتي بايد 
صورت گيرد و متولي اين امر كيست؟ نيلي همچنين 
در پاس��خ به آن، خواهان بازساي و تغيير بازنگري در 
اهداف و ماموريت اين نهاد صنعتي است و بر اين باور 
است كه برخي ماموريت ها كه اكنون در ايدرو جاري 
است تناسبي با چرايي تاسيس آن ندارد؛ حال چنانچه 
اين س��ازمان خود را از بند اي��ن ماموريت هاي فرعي 
جدا كرده و روي دو رسالت اصلي؛ يعني به همرساني 
كسب وكارها در صنعت داخلي و جذب سرمايه گذاري 
خارج��ي به منظ��ور اصالح س��اختار، ارتقاي س��طح 
تكنولوژي و بهبود ساختار اداره بنگاه ها« متمركز شود، 
مي تواند صنعت كش��ور را از تل��ه اي كه به آن دچار 
ش��ده كه در آينده ممكن اس��ت ب��ه تله فقر مبدل 

شود، نجات دهد.

 مديران ناكارآمد، صندلي خود را واگذار كنند
مراس��م پنجاهمين س��الگرد تاس��يس س��ازمان 
گس��ترش روز گذش��ته با حض��ور مش��اور اقتصادي 
رييس جمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت و متولي 
ايدرو برگزار شد. اين سازمان درحالي نيم قرن از عمر 
و فعاليت را پشت سر مي گذارد كه در روزهاي ابتدايي 
تاس��يس رس��الت ايجاد صنعت در كش��ور را داشت؛ 
اگرچه در س��ال هاي پس از آن برخي نقش سياس��ي 
به ايدرو نسبت دادند اما به گفته محمدرضا نعمت زاده 

بايد اجازه دهيم تا اين سازمان وظيفه خود را ايفا كند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اينكه در 
قانون رفع موانع توليد، رقابت پذيري به تصويب رسيد 
كه س��ازمان توسعه يي در قالب اساسنامه قانوني خود 
انج��ام وظيفه كنند به مديران توصيه كرد كه وظيفه 

اصلي خود را فراموش نكنند. 
وي ادام��ه داد: قواني��ن ب��راي اي��ن اس��ت كه 
مسووالن بتوانند به وظيفه شان عمل كنند. در سال 
93 حدود 35مورد از مصوبات دولت قبل را اصالح 
يا لغو كرديم كه مانع كس��ب وكار بخش خصوصي 
و دولت بود و در قالب رفع موانع توليد نيز مواردي 
را اضاف��ه كرديم و مجلس نيز برخي موارد را اضافه 
ك��رد كه بعضي از آنها مفي��د بود و بعضي نيز مفيد 
نبود. وزي��ر صنعت ادامه داد: از مجلس مي خواهيم 
كه در قالب  اقتصاد مقاومتي اگر موانعي براي كسب 

وكار مردم وجود دارد آن را برطرف كند. 
نعمت زاده با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي بايد 
توانمند باشد، گفت: ما بايد مكمل بخش خصوصي 
باش��يم ولي به عنوان دستگاه دولتي نيز بايد كمك 
كني��م كه بخ��ش خصوصي توانمند ش��ود. ديدگاه 
رقابت با بخش خصوصي يا كار كردن موازي با اين 

بخش را بايد كنار بگذاريم. 
وي در ادامه به دس��تور مقام معظم رهبري براي 
اختصاص 25درصد از درآمد نفتي كش��ور به صندوق 
توسعه ملي و كمك به توانمندسازي بخش خصوصي 
از طري��ق اين صندوق اش��اره كرد و گفت: چند وقت 
پيش نيز رهبري در جلسه يي باز هم بر استفاده بخش 
خصوصي از تسهيالت اين صندوق تاكيد كردند. وزير 
صنع��ت ادام��ه داد: گاهي با عوض ك��ردن يك كلمه 
مي تواني��م كاره��ا را پيش ببريم؛ مثال در گذش��ته با 
تغيير كلمه »كمك به بخش خصوصي« به »پشتيباني 
از بخش خصوصي« توانس��تيم كارها را جلو ببريم و 
مديران كشور بايد راهي براي انجام كارها پيدا كنند. 

نعمت زاده همچنين با اشاره به انتقادات مطرح  شده 
از سوي رييس سازمان گسترش مبني بر وجود برخي 
انتق��ادات و ايجاد مانع براي انجام بخش��ي از كارهاي 
س��ازمان گس��ترش گفت: اينكه بگوييم فالني ايراد 
گرفته و ما نيز كار نكنيم، درست نيست. بايد كار كنيم 
و اال بايد ميز و صندلي خود را به ديگران بسپاريم. وي 
همچنين با بيان اينكه صنعتي كه با خارجي ها رقابت 
كند نداريم، گفت: در سال هاي پيش عنوان كرديم كه 
با روش هاي سنتي نمي توانيم صنعت را رشد دهيم به 
همين دليل با دانشگاه هاروارد صحبت كرديم و پس 
از آن موسس��ه يي براي پ��رورش مديران آينده بخش 

خصوصي ايجاد شد. 
وزير صنعت با تاكيد بر اينكه فقط كتاب خواندن 
انس��ان را مدير نمي كند، گفت: قبال گفتيم كه بايد 
مدير صادراتي وارد كش��ور كني��م اما عده يي انتقاد 
كردند. نعم��ت زاده اظهار كرد: مثال در رش��ته هاي 
پيش��رفته يي مانند خودروس��ازي، مدي��ر صادراتي 
نداريم كه اين مس��اله را عنوان كرديم ولي عده يي 
پنبه در گوششان گذاشتند و نمي شنوند. وي تاكيد 
ك��رد: جايي كه بلد نيس��تيم بايد ب��راي يادگيري 

تالش كنيم. 
از س��وي ديگر متولي ايدرو هم كه در اين مراسم 
حضور يافته بود از ايجاد 3711شغل مستقيم و 8هزار 
ش��غل غيرمستقيم در س��ال جاري خبر داد و گفت: 

درحال حاضر سازمان گسترش و نوسازي سازي صنايع 
ايران)ايدرو( 18طرح صنعتي با بودجه 6100 ميليارد 
توماني در دست اجرا دارد كه براي سال 1396 تعداد 
3711شغل مستقيم ايجاد مي كند كه اين عدد با در 
نظر گرفتن پروژه هاي پيمانكاري به طور غيرمستقيم 

به 8 هزار شغل خواهد رسيد. 
به گفت��ه منصور معظم��ي محدوديت ه��اي اين 
س��ازمان زياد اس��ت درحالي كه نبايد آن قدر دست 
و پ��اي ما را ببندند. امروز چي��زي كه اتفاق مي افتد، 
نظارت نيست؛ نمي شود هم كار كرد هم فحش خورد. 
معظم��ي اين را هم گفت كه ما نمي خواهيم از منابع 
دولتي استفاده كنيم؛ اما بايد بگويم ميلياردها تومان 

طلب داريم كه اميدواريم به زودي پرداخت شود. 
او همچنين گفت كه طي 50 سال گذشته حدود 
250طرح صنعتي توسط اين سازمان اجرا شده و حاال 
در مرحله دوم عمر ايدرو نيازمند بازتعريف در وظايف 
سازمان هستيم. معظمي با اشاره به مشكالت سازمان 
گسترش گفت كه امروز سازمان هاي توسعه يي وارث 
بدهي شركت هاي خود هستند كه در اين رابطه بايد 

گشايش هايي ايجاد شود. 
در سال هاي 80 به بعد س��ازمان هاي دولتي به 
جاي خصوصي سازي به شبه دولتي ها يا خصولتي ها 
واگذار شدند. او همچنين از دولت و مجلس شوراي 
اسالمي درخواس��تي داش��ت كه در ماموريت هاي 

جديد سازمان هاي توسعه يي همكاري الزم را داشته 
باش��ند. به عقيده او نبايد به س��مت ايجاد واحدها 
رف��ت؛ بلك��ه در اين زمينه بايد مدل مش��اركتي را 
دنبال كرد؛ چراكه در اين مدل س��هم مديريتي هم 

با شركت هاي خصوصي است. 
همچنين در اين مراس��م از مديران قبلي سازمان 
گسترش تقدير شد. مصطفي هاشمي طبا، بهزاد نبوي، 
علي اكبر تركان، ابوالحسن خاموشي، رضا ويسه، مهدي 
مفيدي، احمد قلعه باني، مجيد هدايت زاده، غالمرضا 
شافعي و رضا نوروززاده به عنوان مديران سابق سازمان 
گس��ترش مورد تقدير قرار گرفتند همچنين در اين 

مراسم از تمبر ايدرو رونمايي شد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در س��ومين نشست مشورتي و 
تخصصي صنايع كوچك با تش��كل هاي خصوصي به سهم 96درصدي 
بخش خصوصي در معادن و بنگاه هاي كوچك و متوس��ط اش��اره كرد 
و از تقويت حضور تش��كل هاي صنعت��ي در دولت دوازدهم خبر داد. به 
گزارش سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، علي يزداني 
گفت: برنامه گسترده يي براي تقويت حضور تشكل ها در دولت دوازدهم 
پيش بيني ش��ده كه در صورت ارائه راهكارهاي عملياتي از سوي بخش 

خصوصي مي توان شاهد تحول بزرگي در بخش توليد به ويژه صنعت در 
كشور بود.  وي گفت: مشكالت بخش صنعت بايد در گلوگاه ها و از سوي 
تشكل ها شناسايي شده و با ارائه راهكار به دولت معرفي شود؛ از اين رو، 
اين برنامه در قالب نقش محوري تش��كل ها در فعاليت هاي اقتصادي و 
صنعتي از همان ابتداي دولت دوازدهم اجرايي خواهد شد.  مديرعامل 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران همچنين از همكاري 
با موسسه اعتبارسنجي CRD ژاپن خبر داد و گفت: صنايع كوچك و 

متوسط براي دريافت خدمات از صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع 
كوچ��ك و نيز دريافت خدمات بانكي با مش��كل اعتبارس��نجي روبه رو 
هستند، بنابراين با همكاري اين موسسه در آينده نزديك تمام واحدهاي 
صنعتي كوچك و متوسط مي توانند اعتبارسنجي شوند.  يزداني با اشاره 
به موضوع تلفيق بانك ها گفت: پيش��نهاد تشكيل بانك صنايع كوچك 
در مجلس ش��وراي اسالمي راي نياورد، اما اكنون فرصت مناسبي است 
تا با مطرح ش��دن موضوع تلفيق بانك بتوانيم بانك توسعه  SME ها را 
تشكيل دهيم؛ از اين رو اساسنامه يي براساس چارچوب بانك صنعت و 
معدن تهيه و درخواست آن از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت براي 
طرح در مجلس ش��وراي اسالمي به دولت ارائه شده است.  وي با اشاره 

به اهميت استقرار مركز تجاري براي توسعه فعاليت هاي صنايع كوچك 
و متوسط گفت: فضايي به متراژ 1700 مترمربع از سوي اتاق بازرگاني 
چي��ن به صورت رايگان براي اس��تقرار مركز تج��اري صنايع كوچك و 
متوسط در يكي از بهترين برج هاي پكن اختصاص يافته است.  يزداني با 
اشاره به امضاي تفاهمنامه با سرپرست وزارت صنايع و معادن و وزير كار 
عراق تصريح كرد: براساس اين تفاهمنامه قرار است تا 10شهرك و ناحيه 
صنعتي احداث ش��ود كه در مذاكرات شفاهي 5مورد آن در استان هاي 
مرزي عراق به توافق رسيد؛ اما 8 شهرك صنعتي در استان هاي مرزي 
اي��ران با امكانات زيربنايي اوليه وجود دارد كه قابليت اس��تفاده در اين 

تفاهمنامه را دارد. 

ضرورت حضور بخش خصوصي در صنايع

ادامه از صفحه اول:
براي بازگشت س��طح درآمد خانوارهاي شهري 
و روس��تايي به ميزان سال 1386 كه نقطه بيشينه 
آن بوده حدود 7تا 10س��ال زمان نياز است. اكنون 
3س��ال از آن گذشته و طي اين روند نشان مي دهد 
كه حداقل 7س��ال ديگر نيز زمان باقي است. اكنون 
مي توان گفت، اندازه صنعت كش��ور نسبت به سال 
1381 حدود دو برابر شده درحالي كه ميزان تقاضا 
حدود ميزان س��ال 1381 باقي مانده اس��ت. اين به 
معناي ش��كاف بزرگي ميان ظرفيت ايجاد شده در 
صنعت و مقدار تقاضاي موجود اس��ت. اكنون شمار 
قاب��ل توجه��ي از واحدهاي صنعتي با مش��كالتي 
مواجهند و اينگونه اس��تدالل مي كنند كه مش��كل 
اصلي آنها تامين مالي اس��ت حال آنكه مشكل ثابت 

ماندن تقاضا، جدي تر از مشكل نقدينگي است. 

 صادرات و برونگرايي
در ش��رايط جاري معادل ح��دود نيمي از صنعت 
كش��ور به عنوان اضافه ظرفيت ش��ناخته مي شود و 
چنانچه در اين خصوص تدبير ويژه يي انديشيده نشود، 
روند كنوني سبب كوچك شدن صنعت و حذف بخش 
قاب��ل توجهي از صنايع مي ش��ود. در اين صورت بايد 
انتظار عواقبي نظير تش��ديد بيكاري، عميق تر شدن 
معض��الت نظام بانكي و معضالت ثانويه را داش��ت. از 
آنجا كه بازار داخلي كفاف ظرفيت اضافه صنعت كشور 
را نمي دهد در نتيجه تنها راهكار ممكن مي تواند اتخاذ 
رويكرد صادرات و برونگرايي باشد؛ تغيير رويكردي كه 
چندان هم س��اده به نظر نمي رس��د. در واقع صنعتي 
كه س��ال ها دل قرص به بازار مطمئن داخلي بوده به 
دش��واري مي تواند وارد بازارهاي بين المللي با رقباي 
ب��ه مراتب قدرتمندتر ش��ود. در اين ميان فاصله هاي 
چشمگيري از منظر تكنولوژي، هزينه هاي تامين مالي، 
شيوه مديريت، بهره وري و نظير آن وجود دارد كه كار 

را براي بنگاه هاي داخلي سخت كرده است. 
افزون بر عدم رش��د نامتناس��ب تقاضا به نسبت 

ظرفيت هاي توليد كش��ور، تركي��ب تقاضا نيز دچار 
تغييراتي ش��ده اس��ت. عمده رش��د ظرفيت بخش 
صنع��ت كه در ده��ه 1380و به دنب��ال درآمدهاي 
فراوان نفتي ش��كل گرفت اساسا به تبع رشد بخش 
مس��كن و صنايع معطوف به اين بخش رقم خورده 
اس��ت. اكنون اما چند سالي است كه بخش مسكن 
در ركود به سر مي برد و البته نياز به تحرك دارد. هر 
چند كه س��رمايه گذاري در اين بخش مانند گذشته 
نيز مطلوبيت ندارد؛ چراكه مش��كل م��ازاد ظرفيت 
وجود دارد. حتي اگر س��طح درآمد طي س��ال هاي 
آينده رش��د پيدا كند، تركيب س��ابق از فعاليت هاي 
اقتصادي مناسب نخواهد بود و مشكل عدم تطابق با 
ب��ازار وجود دارد.  بنابراين نياز به طي دوران  گذاري 
است تا واحدهاي صنعتي كشور كه اساسا بر مبناي 
نياز داخل توليد مي كردند به بنگاه هاي صادر كننده 
تبديل ش��وند. البته بايد توجه داشت اين دگرديسي 
ب��ه صورت طبيع��ي و خودب��ه خ��ود رخ نمي دهد. 
اگرچ��ه نياز اس��ت تا از منظر ديپلماس��ي اقتصادي 
و سياس��ت گذاري كالن اقتصادي، بس��تر براي اين 
تغييرات هموار شود. در سند باالدستي سياست هاي 
كلي اقتصاد مقاومتي تاكيد فراوان بر صادرات ش��ده 
و اين واژه داراي بيش��ترين تكرار در اين سند است. 
اما در سطح خرد)س��طح بنگاه ها( نيز نياز به اعمال 
تغييرات و توجه به برخي الزامات اس��ت. حال سوال 
اينجاست كه چه تحوالتي بايد صورت گيرد و متولي 

اين امر كيست؟

 احياي هويت محوري ايدرو
آنچه اكنون براي اقتصاد ايران تهديد به ش��مار 
مي رود، مي تواند براي نهادي نظير سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران به منزله يك فرصت قلمداد 
ش��ود. به ط��ور كلي يك��ي از كاركرده��اي 6  گانه 
س��ازمان هاي توسعه يي به همرس��اني كسب و كار 
يا Matchmaking Business اس��ت. سازمان 
توسعه يي الزم اس��ت، بنگاه هاي كوچك و متوسط 

را به بنگاه ه��اي بزرگ مرتبط كند همچنين زمينه 
را براي تحقق س��رمايه گذاري خارجي روي اصالح 
ساختار بنگاه هاي كشور فراهم كند. كاركرد مهمي 
ك��ه واحدهاي غيررقابت پذير موجود را به بنگاه هاي 

رقابتي تبديل مي كند. 
اكن��ون برخ��ي ماموريت ه��ا در اي��درو ج��اري 
اس��ت كه شايد فاقد تناس��ب با چرايي تاسيس آن 
باش��د. حال چنانچه اين س��ازمان خود را از بند اين 
ماموريت ه��اي فرعي جدا كرده و روي دو رس��الت 
اصلي به همرس��اني كسب وكارها در صنعت داخلي 
و جذب سرمايه گذاري خارجي براي اصالح ساختار، 
ارتقاي سطح تكنولوژي و بهبود ساختار اداره بنگاه ها 
متمركز شود، مي توان به رقابت پذيري هر چه بيشتر 
بنگاه ه��اي داخل��ي در بازاره��اي بين المللي و رفع 

مشكالت كنوني صنعت اميد بست. 
عارضه ديگر ايدرو، فقدان نوعي انباشت قابليتي 
سامان يافته بوده كه به دليل تنوع گسترده كاري و 
ماموريتي اين س��ازمان طي نيم قرن گذشته است. 
اما امروز مي توان دو رس��الت ياد ش��ده را به عنوان 
ماموريت هاي محوري سازمان در افق 20سال آينده 
مطرح كرد چراك��ه اقتصاد ايران اكنون چاره يي جز 
برونگرايي ندارد. اين برونگرايي مستلزم وجه نهادي 
است كه ايدرو مي تواند به ايفاي اين نقش با اهميت 
بپردازد. اكنون نياز اس��ت، نقش سازمان گسترش و 
نوسازي صنايع ايران مورد بازنگري قرار گيرد. شرايط 
موجود فرصت مناسبي است كه اين سازمان در پرتو 
سياست هاي كلي اقتصادي مقاومتي، هويت خود را 
بازس��ازي كرده و بتواند نقش تحق��ق برونگرايي در 
صنعت كش��ور را به ويژه در ح��وزه توليد كاالهاي 
مصرفي ب��ا دوام و صنايع س��اخت ماش��ين آالت و 
تجهيزات بر عهده بگيرد. ايدرو اين قابليت را داراست 
كه بخش مهم��ي از صنعت كش��ور را از تله يي كه 
اكنون در آن گرفتار ش��ده-  كه مي تواند در آينده به 
تله فقر مبدل شود-  رهايي بخشد و رونق پايدار را به 

بخش صنعت ارزاني كند. 

راه نجات صنعت از تله فقر
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15 نفت و انرژي
 امضاي 2 تفاهمنامه

با شركت هاي ژاپني و روسي
گروه انرژي  با به ثمر نشستن توافق هسته يي و تولد 
برجام ش��اهد رفت و آمد ش��ركت هاي مختلف خارجي 
براي ارزيابي بازگشت مجدد به صنعت نفت ايران يا ابراز 
تمايل براي سرمايه گذاري جديد بوديم. تفاهمنامه هايي 
ك��ه مهم ترين ثمره آنه��ا تا به امروز قرارداد توس��عه فاز 
11پارس جنوبي با كنسرس��يوم به رهبري شركت توتال 
بوده اس��ت. روز گذشته نيز دو تفاهمنامه جديد ديگر با 
دو ش��ركت ژاپني و روسي به امضا رسيد تا روند امضاي 
تفاهمنامه هاي مطالعاتي ش��ركت هاي خارجي كماكان 

ادامه داشته  باشد. 
نخس��تين تفاهمنامه با حض��ور غالم رضا منوچهري 
و مديران ش��ركت هاي پتروپارس و ش��ركت مهندس��ي 
تويو ژاپن و با هدف نوس��ازي تاسيسات و افزايش توليد 
ميدان گازي س��لمان به امضا رس��يد. تويو پيش از اين 
نيز س��ابقه حضور در فازهاي پارس جنوبي را داشته و به 
نظر مي رس��د، انتخاب اين شركت براي حضور در ميدان 
س��لمان ريش��ه در عملكرد مثبت ژاپني ها در عس��لويه 
دارد. به گزارش»تعادل« به نقل از ش��انا، معاون توسعه و 
مهندسي شركت ملي نفت ايران در اين نشست با اشاره 
به سابقه همكاري خوب شركت پتروپارس با شركت تويو 
در فازهاي ۶، ۷و ۸ پارس جنوبي گفت:»اين شركت هم 
از نظ��ر كمي و هم كيفي، عملكرد خوب��ي در اين فازها 
داش��ت«.  منوچهري با اشاره به افزايش قدرت چانه زني 
ايران در دوران پس��ابرجام و با بيان اينكه ايران همچنان 
از همكاري اقتصادي با كش��ورهاي آس��يايي اس��تقبال 
مي كند، ادام��ه داد: با امضاي اي��ن تفاهمنامه، بار ديگر 
زمينه همكاري اين مجموعه ژاپني با صنعت نفت ايران 

در بخش باالدست ايجاد شده است. 
منوچه��ري با اش��اره به افت توليد در ش��ركت نفت 
فالت قاره ايران طي سال هاي گذشته گفت:»بسياري از 
تاسيسات اين شركت با توجه به قدمت، نيازمند بازسازي، 
نوس��ازي و ارتقا هستند و نگاه مجدد به برخي مخازن و 
انج��ام مطالعات جديد با هدف اتخاذ تصميم بهينه براي 
اعمال فناوري هاي روز در بخش هاي مختلف مثل حفاري 

و ازدياد برداشت ضروري است«. 
وي در تش��ريح جزيي��ات مال��ي اي��ن تفاهمنامه 
توضي��ح داد:»مناب��ع مال��ي فعاليت ه��ا در مرحل��ه 
مطالعاتي ك��ه با امضاي تفاهمنامه آغاز مي ش��ود از 
س��وي هر دو شركت تامين مي ش��ود اما در صورتي 
ك��ه اين تفاهمنامه به توافقنام��ه و در مرحله بعد به 
قرارداد منتهي ش��ود در قالب EPCF اجرايي شده 
و تامي��ن منابع مالي بر عهده ش��ركت ژاپني خواهد 
بود«. دومين تفاهمنامه امضا ش��ده در روز گذش��ته، 
ميان ش��ركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و ش��ركت 
زاروبژنف��ت روس��يه و با ه��دف مطالع��ه ميدان هاي 

شادگان و رگ  سفيد به امضا رسيد. 
به گزارش شانا به نقل از شركت ملي مناطق نفتخيز 
جنوب، تفاهمنامه)MOU( مطالعاتي توسعه ميدان هاي 
شادگان و رگ سفيد، صبح روز دوشنبه ۲۶تير ماه ميان 
حميد دريس، مدير امور فني شركت ملي مناطق نفتخيز 
جن��وب و اليوس خاميت��وف، مدير توس��عه ميدان ها و 

سرمايه گذاري شركت زاروبژنفت امضا شد. 
به گزارش»تعادل« به نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
ش��ركت ملي مناطق نفتخيز جن��وب، اين تفاهمنامه 
مطالعاتي هش��تمين تفاهمنامه يي است كه براساس 
م��دل قراردادي پيش��نهادي ش��ركت مل��ي مناطق 
نفتخي��ز جنوب ك��ه به تصويب هيات مديره ش��ركت 
ملي نفت ايران رسيده است، امضا و زاروبژنفت متعهد 
مي شود در زمان حداكثر ۹ماه، طرح پيشنهادي خود 

را براي توسعه اين ميدان ها ارائه كند. 
ب��ه گزارش»تعادل« زاروبژنفت، يكي از 4 ش��ركت 
روس��ي اس��ت ك��ه در آخرين به روزرس��اني ليس��ت 
ش��ركت هاي خارجي صاحب صالحي��ت براي فعاليت 
در بخش باالدس��تي صنعت نفت ايران به اين فهرست 
افزوده شد. اين شركت كم نام و نشان روسي، پيش از 
اين نيز تفاهمنامه هاي��ي در باب مطالعه فني ۲ميدان 
مشترك»پايدار غرب« و »آبان« را به امضا رسانده  بود 
كه هنوز خبري از تحويل نتايج اين مطالعات منتش��ر 
نش��ده اس��ت. ميدان رگ س��فيد در ح��وزه عملياتي 
ش��ركت بهره برداري نفت و گاز آغاج��اري قرار دارد و 
توليد فعلي آن از مخازن آس��ماري و بنگستان صورت 

مي گيرد و مخزن خامي تاكنون توليدي نشده است. 

گزارش كوتاه

نگاهي به اتهام مخالفان قرارداد توتال

چه كسي رشوه گرفت؟ 

صعود طالي سياه به باالي 49 دالر 

نيروگاه خورشيدي مكران در آستانه بهره برداري 

گروه انرژي  
بهاي نفت خام در روز دوشنبه به دليل كاهش 
در حفاري هاي نفت خام امريكا به باالي 4۹ دالر 
رس��يد. رويترز ديروز نوش��ت كه بهاي نفت خام 
برن��ت در لندن در روز دوش��نبه به اين دليل كه 
رش��د حفاري ها براي توليد نفت خام ش��يل در 

امريكا با آهستگي روبه رو شد، افزايش يافت. 
داده هاي منتشر ش��ده از سوي بيكر هيوز در 
روز جمعه نشان داد كه تا روز 14 جوالي معادل 
۲س��كوي حفاري به س��كوهاي اي��االت متحده 
اضافه ش��ده و آمار كلي را به ۷۶5 س��كو رسانده 
اس��ت. افزايش سكوها در 4 هفته گذشته به طور 
متوسط 5س��كو بوده است كه پايين ترين آمار از 

نوامبر تاكنون به حساب مي آيد. 
جفري هالي ي��ك كارگزار معامالت نفت خام 
مي گويد: »س��رعت كند افزايش سكوها در كنار 
آم��ار رو به كاهش ميزان هر دو ذخاير تجاري در 
اياالت متحده، احساس��ات مثبت حاكم بر فضاي 
فعلي بازار نفت خام را به خوبي توضيح مي دهد.«

به��اي نف��ت خ��ام برن��ت درياي ش��مال در 
معام��الت س��اعت ۸:44 دقيق��ه صب��ح به وقت 

جي ام تي با 1۹س��نت افزايش نسبت به روز قبل 
به 4۹ دالر و 10 سنت در هر بشكه رسيد.

در همين س��اعت نفت خام دبليوتي اي نيز با 
1۷س��نت افزايش با رقم 4۶ دالر و 1۷ سنت در 
هر بش��كه معامله شد. اين وضعيت در حالي رقم 
خورده اس��ت كه داده هاي منتش��ر شده از سوي 
چي��ن در مورد تقاضاي اين كش��ور در نيمه دوم 
سال ۲01۷، اوپكي ها را نسبت به قبل اميدوار تر 
س��اخته اس��ت. ديروز رويترز گ��زارش داد كه با 
وج��ود اينكه دولت چين قص��د دارد توليد نفت 
خ��ام را در تابس��تان كاهش دهد اما ش��واهدي 
مبني ب��ر اي��ن وج��ود دارد كه چند پااليش��گاه 
مس��تقل، در م��اه ژوئن ركورد ظرفي��ت توليد و 

پااليش را شكسته اند. 
در حالي پااليش��گاه هاي مس��تقل در چين به 
دنبال افزايش ظرفيت توليد خود ند كه آمارهاي 
منتش��ر شده درباره توليد نفت خام داخلي چين 
از رون��د كاهش��ي اي��ن توليد حكاي��ت مي كند. 
كاهش��ي كه به معناي افزايش واردات نفت خام 
و در نتيج��ه افزايش تقاضا خواهد بود. چيزي كه 
بازار نفت خام اكنون بيش از هر زمان ديگري به 

آن احتياج دارد.  طبق آمارهاي فعلي توليد نفت 
خام چين اكن��ون روزانه 3ميلي��ون و ۹40هزار 
بش��كه در روز اس��ت كه ۲.3 درص��د كاهش را 

نسبت به سال گذشته نشان مي دهد. 
پي��ش از اين نيز ماركت واچ گزارش داده بود 
كه روند قدرتمند تشنگي چين براي واردات نفت 
خام، متضمن پيش بيني آژانس بين المللي انرژي 
ب��راي تقاضاي قوي تر در نيمه دوم س��ال جاري 
ميالدي است. چين در نيمه نخست سال ۲01۷ 
به ط��ور متوس��ط روزانه ۸ ميلي��ون و ۶00 هزار 

بشكه نفت خام وارد كرده است.
آم��اري كه 1۸ درص��د باالت��ر از واردات اين 

كشور در ابتداي سال جاري به شمار مي رود. 
اين كشور در كنار امريكا به رهبران وارد كننده 

نفت خام در جهان تبديل شده است. 
ناظران ب��ازار چين معتقد هس��تند كه از آن 
جايي كه دولت اين كشور هدف گسترش ذخاير 
استراتژيكش را دارد، پيش بيني مي شود كه روند 
صع��ودي مصرف اين اقتصاد بزرگ حفظ ش��ود. 
در همين حال پااليش��گاه ها مش��تاق هستند كه 
ذخاي��ر خود را با نفت خ��ام ارزان پر كنند. تمام 
اي��ن  اتفاق ها نيز در حال��ي رخ مي دهد كه توليد 
داخل��ي نفت خام چين به دليل خش��ك ش��دن 
ميدان ها و نبود س��رمايه گذاري، با سرعت رو به 

كاهش است. 

تعادل  
در نخس��تين هفت��ه مرداد ماه ب��ا حضور حميد 
چيت چي��ان، وزير نيرو يك نيروگاه خورش��يدي با 
ظرفيت توليد ۲0مگاوات در شهرستان ماهان واقع 

در استان كرمان به بهره برداري خواهد رسيد. 
اين مجتمع نيروگاهي ش��امل دو نيروگاه توليد 
ب��رق ب��ا ظرفي��ت 10مگاوات��ي خواهد ب��ود كه با 
 Durionسرمايه گذاري مشترك شركت سوييسي
و با مديريت طرح شركت آلمانيAdore و در مدت 

۶  ماه و در زميني به مس��احت 44هكتار راه اندازي 
ش��ده و در مجموع ۷۶هزار و ۹1۲ پنل خورشيدي 
هر كدام با قدرت ۲۶0وات در آن نصب شده است. 
با بهره برداري از اين نيروگاه، ظرفيت توليد برق 
خورشيدي ايران از 53 مگاوات فعلي به ۷3مگاوات 

خواهد رسيد. 
همچنين همزمان با بهره برداري از اين نيروگاه، 
كلن��گ احداث ني��روگاه 100مگاواتي خورش��يدي 
ديگ��ري نيز در مس��ير بم به كرمان ب��ه زمين زده 

خواهد ش��د ك��ه در صورت بهره ب��رداري به يكي از 
بزرگ تري��ن نيروگاه ه��اي خورش��يدي خاورميان��ه 

تبديل خواهد شد. 
اس��تان كرمان با اح��داث و بهره ب��رداري از اين 
نيروگاه خورش��يدي ۲0مگاواتي فعال حائز رتبه اول 
در كش��ور در دارا بودن نيروگاه خورش��يدي اس��ت 
و اح��داث ني��روگاه خورش��يدي 100مگاواتي، اين 
استان را به يكي از بزرگ ترين قطب هاي تكنولوژي 

فتوولتاييك در خاورميانه تبديل مي كند. 

محمود خاقاني   كارشناس بين المللي انرژي 
امريكايي ها ش��ركت توتال را مته��م كردند كه 
بين س��ال هاي 13۷4و 13۸3 براي اينكه در ايران 
قرارداد نفتي منعقد كند، رشوه دادند. پس از اينكه 
قرارداد اخير نفتي بين كنسرس��يوم توتال، شركت 
دولتي نفتي چين و ش��ركت پتروپارس امضا ش��د، 
مخالف��ان دولت يازده��م و دوازده��م وارد ميدان 
ش��دند و پس از اينكه موفق به بر هم زدن قرارداد 
با مطال��ب مطروحه خود نش��دند، ادعاي افش��اي 
»مدارك و اس��ناد« پيرامون پرداخت رشوه از سوي 
ش��ركت توتال در ايران را مط��رح كردند. مداركي 
كه ماخذ اصلي آن وزارت دادگس��تري و كميسيون 

بورس اوراق بهادار امريكاست. 
در اينجا نكته قابل توجه در ابتدا اين اس��ت كه 
در نتيجه اي��ن اظهارات از س��وي مخالفان دولت، 
مشخص شده است كه آنها پذيرفته اند امريكايي ها 
با فساد، اختالس و رشوه به ويژه در ايران مخالفند 
و وزارت دادگس��تري امريكا و بخش هاي اطالعاتي 
آن موظف به مبارزه با فساد و... بوده و شركت توتال 
را رسواي عالم مي كنند بنابراين به نظر مي رسد كه 

ما بايد از امريكا از اين نظر ممنون باشيم.
 

 ماجرا رشوه از كجا آغاز شد؟
»اگر شرايط جذاب باش��د، چرا نه؟ توتال مايل 
اس��ت به اي��ران برگردد.« اين پاس��خ كريس��توف 
دومارژري، مديرعامل وقت ش��ركت توتال در فوريه 
س��ال ۲013 مصادف با اس��فند ماه سال 13۹1 به 
اين پرس��ش خبرنگاران بود كه آيا با لغو تحريم به 
س��رمايه گذاري در صنعت نفت، گاز و پتروش��يمي 
ايران بازخواهند گش��ت؟ متعاقب��ا پس از به نتيجه 
رس��يدن مذاكرات برجام، پاتريك پويانه جانش��ين 
دومارژري فقيد، يادداش��ت تفاهمي با شركت ملي 
نفت اي��ران امضا كرد كه در چارچوب آن ش��ركت 
توت��ال از ايران ب��راي پااليش��گاه ها در مقصد اروپا 
نفت خام خريداري كرد و ش��ركت ملي نفت ايران 
پذيرفت كه اطالعات فني و تخصصي درباره مخازن 
و ميدان هاي نفتي مورد نظرش كه مي خواهد توتال 
در آنها سرمايه گذاري و توليد كند را در اختيار اين 
ش��ركت قرار دهد. زماني كه اي��ن تفاهمنامه امضا 
ش��د هيچكس به خاط��ر نياورد كه توت��ال پرونده 
رش��وه يي هم دارد و اعتراضي هم به عمل نيامد تا 
اينكه توتال به عنوان نخس��تين شركت نفتي غربي 

به ايران بازگشت. 

 توتال اول شد 
بس��ياري متعجب ش��دند كه چرا توتال تصميم 
گرفت ب��ه عن��وان نخس��تين ش��ركت بين المللي 
نف��ت و انرژي به اي��ران بازگردد و خطر)ريس��ك( 
س��رمايه گذاري در اي��ران را بپذي��رد. اي��ن اق��دام 
توتال در فلس��فه مديريتي مديرعامل س��ابق توتال 
كريس��توف دومارژري تفسير پذير اس��ت. او اعتقاد 
داش��ت بايد جايي را براي س��رمايه گذاري انتخاب 
كرد كه »نفت باش��د« خطر)ريسك( باال باشد و در 
نتيجه پاداش خطر)ريسك(  پذيري هم طبيعتا قابل 

توجه باشد. 
اخي��را در همايش بين المللي نفت، گاز، انرژي و 
پتروش��يمي كه در رم- ايتاليا- با حمايت موسس��ه 
آموزش��ي و پژوهشي اتاق بازرگاني ايران و موسسه 
پژوهش در مديريت و برنامه ريزي انرژي دانش��گاه 
تهران در روزه��اي ۲3-۲1تير م��اه 13۹۶ برگزار 
ش��د، موضوع بازگش��ت توتال به اي��ران و اينكه آيا 
قرارداد ه��ا و توافقنامه ها در ايران محترم ش��مرده 
خواهند ش��د ي��ا نه ؟ مورد بحث و تب��ادل نظر قرار 
گرف��ت. در هماي��ش مذكور بحث ش��د كه درحال 
حاضر بس��ياري از ش��ركت هاي چندمليتي اروپايي 
از خ��رد و كالن منتظرند تا ببينند كه چه بر س��ر 

ق��رارداد توت��ال مي آي��د و اگر همه  چي��ز به خوبي 
پيش رفت آنها نيز براي س��رمايه گذاري نه فقط در 
صنعت نفت بلكه در صنع��ت برق و انرژي، آب و... 
راهي تهران شوند. ش��ركت اني ايتاليا و بسياري از 
شركت هاي ديگر اروپايي هم اكنون درحال مذاكره 
ب��ا طرف هاي ايراني ب��وده و اتاق هاي بازرگاني بين 

كشورها نيز فعال شده اند. 

 آغاز پرونده رشوه   توتال 
همه به ياد دارند ك��ه اوايل دهه 1۹۹0ميالدي 
شركت امريكايي كنكو فيليپس براي سرمايه گذاري 
در ميادين پارس جنوبي با ش��ركت ملي نفت ايران 
قرارداد بس��ت. اما براي خش��نودي فعاالن طرفدار 
اس��راييل در امري��كا، بيل كلينت��ون رييس جمهور 
وقت اين كشور در يك مهماني مشترك امريكاييان 
و حاميان دولت اس��راييل با اس��تفاده از اختيارات 
رياست جمهوري امريكا قرارداد كنكو را ملغي كرد. 
درآن زم��ان وزارت نفت ايران درصدد برآمد كه 
ش��ركت هاي اروپايي را جايگزين قرارداد منعقده و 
پاره شده با ش��ركت كنكو امريكا كند. در آن زمان 
نيز مانن��د وضعيت فعلي با وجود خطرات رقابتي و 
جريمه شدن در امريكا، توتال اين خطر را پذيرفت 
و با اين قرارداد توسعه فازهاي ۲و 3پارس جنوبي را 
به امضا رساند. در واقع اين اقدام توتال در آن زمان 
بلند ش��دن روي دس��ت امريكا به ش��مار مي رفت. 
نكته يي كه بايد در نگاه به پرونده رش��وه توتال در 
وزارت دادگستري اياالت متحده آن را از ياد نبرد. 

 توتال در درياي خزر و خليج فارس 
در آن تاري��خ توتال در پروژه ه��اي مختلفي در 

درياي خزر هم با ايران س��هيم ش��د. از همان زمان 
اين شركت فرانس��وي و شركت ملي نفت ايران در 
كنسرسيوم س��رمايه گذاري و توليد از ميدان گازي 
ش��اه دنيز جمهوري آذربايجان حضور دارند. شركت 
توتال با هزينه و س��رمايه گذاري مطالعات اقتصادي 
و زيس��ت محيطي خوبي را براي صادرات نفت خام 
ميدان كاش��گان قزاقس��تان از مسير ايران به خليج 
فارس با همكاري شركت ملي مهندسي و ساختمان 
نفت ايران به انجام رس��اند. از س��ويي در آن تاريخ 
بي��ژن زنگنه، وزير وقت نف��ت از محل امكانات اين 
وزارتخان��ه، بندر نفتي نكا را س��اخت و متعاقب آن 
ط��رح معاوضه نف��ت خام درياي خ��زر با نفت خام 

خليج فارس تعريف شد. 
همچنين س��اخت اين بندر زمينه اجرايي شدن 
طرح »ان��رژي براي صلح« كه ش��امل معاوضه گاز 
طبيعي با جمهوري آذربايجان براي گازرس��اني به 
نخج��وان همچني��ن معاوضه گاز طبيع��ي به ازاي 
واردات ب��رق با جمهوري ارمنس��تان و نظير فراهم 
ش��د. در نهايت، توت��ال با وجود مس��ائل مختلفي 
ك��ه فعاليت در اي��ران برايش به دنبال داش��ت در 
طرح هاي خليج فارسي ش��ركت ملي نفت ايران تا 
س��ال 1۹۹۷)13۷5( فع��ال بود. اما پ��س از اينكه 
اتحاديه اروپا هم در س��ال ۲010)13۸۸( ايران را 
تحريم كرد، ش��ركت توتال ناگزير ش��د كه ايران را 

ترك كند. 

 ادعاي كميسيون بورس و اوراق بهادار 
امريكا عليه شركت توتال؟ 

ام��ا نكت��ه قابل توج��ه در اين مي��ان همزماني 
مورد اتهام واقع ش��دن توتال در كميس��يون بورس 

اوراق به��ادار امري��كا در زمينه پرداخت رش��وه به 
ايران با اظهارات كريس��توف دو م��ارژري پيرامون 
تمايل اين ش��ركت براي بازگش��ت به صنعت نفت 
اي��ران در فوري��ه س��ال ۲013 مي��الدي ب��ود. در 
 همان زمان كميس��يون ب��ورس اوراق بهادار امريكا

 Commission Exchange Security US the
توتال را متهم كرد كه به مقامات ايراني رشوه داده 
تا در س��ال 1۹۹5)13۷3( بتواند ب��ا ايران قرارداد 

توافق و امضا كند. 
وزارت دادگس��تري امري��كا هم مدعي ش��د كه 
ش��ركت توتال تالش كرده اس��ت براي به دس��ت 
آوردن امتي��از توس��عه مي��دان گازي A و E در 
جزيره س��يري در س��ال 1۹۹5)13۷3( به مقامات 
ايراني رش��وه بدهد. در تاريخ ادعا ش��ده از س��وي 
وزارت دادگستري اياالت متحده، دو مارژري فقيد، 
رييس بخش ش��رق خاورميانه شركت توتال بود و 
وزارت دادگس��تري امريكا در سال ۲013)13۹1( 
مدعي ش��د كه بين او و يك ش��ركت مش��اوره يي 
متعلق به يك مقام ايراني توافقنامه يي امضا ش��ده 
و مبلغي معادل 1۶ميليون دالر رش��وه تحت عنوان 
حق الزحمه خدمات مش��اوره يي براي دو سال و نيم 
به حساب شركتي كه از آن شركت نامي برده نشده 
و در حس��اب بانكي در سوييس كه از حساب و نام 
بانك هم اس��مي برده نشده توس��ط شركت توتال 

واريز شده است. 
وزارت دادگس��تري امريكا همچني��ن ادعا كرد 
كه ش��ركت توتال به رابطه اش با همان مشاور ادامه 
داد و در سال 1۹۹۷)13۷5( مبلغ 44ميليون دالر 
پرداخت كرد كه بتواند در پارس جنوبي هم سهمي 

را براي فعاليت به دست بياورد. 

س��رانجام وزارت دادگس��تري امريكا با شركت 
توت��ال كنار آمد كه مبلغي حدود ۲45ميليون دالر 
از اين شركت گرفته و پرونده سازي را متوقف كرده 
تا موضوع به دادگاه كشانده نشود. كميسيون بورس 
و اوراق بهادار امريكا هم با شركت توتال توافق كرد 
كه با دريافت مبل��غ 3۹۸ميليون دالر جلو فعاليت 
ش��ركت توتال و معامله س��هام ش��ركت مذكور در 

بورس امريكا را نگيرد.
 

 توتال تكذيب كرد 
بلومبرگ درآن تاريخ گفت وگويي با كريس��تف 
دو مارژري، مديرعامل وقت ش��ركت توتال انجام 
داد. دو م��ارژري در اين گفت وگ��و ادعاي وزارت 
دادگس��تري امريكا و كميس��يون ب��ورس و اوراق 
به��ادار امري��كا را رد ك��رد. دو مارژري در س��وم 
ژوئن ۲013)13 خ��رداد ماه 13۹۲( به بلومبرگ 
گفت:»م��ا هي��چ كاري نكرديم ك��ه درچارچوب 
قوانين فرانس��ه نبوده باش��د. ما به كس��ي رشوه 
ندادي��م. ما به مقامات ايران��ي پرداختي نكرديم و 

قرارداد هاي ما غيرقانوني نيستند.« 
مديرعام��ل وق��ت توت��ال همچني��ن در اين 
م��ورد كه چگونه و چرا ش��ركت توت��ال با وزارت 
دادگستري و كميسيون بورس اوراق بهادار امريكا 
كنار آم��ده و با پرداخت مبالغ��ي آنها از ادعا هاي 
خودش��ان گذش��ت كردند و موضوع را به دادگاه 
ارجاع ندادند؟ عنوان كرد كه ش��ركت توتال مجاز 

نيست در اين باره صحبت كند.
او در آن زمان اظه��ار كرد: وقتي توتال آزادي 
بيش��تري پيدا كند، صحبت خواه��د كرد.« او در 
تم��ام اي��ن گفت وگو تاكي��د مي ك��رد:»كاري كه 
م��ا كرديم كام��ال  قانوني بوده اس��ت به كس��ي 
كميس��يوني پرداخت نكرديم و هيچ رشوه يي هم 

در كار نبوده است«. 

 اقدام خالف منافع ملي 
اخيرا برخي از مخالف��ان دولت يازدهم و دولت 
دوازدهم)ك��ه هن��وز كارش را آغ��از نكرده اس��ت( 
ب��ه نحوي ماجراي رش��ته توتال در اي��ران را پيش 
مي كش��ند كه انگار اين موضوع به تازگي و توس��ط 

آنها افشا شده است.
درحال��ي ك��ه در پرون��ده مطروح��ه در وزارت 
دادگس��تري امري��كا هيچ گاه نام مدي��ري در ايران 
مطرح نش��د، رس��انه هاي مخالف دولت س��عي در 
تظاهر به دانس��تن اطالعات مخف��ي در اين زمينه 
دارند. اين درحالي اس��ت ك��ه اگر قوه قضاييه و هر 
س��ازمان و شخص حقيقي و حقوقي اطالعي درباره 
فس��اد و اختالس و از اين قبيل دارد و آن را آشكار 
نمي كند براساس قوانين و مقررات جاري در كشور 
مس��وول است و بايد مجازات ش��ود. از همه مهم تر 
اينگونه برخورد ممكن است نظارت دقيق بر اجراي 
قرارداد شركت توتال و شركا را به مخاطره بيندازد. 
همانطور كه در بخش��ي از اي��ن گزارش مطرح 
شده است، ش��ركت هاي بين المللي اكنون به شدت 
و ب��ا جزييات روند قرارداد ش��ركت ملي نفت ايران 
با كنسرس��يومي به رهبري شركت فرانسوي توتال 
را دنبال مي كنن��د.  مخالفان محترم دولت يازدهم 
و دوازده��م بايد متوجه باش��ند كه ه��ر گونه اقدام 
و عمل آنها منافع اس��المي و مل��ي نظام جمهوري 
اس��المي اي��ران و تحقق اقتص��اد مقاومت��ي را به 
مخاط��ره نين��دازد. درحال��ي كه دول��ت امريكا به 
قرارداد شركت توتال حسودي مي كند و سعي دارد 
جلو اجراي آن را بگيرد آيا انصاف اس��ت كه برخي 
ي��ا از روي ناداني يا از بابت دلخوري از اينكه دولتي 
برنده انتخابات دوازدهم شد كه آنها تمايل نداشتند 
برنده ش��ود، منافع اسالمي و ملي كشور آن هم در 

سال توليد و اشتغال را به مخاطره بيندازند؟ 

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به استناد مفاد راي شماره 13۹۶۶03010۲۲00۲۷1۷ مورخ ۹۶/3/۲۷ هيئت رسيدگي به اسناد عادي 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي ناصر مرادي فرزند قنبرعلي  
بش��ماره شناسنامه 11۲4۶ و كد ملي: 00544۹۶۷5۶ صادره از تهران نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مساحت 1۷0/۲۷ مترمربع به قسمتي از پالك ۲0 فرعي مفروز از قطعه ... تفكيكي از 1۲۲ اصلي واقع در 
قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي مشاعي خود متقاضي محرز گرديده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود، در صورتيكه شخص يا اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال 

صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۹۶/4/1۲                    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/4/۲۷

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0۷۸4

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره 13۹5۶03010۲۲0145۷1 مورخ ۹5/1۲/1۷ هيئت رس��يدگي به 
اس��ناد عادي مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحس��ب ماده 3 قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي 
مهين اينانلو اقس��اقلو فرزند علي  بشماره شناس��نامه ۷۹ صادره از شهريار نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناي احداثي به مس��احت 4۶/۷3 مترمربع به قس��متي از پالك ... فرعي مفروز از قطعه 104 تفكيكي از 1۶0 
اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي علي اينانلو محرز گرديده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميش��ود، در صورتيكه ش��خص يا اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و رس��يد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه 
حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول:۹۶/4/۲۷                    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/5/11
كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0۹14

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره 13۹۶۶03010۲۲00۲۲10 مورخ ۹۶/3/۸ هيئت رسيدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي مجيد 
احس��اني منش فرزند اس��معيل بشماره شناسنامه ۹3۷5 صادره از تهران نس��بت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناي احداثي به مس��احت ۲۷/۹5 متر مربع به قس��متي از پالك 3 فرعي مفروز از قطعه ... تفكيكي از 14۲ 
اصل��ي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي اكبر قيدر محرز گرديده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميش��ود، در صورتيكه ش��خص يا اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و رس��يد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه 
حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول:۹۶/4/۲۷                    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/5/11
كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0۸۹1

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به استناد مفاد راي شماره 13۹۶۶03010۲۲001۲۷۷ مورخ ۹۶/۲/13 هيئت رسيدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي محمد 
علي پارسايي فرزند محمود بشماره شناسنامه ۲0۸ صادره از رشت نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مس��احت 13۲/۹۶ مترمربع به قس��متي از پالك ... فرعي مفروز از قطعه 54 تفكيكي از 1۶0 اصلي 
واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي احمد نيكنامي محرز گرديده لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميش��ود، در صورتيكه ش��خص يا اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داش��ته باشند مي توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم 
قطع��ي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در ص��ورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 
مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول:۹۶/4/۲۷                    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/5/11
كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0۸۹۸

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره 13۹۶۶03010۲۲000۹۹3 مورخ ۹۶/۲/۶ هيئت رسيدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي علي 
يزداني فرزند صدرعلي بشماره شناسنامه ۲۸ صادره از ميانه  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي 
به مس��احت 3۶/۷۲ مترمربع به قس��متي از پالك 1551 فرعي مفروز از قطعه ... تفكيكي از 13۹ اصلي واقع در 
قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي قربانعلي دارا محرز گرديده لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود، در صورتيكه شخص يا اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه 
گ��ردد. بديهي اس��ت در صورت انقضاي م��دت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر 

خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۹۶/4/۲۷                    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/5/11

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0۹1۶

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به استناد مفاد راي شماره 13۹۶۶03010۲۲00۲۲۷۶ مورخ ۹۶/3/10 هيئت رسيدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي مريم 
نوروزي فرزند علي اكبر  بش��ماره شناس��نامه ۶۲۸ صادره از ري  نس��بت به شش��دانگ يك قطعه زمين با بناي 
احداثي به مس��احت 34/54 مترمربع به قسمتي از پالك ۲ فرعي مفروز از قطعه ... تفكيكي از 1۲۲ اصلي واقع 
در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي ابوالفضل تاجيك محرز گرديده لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميش��ود، در صورتيكه ش��خص يا اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالكيت متقاضي اعتراضي داش��ته باشند مي توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم 
قطع��ي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در ص��ورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 
مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول:۹۶/4/۲۷                    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/5/11
كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0۹1۸

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به استناد مفاد راي شماره 13۹۶۶03010۲۲00۲3۲0 مورخ ۹۶/3/13 هيئت رسيدگي به اسناد عادي 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي داود نيل قاز فرزند يداله  
بش��ماره شناسنامه 3 صادره از شهريار  نسبت به ششدانگ مش��اع يك قطعه زمين مزروعي به مساحت ۸۸11/۲5 
مترمربع به قسمتي از پالك ۹۸ و ۹5 و ۹4 فرعي مفروز از قطعه ... تفكيكي از 10۹ اصلي واقع در قريه رباط كريم 
حوزه ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي فرهاد نواب و حسن قمي محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميش��ود، در صورتيكه ش��خص يا اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد ش��د و در هر حال صدور سند 

مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۹۶/4/۲۷                    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۶/5/11

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0۹۲1

همه به ياد دارند كه اوايل دهه 1990ميالدي شركت امريكايي كنكو فيليپس براي سرمايه گذاري در ميادين پارس جنوبي با شركت 
ملي نفت ايران قرارداد بست. اما براي خشنودي فعاالن طرفدار اسراييل در امريكا، بيل كلينتون رييس جمهور وقت اين كشور در 

يك مهماني مشترك امريكاييان و حاميان دولت اسراييل با استفاده از اختيارات رياست جمهوري امريكا قرارداد كنكو را ملغي كرد. 
درآن زمان وزارت نفت ايران درصدد برآمد كه شركت هاي اروپايي را جايگزين قرارداد منعقده و پاره شده با شركت كنكو امريكا 

كند. در آن زمان نيز مانند وضعيت فعلي با وجود خطرات رقابتي و جريمه شدن در امريكا، توتال اين خطر را پذيرفت و با اين 
قرارداد توسعه فازهاي 2و 3پارس جنوبي را به امضا رساند
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عكسروز
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

نهگفتنرابهكودكيادبدهيم
مجید قناد، مجري برنامه هاي كودكان درباره لزوم آموزش  ايمني به كودكان در تلويزيون گفته تلويزيون رس��انه يي اس��ت 
كه بايد به ش��كل خاص خود اين آموزش ها را به كودكان ارائه دهد؛ به عنوان مثال در برنامه هايي كه تاكنون داش��ته ايم تالش 
كرده ايم، قدرت نه گفتن را به مخاطب كودك ياد بدهیم؛ اينكه كودك بتواند در برابر درخواستي كه از او مي شود اين قدرت 

را داشته باشد كه پاسخ دهد البته بايد اين جنس مسائل پله پله شكافته شود. 
به گفته او آموزش هاي اولیه ايمني بايد در وهله  اول از سوي والدين و خانواده ها به كودك اطالع رساني شود؛ چراكه بسیاري از مسائل 
از خود خانواده نشأت مي گیرد. بنابراين والدين بايد با ظرافت خاص بچه ها را با اين مقوله آشنا كنند. او اضافه كرده تلويزيون بايد اجازه 
بدهد تا برنامه سازان ما تا جايي كه احساس كنند به جايي لطمه  نمي خورد، بازتر حرف بزنند و در برخي مباحث آموزشي فراتر پیش بروند. 
رسانه مثل يك معلم است و مي تواند با حضور كارشناسان به خوبي بچه ها را آموزش دهد. به راحتي مي توان با بچه هايي كه در مسابقات 

تلويزيوني شركت مي كنند، فراتر از اين مسائل حرف زد اما برخي اوقات فكر مي كنیم اين عیب است و نبايد به اين مسائل پرداخت. 

چهرهروز

نگاهيبهافزايشجرايماستفادهازمواداسيديدربريتانيا

اسيدپاشيزنجيرهايلندن
گروهگوناگون|

 هفته گذش��ته، دو مرد موتورسوار در 
لندن با اس��ید به 5 نفر حمل��ه و آنها را 
مجروح كردن��د. اين حمالت زنجیره ي��ي در كمتر از 
90دقیقه و در نواحي ايزلینگتون، استوك نیويینگتون 
و منطق��ه هكني لندن رخ داد. پلی��س اعالم كرد در 
حداق��ل 4م��ورد از 5 حمله يي كه با اس��ید رخ داد، 
مهاجمان سوار بر موتورسیكلت بوده اند و در دست كم  
2 مورد از اين حمالت، مهاجمان دارايي هاي قربانیان 

را به سرقت برده اند. 
افزاي��ش حمالت اسیدپاش��ي در بريتانیا، دولت و 
مقامات اين كش��ور را به بازبیني قوانی��ن درباره اين 
پرونده ه��ا ترغیب كرده اس��ت. اهمی��ت اين موضوع 
به قدري بوده كه دي��روز نمايندگان پارلمان موضوع 
حمالت اسیدپاشي را به بحث گذاشتند. طبق گزارش 
پلی��س متروپولیت��ن از س��ال 2010 تاكنون بیش از 
1800مورد حمله با اسید در پايتخت بريتانیا گزارش 
شده اس��ت. در سال گذش��ته میالدي، تعداد جرايم 
اس��تفاده از مواد اس��یدي 458مورد بوده كه اين رقم 
در سال 2015 حدود 261مورد گزارش شده بود. اين 
تعداد جرايم در سال 2017 تا پايان ماه آوريل حدود 
114مورد اعالم ش��ده كه اگر مقابله مناس��بي با اين 
حوادث نش��ود، آمار اسیدپاشي در سال 2017 ركورد 

قابل  توجهي را به ثبت مي رساند. 
ريیس پلیس لندن تعداد قربانیاني كه مورد حمله 
با مواد اس��یدي قرار گرفته اند را بس��یار نگران كننده 
مي دان��د. به گفته كرس��یدا ديك، انگیزه مش��خصي 
براي اين حمالت اسیدپاش��ي وجود ن��دارد. هر چند 
ك��ه پلیس لن��دن تالش مي كن��د با طرح مس��ائلي 
همچ��ون دزدي، اين حوادث را ع��ادي جلوه دهد اما 
در پي اسیدپاش��ي هاي اخیر در لندن ترس و وحشت 
بسیاري بر جامعه بريتانیا سايه افكنده است. تا جايي 
كه حتي برخي از شهروندان ساكن لندن جرات خروج 

از خانه شان را ندارند. 
طب��ق گزارش  به دس��ت آم��ده از پلی��س لندن، 
بیشترين حمالت اسیدپاشي در سال هاي گذشته در 
منطقه نیوهام لندن گزارش شده است. در سال هايي 
كه لندن با افزايش جرايم اس��تفاده از مواد اس��یدي 
روبه رو بود، در اين منطقه حدود 243مورد اسیدپاشي 

اعالم شده است. 
پس از اين منطقه باركینگ و دگنهام، بیش��ترين 
جرايم اس��تفاده از مواد اس��یدي را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در آماري كه از سوي پلیس لندن منتشر 
شده، مجموع حمالت اسیدپاشي در اين منطقه حدود 

98مورد گزارش شده است. 
منطقه تاور هملتس نیز با 72مورد اسیدپاشي در 
سال هاي اخیر، رتبه سوم در میان مناطقي با بیشترين 
جرايم استفاده از مواد اسیدي را به دست آورده است. 
اي��ن محله ها عمدتا مسلمان نش��ین هس��تند. هر 
چند كه پلیس اين كش��ور ادعا كرده كه هیچ مدركي 

حاكي از انگیزه نژادي يا مذهبي در دس��ت نیست اما 
بسیاري از افراد آنچه رخ داده را با اسالم هراسي مرتبط 

دانسته اند. 
با افزايش اين حمالت، س��اكنان شرق لندن طي 
جلس��ه يي نگران��ي خود را به ش��هردار اب��راز كردند. 
همزم��ان در رس��انه هاي اجتماع��ي نی��ز پیام هايي 
هشدارآمیز منتشر ش��ده است. در يكي از اين پیام ها 
آمده اس��ت:»مراقب باش��ید ب��ه ويژه اگر پوس��تتان 
تیره اس��ت.« به نظر مي رس��د اين حم��الت افرادي 
آسیايي تبار يا مس��لمانان را هدف قرار مي دهد.« اين 
فرضیه با اخباري از افراد آس��یايي تبار و مسلمان كه 
مورد حمالت اسیدپاش��ي قرار گرفته اند همچنین با 
بي توجهي دولت بريتانیا به كنترل اين وضع و پوشش 

ضعیف خبري آن قوت گرفته است. 
به گزارش هافینگتون پس��ت، رس��انه هاي اندكي 
حمالت مرتبط با اسیدپاش��ي را پوشش مي دهند به 

ويژه وقتي قرباني مسلمان باشد.

آمارنامه

تاريخنگاري

يادنامه

بازارهنر

چراغيكهتاابدروشنميمونه

آخرهفتههاميراثجهانيتبريزتعطيلاست

همیش��ه فكر مي كردم چقدر س��خته 
واس��ه يه فوتبالیست س��طح اول دنیا كه 
زندگي حرفه يي و كاريش تموم بش��ه. كه 
ديگ��ه میلیون ها میلیون بینن��ده و هوادار 
ت��وي زمین نبینن��ش و زندگیش خالي از 
تحرك و پويايي و جنب و جوش و شهرت 
بش��ه. اگه خیلي پرانگیزه باشه و مهم تر از 
اون هنوز ح��ال و حوصله يي براش مونده 
باش��ه، بعد از 40س��الگي میش��ه مربي و 
میتونه سبك و روش مربي گري خالقانه يي 
ايج��اد كنه. ولي كیه ك��ه ندونه اصل، اون 

بازي��ه تو زمینه. اص��ل بازيكن خالق و مس��تعد و با 
هوش��یه كه وقتي كتونیاشو آويزون كرد، ديگه كسي 
مثل اون نباشه؛ به هر حال هر فوتبالیستي يه سبكي 

داره واسه خودش. 
دنی��اي آكادمی��ك خیل��ي متفاوت ت��ره و البته 
میتونه ش��بیه هم باشه. معموال تا 30سالگیت درس 
مي خوني. كالس و كتاب و تكس��ت بوك و پايان نامه. 
اين دقیقا پايه و بناي حرفه ايت میش��ه. واسه همینه 
همه س��عیتو مي كن��ي تو بهترين مدرس��ه، بهترين 
دانشگاه و بهترين دپارتمان درس بخوني و با بهترين 
اس��تاد كار كني. از س��ي و يك و دو، تا سي و شش 
و هفت س��الگیت حاصل تالش ها و درس خوندن ها 
و تحقیقات��ت رو در معرض داوري علماي رش��ته ات 
میذاري و شروع مي كني به منتشر كردن. هر چقدر 
كارت جديدت��ر و خالقانه تر باش��ه ت��و ژورنال هاي 
باالتري پذيرفته میشه و استنادها بهش میره باالتر. 
اگر همه چي خوب پیش بره و انگیزه هات هنوز باقي 
مونده باش��ن حدود 40 س��الگي جذب يه دپارتمان 
خوب مي ش��ي. ت��ازه میتوني زمانتو بی��ن تحقیق و 
تدري��س و زندگي ش��خصیت تخصیص ب��دي. تازه 
مي شي صاحب سبك، دانشجوي دكترا میگیري. به 
بچه هاي لیسانس درس مي دي. اثر گذاريت به صورت 
نمايي میره باال و شروع مي كني به اثرگذاري علمي. 
اگ��ر خیلي جاه طلب باش��ي تم��وم آرزوي زندگیت 
مي ش��ه نوبل يا معادلش توي رش��ته خودت. همین 
مي شه مسیر زندگیت. لذت تاثیرگذاري علمي روي 
زندگي بش��ري.  توي آكادمي ها عمال بازنشس��تگي 
مفهوم��ي نداره. فقط مرگ يا ايس��ت قلبي و مغزي 
میتونه متوقفت كنه. چون فقط با مغزت و قلبت كار 
داري. دقیقا مغز و قلب، هر چقدر عمر همراهي كنه 
مي توني رو تربیت نسل بعدي اثري بذاري و به رشته 
و حوزه اكادمیكت بیش��تر خدم��ت كني و اگر جزو 

نوابغ علوم پايه باشي، علم رو جلو ببري. 
مريم تو 40س��الگي رستگار شد. مثل 
آل��ن تورينگ و پاس��كال! هم��ه راهي رو 
ك��ه ي��ه آدم آكادمی��ك آرزو مي كنه طي 
كنه و بهش برس��ه رو رف��ت. علم رو جلو 
برد. نس��لي رو پر از انگیزه كرد و به تموم 
ايراني ها نشون داد، آكادمیسین و پروفسور 
چه جوري بايد باشه. مريم سلبريتي نشد. 
دورهمي و خندوانه و شبكه يك و دو و سه 
نیومد. مريم سلبريتي لس آنجلسي يا اونور 
آبي هم نش��د. مريم بي بي سي و من و تو و 
صداي امريكا هم نرفت. مريم اينستايي و فیس بوكي 
و تلگرامي هم نش��د. مريم تو روزنامه ها حرف نمي زد. 
مريم از موقعیت علمیش حجاب و سیاست و محیط 

زيست رو تايید نكرد يا زير سوال نبرد. 
ش��ايد خیل��ي از مردم مري��م رو فقط به اس��م و 
مدالش بشناس��ن. فقط ت��وي تلگرام و اينس��تاگرام 
دي��دن كه م��دال گرفت و بعد هم م��رد. حاال همون 
خیلیا عكس پروفايلش��ون به عكس��ش تغییر میدن. 
حتي بعضي هاشون مسخره مي كنن و جك میسازن و 
حتي به جامعه هم صنفي مريم هم متلك میندازن و 
مسخره شون مي كنن. واسه يه آكادمیكسین حرفه يي 
و جاه طلب، مرگ مريم حس و حال متفاوتي داره. ياد 
تموم تالش ها و اس��ترس ها و شب بیداري ها و فشارها 
مي افتي. ياد جدايیت از سبك زندگي معمول جامعه. 
ياد نخستین باري كه يه اثبات سنگین رو تا آخر انجام 
میدي. ياد احترام و سلسله مراتب آكادمیك. ياد لذت 
تدريس و دل مش��غولي هاي زندگي عادي. ياد عاشق 
ش��دن و همزمان درگیر مقاله و كار علمي بودن. ياد 
دريچه يي از نگاهش میفتي كه دنیا رو از ديد معادله 
و تعادل و توزيع ه��اي گوناگون مي بینه و روابط آدما 
براش مثل گراف و شبكه میشه و طبیعت، میشه نمود 

عیني منطق رياضي. دقیقا يك ذهن زيبا! 
مريم رفت، ولي كتوني هاش��و آويزون نكرد. چون 
توي آكادمیا بازنشستگي و خداحافظي نیست. مريم 
رفت، ولي چراغ رو روشن كرد و روشن گذاشت براي 
بچه هاي سمپادي و شريفي ها. واسه كسايي كه مسیر 
رس��تگاري براشون از ش��ريف و هاروارد و پرينستون 
و اس��تنفورد و تاپ-10 رشته ش��ون مي گذره. واس��ه 
كسايي كه دغدغه علم دارن. مريم رفت؛ مثل انیشتین 
و آلن تورينگ، مثل اويلر و پاس��كال. مريم رفت ولي 
آنقدر امید و انگیزه و علم باقي گذاشت كه اون، چراغ 

تا ابد روشن بمونه. 

 بازار تبريز، روزهاي تعطیل به روي 
گردش��گران خارج��ي و داخلي بس��ته 
است. اين خبر درحالي منتشر شده كه 
مجموعه بازار تاريخي تبريز مرداد سال 
1389خورش��یدي به  عنوان نخس��تین 
بازار جهان در فهرس��ت میراث جهاني 
يونسكو به ثبت رسیده  است. همچنین 
در س��ال 1354هجري شمسي نیز در 
فهرست آثار ملي كشور ثبت شده است. 

اين بازار در س��ال 1193هج��ري قمري بر اثر زلزله 
با خاك يكس��ان ش��د اما طولي نكشید كه معماران 
زبردست آن را بازسازي كردند و بازار كنوني مربوط 
به اواخر حكومت زنديه و عصر قاجار است. اين بازار 
ب��ا طولي معادل ي��ك كیلومتر يك��ي از بزرگ ترين 
مجموعه هاي به  هم  پیوس��ته و مس��قف دنیاس��ت. 
استان آذربايجان شرقي به واسطه داشتن موزه هاي 
متعدد، غذاهاي متنوع و جاذبه هاي بس��یار و میراث 
جهاني مدتي اس��ت به عنوان يكي از اس��تان هايي 
كه گردش��گر خارجي زيادي به س��مت خود جذب 
مي كند در فهرس��ت اس��تان هاي پرگردش��گر قرار 
گرفته اس��ت. مركز اين استان يعني شهر تبريز نیز 
از زيرس��اخت هاي مناسبي برخوردار بوده به همین 
علت گردش��گران خارجي چه از طري��ق ريلي يا از 
آس��مان به تبريز مي روند. آنه��ا وقتي به جاذبه هاي 
گردش��گري استان سر مي زنند حتما به بازار جهاني 

تبريز هم خواهند رفت اما فعال نبودن 
اي��ن ب��ازار در روزه��اي آخ��ر هفته و 
تعطیالت رس��مي، اعتراض بسیاري از 
گردش��گران را به دنبال داش��ته است. 
اگرچه در ش��هرهاي ديگر نیز بازاري ها 
در روزه��اي تعطی��ل كار نمي كنند اما 
تف��اوت مهم اين بازار در آن اس��ت كه 
اكن��ون ب��ازار تبريز يك پاي��گاه میراث 
جهاني است و يكي از سايت موزه هايي 
كه بايد در آن همیشه به روي گردشگران داخلي و 

خارجي باز باشد. 
از س��وي ديگر تبريز قرار است در سال 2018به 
عن��وان پايتخت گردش��گري كش��ورهاي اس��المي 
معرفي ش��ود و براي آن برنامه هاي مختلفي دارد اما 
بسته بودن مهم ترين س��ايت تاريخي و باستاني آن 
خالف مباحث گردش��گري اين شهر در سال 2018 
است. در اين باره فرشاد رستمي، معاون گردشگري 
اداره كل می��راث فرهنگي اس��تان آذربايجان گفته 
اس��ت: تیمچه مظفريه خیلي زود تعطیل مي ش��ود. 
سیس��تم بازار از قديم اين  طور بوده اما اين موضوع 
كم كم دارد جا مي افتد كه مس��افر انتفاع مالي براي 
مغازه دار بازار دارد پس بايد بازار باز باشد. تا مدت ها 
پیش مغازه هاي جداره بیروني هم بس��ته بودند ولي 
االن آنها در روزهاي تعطیل باز هستند با اين وجود 

معتقديم بازار بايد زنده و پويا باشد. 

»راجرفدرر«؛ترندجهاني
والاستريتژورنال:
در صفحه  روزنامه  اين 
اول خود با انتش��ار عكسي 
از راجر فدرر به هش��تمین 
بازي هاي  در  او  قهرمان��ي 
تنیس پرداخته اس��ت. به 
گزارش وال استريت  ژورنال، 
اين تنیس��ور 35 س��اله، با 
پی��روزي بر مارين چیلیچ، 
بار ديگر قهرمان بازي هاي 

تنیس ويمبلدون شد. فدرر سويیسي با اين پیروزي 
تنها تنیس باز مرد جهان ش��د كه توانست براي 8 بار 
قهرمان اين مسابقات شود. او پیش از اين 18 پیروزي 
در س��اير مسابقات جهاني تنیس به دست آورده بود. 
فدرر نخس��تین بار در س��ال 2003، زماني كه تنها 
21 سال داشت با اش��ك شوق جام قهرماني تنیس 
ويمبلدون را باالي سر برد تا نمايانگر ظهور يك پديده 
تكرارنش��دني در تنیس جهان باشد، اما كمتر كسي 
فكر مي كرد او 14 س��ال بع��د، هنگامي كه خیلي ها 
فكر بازنشس��تگي او را مي كردند، باز هم قهرمان اين 
مس��ابقات ش��ود. قهرماني راجر فدرر در رقابت هاي 
ويمبلدون 2017، موجب شد تا كاربران هزاران پست 
درباره تنیسور سويیسي منتشر و نام »راجر فدرر« را 
به داغ ترين موضوع شبكه هاي اجتماعي تبديل كنند. 
بسیاري از چهره هاي ورزشي نیز با انتشار پست هايي 

قهرماني فدرر را تبريك گفتند. 

فايننشالتايمز:
در صفحه  روزنامه  اين 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
س��رمايه گذاري چی��ن در 
جه��ان  خارج��ي  بن��ادر 
منتش��ر ك��رده اس��ت. به 
تايمز،  فايننش��ال  گزارش 
جهاني  سرمايه گذاري   اين 
در حال��ي اس��ت كه چین 
هماهن��گ ب��ا گس��ترش 

اقتصادي درصدد تسخیر راه هاي دريايي و ايجاد بنادر 
در سراس��ر جهان است. در سال گذشته خريد بنادر 
خارجي توسط چین به 20 میلیارد دالر رسیده است. 
پكن حتي در تالش است تا بنادر و راه هاي آبي مسیر 
قطب شمالي را خريداري كند تا قدرت دريايي خود 
را افزايش دهد با اين هدف س��رمايه گذاري هاي خود 
را دوبرابر كرده است. س��رمايه گذاري چین در بنادر 
كش��ورهاي خارجي از مرز 20 میلیارد دالر گذشته 
است. بیشتر بنادر چین جزئي از طرح كمربندي جاده 
ابريشم است كه چین توانسته پیروزي ديپلماتیكي را 
در بازار آزاد در كشورهاي آسیايي و اروپايي براي خود 
به دس��ت آورد. براين اساس، آلمان نیز نگران انتقال 

فناوري هاي جديد به رقباي چیني است. 

گاردين:
اين روزنامه، در صفحه 
احتم��ال  ب��ه  خ��ود  اول 
افزايش قیمت مواد غذايي 
پ��س از برگزي��ت پرداخته 
اس��ت. به گزارش گاردين، 
كارشناس��ان  از  بس��یاري 
اقتصادي بريتانیا، با انتشار 
گزارش��ي نسبت به جهش 
قیم��ت م��واد غذاي��ي در 

دوران پس��ابرگزيت هشدار داده اند. در اين گزارش 88 
صفحه يي عنوان شده است كه اين احتمال وجود دارد 
قیمت مواد غذايي تا حتي 22 درصد افزايش پیدا كند. 
گزارش يادشده همچنین نس��بت به احتمال كاهش 
كیفیت مواد غذايي در انگلیس هش��دار داده و برلزوم 
پايبندي اين كش��ور به اس��تانداردهاي اتحاديه اروپا 
تاكید كرده اس��ت. اكثر مردم انگلیس در همه پرسي 
س��ال گذشته میالدي، به خروج كشورشان از اتحاديه 
اروپ��ا راي دادند. به دنبال آن »ترزا مي« در ماه مارس 
گذشته در نامه يي به دونالد توسك ريیس شوراي اروپا 
تمايل كشورش به خروج از اتحاديه اروپا را اعالم كرد. 
دو طرف 2سال فرصت خواهند داشت تا بر سر جزئیات 
روابط آينده ش��ان پیش از خروج رس��مي انگلیس از 

اتحاديه اروپا در ماه مارس 2019 توافق كنند. 

كيوسك

رويداد

تهرانوسنندجتنهاشهرهايمجازبرايكنسرتزنان

سازهاييكهبرايزنانكوكنميشوند

تولداميِدسياِهقرنبيستويك

 گروهگوناگون|
 دامنه محدوديت ها براي اجراي كنس��رت هر روز 
در ايران گس��ترده تر مي شود. اين محدوديت ها براي 
زنان ابعاد گس��ترده تري دارد. باران رضايي، خواننده 
زن ايراني گفته در هیچ شهري به جز سنندج و تهران 
مجوز كنس��رت زنان ص��ادر نمي ش��ود و بارها براي 
اجراي كنسرت در رش��ت، اصفهان، كرج، كرمانشاه، 
يزد، سقز و شیراز اقدام كرده اما به هیچ عنوان چنین 
اجازه يي داده نش��ده اس��ت. او در گفت وگو با ايلنا به 
كنس��رت دي  ماه پارسالش در س��نندج اشاره كرده 
كه صدور مجوز آن 4ماه طول كش��یده بود اما همان 
زمان مجوز كنس��رت همايون ش��جريان در سنندج 
يك هفته يي صادر ش��ده بود. اين خواننده زن اضافه 
كرده، مديركل اداره ارش��اد س��نندج و اداره ارش��اد 
كرمانشاه يك نفر است. او مجوز اجراي كنسرت زنان 
در س��نندج را صادر مي كن��د اما مجوز اجراي همین 

كنسرت را در كرمانشاه نمي دهد. 
رضايي مي گويد، تقاضايي كه براي مجوز برگزاري 
كنس��رت ويژه زنان به ادارات ارشاد استان ها داده در 
چارچوب قوانین كش��ور است و هیچ اتفاق غیرقانوني 
در كار نیست؛ اما نمي داند چرا اينگونه رفتار مي شود. 
او گفته از زمان دولت اصالحات تا پارس��ال نتوانسته 
بود در داخل كش��ور كنس��رت اجرا كند ام��ا اين را 
ه��م اضافه مي كند كه انتظار داش��ته، دولت يازدهم 

رويكردش به موس��یقي زنان به گونه يي ديگر باش��د 
ام��ا او چنین رويكرد مثبتي نديده اس��ت. به گفته او 
در چارچوب قانون كنسرت زنان براي زنان به صورت 
تكخوان��ي مجاز اس��ت و به ص��ورت همخواني براي 
مردان هم مجاز محس��وب مي ش��ود به همین دلیل 
مسووالن هیچ وقت به طور مستقیم به ما نمي گويند 
به ش��ما مجوز نمي دهیم؛ اما قوانین نانوش��ته موازي 
وجود دارد كه باعث شده مجوز كنسرت بانوان به جز 
در تهران و سنندج در هیچ جاي ديگري صادر نشود. 
اين خواننده زن ايراني اين را هم اضافه كرده كه وقتي 
با مسووالن در اين باره صحبت مي كنیم همگي تايید 
مي كنند كه حرف ش��ما درست اس��ت اما شرايط به 
گونه يي است كه نمي شود كاري كرد. اجراي كنسرت 
در ايران ب��ه يكي از چالش هاي مهم فرهنگي تبديل 
شده اس��ت. عالوه بر كنسرت خوانندگان زن، برخي 
شهرها مانند مشهد به صورت خودمختار برگزاري هر 
گونه كنسرت را ممنوع كرده اند و حتي وزارت ارشاد 

و دولت هم نمي تواند كاري از پیش ببرد. 
در سال هاي گذش��ته حتي حضور نوازندگان زن 
روي صحنه هم با مش��كل مواجه شده بود. چند ماه 
پیش به همس��ر س��االر عقیلي اجازه داده نش��د كه 
كنار همس��رش به نوازندگي بپردازد. يا به طور كلي 
برگزاري كنسرت در مشهد و قم ممنوع شد، كنسرت 
شهرام ناظري در نیشابور لغو شد، گروه »عرفان« كه 
اجراي��ش به دلیل حضور نوازن��دگان زن روي صحنه  

اجرا لغو شد. 
س��ال 93 در اصفهان اعالم ش��د، زن��ان حتي به 
ص��ورت نوازنده هم حق حضور روي صحنه را ندارند. 
مديركل فرهنگ و ارش��اد استان اصفهان در واكنش 
ب��ه ممنوعیت حض��ور زنان گفت��ه بود:»وقتي از يك 
خوانن��ده براي برگزاري كنس��رت در اصفهان دعوت 
مي ش��ود بايد خودش را با شرايط اصفهان هماهنگ 
كند. تاكنون نیز اين موضوع سبب بروز مشكلي نشده 
است چراكه طبق آمار سال گذشته 212كنسرت در 
اصفه��ان مجوز اجرا دريافت كردن��د كه از اين تعداد 
تنها بین 10 الي 12كنس��رت مرب��وط به گروه هاي 

خارج از اس��تان و بقیه مجوزه��ا متعلق به گروه هاي 
استاني بوده است.«

ب��ا انتش��ار اي��ن اخب��ار ب��ود ك��ه نوازن��دگان و 
موزيس��ین هاي ديگ��ري هم وارد میدان ش��دند و از 
محدوديت ب��راي زنان گفتند. يكي از آنان حس��ین 
علی��زاده بود كه گفته بود:»در گذش��ته تنها در چند 
ش��هر، زنان اجازه حض��ور روي صحنه نداش��تند اما 
درح��ال حاضر تقريبا در بس��یاري از ش��هرها گفته 
ش��ده در گروه نوازنده خانم نباشد.« او با انتقاد از اين 
رويك��رد گفته بود اين كار باعث حذف زنان از عرصه 

موسیقي مي شود. 
ام��ا ماجرا ب��ه اينجا ختم نش��د و س��ال بعد آن 
اجراي اركستر س��مفونیك ايران هم به دلیل حضور 
نوازندگان زن در اين اركس��تر لغو شد. علي رهبري، 
مدير هنري اركس��تر سمفونیك تهران گفته بود تنها 
15دقیق��ه پیش از آغاز مراس��م افتتاحیه رقابت هاي 
كشتي باشگاه هاي جهان در مجموعه ورزشي آزادي، 
جايي كه قرار بود اين اركس��تر اجرا داش��ته باشد و 
زماني كه اركس��تر براي اجراي س��رود رسمي ايران 
آماده مي شد به آنها اعالم كرده اند كه زنان نبايد روي 

صحنه ساز بزنند. 
دور س��وم تور كنس��رت »ناگفته« حافظ ناظري 
در اصفه��ان هم درحالي روي صحن��ه رفت كه زنان 
نوازنده اعضاي اركس��تر اج��ازه حضور روي صحنه را 
پیدا نكردند. بعد از آن مشخص شد اين ممنوعیت از 
طرف اداره ارشاد برخي از شهرستان ها در استان هاي 
اصفه��ان، يزد، آذربايجان ش��رقي و خراس��ان رضوي 
اعمال مي ش��ود و انحصارا مربوط ب��ه اين اجرا و اين 

كنسرت نبوده است. 
حس��ن روحان��ي در مبارزه ه��اي انتخاباتي خود 
باره��ا از آزادي هاي فرهنگ��ي و اجتماعي دفاع كرده 
ب��ود با اين حال به نظر مي رس��د، قدرت دولت وقتي 
از پايتخت دور مي ش��ود، كاه��ش پیدا مي كند حتي 
اگر حیطه اين قدرت اداره هاي ارش��ادي باشند كه با 
بودجه ه��اي دولتي و زير نظر وزارت ارش��اد و دولت 

كار مي كنند.

بیش از 2 دهه را پش��ت میله هاي 
زن��دان گذران��د. دول��ت نژادپرس��ت 
آفريقاي جنوب��ي، ه��ر چ��ه كوش��ید، 
نتوانس��ت انديشه ها و روح او را در بند 
كند؛ تنها جس��م او را به اسارت گرفته 
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 99 امین سالگرد نلسون ماندالست. او 
در روستايي فقیر به  دنیا آمد و توانست 
بذر امید را در میانه س��یاهي  زنده نگه 
دارد. او در ط��ول حیات��ش رويايي را 
محقق كرد كه سیاهان آفريقا حتي در 
خواب خود نیز آن را تصور نمي كردند؛ 
س��رنگوني آپارتايد، هدفي كه ش��ايد 
گاهي در ذهن شورش��یان سیاه پوست 
جان مي گرفت و ب��دون آنكه پرداخته 
ش��ود، در نطف��ه خفه مي ش��د. ماندال 

به گونه ي��ي زيس��ت كه تاريخ بخش��ي 
از م��ردم جه��ان را به پی��ش و پس از 

فعالیت هاي خود تقسیم كرد. 
با ورود هلندي ه��ا در قرن هفدهم 
ب��ه آفريقاي جنوب��ي و اس��تعمار اين 
كش��ور، اس��تعمارگران همواره خود را 
در موقعیتي برتر از مردم قرار مي دادند 
و مي كوشیدند با تحقیر سیاهان، آنان 
را از داي��ره قدرت و ثروت حذف كنند. 
اين تالش در س��ال 1948 با پیروزي 
ح��زب ناسیونالیس��ت ك��ه متعلق به 
سفیدپوستان بود، رنگ سركوب تمام 
عی��ار گرف��ت. فش��ارهاي اجتماعي از 
سوي اقلیت سفیدپوس��ت بر اكثريت 
سیاه پوس��ت م��دام افزاي��ش مي يافت 
و غیرسفیدپوس��تان از اغل��ب حقوق 

انس��اني محروم ش��دند و در بدترين و 
محروم ترين نواحي اسكان يافتند. 

ماندال در س��ال 1944 با پیوستن 
به كنگره مل��ي آفريقا، مب��ارزه اش را 
آغاز كرد. اين مبارزه 60 سال به طول 

انجامید تا س��رانجام منجر به پیروزي 
او و رهايي س��یاهان آفريق��ا از قوانین 
آپارتايد كه قائل به نوعي تقسیم نژادي 
میان سفیدپوس��تان، سیاه پوس��تان و 

رنگین پوستان بودند، شد. 
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