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صندوق بينالمللي پول گزارش داد

سرمقاله
دولت نامريي؟
منصور بيطرف
آدام اس��ميت در ق��رن  18مي�لادي در كتاب
«ثروت ملل» از دست نامريي در اقتصاد سخن گفته
بود كه در اصل يك قانون طبيعي است كه در عرضه
و تقاض��ا و در روابط اقتصادي دخالت ميكند و آنها
را به سمت تعديل ميكشاند .اما او شايد نميدانست
ك��ه حدود دو ق��رن بعد نه «دس��ت نامريي» بلكه
«دولت نامريي» اس��ت كه اين نق��ش را در اقتصاد
كش��ور ايفا ميكند .نمونه آن را ميتوان در كش��ور
خودمان مش��اهده كرد .در سه هفته گذشته شاهد
آن بوديم كه قيمت دالر روند صعودي به خود گرفت
و بهتدريج از  4100تومان به  4700تومان رس��يد.
هر چند افزايش قيمت دالر در بازار آزاد ارز – بهويژه
در س��ه ماهه چهارم س��ال  -براي مردم كشور امر
بيسابقهيي نبوده است...

اصول رفع نابرابري در اقتصاد
صفحه 4

همين صفحه

گزارش

فسادزدايي از سپهر نظام مهندسي

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
در تازهتري��ن ابالغيهي��ي كه وزير راه و شهرس��ازي
صادر كرده فعاليت كارمنداني كه در 9دس��تگاه دولتي
اش��تغال دارند ،در س��ازمان نظام مهندسي ساختمان
ممنوع است .براس��اس بند  2اين ابالغيه از تاريخ يكم
فروردين سال  ،97مهندساني كه در دولت اشتغال دارند،
بايد بين كار دولتي و فعاليت در سازمان نظام مهندسي
س��اختمان تنها يكي را انتخاب كنند و نسبت به توديع
پروانه اشتغال به كار خويش به سازمان نظام مهندسي
يا كارداني ساختمان اس��تان محل عضويت خود اقدام
كنند .صدور ابالغيه جديد وزير راه و شهرسازي در حالي
صورت گرفته است كه اعضاي هياتمديره سازمان نظام
مهندسي ساختمان همچنان مفاد ابالغيه  10روز پيش
آخون��دي درباره عدم دريافت حق  5درصدي نظارت از
مهندسان ناظر را نپذيرفتهاند ...
صفحه 13

منصور بيطرف
سردبير

آدام اس��ميت در قرن  18ميالدي در
كتاب «ثروت ملل» از دس��ت نامريي در
اقتصاد س��خن گفته بود كه در اصل يك
قانون طبيعي است كه در عرضه و تقاضا
و در رواب��ط اقتص��ادي دخالت ميكند و
آنها را به س��مت تعديل ميكشاند .اما او
شايد نميدانس��ت كه حدود دو قرن بعد
نه «دست نامريي» بلكه «دولت نامريي»
است كه اين نقش را در اقتصاد كشور ايفا
ميكن��د .نمونه آن را ميتوان در كش��ور
خودمان مشاهده كرد.
در سه هفته گذشته شاهد آن بوديم
ك��ه قيم��ت دالر روند صع��ودي به خود
گرف��ت و بهتدري��ج از  4100توم��ان به
 4700تومان رس��يد .هر چن��د افزايش
قيمت دالر در ب��ازار آزاد ارز – بهويژه در
سه ماهه چهارم سال  -براي مردم كشور
امر بيس��ابقهيي نبوده اس��ت اما به نظر
ميآيد كه براي مس��ووالن كشور ما يك
اتفاق نادر بوده اس��ت ،زيرا هفته گذشته
روحاني در گفتوگوي تلويزيوني خود در

پاسخ به سوال رشيدپور ،مجري برنامه كه
پرس��يده بود اين گمانه هست كه دولت
به دليل كسري بودجه قيمت دالر را باال
برده است ،گفت كه اصال چنين نيست.
فيالواقع باال بردن قيمت دالر در بازار
آزاد سياس��تي بوده است كه از سالهاي
دور بهطور غيرمس��تقيم توسط دولتها
ص��ورت ميگرفت��ه اس��ت .گزارشهاي
آماري سالهاي گذش��ته نشان ميدهد
كه جز س��ال  1392كه كش��ور در اوايل
سه ماهه چهارم شاهد به فرجام رسيدن
برجام بود در سالهاي بعد و نيز سالهاي
ماقب��ل از س��ال  1392قيم��ت دالر در
اي��ن دوره در ب��ازار جهشه��اي تندي
داش��ته اس��ت .البته اي��ن جهشها طي
40سال گذش��ته باعث شده كه مردم به
يك تجربهيي دس��ت يابند كه طبق آن
هميشه در نيمه دوم سال شاهد افزايش
چنين جهشهايي باش��ند .اما از آنجا كه
عمده درآمد ارزي كش��ور در دست خود
دولت اس��ت و خود دولت هم بزرگترين
مصرفكنن��ده ارز اس��ت عليالقاع��ده
ميتوان به چنين استنباطي دست يافت

صنعت ،معدن و تجارت

صعود ايران در رتبه
ريسك تجاري OECD

روز گذش��ته براس��اس گ��زارش رس��مي كميت��ه
مسوول رتبهبندي ريس��ك كشورهاي دنيا در سازمان
همكاريه��اي اقتصادي و توس��عه ( )OECDمبتني
بر تصميم آن س��ازمان ،رتبه اعتب��اري ايران به  ۵ارتقا
پيدا كرد .اين بهبود رتبه در نردبان ريس��ك تجاري را
ميت��وان يكي از مهمترين رويدادهاي مثبت در زمينه
تجارت خارجي ايران در سومين سال برجام عنوان كرد.
در واقع مقامات ايراني موفق ش��دند ،س��رانجام پس از
رايزنيهاي طوالني و برخي اقدامات اصالحي در فضايي
كه دونالد ترامپ به دنبال انزواي بيشتر ايران در عرصه
جهاني است ،جايگاه ايران را از گروه  6يعني كشورهايي
با باالترين ريسك تجاري به گروه  5يعني كشورهايي
با ريسك متوسط تجاري تغيير داده و بهبود ببخشند.
اي��ن رويداد مهم اثرات مثبتي را بر روند تعامل ايران با
دنيا به ويژه در عرصه تجارت بر جاي خواهد گذاش��ت.
نخستين اثر مثبت «كاهش هزينههاي تامين سرمايه
از نظر مالي معموال تا حدود ۱۰درصد» خواهد بود .اثر
ديگر آن سيگنال مثبتي به سرمايهگذاران خارجي براي
ورود به ايران مخابره خواهد شد ...
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گوناگون

خانههايي
با وسعت خيابان

مجمع جهاني اقتصاد ديروز با سخنراني رييس جمهوري امريكا پايان يافت

تكرار اتهامات ترامپ عليه تجارت جهاني

سرمقاله

دولت نامريي؟
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كه خود دولت براي جبران كسري درآمد
و جمع كردن پول اين كس��ري ،دست به
چنين اقدامي بزند.
متاس��فانه دخالت دولت در بازار ارز
 چه ب��راي پايي��ن آوردن قيمت دالرو چ��ه براي تعديل قيمت آن  -س��ابقه
ديرينهي��ي دارد .در كتاب اقتصاد ايران
كه اخيرا توس��ط موسسه عالي آموزش
و پژوه��ش مديري��ت و برنامهريزي –
وابس��ته ب��ه س��ازمان برنام��ه و بودجه
– منتشر ش��ده يكي از س��ازوكارهاي
مخرب اقتصاد كش��ور را مداخله دولت
در بازار ارز ميداند.
شيوههاي مداخله دولت در بازار ارز به
طرق مختلف بوده اس��ت .عرضه ارز براي
واردات ارزان ،تخصيص ارز براي كاالهاي
اساس��ي و آنچه اخيرا هم بهطور رسمي
به آن اضافه ش��ده و شايد حركتي براي

يكس��ان كردن نرخ ارز باشد،تخصيص
ارز ب��ا قيمت��ي پايينت��ر از ب��ازار آزاد به
مردم اس��ت.اما آنچه مشهود است اينكه
اگ��ر دولت در پايان س��ال ب��راي تامين
كس��ري بودجه خود در بازار ارز مداخله
نميكند ،چرا قيمت ارز نه تنها در امسال
بلكه طي س��اليان گذشته  -يعني 4دهه
گذشته  -همواره در سه ماهه چهارم سال
افزايش داشته اس��ت؟ آيا اين افزايشها
خودبهخودي بوده و طبق قانون طبيعت
عمل ميكرده يا آنكه دستي از بيرون در
آن مداخل��ه ميكرده اس��ت؟ به هر حال
آنچه مشهود است اين است كه شادمان
از آن هس��تيم كه قيم��ت دالر به 4800
تومان نرسيد و روي  4500تومان ايستاد
اما يادمان هم نيس��ت كه قيمت دالر در
ماه اول امس��ال  3770توم��ان بود و در
شهريور ماه به 3880تومان رسيد!

سركار خانمها معصومه و مهشيد ستوده

درگذش�ت نابهنگام برادر گراميتان را تس�ليت ميگوييم.
ما را در غم خود شريك بدانيد.
الياس حضرتي -بهروز بهزادي -حجت طهماسبي
منصور بيطرف  -هدي احمدي

همين صفحه و 7

تكرار اتهامات ترامپ عليه تجارت جهاني
رييسجمه��وري امري��كا ميگويد :در
يكس��ال رياس��تش  84ركورد اقتصادي
شكسته شده و بهترين زمان سرمايهگذاري
اس��ت .او ب��ا ذك��ر اي��ن نكته ك��ه ديگر
چشمانمان را روي تجارت ناعادالنه جهاني
نميبنديم افزود :از اينرو درهاي كشورمان
براي س��رمايهگذاران باز اس��ت .به گزارش
ايرن��ا ،دونالد ترام��پ روز جمعه در مجمع
جهاني اقتصاد كه در شهر داووس سوييس
برگزار شده است ،افزود :امريكا اميدوار است
كه در آينده همه كامياب باشند و هركودك
بتواند عاري از خشونت و ترس رشد كند.
وي ادامه داد :ما كارهاي خارقالعادهيي
انجام داديم ،جوامع فراموش ش��ده را احيا
كرديم و بايد امريكاييها به روياهايش��ان
دس��ت يابند .پس از س��الها ركود امريكا
رش��د اقتصادي قوي را دنب��ال ميكند و
7تريليون دالر به ثروتش اضافه شده است.

رييسجمهوري امريكا اضافه كرد :اعتماد
ش��ركتها در باالتري��ن س��طح دهههاي
اخير بوده اس��ت و ما 2.4ميليون ش��غل
ايجاد كرديم .ميزان تقاضا براي بيمههاي
بيكاري ه��م در بين آفريقاييتبارها و هم
امريكاي التينتبارها در كمترين حد است.
ترام��پ اظهار ك��رد :بهتري��ن موقع براي
رونق و رش��د اس��ت و درهاي امريكا براي
س��رمايهگذاري باز است .اقتصاد امريكا به
مراتب بزرگترين اقتصاد در جهان است.
ما ماليات را براي طبقه متوس��ط و اماكن
كسب و كار خرد كاهش داديم.
وي ب��ا بيان اينكه ش��ركت اپل گفته
اس��ت ك��ه  245ميليارد دالر از س��ودي
كه در خ��ارج از امريكا كرده اس��ت را به
كش��ور برگردان��د ،گفت :اپ��ل ميخواهد
 350ميلي��ارد دالر در پن��ج س��ال آينده
س��رمايهگذاري كند .االن زم��ان ايدهآلي

براي سرمايهگذاري در امريكا است.
رييسجمه��وري امريكا با ي��ادآوري
اينك��ه بيش��ترين كاهش مق��ررات را در
تاريخ امريكا انجام داده است ،افزود :وعده
ميدهم ب��ا تصويب هر مق��ررات جديد،
دو مق��رره اضاف��ي را حذف كن��م .ما 22
م��ورد مقررات س��نگين را از بين برديم و
اماكن كس��ب و كارمان را از بند مقررات
آزاد ميكنيم .ترام��پ تاكيد كرد :امريكا
محل كسب و كار است .به امريكا بياييد تا
بتوانيد چيزي را اختراع و ابداع كنيد .من
هميشه امريكا را در تقدم قرار ميدهم اما
به معناي انزواي امريكا نيست .رشد امريكا
رشد جهان است.
وي با بيان اينكه امريكا به دنبال تجارت
منصفانه با جهان است ،تصريح كرد :تجارت
غيرمنصفانه به جهان خدشه وارد ميآورد.
از منافع كش��ور ،كارگران و شركتهايمان
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هميش��ه حفظ و حراس��ت خواه��م كرد.
ميتوانيم نظامي ايجاد كنيم كه براي همه
جهان و امريكا كارساز باشد.
رييسجمهوري امريكا اضافه كرد دولت
من همچنين اقدام س��ريعي در مسيرهاي
ديگر انجام ميدهد تا اس��تقالل امريكا را
اعاده كند .م��ا محدوديته��ا را در توليد
ان��رژي كن��ار ميگذاريم ،هيچ كش��وري
نبايد توس��ط يك تامينكنن��ده انرژي به
گروگان گرفته ش��ود .ترام��پ بارديگر به
مس��اله اقتصاد امريكا اش��اره كرد و درباره
نظام مهاجرت��ي خود گفت :ما سيس��تم
مهاجرتي خود را ب��ه خاطر امنيت ملي و
امنيت اقتصادي ادامه ميدهيم .امريكا يك
اقتصاد پويا و مدرن دارد اما نظام مهاجرتي
م��ا مربوط به گذش��ته اس��ت و بايد نظام
مهاجرتهاي زنجيرهي��ي خانوادگي را به
مهاجرت شايستگي تغيير دهيم.

روي موج خبر
پارلم�ان اصالح�ات رقي�ب ش�ورايعال�ي
سياستگذاري نيست -خانه ملت| عضو فراكسيون
اميد با اشاره به اينكه ايده پارلمان اصالحطلبان ميتواند
به عن��وان اتاق فكر در حوزه گفتماني به دولت ،مجلس
و جريانهاي مختلف كمك فكري دهد ،گفت :پارلمان
اصالح��ات رقيب ش��وراي هماهنگي يا ش��ورايعالي
سياس��تگذاري نيس��ت .عليرضا رحيمي با بيان اينكه
انس��جام سالهاست در دس��تور كار اصالحطلبان است،
افزود :بايد اذعان كرد كه نه تنها احزاب اصالحطلب بلكه
مجموع��ه جريان اصالحات و مردم ه��م به اين موضوع
كمك كردند و همچنان كه مش��اهده ش��د از انتخابات
 92ش��روع و در هر عرصه انتخاباتي اين انسجام بيشتر
ش��ده است و تقويت اين انس��جام همچنان جزو اهداف
و راهبرده��اي جريان اصالحات بوده و قاعدتا بايد از هر
حركتي كه انسجام را تضعيف كند ،پرهيز كرد.
چارچوب گزارش وزارت خارجه خوب است-
ايرن�ا| نماينده عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست
خارجي گفت :وزارت امور خارجه هر س��ه ماه گزارشي
از رون��د اجراي برجام به كميس��يون ارائه كرده اس��ت.
حسين نقويحس��يني افزود :به دليل اينكه  26دي ماه
 1394آغ��از اجراي برجام بوده اس��ت 26 ،دي ماه 96
تاريخ ارائه هش��تمين گ��زارش وزارت امور خارجه بوده
اس��ت و اي��ن وزارتخانه هر  8گ��زارش را در موعد مقرر
ارائه كرده است .او گفت :چارچوب گزارش خوب و روند
آن را دقيق توضيح داده اس��ت ،اين گزارش توضيحات
در ح��وزه تحريمها و حذف تحريمها ،تحريمهاي ناقض
برج��ام ،اقدامات امريكاييه��ا در مقابله با اجراي برجام،
رفتارهاي خصمانه امريكاييها در برجام و موانع اجراي
برجام را ارائه داده است.
عدم رس�يدگي به ادعاها باعث بياعتمادي
ميش�ود  -ايسنا| رييس كميته بينالملل كميسيون
قضايي مجلس با اش��اره به ادعاهايي كه گاهي در مورد
تخلفهاي پيشآمده از س��وي برخي مس��ووالن مطرح
ميش��ود ،گفت :اگر به ادعاها رس��يدگي نشود ،موجب
بياعتمادي عمومي ميشود .جليل رحيميجهانآبادي
درباره رسيدگي به تخلفاتي كه برخي افراد آنها را مطرح
ميكنند نيز اف��زود :اين موضوع را باي��د از قوه قضاييه
پرس��يد كه چرا در برخي موارد رس��يدگي نشده است.
دادس��تان مدعيالعموم اس��ت ،دادستان هرجا احساس
كند نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي شكل گرفته،
ميتواند ورود كند .اين موضوع ميتواند با شكايت فردي
كه ذيحق اس��ت يا اتهام نسبت به آن فرد مطرح شده،
شكل گيرد.
موض�ع نماينده كليمي�ان در مجلس درباره
توان موشكي -نماينده كليميان ايران در مجلس گفت:
هرگاه امريكا حاضر باش��د درباره از بينبردن تسليحات
هستهيي خود مذاكره كند ،ما هم همان موقع حاضريم
ي خودمان مذاكره كنيم .سيامك
درباره مسائل موش��ك 
مرهصدق افزود :امريكاييها نه تنها به دنبال از بين بردن
مولفههاي قدرت جمهوري اس�لامي هس��تند بلكه آنها
نابودي هويت جمهوري اسالمي ايران را دنبال ميكنند،
چ��را كه بخش��ي از ق��درت جمهوري اس�لامي جنبه
سختافزاري دارد و بخش عمده آن جنبه نرمافزاري آن
اس��ت .او افزود :هر كسي كه مدعي است براي مذاكره با
مسائل موشكي به ايران سفر ميكند به نظرم بايد ورود
اينگونه افراد را به كشور ممنوع اعالم كند.
مرت�ب پيگير اليحه اصالح س�اختار دولت
در مجلس هستم -برنا| معاون پارلمان رييسجمهور
گفت :اينكه با دوفوريت اليحه اصالح ساختار دولت را به
مجلس شوراي اسالمي تقديم كرديم ،حكايت از اهميت
اين اليحه براي دولت دارد .حس��ينعلي اميري پيرامون
«اهميت تفكيك وزارتخانهها در دولت» گفت :اين اليحه
براي دولت بسيار مهم بوده و هست ،من هم مرتب پيگير
اين موضوع هستم .معاون پارلماني رييسجمهور تاكيد
كرد :اينكه با دوفوريت اليحه اصالح ساختار دولت را به
مجلس شوراي اسالمي تقديم كرديم ،حكايت از اهميتي
است كه ما براي اين اليحه قائل هستيم .اليحه تفكيك
وزارتخانهها فيالحال در دس��تور كار مجلس است و در
حال پيگيري هستيم.
امريكا و عربس�تان قادر ب�ه تغيير واقعيات
نيس�تند  -محمدج��واد ظريف وزير ام��ور خارجه در
صفحه توييتر خود نوش��ت :امريكا و عربستان سعودي
نميتوانند واقعيات را تغيير دهند.
ظريف در ادامه نوش��ت :هر ق��در بوقهاي تبليغاتي
ترامپ و همدستانشان «حقايق جايگزين (تقلبي)» توليد
كنند ،هر ميزان كه عربس��تان س��عودي بازي تبليغاتي
«چش��مانداز نوراني» (اش��اره ب��ه ادعاي وزي��ر خارجه
س��عودي در داووس) راه بيندازد و هر قدر امريكا تالش
كند شكست داعش را به نام خود ثبت نمايد ،نميتوانند
واقعيتهاي زي��ر را تغيير دهند -۱ :اي��ن ايران بود كه
براي شكست دادن داعش به كمك مردم عراق و سوريه
ش��تافت -۲اين امريكا و عربستان سعودي بودند كه به
داعش سالح دادند.
برج�ام تحت هيچ ش�رايطي قاب�ل مذاكره
مجدد نيست-باشگاه خبرنگاران| وزير كشور درباره
تش��كيل كارگروه امريكايي-اروپايي براي اصالح برجام
گفت :برجام تحت هيچ ش��رايطي قاب��ل مذاكره مجدد
نيست .عبدالرضا رحمانيفضلي وزير كشور در گفتوگو
با باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،درباره تش��كيل كارگروه
امريكايي-اروپايي براي اصالح برجام ،اظهار كرد :برجام
تحت هيچ شرايطي قابل مذاكره مجدد نيست .وي ادامه
داد :امريكا تاكنون هر كاري كه توانسته عليه كشورمان
انجام داده است.
پست توييتري بعيدينژاد درباره رتبهبندي
س�ازمان توس�عه و همكاري اقتص�ادي -تعادل|
حميد بعيدينژاد س��فير ايران در انگليس در پيامي در
صفحه توييتر خود نوشت كه سازمان توسعه و همكاري
اقتصادي رتبه اعتباري ايران را در طبقهبندي كشورهاي
پرخطر از  6به  5كاهش داد .او در ادامه نوشت :اين رقم
بازگوكننده ارزيابي اين سازمان مبنيبر اين مساله است
كه خطرات سرمايهگذاري موسسات صادراتي و اعتباري
خارجي در ايران كاهش يافته اس��ت .س��ازمان توسعه و
همكاري اقتصادي رتبه اعتباري ايران را سال گذشته از
 7به  6ارتقا داده بود.
انقالب با حقوقهاي نجومي ،ربا و اختالس با
خطر مواجه ميشود -مهر| آيتاهلل جواديآملي تاكيد
كرد :ممكن اس��ت انقالب با وجود اختالس ،حقوقهاي
نجوم��ي و ربا با خطر مواجه ش��ود؛ اگر ام��ور را اصالح
كنيم ،درهاي رحمت خداوند باز ميشود .آيتاهلل عبداهلل
جواديآمل��ي از مراجع عظام تقيلد در ديدار با جمعي از
اعضاي شوراي مركزي حزب موتلفه اسالمي اظهارداشت:
وقتي يك نظامي ،صبغه فرهنگي داش��ته باشد ،دشمن
فرهنگي نيز خواهد داشت ،وقتي نظامي صبغه اقتصادي
داش��ته باشد دشمن اقتصادي به مقابله او خواهد آمد و
اگر نظامي صبغه اجتماعي داشته باشد دانشمندان فن
اجتماع به تقابل آن ميآيند.
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ايران

دبير شوراي عالي امنيت ملي در گفتوگويي تشريح كرد

سياست امنيتي ايران از زبان «شمخاني»

گروه ايران|
در ش��رايطي كه بالفاصله بع��د از آغاز ناآراميهاي
اي��ران برخي رقباي منطقهيي هم��راه با امريكا تالش
كردن��د ت��ا از آب گلآل��ود ناآراميهاي اي��ران ماهي
بگيرن��د ،اما روند برخورد دول��ت دوازدهم با تجمعات
و برنامهريزيهاي بعدي براي پاسخگويي به مطالبات
مردم در ادامه توانست جلو سوءاستفادههاي احتمالي
دشمنان كشورمان را س��د كند .واكنشي كه ميتوان
آن را در كارنام��ه دول��ت دوازده��م ب��ه عن��وان يك
دستاورد مهم ثبت كرد.
ام��ا در مس��ير پاس��خگويي ب��ه برخ��ي
حاشيهس��ازيهايي ك��ه رقب��اي منطقهي��ي ايران
درخص��وص اي��ن ناآرامنيه��ا دنب��ال كردند ،علي
ش��مخاني در جريان گفتوگو ب��ا العالم تالش كرد
نوري به ابعاد پنهان اين ماجرا بتاباند .اظهاراتي كه
از ماجراي ناآراميهاي كش��ور شروع شد و در ادامه
به ش��رايط منطقهيي نيز اش��اره كرد و درنهايت با
تحليل واكنش امريكا به برجام و س��ناريوهايي كه
ايران در پيش خواهد گرفت ،ختم شد.
درياب��ان علي ش��مخاني نماينده مق��ام معظم
رهبري و دبير ش��وراي عالي امنيت ملي با اشاره به
اين واقعيت كه تضعيف يا اس��تحاله ايران از ابتداي
پيروزي انقالب اس�لامي خيال خام و آرزوي بعضي
كش��ورها بوده ،تاكيد كرد كه اين خيال خام امروز
ديگر برباد رفته و بارها با شكست روبهرو شده است.
به گزارش ايرنا ،امير دريابان علي ش��مخاني در
گفتوگو با شبكه العالم پيرامون اعتراضات اخير در
ايران و ذوقزدگي ناشي از توهم برخي كشورهايي
كه بهصورت قبيلهيي اداره ميش��ود ،افزود :موضوع
اعت��راض بهعن��وان ح��ق طبيع��ي م��ردم در برابر
حاكميت در بس��ياري از كش��ورهاي جهان وجود
دارد و در قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي ايران
حق برگزاري تجمعات كامال مشروع و در چارچوب
قانون به رسميت شناخته شده است.
وي گف��ت :ش��ما مش��اهده كرديد در س��الگرد
انتخاب ترامپ اعتراض وسيعي توسط مردم امريكا
صورت گرفت ،متاس��فانه در اكثر كشورهاي منطقه
اصوال اعتراض و حق اعتراض به رس��ميت شناخته
نميش��ود ،ل��ذا در اي��ران كه ح��ق راي و صندوق
آرا تعيينكنن��ده سرنوش��ت آح��اد م��ردم اس��ت،

ش��كلگيري اي��ن موضوع براي كش��ورهايي كه به
شكل قبيلهيي اداره ميش��وند بسيار عجيب است،
در اين كشورها اعتراض هم نوعي از عالمت ناآرامي
و بروز بحران تلقي ميشود.
وي ب��ا ذكر يك خاط��ره اظهار ك��رد« :يكي از
رهبران كشورهاي منطقه در سفري به ايران به من
گفت كه روزنامهها و رس��انههاي ش��ما انتقادات و
اختالف��ات را زياد منعك��س ميكنند و اين موضوع
موج��ب تحريك مردم ميش��ود ،ش��ما چرا جلوي
اينگون��ه اقدامات را نميگيري��د؟ به وي گفتم اين
س��بك زندگي مردم ايران بع��د از پيروزي انقالب
اس��ت و م��ا نه تنها نگران نيس��تيم بلك��ه آن را به
رس��ميت ميشناس��يم؛ البته او نگران انعكاس اين
نوع نگاه مترقي و مردمس��االرانه در كشور خودش
بود».
نماينده مقام معظم رهبري ياد آور ش��د :قانون

اساس��ي جمه��وري اس�لامي ايران ح��ق تجمع را
مشروع و طبيعي دانسته و مردم را در بيان انديشه
و انتق��اد خود آزاد ميداند؛ از نظر ما اين اعتراضات
هم در مسيري طبيعي در قالب بيان مطالبات قرار
داش��ت ليكن برخي اغتشاش��گر بهصورت هدفمند
دس��ت به اقدامات خش��ونتآميزي زده و به دنبال
ايجاد ناامني بودند.
ش��مخاني ادام��ه داد :مردم وقتي كه احس��اس
كردند اين اعتراضات طبيعي در حوزههاي مختلف
در روند سوءاستفاده قرار گرفته است فورا صف خود
را از اغتشاشگران جدا نموده و همراهي نكردند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد :اثبات
تالش معاندان براي سوءاس��تفاده از تجمعات فوق
نيازمند ارائه مدارك اطالعاتي محرمانه نيست ،بلكه
مراجعه مس��تقيم به رس��انههاي رسمي كشورهاي
معان��د و همچني��ن رس��انههايي ك��ه ب��ه صورت

ج��دا كردن صفوف خود از اغتشاش��گران به مقابله
با آن برخاستند.
وي افزود :روند حل برخي مشكالت كه ما آن را
زخمي داخلي توصي��ف ميكنيم از ماهها قبل آغاز
شده اس��ت و با برنامهريزي صورت گرفته و تمركز
بر حل هر چه س��ريعتر مش��كالت اجازه نخواهيم
داد ف��رودگاه مناس��بي براي فرود هي��چ هواپيماي
بيگان��ه بدخواه در كش��ور به وج��ود آيد ،براي حل
اين مش��كالت همه قواي سهگانه در تالش هستند
و اطمينان داريم كش��ور ظرفي��ت رفع موانع و حل
مشكالت و چالشها را دارد.

غيررس��مي از سوي عناصر وابس��ته به نظام سلطه
مديريت ميشوند ،اثباتكننده اين موضوع است.
وي خاطرنش��ان كرد :با يك رصد ساده ميشود
اي��ن اقدام��ات را مش��اهده و اثب��ات ك��رد؛ وقتي
رييسجمهوري يك كش��ور در پيام توييتري اعالم
ميكن��د م��ن هر كمكي كه براي ش��علهور ش��دن
اغتشاشات الزم باشد ،انجام ميدهم و موضوع ايران
را به ش��وراي امنيت ميبرم يا نماينده رس��مي اين
كشور در س��ازمان ملل متحد با برگزاري كنفرانس
مطبوعاتي ش��عارهاي ساختارشكن مطرح شده در
برخي تجمعات را تكرار ميكند ،ميش��ود برداشت
ديگ��ري غي��ر از دخالت كامال آش��كار در اين روند
داشت؟
او اضاف��ه كرد :طبيعتا وقتي م��ردم اين دخالت
آشكار كه با هدف انتقامگيري عليه اقتدار منطقهيي
كشورش��ان صورت ميگيرد ،مشاهده كردند ضمن

هيچگاه شرايط اضطراري اعالم نكرديم
دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي تصري��ح كرد :ما
قانون وضعيت اضطراري در كشور نداريم .در  40سال
اس��تقرار نظام جمهوري اسالمي با وجود ايجاد برخي
بحرانهاي ح��اد در ايران هيچگاه ش��رايط اضطراري
اعالم نكرديم اما در فرانسه پس از ترقهبازي گروههاي
تكفيري مورد حمايت برخي كشورهاي منطقه شرايط
اضطراري اعالم شد ،در تركيه هنوز شرايط اضطراري
حاكم اس��ت اما در ايران پس از هفتهيي كه تجمعات
اعتراضي برگزار شد ،زندگي كامال عادي جريان دارد.
حت��ي در دوران اعت��راض هم زندگي ع��ادي جريان
داش��ت ،ايران  80ميلي��ون نفر جمعي��ت دارد و اين
تجمعات بسيار محدود بود.
دبير ش��وراي امنيت ملي در پاس��خ ب��ه اظهارات
ضدايران��ي مقام��ات ام��ارات تصري��ح ك��رد :برخ��ي
دولته��اي عرب��ي ،امارات را كش��وري كوچك و يك
حكوم��ت شيش��هيي و آس��يبپذير ميدانن��د كه با
صرف هزينه گزاف و باج دادن به ديگران س��عي دارد
خودنمايي كند.
وي خاطرنش��ان كرد :سياست كش��ورهايي مانند
س��عودي و ام��ارات سرش��ار از خطاه��اي راهبردي و
تاكتيك��ي اس��ت .اش��تباه آنها صرفا در يمن نيس��ت.
درم��ورد قط��ر نيز اين اش��تباه را مرتكب ش��دند .در
زم��ان حمله ص��دام به ايران ،براي تضعيف كش��ور ما
از صدام حمايت كردن��د .همان صدام به كويت حمله
كرد و هزينه بسياري براي كشورهاي عربي ايجاد كرد.
هرچند اي��ران حمله صدام به كوي��ت را محكوم كرد
چراكه تجاوز نظامي را نامشروع ميداند.

غيبت مقامات ايران در مجمع جهاني اقتصاد پس از  4سال

نگاهي به ايرانيهاي داووس رفته
دول��ت ايران پس از  4س��ال هي��چ نمايندهيي در
مجمع جهان��ي اقتصاد ن��دارد .آخرين ب��ار در دولت
احمدينژاد چنين اتفاق��ي رقم خورده بود؛ آن هم نه
اينك��ه مقامات دولت وق��ت عالقهيي به حضور در اين
اجالس نداش��تند كه «كالوس ش��وآب» مدير مجمع
جهان��ي اقتص��اد داووس آنها را براي  4س��ال متوالي
دعوت نكرده بود .حال پس از  4س��ال حضور مقامات
دولت روحاني در كنفرانس داووس در دامنه كوههاي
آلپ ،محمدجواد ظريف با وجود دعوت رسمي به اين
رويداد نرفت تا به گفته بهرام قاسمي سخنگوي وزارت
امورخارج��ه در ته��ران بماند و روند اجراي س��اختار
جديد اين وزارتخانه را پيگيري و نظارت كند.

مقاماتي كه به داووس رفتند
نخس��تين بار كه يك مقام رس��مي ايراني به دعوت
كالوس شوآب در داووس حضور يافت ،مرحوم محسن
نوربخش بود كه در س��ال  1371در كس��وت وزير امور
اقتصادي به آنجا رفت .سپس بعد از آن در سال 2004
بود ك��ه محمد خاتم��ي رييسجمهور وق��ت ايران به
داووس رفت .او  3س��ال بعد نيز در اين نشس��ت حاضر
شد؛ هرچند آن زمان ديگر قباي رياستجمهوري بر تن
نداشت و حضور او در نشست سال  2007به عنوان يك
چهره شناخت ه شده سياسي در خاورميانه بود .نشستي

كه البته بس��يار حاشيهس��ازتر از قبل ب��ود و در حالي
ك��ه اختالفات ايران و غرب با دولتم��ردان احمدينژاد
افزاي��ش يافته بود ،ديدار خاتم��ي و جان كري كه آن
زمان مس��ووليت دولتي نداشت و يك س��ناتور منتقد
دولت جرجبوش بود ،حاشيههاي زيادي ايجاد كرد.
س��ال  2008ني��ز اجالس داووس از مش��اور عالي
احمدين��ژاد براي حضور در اين نشس��ت دعوت كرد.
مجتبي ثمرههاشمي كه از چهرههاي نزديك و دوستان
قديمي احمدينژاد بود ،در نشس��ت آن سال بيش از
آنكه از سوي خبرنگاران ،سياسيون و فعاالن اقتصادي
درباره سياستهاي اقتصادي دولت وقت مورد پرسش
قرار گيرد ،در خصوص سياستهاي دولت احمدينژاد
در قبال رژيمصهيونيس��تي و سياس��تهاي هستهيي
سوالپيچ شد .همان س��ال ،محمدباقر قاليباف نيز در
اجالس حضور داش��ت .او كه به عنوان شهردار تهران
به اين نشست دعوت ش��ده بود ،ديدارهاي سياسي با
دبي��ركل اتحاديه عرب و ...داش��ت .اما آخرين بار كه
يك ايران��ي دولتي در دولت احمدين��ژاد به اجالس
داووس دعوت ش��د ،منوچهر متكي بود .او درحالي در
س��ال  88براي س��ومين بار ب��ه داووس رفت كه پس
از آن ت��ا پايان دولت احمدين��ژاد هيچ مقام دولتي و
حكومتي از ايران به اين نشس��ت دعوت نش��د .دليل
مس��ووالن مجمع جهاني اقتصاد ب��راي عدم دعوت از

ايرانيها آن بود كه ايران نقش��ي در اقتصاد بينالملل
و همچنين بحرانهاي مالي آن يا تالش براي رفع آن
نداشته است و ضرورتي براي حضور مقامات اين كشور
وجود ندارد .روندي كه  4س��ال تكرار شد تا زماني كه
دولت حسن روحاني بر سر كار آمد.
بازگشت پرسر و صدا به داووس
اما بازگش��ت اي��ران به داووس پر س��ر و صدا بود.
پس از 10س��ال و براي دومين بار بعد از سال ،2004
رييسجمهور ايران به اين اجالس رفت .حسن روحاني
در نخس��تين سال رياس��تجمهورياش براي آنكه به
فعاالن اقتصادي و دولته��اي خارجي اطمينان دهد
سياس��تهاي ايران به س��وي اعتدالگرايي سوق داده
شده است ،به داووس رفت و خبرساز هم شد .روحاني
در سخنراني خود در مجمع جهاني اقتصاد تاكيد كرد
كه اي��ران در صورت رعايت احت��رام متقابل حاضر به
هم��كاري با كش��ورهاي ديگر در حوزهه��اي مختلف
اس��ت .او اقتصاد ايران دولت��ي را نزديكترين اقتصاد
به اقتصادهاي نوظهور ارزيابي كرد .روحاني همچنين
اب��راز اميدواري كرد كه حضورش در اين اجالس پيام
دوس��تي ،تعام��ل ،هم��كاري و همزيس��تي صلحآميز
ملت اي��ران را به رهب��ران،مس��ووالن ،كارآفرينان و
انديشمندان حاضر در نشست انتقال دهد .گويي تمام

چهرهها

رصد فضاي مجازي توسط پليس در مورد جرايم

ما با فضاي مجازي

دادستان تهران رصد فضاي مجازي
توسط پليس براي جلوگيري از ارتكاب
جراي��م مربوط به مش��روبات الكلي را
ضروري دانست.
به گ��زارش پاي��گاه اطالعرس��اني
دادس��راي عمومي و انق�لاب تهران،
عباس جعفريدولتآبادي در پنجمين
جلس��ه دادس��تاني ته��ران پيرامون
آس��يبهاي اجتماعي افزود :بخش��ي از قاچ��اق ،عرضه ،خريد و
فروش مش��روبات الكلي از طريق فضاي مجازي صورت ميگيرد
و درحال حاضر تهديدات ناشي از جرايم مرتبط با مشروبات الكلي
در فضاي واقعي و مجازي بايد جدي تلقي شود.
دادستان تهران مبارزه با مفاسد اجتماعي را در زمره اولويتها
و مطالبات  5گانه مقام معظم رهبري دانست كه به عنوان سند
باالدستي مورد توجه قرار گرفته است.
او با اعالم اينكه قاچاق مش��روبات الكل��ي و جرايم مرتبط با
آن از مصاديق مفاس��د اجتماعي است و ابراز خرسندي از اينكه
پس از تاكيدات مقام معظم رهبري نس��بت به مقوله آسيبهاي
اجتماعي ،ساختار ذهني مسووالن كشور نسبت به آن تغيير يافته
اس��ت ،تداوم اين روند را مفيد و موثر اما ناكافي دانس��ت و اظهار
كرد ،موفقيت در اين زمينه مس��تلزم اقدامات جهادي و تحولي
مسووالن و مديران كشور اس��ت .جعفريدولتآبادي با اشاره به
اينكه وضعيت آس��يبهاي اجتماعي در مقايسه با گذشته بهبود
يافته است ،افزود :جرايم مرتبط با مشروبات الكلي متنوع بوده و
شامل تهيه ،توليد ،عرضه ،خريد ،حمل و نگهداري ،مصرف ،قاچاق
همچنين مستي حين رانندگي است.
دادس��تان تهران همچنين به موضوع عرضه قليان در اماكن
عموم��ي اظهار ك��رد :در دس��تورالعملي كه اخيرا از س��وي اين
دادس��تاني صادر و ابالغ شده اس��ت به اين موضوع توجه شده و
اماكن داراي مجوز عرضه قليان نظير چايخانهها و قهوهخانههاي
سنتي از ممنوعيت عرضه مواد دخاني مستثنا شده است.

خطيب نماز جمعه اين هفته تهران
گفت :م��ردم براي حفظ دين و اخالق
بچههايشان و امنيت كشورشان فضاي
مجازي سالم ميخواهند.
به گزارش ايس��نا ،آي��تاهلل احمد
خاتم��ي با بيان اينكه «امروز دش��من
در پ��ي سوءاس��تفاده از اب��زار جديد
اطالعرساني اس��ت» اظهار كرد :امروز
ت كانالهايي مثل تلگرام و اينستاگرام هستيم و براي
شاهد فعالي 
جلوگي��ري از مغلطهگريها بايد بگويم كه م��ا با فضاي مجازي
مخالف نيستيم .او تاكيد كرد :ما با فضاي مجازي سالم با استفاده
از ظرفيتهاي داخلي و بدون دخالت دشمنان موافق هستيم اما
وضعي كه االن داريم با آنچه كه بايد داش��ته باشيم ،فاصله بسيار
دارد چراكه مردم ما خواهان فضاي مجازي سالم هستند .خطيب
نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به انتظار مردم براي برطرف
شدن زخمهاي جامعه اينكه اين انتظار نابجا نيست ،خاطرنشان
ك��رد :براي من جاي رنج دارد كه كارگري بعد از چند ماه حقوق
نگيرد بايد به داد آنها رسيد همچنين بايد به داد مالباختگان نيز
برس��يم و نگذاريم واحدهاي توليدي بعضا تعطيل شوند .خاتمي
افزود :در سال اقتصاد مقاومتي و توليد و اشتغال كه كمتر از 2ماه
از آن مانده است بايد به جاي حرفهاي حاشيهيي و بعضا چالشي
به درد مردم برسيم .او به ساز جديد دشمنان در تضعيف روحانيت
اش��اره كرد و گفت :اينكه برخي جار و جنج��ال راه انداختهاند و
ميگويند كه طلبهها بيمه هس��تند باي��د بگويم كه طلبهها هم
شهروند هستند و حتي دولتهاي زمان قاجار و صفويه به مدارس
علم��ي و ديني رس��يدگي ميكردند و دول��ت كنوني هم هزينه
دانش��گاهها و دبيرس��تانها را ميدهد و يك بخش از اين هزينه
را هم براي محل درس آقايان است .خاتمي با تاكيد بر اينكه «ما
حوزه مستقلي داريم» افزود :اگر خدا كمك كند بتوانيم روزي در
اين عرصهها هم بودجه نگيريم و شوراي عالي حوزه ما از اين امر
استقبال خواهد كرد.

مرتبط با مشروبات الكلي

مخالف نيستيم

تالش روحاني در سال اول حضور در دولت در داووس
هم متجلي ش��د؛ آنج��ا كه او با ش��عار تنشزدايي در
سياس��ت خارجي ب��ه ميدان آمده ب��ود و هر جا رفت
چني��ن كرد؛ از جمل��ه داووس س��وييس .اما روحاني
تنها به اين نشس��ت نرفته ب��ود .در كنار او چهرههايي
مانند س��ريعالقلم ،اس��تاد روابط بينالملل هم حضور
داشت كه در آن س��ال براي هفدهمين بار به داووس
دعوت ش��ده بود تا وزن ايران در اين نشس��ت فزوني
يابد .س��الهاي بعد هم ظريف به پاي ثابت نشس��ت
داووس تبديل ش��د .او در سه س��ال  2016 ،2015و

 2017در داووس حض��ور داش��ت و مواضع سياس��ي
ايران را تببين و فعاالن اقتصادي را به س��رمايهگذاري
در كشور ترغيب كرد .اما سلسله حضور مقامات دولتي
اي��ران در اجالس مجمع جهاني اقتصاد امس��ال قطع
ش��د .اتفاقي كه اگرچه وزارت ام��ور خارجه دليل آن
را به اولويت ظريف به پيش��برد مس��ائل سازماني اين
وزارتخان��ه ارتباط داد ،اما برخ��ي تحليلگران براي آن
داليل ديگري قائل بودند ،از جمله آنكه به اعتقاد آنها
حض��ور ترامپ در اين اجالس دليل لغو س��فر ظريف
بوده است.

اخذ تصميمات گروهي و اصالح قوانين

انتقاد بروجردي از سياستهاي امريكا

عضو فراكسيون مستقلين مجلس
با تاكيد بر اينكه گفتمان سياسي در
ش��رايط كنوني كشور خروجي ندارد،
گفت :اصالح قوانين الزمه تاثيرگذاري
گفتوگوه��اي سياس��ي اس��ت.
ع��زتاهلل يوس��فيانمال در گفتوگو
ب��ا خانهمل��ت ،درخصوص تش��كيل
ش��وراي گفتوگوي سياسي احزاب و
وزارت كش��ور ،گفت :تقويت اح��زاب ،بهكارگيري آنها در حل و
فصل مشكالت داخلي و تحقق گفتمان سياسي اقدامي مفيد و
موثر است اما متاسفانه شرايط كشور به نوعي نيست كه احزاب
بتوانند رشد پيدا كنند .او افزود :در سالهاي گذشته ،احزاب تنها
در اي��ام انتخابات فعال و بعد از اعالم نتايج غيرفعال ميش��وند،
اين ش��يوه فعاليت احزاب در كشور مرسوم شده لذا قوانين بايد
اصالح و زمينه گفتمانهاي سياس��ي و مشورتي احزاب تعبيه
شود .وي افزود :شوراي گفتوگوي سياسي با محوريت بررسي
مسائل داخلي كش��ور نقش موثري خواهد داشت اما شوراهاي
گفتوگ��وي اقتص��ادي و رقابت هم كه از مدتها قبل ش��كل
گرفته ،نتوانس��ته خروجي خاصي داشته باش��د بنابراين صِ رف
تشكيل شوراهاي گفتوگوي سياسي نميتوان انتظار تغييرات
اساس��ي در ساختار سياسي كشور را داشت .يوسفيانمال تاكيد
كرد :تشكيل شوراي گفتوگوي سياسي به جهت انجام وظيفه
و جامه عمل پوشاندن بر تكاليف وزارت كشور ،مناسب است ،اما
بهعنوان مثال اصالح قانون احزاب و انتخابات ميتواند در نحوه
فعاليت احزاب تغيير اساس��ي ايج��اد كند ،بنابراين پيش از اين
اقدامات بايد زمينه بهكارگيري احزاب و فرهنگ ورود احزاب به
تصميمات و مس��ائل روز فراهم و نهادينه شود .عضو فراكسيون
مستقلين مجلس شوراي اس�لامي ،معتقد است :تا مادامي كه
تصميمات به ش��كل فردي در كش��ور اخذ ميش��ود ،نميتوان
درم��ورد نقش احزاب صحبت كرد ،ب��ا اين وضعيت حزب تنها
براي كوتاهمدت و بهصورت مقطعي فعال ميشود.

عالءالدي��ن بروج��ردي ريي��س
كميس��يون سياست خارجي و امنيت
ملي مجلس ش��وراي اس�لامي كه در
راس يك هيات پارلماني به بروكس��ل
س��فر كرده اس��ت ،در يك نشس��ت
 3س��اعته با نمايندگان كميته روابط
خارجي پارلمان اروپا ش��ركت كرد .در
اين نشست طرفين درمورد چالشهاي
بينالمللي و منطقهيي و روابط ميان جمهوري اس�لامي ايران و
اتحادي��ه اروپا به بحث و تبادلنظ��ر پرداختند .به گزارش فارس،
بروجردي درباره موضوع مهاجرت كه يكي از مباحث اين نشست
بود ،با اش��اره به ميزباني جمهوري اس�لامي اي��ران از  3ميليون
نف��ر افغاني در  3دهه گذش��ته ،تاكيد كرد ك��ه اگرچه پرداختن
به چال��ش مهاجرت و پناهندگي مس��ووليت مش��ترك جامعه
بينالمللي اس��ت ،با وجود اين ايران ب��ا تقبل هزينههاي عظيم
ميزباني از حداقل كمكهاي بينالمللي بهرهمند ش��ده است .او
با اش��اره به دس��تور مقام معظ��م رهبري درخص��وص ضرورت
اشتغال به تحصيل كليه كودكان افغان اعم از پناهندگان قانوني
و غيرقانوني ،رويكرد انساني كشور به اين افراد را در جهان بينظير
دانس��ت و همچنين از عملكرد غيرمس��ووالنه برخي كشورهاي
اروپايي در برخورد خشن و قهرآميز با مهاجران سوري انتقاد كرد.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي
اسالمي با اشاره به ضرورت پرداختن به علل ريشهيي مهاجرت و
پناهندگي ازجمله فقر ،اظهار داشت :امريكا با دامن زدن به ناامني،
بيثباتي و تروريسم در نقاط مختلف خاورميانه ،نقش زيادي را در
تش��ديد موج مهاجران و پناهندگان به كشورهاي همسايه و نيز
اروپا داش��ته است و خواستار پايان ماجراجويي در منطقه توسط
امريكا شد .بروجردي با انتقاد از عملكرد امريكا و ناتو در افغانستان
و ليبي ،گفت :اگر هزينههايي كه براي لشكركشي به اين كشورها
انجام ش��ده صرف بازسازي و اش��تغال مردم ميشد ،شاهد موج
گسترده مهاجرت در منطقه اروپا نبوديم.

الزمه تحقق گفتمان سياسي احزاب

در نشست با مقامات اروپايي
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در موسسه دين و اقتصاد راهكارهاي خروج از فقر بررسي شد

فقر از نگاه فقرا

گروه اقتصاد كالن|
كت��اب «خروج از فقر» كه ب��ه تازگي ترجمه و
منتشر شده ،اين هفته موضوع جلسه موسسه دين
و اقتصاد قرار گرفت و به بهانه آن راهكارهاي خروج
از فقر در ايران نيز بررس��ي شد .جعفر خيرخواهان
مترجم اين كتاب ،س��خنران اصلي جلسه ياد شده
بود كه در آن ش��رح و بررس��ياي جام��ع از كتاب
ارائ��ه داد .اين كتاب پژوه��ش تطبيقي جديدي در
بي��ش از  500جامع��ه محلي در  15كش��ور جهان
(ب��راي بررس��ي وضعيت  60ه��زار زن و مرد فقير،
فقيرش��ده يا فقيرنمانده ط��ي يك دهه از  1995تا
 2005مي�لادي) ارائه و چگونگ��ي و چرايي خروج
مردم فقير از فقر را تشريح ميكند.
ب��ه گفت��ه خيرخواه��ان ،اي��ن يك��ي از اندك
تالشه��اي پژوهش��ي تطبيق��ي ب��زرگ مقياس با
تمركز بر تحرك اجتماعي براي بيرون آمدن از فقر
ب��ه جاي توجه ص��رف به خود فقر اس��ت .به گفته
وي ،اين نخس��تينبار اس��ت كه يك گزارش بانك
جهان��ي به درك و فهم خود م��ردم فقير از آزادي،
دموكراس��ي ،برابري ،توانمندسازي و آرزوهايشان
متكي شده است و چگونه اين عوامل بر مردم فقير
در بس��ترهاي متف��اوت اجتماعي و سياس��ي تاثير
ميگذارد.
نكته قابلتوجه نگاه روش ش��ناختي اين كتاب
اس��ت كه براي پديدهيي اجتماع��ي مانند فقر نوع
مواجه��ه و راهحلهايي فردي ارائه نكرده؛ موضوعي
ك��ه در بس��ياري از مت��ون عاميانه به وف��ور ديده
ميشود .در يكي از فصول اين كتاب با عنوان «من
باور دارم كه ميتوانم» نشان ميدهد كه تالشهاي
فردي در فقرا هيچ تفاوتي از نظر وجود عمل ارادي
ب��ا ديگران ندارد بلكه تنها موانع اجتماعي و جبري
(نابرابري فرصت) وضعيت آنها را رقم زده است.
پروژه صداي فقرا
به گ��زارش «تعادل» نشس��ت هفتگ��ي دين و
اقتص��اد اين هفت��ه به موض��وع فقر و رفت��ار فقرا
اختصاص داش��ت .در اين نشس��ت كت��اب «خروج
از فق��ر؛ راههاي باال رفت��ن از نردبان زندگي» مورد
نقد و بررس��ي قرار گرفت .كتاب «خ��روج از فقر»
ي��ك پژوه��ش اقتص��ادي چهارگانهيي اس��ت كه
ديپ��ا نارايان مدي��ر پروژه از لنت پريچت مدرس��ه
كن��دي هاروارد ب��ا همكاري س��ميه كاپ��ور بانك
جهان��ي (دهلينو) انجام داده اس��ت .اين كتاب در
 4جل��د با عناوين متفاوت منتش��ر ش��دهاس��ت؛

«ديدگاههاي بينرشتهيي درباره تحرك اجتماعي»،
«راهه��اي ب��اال رفت��ن از نردبان زندگ��ي»« ،وعده
توانمندسازي و دموكراسي در هند» و «سربرآوردن
از خاكسترهاي جنگ و درگيري» به ترتيب عناوين
جل��د تا چهارم اين كتاب هس��تند كه ب��ا نام كلي
«خروج از فقر» منتشر شده است.
جعفر خيرخواهان مترجم كتاب سخنراني خود
را با طرح اين پرس��ش آغاز ك��رد كه آيا فقير بودن
افراد يك امر وابس��ته به مس��ائل ذات��ي و فيزيكي
آنهاس��ت يا اينكه مربوط بر شرايط است؟ و به اين
س��وال چنين پاسخ داد كه در گذشته تصور بر اين
بوده كه فقرا انس��انهاي خاصي هس��تند و با باقي
مردم تف��اوت دارند ولي بعده��ا و تحقيقات بعدي
نش��ان داده كه ابدا چنين نيست .فقرا هيچ تفاوتي
با ما ندارند بلكه اين ش��رايط اس��ت ك��ه آنها را در
محدوديت نگه داشته است و هر انساني اگر به جاي
آن افراد قرار بگيرد فقير خواهد شد.
اين اقتصاددان به محت��واي كتاب خروج از فقر
و ب��اال رفتن از نردب��ان زندگي اش��ارهو بيان كرد:
در اين كتاب نيز بر اين بحث كه فق ر زاده ش��رايط
اس��ت ،تاكيد شده اس��ت .اين كتاب از سال ۲۰۰۵
ت��ا  ۲۰۰۹نوش��ته ش��ده و كش��ور و  ۵۰۰جامعه
محلي بررس��ي را هم بررسي كرده است تا بفهمند
فق��را چطور زندگي ميكنند؟ چ��ه فكر ميكنند و
چط��ور ميتوان آنها را ارتقا داد؟ اين كتاب س��عي
ك��رده بررس��ي كن��د كه مس��اله فقر توس��ط فقرا
چگون��ه تحليل ميش��ود؟ به عبارتي فق��ر را نه از
بيان انديش��مندان و روش��نفكران ك��ه از زبان فقرا
م��ورد بررس��ي قرار ميده��د و بعد به اي��ن نتيجه
ميرسد كه هر كس��ي در وضعيت فقرا قرار بگيرد،
فقير خواهد ش��د .به عبارتي فقر يك شرايط است
كه فقير در آن قرار ميگيرد و فقير ميشود و ضمن
اينكه فقر يك مس��اله دايمي نيس��ت و گذراست و
ميتوان از اين وضعيت بيرون افتاد.
خيرخواهان بخش��ي از س��خنانش را به توضيح
بخش ديگ��ري از كتاب اختصاص داد كه بررس��ي
ميكن��د آي��ا فقرا را ميت��وان ارتق��ا داد؟ و به اين
نتيجه ميرس��د كه فقرا خودشان هم تمايل دارند
از فقر بيرون بيايند و س��پس اين س��وال را مطرح
كرد كه مس��اله اينجاست كه چرا نميتوانند؟ پاسخ
اين كتاب اين اس��ت كه موانعي ب��ر راه آنها وجود
دارد .ب��ا اين حال آنها اميد و آرزو دارند و اگر بتوان
فرصته��اي برابر اقتصادي و سياس��ي ايجاد كرد،
ميت��وان براي خروج آنها از فقر اقدام كرد .در يكي

از بخشهاي اين كتاب اين بررسي ميشود كه چرا
فقرا نميتوانند با هم به اجماعي برس��ند كه خود را
از فق��ر نجات دهند؟ چ��را نميتوانند اقدام جمعي
كنند؟
وي ب��ه مبحث ديگري از اين كتاب اش��اره كرد
و گفت تاكنون مطالع��ات صرفا مبتني بر اين بوده
كه تعداد جمعيت فقير در يك كشور طي يك بازه
زماني چه تغييري ميكند اين درحالي است كه در
اين مطالعه بررسي شده كه لزوما اين روش صحيح
نيست ،چون همواره عالوه بر اينكه تعدادي از افراد
از فقر خارج ميش��وند تعدادي از افراد هم هستند
كه فقير ميش��وند يا به خط فقر س��قوط ميكنند
سوال اينجاس��ت كه چرا چنين ميشود؟ طي يك
ب��ازه زماني چه تعداد افرادي فقير ميش��وند و چه
تعداد افرادي از فقر خارج ميشوند؟ و چه اقداماتي
ميتوان كرد كه فرد به زير فقر س��قوط نكند؟ اين
كتاب به اين نتيجه ميرس��د كه راهكارهايي وجود
دارد مثال اينكه از ورشكس��تگيهاي آنها جلوگيري
كند.
اين اقتصاددان به تفاوت آمار نرخ فقر توسط آنچه

دولت اعالم ميكند و آنچه در واقعيت وجود دارد ،نيز
اشاره و بيان كرد؛ بررس��يهاي اين كتاب نشان داده
است نرخ خط فقر در جوامع محلي ۸۰درصد بيش از
آنچه بوده كه دولت اعالم كرده است.
خروج از فقر فردي نيست
جعف��ر خيرخواهان در ادامه با بيان اينكه خروج
و ورود ب��ه فقر هم منوط به ش��رايط اس��ت ،گفت:
بررس��يها نش��ان داده ،خروج از فقر به ابتكار عمل
و خالقي��ت فقرا ارتباط��ات زيادي دارد .از س��وي
ديگر يكي از نتايج مهم اين بررس��يها اين بوده كه
اتفاقات��ي از قبيل بيماري و معلوليت خود از عوامل
مه��م راندن افراد به زير خط فقر اس��ت .همچنين
حتي مرگ اعضاي خان��واده تاثير مهمي بر زندگي
اقتصادي برخي افراد دارد به اين معنا كه هزينهيي
ص��رف كفن و دفن ميش��ود ،عامل كاهش س��طح
زندگي و حتي سقوط به زير خط فقر است.
وي با اهميت گذاش��تن بر نقش خانواده بر فقير
ش��دن يا خروج از خط فقر اين را هم گفت كه نهاد
خانواده هم براي كمك كردن و مساعدت كردن به

فقرا بسيار مهم و تاثيرگذار است .يعني در شرايطي
ك��ه افراد به دالي��ل مختلف در ح��ال رفتن به زير
خط فق��ر بودند نقش خانواده ك��ه بيرحم بوده يا
ياريرسان بودهاند اهميت زيادي دارد.
وي به نقش سياس��ي و دموكراسيها هم اشاره
كرد و گفت :نكته جالب ديگر اين اس��ت كه گرچه
دموكراسيها معموال به اين افراد كمكي درراستاي
بهبود وضعيت معاششان نداشتند ولي غالبا فقرا به
دموكراس��ي و آزادي اعتقاد داشتند .همچنين نكته
جالب ديگر اين اس��ت كه سازمانهاي مردمنهاد به
نظر ميرس��د تاثير چنداني در خ��روج افراد از فقر
نداش��تهاند ول��ي در عوض خالقي��ت و ابتكار عمل
فق��را در اي��ن زمينه بس��يار موثر اس��ت و در عين
حال شكس��ت ابتكار عمل شخصي باعث سقوط به
فقر ش��ده اس��ت .خيرخواهان به نقش ثروتمندان
در فقيرتر كردن فقرا اش��اره ك��رد و گفت :يكي از
ن��كات مهم در بحث فقرا اين اس��ت كه ثروتمندان
در زندگ��ي فقرا تاثير ميگذارن��د و آن نيز از حيث
ابزارآالتي اس��ت كه دراختيار دارند .مثال ميتوانند
قيمته��اي محص��والت مناطق محل��ي را كنترل
كنن��د .در عي��ن حال روس��تاييان خود ش��رايطي
دارند كه فقرش��ان را تش��ديد ميكند مثال ميتوان
به نبود امكانات در روس��تاها جاده و پل و ...اش��اره
كرد كه ارتباطات را براي روس��تاييان دشوار كرده
است .همچنين نداشتن صنفو ...منجر به آن شده
كه خريداران بتوانند به راحتي محصوالت آنها را با
قيمت پايين از دست آنها درآوردند و مانع آن شوند
كه سطح زندگي روستاييان ارتقا يابد.
اين پژوهش��گر حوزه فقر به نقش مس��ووالن در
كش��ورهاي فقير در وضعيت جامعه نيز اشاره كرده
و ميگوي��د :در جوامع فقي��ر عموما مردم معتقدند
رهبرانش��ان درگير فس��اد هس��تند و جالب است
كه وقتي امكانات بيش��تر ميش��ود عدهيي فس��اد
بيش��تر ميكنند و بهدنبال رانت ميروند و وضعيت
بهتري پيدا ميكنند در عين حال فرصت را از فقرا
ميگيرند .وي به رفت��ار فردي فقرا كه به فقر آنها
هم دامن ميزند ،اش��اره كرد و گفت :يكي از نكات
مهم درباره فقرا اين اس��ت كه آنها وام مصرفي زياد
ميگيرند چراكه به آينده اميدوار نيستند و ترجيح
ميدهند در حال حاضر خوش باش��ند در حالي كه
چني��ن كاري ب��ه فقيرتر ماندن بيش��تر آنها منجر
ميش��ود چراكه وام مصرفي ميگيرند و پول آينده
خود را هم بيهوده بهره ميدهند .اين نيز مسالهيي
است كه كتاب اقتصاد فقير به آن پرداخته است.

اخبار كالن
تراز حسابهاي جاري ايران
مثبت  ۲۱ميليارد دالر شد

صندوق بينالمللي پول از افزايش  ۵ميليارد دالري تراز
حس��ابهاي جاري ايران در سال  ۲۰۱۷خبر داد و اعالم
كرد فقط ۱۴كشور جهان وضعيت بهتري نسبت به ايران
از اين نظر داشتهاند.
به گزارش تسنيم ،جديدترين آمار منتشر شده از سوي
صندوق بينالمللي پول نش��ان ميدهد ،تراز حسابهاي
جاري ايران در پايان س��ال  2017به مثبت 21.6ميليارد
دالر رسيده است .تراز حسابهاي جاري ايران در اين سال
نسبت به سال پيش از آن  5.22ميليارد دالر افزايش يافته
است .در پايان س��ال  2016تراز حسابهاي جاري ايران
16.38ميليارد دالر اعالم شده بود.
براس��اس اين گزارش اي��ران بين 188كش��ور جهان
وضعيت بس��يار خوبي از نظر تراز حسابهاي جاري خود
دارد و بين 15كشور نخست جهان از اين نظر قرار گرفته
اس��ت .تراز حس��ابهاي جاري ايران در س��ال  2017از
173كشور جهان ازجمله اتريش ،عربستان سعودي ،سوئد،
امارات ،كرواسي ،فنالند ،فرانسه ،امريكا ،انگليس ،تركيه و
كانادا بيشتر بوده اس��ت .آلمان با تراز جاري 295ميليارد
دالري در رتبه نخست جهان از اين نظر قرار گرفته و ژاپن
با 175ميليارد دالر و چين با 162ميليارد دالر بهترتيب در
رتبههاي دوم و سوم از اين نظر قرار گرفتهاند.
بر اين اس��اس 127كشور جهان در س��ال  2017تراز
حس��اب جاري منفي داش��تهاند كه در ص��در آنها امريكا
قرار گرفته اس��ت .تراز حس��ابهاي ج��اري امريكا منفي
461ميليارد دالر بوده است .انگليس با تراز حساب جاري
منف��ي 91ميليارد دالري در رتبه دوم و كانادا با منفي 55
ميليارد دالر در رتبه سوم از اين نظر قرار گرفتهاند.
صن��دوق بينالمللي پول پيشبيني كرده اس��ت ،تراز
حسابهاي جاري ايران در س��ال  2018نيز 1.8ميليارد
دالر افزايش يابد و به 23.4ميليارد دالر در اين سال برسد.

تورم در محدوده  10ثابت ماند

ي ماه  ۱۳۹۶نسبت به
نرخ تورم در 12ماه منتهي به د 
ي ماه  ۱۳۹۵معادل ۱۰درصد است.
12ماه منتهي به د 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي ،خالصه نتايج به
دس��ت آمده از شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در
مناطق شهري ايران براساس سال پايه  1395=100حاكي
از آن اس��ت كه شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در
ي م��اه  1396به عدد 112.4
مناطق ش��هري ايران در د 
رس��يد كه نس��بت به ماه قبل 0.4درص��د افزايش يافت.
همچنين شاخص مذكور در ديماه  1396نسبت به ماه
مشابه سال قبل معادل 9.7درصد افزايش داشته است.
براساس اين گزارش ،شاخص خوراكيها و آشاميدنيها
در دي ماه در مقايس��ه با ماه مشابه سال قبل 13.7درصد
افزايش يافته است .همچنين شاخص در اين بخش نسبت
به ماه قبل 0.4واحد درصد افزايش نشان ميدهد .شاخص
گروه خدمات هم در دي ماه 0.5واحد درصد افزايش يافت
و تورم اين بخش در دي ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل
افزايش 9.6درصدي را نشان داد.

يادداشت
صكوك قرضالحسنه
و تامين مالي غير انتفاعي

سيد مجيد حسيني|
صاحب نظر پولي و بانكي|
مهمتري��ن كارك��رد م��ورد انتظ��ار از صكوك
قرضالحس��نه فراهم ك��ردن منابع جه��ت انجام
امور خيريه اس��ت .اس��تفاده از عقد قرضالحسنه
در كش��ور اي��ران داراي س��ابقه طوالني اس��ت و
عموم مردم به صورت گس��ترده در روابط خود از
اين شيوه جهت پاس��خگويي به نيازهاي يكديگر
استفاده ميكردهاند.
ش��بكه بانك��ي ،صندوقه��اي قرضالحس��نه،
نهاده��اي فعال در امر رفع فقر مانند كميته امداد
ام��ام خميني(ره) و ...نيز معم��وال از ظرفيتهاي
اي��ن عقد جه��ت پاس��خگويي به نيازه��اي مالي
افراد حاضر در گروههاي پايين درآمدي اس��تفاده
ميكنند.
ب��ا اين حال به نظر ميرس��د ،ميتوان در كنار
اس��تفاده از قرارداد قرضالحس��نه به عنوان يك
شيوه تامين مالي از راهكارهاي جديد ديگري نيز
اس��تفاده كرد تا بتوان ظرفي��ت تامين مالي امور
خيريه در كشور را گسترش داد .يكي از مهمترين
اين راهكارها «انتش��ار صكوك قرضالحسنه» به
عنوان يك «ابزار مالي» است.
واژه صكوك نخس��تينبار در س��ال  ۲۰۰۲در
جلس��ه فقهي بانك توسعه اسالمي جهت توصيف
ابزارهاي مالي اسالمي پيشنهاد شد.
صكوك جمع صك به معناي س��ند و س��فته
اس��ت و معرب واژه چك در فارس��ي است .اعراب
اي��ن واژه را توس��عه داده و در رابط��ه ب��ا ان��واع
حوالجات ،تعهدات و اس��ناد مالي ب�� ه كار بردند.
صكوك قرضالحس��نه يكي از انواع صكوك بوده
و منظور از آن اوراق بهاداري اس��ت كه براس��اس
قرارداد قرض بدون بهره منتشر ميشود.
براس��اس اين ق��رارداد ،ناش��ر اوراق به ميزان
ارزش اس��مي به دارن��دگان اوراق بدهكار بوده و
موظف است در سررسيد بدهي خود را بپردازد.
ب��ا توجه به اينكه صكوك قرضالحس��نه يكي
از مهمتري��ن انواع صكوك غيرانتفاعي محس��وب
ميش��ود ،الزم اس��ت موضوع ط��رح تامين مالي
ش��ده ،انجام امور غيرانتفاعي ازجمله عامالمنفعه
يا خيريه باشد.
مهمتري��ن كارك��رد م��ورد انتظ��ار از صكوك
قرضالحسنه ،فراهم كردن منابع جهت انجام امور
خيريه اس��ت كه ميتوان��د در قالبها و مدلهاي
مختلفي تصور شود.
دو م��ورد از مهمتري��ن اي��ن قالبها ش��امل
«فراه��م كردن منابع جهت تامي��ن مالي طرحها
و پروژهه��اي خيريه و فراهم ك��ردن منابع جهت
پرداخ��ت وامهاي قرضالحس��نه ب��ه نيازمندان»
ميشود.
در قال��ب اول ميت��وان ب��ا انتش��ار صك��وك
قرضالحس��نه منابع كافي جهت انجام پروژههاي
غيرانتفاع��ي را فراه��م ك��رد .ب��ه عن��وان مثال
موسس��ههاي خيري��ه خوش��نام و داراي اعتبار،
دول��ت و ...ميتوانند با انتش��ار اين نوع از صكوك
از منابع حاصل از آن جهت تامين مالي پروژههاي
غيرانتفاعي(مانند س��اخت بيمارستان ،پرورشگاه
و )...اس��تفاده كنن��د .در قال��ب دوم ،ميت��وان با
انتشار اوراق قرضالحسنه ،منابع نقد كافي جهت
پرداخ��ت وامه��اي قرضالحس��نه ب��ه نيازمندان
فراه��م كرد .به عن��وان مثال نهاده��اي فعال در
امر قرضالحس��نه ميتوانند با انتش��ار اين اوراق
مناب��ع در اختيار خود جهت پرداخت تس��هيالت
قرضالحس��نه را تا حد قابل قبولي تقويت كنند.
يكي از مسائل مهم در بحث صكوك قرضالحسنه
بازار ثانوي آن اس��ت ك��ه در موفقي��ت اين ابزار
نق��ش كليدي دارد .در واقع س��وال آن اس��ت كه
آيا خريدار صكوك قرضالحس��نه اگر به هر دليل
قصد فروش اوراق قبل از سررسيد را داشته باشد
به لحاظ ش��رعي ميتواند آن را(در بازار ثانوي) به
شخص ثالث واگذار كند؟ با توجه به اينكه خريدار
صك��وك قرضالحس��نه وجوه خ��ود را در اختيار
ناشر قرار ميدهد به لحاظ حقوقي به اندازه اوراق
خريداري ش��ده از ناش��ر طلبكار ميشود .بر اين
اس��اس ميتواند طلب خود را براس��اس عقد بيع
دين در بازار ثانوي به ش��خص ثالث بفروشد .الزم
به ذكر است كه عقد بيع دين براساس نظر مشهور
فقهاي اماميه و شوراي نگهبان مورد تاييد است.

خبر
مراجعه سپردهگذاران
افضل توس و فرشتگان به شعب

گروه بانك و بيمه|
پي��رو اطالعيههاي پيش��ين بان��ك مركزي در
خصوص س��اماندهي تش��كيالت موس��وم به البرز
ايرانيان و تعاونيه��اي منحله افضل توس ،وحدت
و فرش��تگان و با توجه ب��ه اطالعيههاي مندرج در
تارنم��اي بانكه��اي تج��ارت ،آينده و موسس��ات
اعتب��اري مل��ل و كاس��پين مبن��ي ب��ر فراخ��وان
س��پردهگذاران محت��رم تش��كيالت و تعاونيهاي
فوق ،بدينوس��يله به اطالع ميرس��اند برنامههاي
بازپرداخ��ت اعالم ش��ده روي تارنم��اي بانكها و
موسس��ه اعتباري عامل حداكثر تا پايان بهمن ماه
سال جاري قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش بانك مركزي ،ضروري است آن دسته
از س��پردهگذاران محترم تشكيالت موسوم به البرز
ايرانيان و تعاونيه��اي منحله افضل توس ،وحدت
و فرش��تگان كه تاكنون نس��بت ب��ه تعيين تكليف
و درياف��ت س��پردههاي خ��ود مطاب��ق برنامههاي
اعالم ش��ده قبلي اقدام نكردهان��د ،حداكثر تا پايان
بهمن ماه س��ال جاري ب��ا همراه داش��تن مدارك
مربوطه به ترتيب به ش��عب تعيين شده بانكهاي
تجارت ،آينده و موسس��ات اعتباري ملل و كاسپين
مراجعه كنند.
گفتني اس��ت در خصوص تعيين تكليف س��اير
س��پردهگذاران محترم ،مس��ووالن بان��ك مركزي
جمهوري اسالمي ايران و نمايندگان محترم سران
سه قوه با برگزاري جلسات هفتگي در حال پيگيري
وضعيت تعاونيهاي منحله و داراييها هس��تند كه
نتايج آن متعاقبا اطالعرساني خواهد شد.
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بانك و بيمه

گزارش صندوق بينالمللي پول تاكيد كرد

 5اصل براي رفع نابرابري در كشورهاي جهان
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
صن��دوق بينالمللي پ��ول در گزارش��ي با
عن��وان « 5نكتهيي ك��ه بايد درب��اره نابرابري
بداني��د» تاكيد ك��رده كه كش��ورهاي جهان
باي��د سياس��تهاي مالي را با ش��رايط داخلي
و منطقهي��ي خ��ود متناس��ب كنن��د .مخارج
اجتماعي را محافظ��ت كنند و اثر آن را بهبود
ببخش��ند ،سياس��تهاي ب��ازار كار را متعادل
كنند ،اس��تفاده از كاالهاي مصرفي را مديريت
كنند تا موجبات رونق توليد و اقتصاد را ايجاد
ك��رده و گ��ردش منابع و خدم��ات و كاالها را
افزايش دهد همچنين فراگيري سياس��تهاي
مالي را ارتقا دهند ،رعايت اين  5نكته س��بب
ميشود كه به تدريج شرايط براي رفع نابرابري
ايجاد و تقويت شود.
صن��دوق بينالملل��ي پول در اي��ن گزارش
اعالم كرده اس��ت كه ضريب جيني -ش��اخص
آماري برابري توزيع درآمد -از س��ال  1988به
اين طرف بهبود يافته اس��ت .در س��ال 1988
ضريب جيني در جهان رتبه  68را داش��ت كه
در سال  2015به  62تقليل يافت.
بنا ب��ر گزارش صندوق يك��ي از داليل اين
كاهش رش��د قوي كش��ورهاي درحال ظهور و
درحال توس��عه بوده است .با اين حال صندوق
اذعان كرده كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته
نابرابري تشديد شده است.
در اين خصوص ميتوان به گزارش��ي اشاره
ك��رد كه بنا بر اين گ��زارش نابرابري در داخل
كشورها ازجمله كشورهاي توسعه يافته مانند
اياالت متحده درحال افزايش است و رسيدگي
به نابرابري نه تنها يك ضرورت اخالقي اس��ت
بلك��ه براي حفظ رش��د اقتص��ادي نيز حياتي
است.
صندوق بينالمللي پ��ول اعالم كرده كه ما
يك مطالعه از تاثير نابرابري اقتصادي از اواخر
دهه  80قرن گذش��ته انجام دادهايم كه نشان
ميده��د ،اثرات منفي فقر و نابرابري ناش��ي از
برخي سياستهاي هدف در كشورهاي جهان
بوده و تجزيه و تحليل نابرابري و رش��د نشان
ميدهد كه نابرابريها ناش��ي از سياس��تهاي
مالي در برخي كشورها بوده است.
در س��ال  2015صندوق متعه��د به انجام
تجزيه و تحليل بيشتر در مورد مسائل نابرابري
و اس��تفاده از اين كار در توس��عه مش��اوره به
كش��ورهاي جهان ش��ده و به عنوان بخشي از
تعهد خ��ود براي كمك به كش��ورها در جهت
دس��تيابي به اهداف توسعه پايدار تعيين شده
توس��ط س��ازمان ملل متحد تا س��ال 2030و
كم��ك به كش��ورها براي دس��تيابي به رش��د

اقتص��ادي و مهار قوي و پاي��دار نابرابريها دو
تحقي��ق جامع در مورد نابرابري در 27كش��ور
جهان انجام داده اس��ت همچنين موج س��وم
مطالعات مربوط به 16كش��ور ديگر نيز درحال
انجام است .در مجموع صندوق بينالمللي پول
 5نكت��ه و راه��كار را براي كمك به كش��ورها
در جهت ارزيابي سياس��تهاي خ��ود و تغيير
شرايط ارائه كرده است.
متناسبسازي سياستهاي مالي
سياس��ت مالي مهمترين ابزار و سازوكاري
است كه توسط دولت براي توزيع مجدد درآمد
در مي��ان مردم اس��تفاده ميش��ود و صندوق
بينالمللي پول نتيجه گرفته كه سياست مالي
يعن��ي درياف��ت ماليات و پرداخ��ت يارانهها و
چگونگي مخارج دولت ي��ك عامل كليدي در
پرداختن به مس��ائل نابرابري و بهبود آن است.
در اي��ن زمينه اخيرا كارهايي در كاس��تاريكا،
گواتماال ،هن��دوراس و توگو ص��ورت گرفته و
صندوق روي نتايج آنها تمركز كرده اس��ت .در
اين راستا ،گزارش مالي  2017بر نحوه استفاده
از سياستهاي مالياتي و سياستهاي يارانهها
و انتق��ال اجتماع��ي همچنين سياس��تهاي
آموزش و پرورش و س�لامت براي حل مسائل
نابرابري تمركز دارد.

سياست مالي مهمترين ابزار و سازوكاري است كه توسط دولت براي توزيع
مجدد درآمد در ميان مردم استفاده ميشود و صندوق بينالمللي پول نتيجه گرفته
كه سياست مالي يعني دريافت ماليات و پرداخت يارانهها و چگونگي مخارج
دولت يك عامل كليدي در پرداختن به مسائل نابرابري و بهبود آن است .در اين
زمينه اخيرا كارهايي در كاستاريكا ،گواتماال ،هندوراس و توگو صورت گرفته
و صندوق روي نتايج آنها تمركز كرده است

حفاظت از هزينههاي اجتماعي
صن��دوق بينالملل��ي پ��ول تاكي��د دارد كه
كش��ورها ميتوانند كمكهاي اجتماعي خود را
حف��ظ و ترويج كنند و آن را افزايش دهند تا به
خنثي كردن تاثير منفي نابرابريها كمك كند.
گاه��ي اوقات با اصالحات اقتصادي مورد نياز
از طري��ق تخصيص مجدد مناب��ع از برنامههاي
دولتها ميتوان به رشد مخارج اجتماعي كمك
كرد .ازجمله كاهش هزينههاي ناكارآمد حمايت
از سوختهاي فس��يلي و تبديل اين هزينهها به
برنامههاي اجتماعي ميتواند موثر باش��د و اين
پول نقد ميتواند در كمك به رفع نابرابري موثر
باشد.
مطالع��ه صن��دوق در م��ورد نابراب��ري بين
اس��تانهاي برزيل نتيجهيي مس��تند در اختيار
ما ق��رار داده كه نش��ان ميدهد ،رش��د مخارج

اجتماع��ي و حف��ظ آن نقش مثب��ت در كاهش
نابرابري داش��ته و سياس��ت توزيع مجدد درآمد
و هر نوع كمك مالي به خانوادهها در اين برنامه
موثر بوده و موجب كاهش نابرابري ش��ده است.
در پاكس��تان نيز صن��دوق توصيههايي در مورد
افزايش هزينه در ش��بكههاي امنيت اجتماعي و
ادغام برخي از برنامههاي شبكه امنيت اجتماعي
كوچكت��ر و كمت��ر كارآمد داش��ته اس��ت .اين
«برنامه كمك درآمد» موج��ب عملكرد كارآمد
در كاهش نابرابري شده است.
صندوق همچنان به كار با كش��ورهاي عضو
براي محافظت از هزينههاي اجتماعي به ويژه در
زمينه بهداشت و آموزش و پرورش ادامه ميدهد
و از سال  2010حداقل هزينههاي اجتماعي در
همه برنامههاي صندوق با كشورهاي كم درآمد
را شامل ميشود.

ل سازي بازار كار
متعاد 
مطالعات كارشناس��ان صندوق نشان دهد كه
چگونه تفاوت بين اش��تغال رسمي و غيررسمي
در كلمبيا ،جوامع قومي و مذهبي در اس��راييل،
مس��ائلي در مناطق مختلف برزيل و اسلواكي و
اش��تغال در اياالت متح��ده و ...همگي به توزيع
نابراب��ر درآم��د كم��ك ميكن��د .در لهس��تان،
كارشناس��ان صندوق بينالمللي پول خواس��تار
سياس��تهايي براي حمايت از تحول ساختاري
مناطق كمتر توس��عه يافته در ش��رق اين كشور
شدند تا تفاوتهاي بين مناطق را كاهش دهند
و رش��د هم��هجانب��ه را تقويت كنن��د .مطالعه
ديگري كه در س��ال  2015انجام ش��د بر رابطه
بي��ن موسس��ات ب��ازار كار و توزي��ع درآمد در
اقتصادهاي توسعه يافته متمركز بود.
مديريت بهبود چرخه رشد كاالهاي مصرفي
تجربه كشورهايي مانند بوليوي نشان ميدهد
كه در برخي سالها ،متناسبسازي قيمت كاالها
و خدم��ات و افزايش مصرف عمومي باعث بهبود
رونق و بهبود مخارج عمومي شده و به متناسب
ساختن بودجه نيز كمك كرده است.
كارشناس��ان صندوق اين م��دل را به برخي
ديگ��ر از كش��ورها توس��عه داده ب��راي كم��ك
ب��ه مقام��ات اين كش��ورها به تجزي��ه و تحليل
عوام��ل كاه��ش نابرابري و فق��ر پرداختهاند و با
شناس��ايي بهترين سياس��تها به آنه��ا توصيه
كردهان��د كه با رش��د مصرف جامع��ه به تنظيم
مال��ي كش��ور كم��ك كنن��د و ش��رايط را براي
رش��د و رون��ق اقتص��اد و گ��ردش مناب��ع مالي
آماده كنند.
تشويق فراگيري حمايتهاي مالي از كم درآمدها
مسائل نابرابري پس از اصالحات بخش مالي
در اتيوپ��ي و ميانمار به علت دسترس��ي محدود
به خدمات مالي در مناطق روس��تايي بدتر شده
است .اين موضوع نشان ميدهد كه كشورها بايد
سياس��تهاي كمك مالي خود ب��ه كم درآمدها
و مناط��ق كمتر برخوردار و روس��تايي را تقويت
كنند و افزايش دهند.
در ي��ك مطالع��ه ك��ه توس��ط صن��دوق به
تازگي انجام ش��ده ،نش��ان ميدهد كشورها بايد
سياستهاي مكمل در حمايتهاي مالي داشته
باش��ند ت��ا نابرابريها را كاهش ده��د .هر گونه
كاهش نابرابري متاثر از حمايت سياست مالي از
رشد قدرت خريد كم درآمدها بوده و كشورهاي
درحال توس��عه بايد با سياس��تهاي اصالحات
مال��ي اين ضعفها را جب��ران كنند و توان مالي
كم درآمدها را افزايش دهند.

«تعادل» از سرمايهگذاري مشترك بانكها در كسب و كارهاي مالي مبتني بر فناوري گزارش ميدهد

ورود به عرصه بانكداري شخصي

گروه بانكوبيمه | احسان شمشيري|
رش��د كاربران تلفن هم��راه و همچنين افزايش
پيچيدگيه��اي رفت��ار و نياز مصرفكنن��دگان از
يك س��و و هزينهبر بودن روشهاي س��نتي مانند
بانكداري ش��عبه و توس��عه ش��بكه خودپرداز باعث
ش��ده تا موسس��ات مالي بانكها به سمت استفاده
از فناوريهاي مالي تكنولوژيهاي مالي همراه روي
بياورن��د ،همچنين به دنب��ال تغيير رويكرد صنعت
بانكداري و گس��ترش روزافزون صنعت پرداخت به
سمت كاهش بيشتر هزينهها استفاده و بهرهگيري
از تلفن همراه به عنوان ابزاري امن و كامال شخصي
شده و متناس��ب با نيازهاي روزمره افراد فناوريها
و خدم��ات بانك��ي مبتني بر تلفن هم��راه در حال
گس��ترش اس��ت .در واقع فناوريهاي مالي فرصت
مناسبي را براي كس��ب و كارهاي نوآور فينتك و
اس��تارتآپي كه مبتني بر فناوريهاي حوزه آيتي
و آيسيتي ميباشد ،ايجاد كرده است.
به گ��زارش «تعادل» يك��ي از بانكهاي داخلي
ط��ي چند ماه اخير و با فراخ��وان عمومي و دعوت
از انديش��مندان و نوآوران و صاحبان ايده و با هدف
جمعآوري ايدههاي نو در حوزه بانكداري ديجيتال
و بانكداري در ش��بكههاي اجتماعي و ...نس��بت به
نظرس��نجي و نظرخواهي و جمعآوري پيشنهاداتي
كه بتواند اين بانك را در ارائه خدمات به مش��تريان
ياري رساند ،اقدام كرده است.
بر اس��اس اين گ��زارش ،ماحصل اي��ن عملكرد
پذي��رش ايدهه��اي مختل��ف از س��وي بان��ك

س��رمايهگذاري ب��راي طرحهاي اس��تارتآپهاي
جوان اس��ت و منجر ب��ه رونمايي و ارائه محصوالت
جدي��د اي��ن بان��ك در همايش هفتمي��ن همايش
بانكداري الكترونيك و نظامهاي پرداخت ش��د كه
ظاه��را هر دو دو ط��رف ماجرا از اي��ن همكاري و
س��رمايهگذاري مشترك رضايت داش��تند .در كنار
تحوالت فناوريه��اي نوين ،حضور بازيگران جديد
در قالب فينتكها و ساير استارتآپهاي مالي نيز
حوزهه��اي جديدي از كس��بوكار را در پيش روي
بانكه��ا قرار داده كه در ص��ورت امكان بهرهمندي
مناسب از اين فرصتها ميتوان به تغيير در ساختار
درآمدي بانكها از وابس��تگي به تغييرات نرخ سود
به س��مت كسب درآمدهاي كارمزدي ناشي از ورود
به حوزههاي مختلف كس��ب و كار دس��ت يافت .به
نظر ميرس��د ،مدل سنتي كس��ب و كار بانكها و
ساختار درآمدي آنها به سرعت در حال تغيير است
و ال��زام تغيي��ر رويكرد درآمدي بانكها نس��بت به
استارتآپها و فينتكها بيش از پيش ضروري به
نظر ميرس��د ،زيرا با توجه به ظهور بازيگران جديد
حوزه مالي مانند استارتآپهاي مالي و فينتكها
و بهرهگيري از آنها موجب تغييرات اساس��ي در اكو
سيستم بانكي خواهد شد.
پاسخگويي به نيازهاي مشتري در بانكداري
ديجيتال
در اين رابطه فرهاد اينالويي كارش��ناس فناوري
اطالع��ات گفت :در حال حاضر س��رويسهاي ارائه

ش��ده بانكها ب��ا يكديگر ش��باهت بس��يار دارد و
نوآوري كمتري مشاهده ميشود و حركت به سمت
بانك��داري ديجيتال و بانكداري ب��از بهترين راهكار
تغيير اين روند تكراري است.
وي با تاكيد بر اس��تفاده از نظرات مش��تريان و
بهرهگيري از توان شركتهاي فيلتر و استارتآپها
حركت به س��مت بانكداري ديجيت��ال يا بانكداري
شخصيسازي ش��ده را هدف اين بانك عنوان كرد
و اف��زود :حماي��ت از ايدههاي نوين اس��تارتآپها
و ن��وآوران دانش��جويان را وظيف��ه خ��ود ميدانيم
و اطمين��ان داريم با اس��تفاده از اي��ن روش به نياز
100درصدي مشتريان خود در زمينه خدمات پولي
و مالي پاسخ خواهيم داد.
وي ب��ا اش��اره به فعالي��ت اين بان��ك در فضاي
مج��ازي و ش��بكههاي اجتماعي ،ارائ��ه خدمت به
مشتريان بر پايه شبكههاي اجتماعي را از ضروريات
بانكداري ديجيتال دانست.
اين كارشناس بانكداري الكترونيك گفت :امروز
مش��تريان در ش��بكههاي اجتماعي حضور دارند و
زم��ان زيادي از وق��ت خود را در اين فضا س��پري
و در آن اق��دام به خريد و دريافت خدمت ميكنند،
بنابراين ب��ا توجه به چرخه اقدام��ات اقتصادي كه
در ش��بكههاي اجتماعي ص��ورت ميگيرد ،حضور
بانكها را اجتنابناپذير ميكند.
وي ش��بكههاي اجتماعي را ي��ك فرصت براي
بانكها دانس��ت و افزود :اگر فرآين��د ارائه خدمات
در ش��بكههاي اجتماعي از طري��ق بانك مركزي و

متولي��ان امور مش��خص و در اختي��ار بانكها قرار
گيرد ،نقش بسيار موثري در ارائه خدمات و كاهش
رفت و آمد شهري و هزينه مشتريان خواهد داشت.
اينالوي��ي با اش��اره ب��ه رويكرد بانكه��اي دنيا
در ارائ��ه خدم��ات در فضاي مجازي و ش��بكههاي
اجتماعي تصريح ك��رد :خدمت در محلي بايد ارائه
ش��ود كه مش��تري حضور دارد و ام��روز اين محل
فضاي مجازي است.
وي گفت :ما تجربي��ات قبلي كاربرها را داريم
و رفتار آنها را تحليل ميكنيم و بر همين اس��اس
ميتواني��م خدم��ات متنوعت��ري را به مش��تري
بدهيم .در حقيقت از ميان صدها فينتك موجود،
آنهايي را كه نزديك به خواست مشتريان باشد را
انتخاب ميكنيم.

آغاز پيشفروش سكه از  ۱۵بهمن ماه
گروه بانك و بيمه|
بانك مركزي با هدف تعادلبخشي به بازار ،گسترش عرضه و سهولت دسترسي
عموم مردم ،اقدام به پيشفروش سكه ميكند.
به گزارش «تعادل» ،مسعود رحيمي مديركل ريالي و نشر بانك مركزي با اعالم
اين خبر افزود :پيشفروش سكه از  ۱۵بهمن ماه سال جاري و از طريق كليه شعب
بانك ملي در سراسر كشور انجام خواهد شد.
رحيمي گفت :پيشفروش س��كه با قيمته��اي پايينتر از قيمت بازار در موعد
ثبتنام براي پيشخريد و در سررسيدهاي  6 ،3و  9ماهه و يكساله خواهد بود و
عموم مردم ميتوانند با مراجعه به كليه ش��عب بانك ملي در سراسر كشور نسبت
به واريز وجه و پيشخريد سكه به تعداد موردنظر اقدام كنند.
س��كههاي پيشفروش شده در زمان سررس��يد قابل تحويل خواهد بود ضمن
اينك��ه خري��داران در صورت ع��دم تمايل به دريافت س��كه ميتوانند س��كههاي
خريداري ش��ده خود را نزد بانك به امانت نگه داش��ته و هنگام نياز دريافت كنند
ضمن اينكه س��كههاي پيشخريد ش��ده قبل يا بعد از سررس��يد قابل واگذاري به
ساير افراد نيز خواهد بود.
وي با تاكيد بر اينكه محدوديتي در تعداد س��كههاي پيشخريد ش��ده توس��ط
اف��راد وجود نخواهد داش��ت ،افزود :باتوجه به اينكه ذخاير ش��مش و س��كه بانك
مركزي در حد كافي و قابلقبول اس��ت محدوديتي در فروش و عرضه سكه نداريم

و به مقدار تقاضاي مردم پيشفروش انجام خواهد شد .مديركل ريالي و نشر بانك
مركزي با تشريح سازوكار حراج سكه از طريق بانك كارگشايي گفت :خوشبختانه
ب��ا ورود بهنگام بانك مركزي به بازار و حراج س��كه توس��ط بان��ك از طريق بانك
كارگش��ايي ،تخليه حباب قيمت سكه تا حد زيادي مرتفع شده و بازار طال و سكه
آرام گرفت .در روزهاي اول حراج ،برخي افراد سودجوي فعال در بازار سعي كردند
مان��ع افت قيمتها ش��وند و حتي برخي خريدها در حجم زي��اد را با قيمت باال و
حت��ي قيمتهاي باالتر از بازار هم انج��ام ميدادند تا مانع اثرگذاري مداخله بانك
مركزي ش��وند اما با وجود افزايش قيم��ت ارز و طالي جهاني در اين بازه زماني با
ادامه حراج ،مقاومت اين گروه نيز شكس��ت و به تدريج قيمتها روند كاهش��ي را
در پيش گرفت و حباب قيمتي تخليه ش��د .اين مقام مس��وول خاطرنش��ان كرد:
باتوجه به اينكه معموال حراج سكه فقط از طريق بانك كارگشايي و در تهران انجام
ميش��ود ،براي بخش��ي از هموطنان محدوديتهايي در تهيه سكه وجود دارد كه
اينبار پيشفروش سراس��ري باعث رفع اين محدوديتها و امكان دسترسي عموم
مردم به سكههاي مدنظر خواهد شد .لذا گسترش عرضه سكه باعث حذف داللي و
سودجويي و تعادل قيمت آن خواهد شد .رحيمي در پايان درباره قيمت سكههاي
پيشفروش شده نيز گفت :قطعا قيمت سكههاي پيشفروش شده باتوجه به زمان
سررس��يد آنها متفاوت خواهد بود و ما س��عي ميكنيم با درنظر گرفتن قيمت روز
بازار ،نرخهاي مناسب و جذابي را اعالم كنيم.

اينالويي در بخش��ي ديگر از س��خنانش افزود:
موض��وع ديگري كه در بانكداري ديجيتال مطرح
است ،يكپارچهسازي كانالهاست .يكپارچه كردن
كانال يعن��ي اينكه در حال حاضر كانال ،ATM
 ،POSبانك��داري الكتروني��ك و موبايل بانك و...
ه��ر يك جدا از هم كار ميكنن��د و اما بانكداري
ديجيتال اين امكان را براي ما فراهم ميآورد كه
ما با يكپارچهس��ازي كانالها ش��اهد اين موضوع
باشيم كه تغيير در هر يك از اين كانالها در همه
آنها اعمال شود.
وي بي��ان ك��رد :م��ا در بانك��داري ديجيتال
نيازهاي مش��تري را پاس��خ ميدهيم و به دنبال
توليد محصوالتي كه بعدا براي آن مش��تري پيدا
كنيم ،نخواهيم بود.

الزام تراكنشهاي بدون كارت بانكي
به رمزنگاري مبدا تا مقصد

گروه بانك و بيمه|
براي ارتقاي سطح امنيت مبادالت كارتي مردم و پيشگيري از سوءاستفاده احتمالي
از اطالعات حس��اس كارت در مبادالت الكترونيكي ب��دون حضور كارت ،بانك مركزي
طي بخشنامهيي از نيمه بهمن سال جاري انجام تمام تراكنشهاي مالي را جز پرداخت
قبوض عمومي در تمام مس��يرهايي كه به جاي فيزيك كارت از اطالعات آن اس��تفاده
ميشود ،را منوط به رمزنگاري مبدا تا مقصد تراكنش كرد.
به گزارش «تعادل» مطابق اين بخش��نامه اطالعات حس��اس كارت مردم نظير رمز
دوم آنها نبايد از مس��يرهايي كه فاقد رمزنگاري مناس��ب بوده و امكان ذخيرهسازي يا
مش��اهده آن توس��ط عواملي غير از بانك يا ارائهدهنده خدم��ات پرداخت وجود دارد،
مبادله شوند.
اين بخش��نامه نخستين گام براي ارتقاي س��طح امنيتي بسترهاي موجود مبادالت
پولي مردم بوده و بر اين اس��اس حركت به س��مت اس��تفاده از س��ايتها و برنامههاي
كارب��ردي بانكها و ارائهدهندگان خدمات پرداخ��ت ،براي انجام مبادالت كارتي بدون
حضور فيزيك كارت به عنوان راهحل ايمن توصيه ميشود.
همچنين طي بخش��نامه ياد شده و براي ارتقاي سطح خدمات برنامههاي كاربردي
پرداخت همراه ،امكان اس��تعالم مانده حس��اب متصل به كارت ب��راي تمام كارتهاي
بانكها در مركز شتاب فراهم ميشود.
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رييس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد

موافقت اصولي براي «تامين مالي جمعي»

گروه بورس|
تامين مالي جمعي به معناي مش��اركت جمعي
توس��ط افرادي كه سرمايهگذاري مشترك ميكنند
ناميده ميش��ود .اين روش اغلب از طريق اينترنت
صورت ميگيرد تا از تالشهاي يك كارآفرين توسط
عموم جامعه يا سازمانها حمايت شود .تامين مالي
جمعي براي اهداف متنوعي نظير درمان بيماري تا
چاپ كتاب ،حمايت مال��ي هنرمندان تا طرفداران
كمپينه��اي انتخاباتي و تامين س��رمايه الزم براي
راهان��دازي ي��ك كس��ب و كار نوپا يا كس��ب و كار
كوچ��ك كاربرد دارد .براس��اس مدل م��ورد تاييد
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،نهادهاي مالي داراي
مجوز از اين س��ازمان ميتوانند ب��راي تامين مالي
جمع��ي ،موافق��ت اصولي دريافت كنن��د تا پس از
آن مجوز فعاليت توس��ط كارگروه ارزيابي ش��ركت
فرابورس ايران به نهاد مالي ارائه شود.
رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار با بيان
اي��ن مطلب عنوان كرد :براس��اس تعريف س��ازمان
بينالمللي كميسيونهاي اوراق بهادار (،)IOSCO
تامين مال��ي جمعي عبارت از ب��ه كارگيري منابع
خ��رد س��رمايهيي از تعداد زي��ادي از افراد حقيقي
و حقوق��ي جهت تامي��ن مالي ش��ركتهاي نوپا يا
طرحهاي متهورانه اس��ت .ش��اپور محمدي درباره
ماهيت ،فرآيند و الزامات تامين مالي جمعي افزود:
اي��ن مدل تامين مالي بر بس��تر اينترنت و از طريق
وبسايتها يا س��كوهايي كه بدين منظور طراحي
ميشوند ،صورت ميگيرد .سخنگوي سازمان بورس
اظهار داش��ت :در حال حاضر ش��ركتهاي چندي
وج��ود دارند ك��ه از طريق س��كوهايي كه طراحي
كردهان��د اقدام به تامين مال��ي طرحها ميكنند اما
با امضاي تفاهمنامه س��ه وزارتخانه امور اقتصادي و
دارايي ،ارتباطات و فن��اوري اطالعات و تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي ،امكان تامين مالي مجوزدار فراهم
شده است.
 2روي تامين مالي
وي توضي��ح داد :از منظر نهاد ناظر ،تامين مالي
جمع��ي از دو جنبه قابلتوجه اس��ت؛ اول ،برقراري
تع��ادل بي��ن نقشآفريني بازار س��رمايه در رش��د
اقتص��ادي از طريق تامين مال��ي جمعي و حمايت
از س��رمايهگذاران و ديگ��ري مدنظ��ر ق��رار دادن
ريس��كهاي تامين مالي جمعي و تعيين فرآيندي
كه ريسكهاي موجود را كمينه كند.
ريسكهاي موجود
محم��دي ادام��ه داد :در فرآين��د تامي��ن مالي
جمعي س��وال ابتدايي آن است كه چه ريسكهايي
بر اين فرآيند مترتب اس��ت؟ براساس گزارشهاي
بينالمللي ،ريسكهاي محتمل شامل ريسك نكول

دارايي ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ،سازمان
بورس و وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،بهعنوان
فرصتي براي تحقق ايدههاي نوين كه تاكنون بهدليل
كمبود سرمايه محقق نشده بود ،اواخر ماه گذشته به
امضا رسيد.

يا شكست طرحهاي متهورانه ،ريسك شكست سكو
ي��ا وبگاههاي تامي��ن مالي جمعي ،نقدش��وندگي
پايين ابزاره��اي مرتبط با تامين مالي جمعي ،عدم
تجربه كافي س��رمايهگذاران در ح��وزه تامين مالي
جمعي و ريسك تقلب و پولشويي خواهد بود.
دبير ش��وراي عالي بورس با بيان اينكه در قبال
اي��ن ريس��كها ،كش��ورهاي مختل��ف راهكارهاي
گوناگون��ي را پيشبين��ي كردهاند ،گف��ت :ازجمله
اي��ن راهكارها ميت��وان به ايج��اد محدوديت براي
س��رمايهگذاران حقيق��ي ،ايج��اد محدوديت براي
مجموع س��رمايهگذاري هر طرح روي سكو ،الزام بر
گذراندن دورههاي آموزش��ي ،امضاي بيانيه ريسك
توس��ط س��رمايهگذاران ،اس��تفاده از شخص ثالث
(مانند امين) در مدل تامين مالي جمعي و الزامات
افشاي اطالعات متقن اشاره كرد.
عامليت فرآيند
وي افزود :دومين س��والي ك��ه در حوزه تامين
مال��ي جمعي وجود دارد اين اس��ت كه چه كس��ي
ميتوان��د عاملي��ت اين فرآيند را ب��ه عهده بگيرد؟
مج��ددا ،بررس��ي كش��ورهاي مختلف نش��ان داد
ك��ه غالبا نهاده��اي مالي كار عاملي��ت تامين مالي
جمع��ي را اج��را ميكنن��د و صرف��ا اياالتمتحده
امري��كا ،در كن��ار مجوز ب��ه كارگزاريه��ا ،پلتفرم
(ي��ا همان س��كو) را بهعن��وان واس��ط تامين مالي

جمع��ي پذيرفته اس��ت .به گزارش س��نا ،محمدي
عن��وان ك��رد :مقرر ش��د در كارگ��روه تامين مالي
جمع��ي كه در وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي
ب��ا حض��ور ذينفعان مختلف تش��كيل ش��ده بود،
دغدغههايي از جنس نظارتي نيز مدنظر قرار گيرد.
بر اين اساس ،جلس��ات متعددي ميان كارشناسان
س��ازمان ،ش��ركت فرابورس و كارگروه تامين مالي
جمعي برگزار ش��د و درنهايت هيات مديره سازمان
تصميمات اتخاذ شده در كارگروه را جمعبندي كرد
تا دس��تورالعمل مقتضي ،پس از ط��ي فرآيندهاي
الزم در شوراي عالي بورس مطرح شود.
فرصت  6ماهه
سخنگوي بورس تصريح كرد :براساس مدلي كه
مورد تاييد س��ازمان اس��ت ،نهاده��اي مالي داراي
مج��وز از س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ميتوانند
نس��بت به اخ��ذ موافقت اصولي ب��راي تامين مالي
جمعي از سازمان اقدام كنند.
محمدي خاطرنش��ان كرد :پس از اخذ موافقت
اصول��ي ،مج��وز فعاليت توس��ط كارگ��روه ارزيابي
ش��ركت فرابورس ايران به نهاد مالي ارائه ميش��ود
و ش��ركتهايي كه در حال حاض��ر در حوزه تامين
مالي جمعي فعاليت ميكنند  6ماه فرصت خواهند
داش��ت تا با يكي از نهادهاي مال��ي داراي موافقت
اصولي قرارداد منعقد كنند.

تامين مالي  500ميليوني
ب��ه گفت��ه دبير ش��وراي عالي ب��ورس ،هر طرح
نميتوان��د در بي��ش از يك س��كو پذيرفته ش��ود و
حداكث��ر هر ط��رح ميتوان��د  500ميلي��ون تومان
تامي��ن مالي كن��د .ضمن اينكه مجم��وع طرحهاي
باز هر س��كو نميتواند بيش از 5ميليارد باشد (طرح
ب��از يعني طرحهايي كه فرآين��د تامين مالي آنها به
اتمام نرسيده يا پول تجميع شده دراختيار متقاضي
تامين مالي جمعي قرار داده نش��ده است) .محمدي
با اش��اره ب��ه اينكه الزام��ات متعددي ب��راي فرآيند
تامين مالي جمعي تعيين ش��ده است ،اظهار داشت:
ازجمله اين الزامات ،الزام افش��اي اطالعات است كه
تماما در جهت كاهش ريسكهاي اين نوع از تامين
مالي و همچنين حمايت از س��رمايهگذاران اس��ت.
سخنگوي سازمان بورس تاكيد كرد :نكتهيي كه بايد
خاطرنش��ان كرد اين اس��ت كه گرچه اين فرآيند از
تامين مالي از طريق بازار سرمايه و با مجوز سازمان
ب��ورس و اوراق به��ادار صورت ميگي��رد و نهادهاي
مالي نيز موظفند طرحهاي��ي را كه براي آنها جذب
س��رمايه ميكنن��د ،ارزيابي فني و مال��ي كنند ،اما
ريسك س��رمايهگذاري از طريق تامين مالي جمعي
همچنان باالس��ت و در صورت راهاندازي س��كوهاي
س��رمايهگذاري ،س��رمايهگذاران بايد اين موضوع را
مدنظر قرار دهند .خاطرنش��ان ميش��ود :تفاهمنامه
تامين مالي جمعي با همكاري وزارت امور اقتصادي و

افشاي اطالعات با دستورالعمل قبلي
در س��ويي ديگر ،معاون نظارت بر نهادهاي مالي
سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است بانكهايي
ك��ه با توقف طوالنيمدت نماد مواجه هس��تند ،بايد
باتوج��ه ب��ه دس��تورالعمل قبلي صورته��اي مالي
خود را افش��ا كنند .علي سعيدي در پاسخ به اينكه
دس��تورالعمل جديد توقف و بازگشايي نمادها چقدر
توانسته در چند روز اخير در روند معامالت موثر واقع
شود؟ گفت :اين دستورالعمل خيلي كار را بهتر كرده
اس��ت .قبال سود هر س��هم را پيشبيني و حسابرس
بايد آن را تاييد ميكرد .در صورتي كه حسابرس آن
را تاييد نميكرد ،نماد متوقف ميشد .وي با اشاره به
تخلفاتي كه امكان داشت شركتهاي بورسي مرتكب
ش��وند ،گفت :در زمان دس��تورالعمل قبلي توقف و
بازگش��ايي ،اگر ش��ركت گزارش پيشبيني سود را
دير م��يداد يا آن گزارش را به حس��ابرس نميداد،
نماد متوقف ميش��د .مثال امكان داش��ت ش��ركت
مدعي ش��ود كه يك��ي از قراردادهاي مهمش نهايي
نش��ده و درنتيجه نميتوان��د صورتهاي مالياش را
تحويل دهد .همه اين موضوعات باعث ميش��د نماد
متوقف ش��ود .در آن زمان برخ��ي بانكها و بيمهها
كه صورتهاي ماليشان را ارائه نميدادند نمادشان
متوقف ميش��د ول��ي االن ديگ��ر آن بهانهها وجود
ندارد .به گزارش ايس��نا ،مع��اون نظارت بر نهادهاي
مالي سازمان بورس در رابطه با اينكه در حال حاضر
نيز احتمال دارد نماد تعليق شود و فقط لفظ تعليق
شدن و متوقف ش��دن عوض شده است ،اظهار كرد:
در عمل تعداد شركتهايي كه پتانسيل تعليق دارند،
به مراتب كمتر از ش��ركتهايي هستند كه پتانسيل
بسته شدن نماد دارند .باتوجه به دستورالعمل قبلي،
در مواقعي نماد بسته ميشد و كسي نميتوانست آن
را باز كند ،چراكه مقررات اجازه نميداد .االن همان
مقررات اصالح شده است.
سعيدي در پاسخ به اينكه آيا شركتهايي كه در
حال حاضر با توقف طوالنيمدت نماد مواجهند ،بايد
باتوجه به دس��تورالعمل جديد اطالعات خود را افشا
كنند يا بايد به دس��تورالعمل س��ابق تمكين كنند؟
توضي��ح داد :آنها بايد از دس��تورالعمل قبلي پيروي
كنند ،چراكه دس��تورالعمل جديد عطف به ماسبق
نميشود .بانكهايي كه زمان زيادي نمادشان متوقف
بوده در زمان دس��تورالعمل قبلي نمادش��ان متوقف
شده ،هماينك نيز بايد باتوجه به دستورالعمل قبلي
صورتهاي مالي خود را افشا كنند.

مروري بر آمار معامالت هفته گذشته

بورس همچنان ميتازد
گروه بورس|
در معامالت هفته گذش��ته بورس تهران ش��اهد
تداوم رش��د قيمت س��همها بوديم اما ش��اخص كل
نتوانست در اين پنج روز كاري عدد ۱۰۰هزار واحدي
را براي خود به ثبت برس��اند .بورس تهران در هفته
گذش��ته شاهد رش��د محتاطانهيي بود ،بهطوري كه
ش��اخص كل كه در ۲۷ديماه توانس��ته بود پس از
كانالش��كنيهايي تا م��رز كانال  ۹۹ه��زار واحدي
پيش رود ،رش��د  ۵۹۹واحدي را ثبت كند و به رقم
 ۹۹هزار و  ۵۲۲برس��د .ب��ازار ارز ايران در اين هفته
ش��اهد تضعيف ارزش پول ملي نس��بت به دالر بود.
رشد قيمت دالر در شركتهاي بورسي باعث ميشود
آنهايي كه مواد اوليه را با ارز خارجي تهيه ميكنند،
در نهايت مقدار سود بيشتري شناسايي كنند و قيمت
سهمش��ان افزايش يابد .از طرفي تضعيف پول ملي
ميتواند با افزايش نگرانيها نسبت به اقتصاد كشور
همراه باشد و سرمايهگذاران ريسكگريز را نسبت به
س��رمايهگذاري در بازار سرمايه ايران مردد كند؛ اين
موضوع ميتواند ريس��كهاي سيستماتيك را براي
فعاالن بورس ته��ران افزايش دهند ،مضاف بر اينكه
ترديدها از ادامه توافق برجام ميتواند سرمايهگذاران
خارج��ي كه بازار ايران را رصد ميكنند در ترديد هر
چه بيشتري قرار دهد .در دو روز اول معامالت بورس
تهران در اين هفته تحت تاثير عوامل ياد شده قيمت
س��همها تا حدودي فرو ريخت اما در ادامه توانس��ت

مقداري تقويت شود ،رشد قيمتها در روزهاي پاياني
معامالت نيز در گروههايي ادامه داشت .شاخص آزاد
شناور در پنج روز كاري بورس تهران  ۱۰۶واحد رشد
كرد و تا رق��م  ۱۰۶هزار و  ۸۳۹باال رفت .به گزارش
ايس��نا ،ش��اخص بازار اول در اين مدت با  ۹۴واحد
رش��د مواجه ش��د و عدد  ۷۰ه��زار و  ۸۰۴را تجربه
كرد همچنين شاخص بازار دوم  ۳۰۱۴واحد افزايش
يافت و به رقم ۲۱۱هزار و  ۳۴۵رسيد .عالوه بر اينها
ش��اخص صنعت در پنج روز كاري بورس  ۸۰۵واحد
باال رفت و به رقم  ۸۸هزار و  ۲۶۶واحدي اكتفا كرد.
آيفكس در مدار صعود
در س��ويي ديگر طي دادوس��تدهاي انجا م شده
توس��ط معاملهگران در بازاره��اي نهگانه فرابورس
ايران در هفته معامالتي منتهي به شش��م بهمنماه
به نقلوانتقال يكه��زار و 948ميليون ورقه بهادار
به ارزش افزون بر 11ميلي��ارد و 800ميليون ريال
انجامي��د .در نخس��تين هفت��ه كاري دومي��ن ماه
زمس��تان ،در كنار معام�لات در بازارهاي مختلف
فرابورس ،بازار بدهي نيز ميزبان عرضه دور جديدي
از اوراق اس��ناد خزانه اس�لامي به تعداد ۱۰ميليون
ورقه در نماد «اخزا  »۶۰۶به ارزش 10هزار ميليارد
ريال بود كه هر ورقه آن در جريان عرضه771 ،هزار
ن ترتيب از چهارش��نبه
ري��ال قيمت خ��ورد .بدي�� 
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نگاهي به تحوالت بازار
واگذاري  ۴۰۵۴ميليارد ريال سهم دولتي:
 4054ميليارد ريال سهم و اموال دولتي از ابتداي
امسال تاكنون از طريق بورس و مزايده واگذار شده
اس��ت .به گزارش س��نا ،از ابتداي امس��ال تاكنون
 ۴۰۵۴ميليارد ريال س��هم و اموال دولتي توس��ط
سازمان خصوصيسازي واگذار شده كه از اين ميان
 ۱۰۲ميليارد ريال از طريق بورس و ۳۹۵۱ميليارد
ريال از طريق مزايده انجام ش��ده اس��ت .همچنين
از واگذاريه��اي ص��ورت گرفت��ه در اي��ن مدت،
 ۳۹۲۲ميليارد ري��ال بهصورت بلوكي ،يكميليارد
ريال بهصورت تدريجي و  ۱۳۱ميليارد ريال بهصورت
ترجيح��ي صورت گرفته اس��ت .افزون ب��ر اين ،از
 ۴۰۴۵ميلي��ارد ريال واگذاري ص��ورت گرفته در
اين مدت ۳۹۴۸ ،ميليارد ريال متعلق به گروه يك
واگذاريه��ا و  ۱۰۶ميليارد ريال متعلق به گروه ۲
واگذاريها بوده است.
موج نوس�ان در معامالت بورس نيجريه:
س��رمايهگذاران در بورس نيجري��ه ،NSE ،حدود
 ۶ميلي��ارد نايراي نيجريه ،از س��رمايه خ��ود را از
دس��ت دادند .به گ��زارش ايبِنا ،تغيي��رات قيمت

س��هام در بورس نيجريه نش��ان ميدهد كه بهازاي
هر س��هم منفي يك س��هم مثب��ت در اي��ن بازار
داد و س��تد ميش��ود .براس��اس آماره��ا ،بهط��ور
مش��خص در اين ب��ازار در ميان  ۲۶س��هام مثبت
 ۲۶سهم منفي در پايان آخرين روز معامالتي هفته
جاري در اين بازار وجود داش��ت .همچنين ،قيمت
سهام شركت ترانسكورپ با افت 9.2درصدي به هر
سهم  2.27نايراي نيجريه معامله شد .در حالي كه
قيمت سهام يونيلور نيجريه با افت 5.9درصدي به
هر س��هم  ۴۴نايرا معامله ش��د .در ادامه ،در ميان
س��هام ش��ركتهاي پيشرو ،قيمت س��هام كاورتن
اف ش��ور با رش��د 9.9درصدي قيمت سهم مواجه
ش��د و هر سهم اين شركت  2.44نايرا معامله شد.
همچني��ن قيمت س��هام وما بانك نيز ب��ا افزايش
9.4درصدي به هر سهم  1.2نايرا رسيد .بيشترين
افزايش سهم متعلق به بانكها و خدمات مالي بود
و بيشترين افت نيز از آن شركتهاي خدماتي شد.
اقدامات حمايتي از استارتآپها :معاون
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالع��ات ،از پيگيري
مش��كالت اس��تارتآپها در حوزه ماليات و بيمه

دوساله (تاريخ سررس��يد ۲۲ :مهر  )1398در بازار
ابزارهاي نوين فرابورس ايران آغاز ش��د كه با عرضه
اي��ن دور از اخزاها تنها عرضه يك مرحله از اس��ناد
خزانه اسالمي در نماد «اخزا  »۶۰۵در قالب بودجه
س��ال  1396باقي مانده كه انتظار ميرود به زودي
ش��اهد عرضه آن باشيم .با عرضه يك اخزاي جديد
در اي��ن هفت��ه كاري بازار ابزاره��اي نوين مالي در
مجموع ،دس��ت به دست ش��دن  69ميليون ورقه
بهادار به ارزش بالغ بر  8هزار ميليارد ريال را به خود
ديد كه طبيعتا بيشترين حجم و ارزش دادوستدي
در اين ميان به بازار بدهي اختصاص داش��ت .اوراق
گواهي تسهيالت مس��كن نيز در هفته نخست اين
ماه ،رشد حدود 10درصدي حجم و ارزش مبادالتي
را به همراه داش��تند؛ بهطوري كه معاملهگران اين
اوراق ب��ه خريدوفروش  4هزار ورقه تس��ه به ارزش
 279ميليارد ريال اقدام كردند.
كاهش حجم و افزايش ارزش مبادالت
همچنين در  5روز معامالتي هفتهيي كه پشت
سر گذاش��تيم با تغيير مالكيت  415ميليون سهم
ب��ه ارزش مبادالتي بيش از يكهزار و 500ميليارد
ريال در بازار دوم شاهد كاهش 14درصدي حجم و
در مقابل ،رشد 5درصدي ارزش معامالتي اين بازار
در مقايس��ه با هفته پاياني ديم��اه بوديم .بازار اول
نيز ميزبان نقلوانتقال 236ميليون س��هم به ارزش

432ميليارد ريال در  13هزار نوبت دادوستدي بود
كه اي��ن بازار با افت حجم و ارزش مبادالتي روبهرو
ش��د .از س��وي ديگر جابهجاييهاي صورت گرفته
توسط سهامداران در بازار پايه ،رشد  6و 25درصدي
حجم و ارزش معامالتي اين بازار را نس��بت به هفته
پيش به دنبال داشت كه تابلو «پايه الف» بيشترين
نقش را ايفا ك��رد بهگونهيي كه در اين تابلو ،حجم
و ارزش معامالت به ترتيب  61و 91درصد افزايش
يافت .در تابلو معامالتي «پايه ب» نيز شاهد افزايش
حجم و ارزش دادوس��تدها بودي��م .همچنين تابلو
«پايه ج» كه ويژه ش��ركتهاي پذيرش نش��ده در
فراب��ورس اس��ت در حالي با كاه��ش ارزش روبهرو
شد كه حجم مبادالت آن افزايش يافت .در مجموع
بازار پايه طي يك هفته معامالتي ،ميزبان دادوستد
يك هزار و  227ميليون س��هم به ارزش يك هزار و
 772ميليارد ريال بود كه اين حجم از مبادالت در
117نوبت معامالتي دست به دست شد.

محصوالت شيميايي در صدر
بر اين اساس ارزش معامالت خرد بازار سهام
با رس��يدن به رقم  3ه��زار و  371ميليارد ريال،
نسبت به هفته گذشته افزايش يافت كه همچنان
در ادام��ه رون��د هفته قب��ل ،گ��روه محصوالت
شيميايي در جايگاه نخست صنايع فرابورسي قرار
دارد .گروهه��اي «فعاليتهاي كمكي به نهادهاي
مالي واس��ط» و «فلزات اساس��ي» نيز به ترتيب
ب��ا در اختي��ار گرفت��ن  16و  13درصد از ارزش
معامالت كل در جايگاه دوم و سوم ايستادند.
در نهايت ش��اخص كل فرابورس ايران كه در
طول هفته فرازوفرودهاي زيادي را پش��ت س��ر
گذاش��ت با قرارگيري در ارتف��اع  1093واحدي
نس��بت به آخرين روز كاري هفته گذشته تثبيت
ش��د كه نگاهي به درصد تغيي��ر آيفكس از آغاز
س��ال جاري ،بازده��ي 24.5درصدي را نش��ان
ميدهد.

بهصورت فوريتي خب��ر داد و گفت :دغدغه فعاالن
حوزه كس��ب و كارهاي نوپا ،بيمه و ماليات اس��ت
ك��ه بهعنوان يك طرح فوريتي از س��وي نهادهاي
ذيربط ازجمله س��ازمان فناوري اطالعات كش��ور
در حال رس��يدگي اس��ت .رسول س��راييان معاون
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و رييس سازمان
فناوري اطالعات ،درباره مش��كالت اس��تارتآپها
در حوزه بيمه و ماليات گف��ت :برخي دغدغههاي
استارتآپها بررسي شده و روند تكميل بررسيها
در ح��ال انجام اس��ت .حوزه مش��ترك و مهم بين
دغدغه فعاالن حوزه كس��ب و كاره��اي نوپا بيمه
و ماليات بهش��مار م��يرود؛ در واقع بخش دغدغه
مالياتي اس��تارتآپها به وزارت ام��ور اقتصادي و
دارايي مربوط اس��ت و مس��اله بيمه نيز به سازمان
تامي��ن اجتماعي و درنهايت به مجموعه وزارت كار
ارتباط دارد و اين مساله بهعنوان يك طرح فوريتي
از س��وي نهادهاي ذيربط ازجمله سازمان فناوري
اطالعات كشور در حال رسيدگي است .به گزارش
ايلن��ا ،معاون وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات با
اش��اره به مش��كالت قضايي و برخورد سليقهيي با
اس��تارتآپها گفت :در نشس��ت با استارتآپها
مساله تماس از سوي برخي ارگانها با شمارههاي
 Privateي��ا هم��ان ش��مارههاي خصوصي براي

حذف برخي محتواها مطرح ش��د ك��ه نمونهيي از
برخورد س��ليقهيي با استارتآپهاست .همچنين
اس��تارتآپها بهخصوص كس��ب و كاره��اي نوپا،
حوزه محتوايي درگير مش��كالت قضايي بس��ياري
هس��تند كه رفع اين مش��كالت خارج از چارچوب
وزارت ارتباط��ات اس��ت ام��ا به هيچ عن��وان اين
مش��كالت در آين��ده ادام��ه نخواه��د داش��ت و با
مذاكره و بررس��ي دغدغههاي ارگانهاي مسوول،
مكانيس��مي ب��راي رفع اين دس��ته از مش��كالت
ايجاد ميش��ود .رييس س��ازمان فناوري اطالعات
كش��ور گفت :براي گسترش آموزش فعاالن عرصه
استارتآپي و حمايت از كسب و كارهاي نوپا ،قرار
است مراكز توانمندس��ازي و تسهيلگري كسب و
كاره��اي نوپا افزايش پيدا كند .وي اظهار داش��ت:
براساس نقشه راه مركز توانمندسازي و تسهيلگري
كس��بوكارهاي نوپا ،اين مراكز بايد گسترش پيدا
كند و در تمام استانها يك دفتر فعال داشته باشد.
سراييان تاكيد كرد :فعاليتهاي بسيار زيادي براي
حمايت از استارتآپها در راه است و در دهه فجر
شاهد اتفاقات خوبي در اين حوزه خواهيم بود.
آرامك�و آماده عرض�ه اولي�ه :مديرعامل
شركت آرامكو عربستانسعودي گفت :آماده عرضه
اوليه سهام آرامكو در نيمه دوم سال  ۲۰۱۸ميالدي

هستيم .به گزارش بلومبرگ ،امين ناصر مديرعامل
شركت آرامكو عربستانس��عودي در مجمع اقتصاد
جهان��ي در داووس س��وييس ،گف��ت :آرامكو آماده
عرضه اوليه س��هام خود در نيمه دوم س��ال جاري
ميالدي اس��ت .وي گفت :ميخواهيم سهام آرامكو
را در بورسهاي بينالمللي قرار دهيم و اين موضوع
نيازمن��د مالحظات اس��ت و كارهاي زي��ادي را در
بورسهاي لن��دن ،نيويورك ،توكي��و و هنگكنگ
انجام دادهايم؛ ضمن اينكه هر كدام از آنها مزيتهاي
خاص خود را دارند .ناصر گفت :تيم تراكنش در حال
حاضر منتظر تصميم س��هامدار آرامكو يعني دولت
است تا ببيند عرضه سهام در كدام يك از بورسهاي
بينالمللي انجام ميگيرد .وي در ادامه خاطرنش��ان
كرد كه حتما بورس عربستانسعودي ميزبان سهام
آرامكو خواه��د بود و آماده اس��ت .امين ناصر بيان
كرد :در نيمه دوم س��ال جاري ميالدي عرضه اوليه
س��هام آرامكو را در فهرس��ت بورسهاي بينالمللي
قرار خواهيم داد؛ اما مساله مهم به تصميمگيري در
مورد مكان دوم براي عرضه اين س��هام برميگردد.
مديرعامل آرامكو عنوان كرد :بار مالياتي آرامكو بعد
از عرض��ه آن در بورس باتوجه به قيمت نفت تغيير
خواه��د كرد و جزئيات در مورد نحوه توزيع س��هام
اوليه آن در يك دفترچه منتشر خواهد شد.

روي خط شركتها
گ�زارش تولي�د و فروش «ش�فارا» :ش��ركت
پتروش��يمي فارابي با س��رمايه ثبت شده  150هزار
ميليون ريال گزارش فعاليت ماهانه يك ماهه منتهي
به پايان دي ماه را منتش��ر كرد .همچنين ،ش��ركت
پتروش��يمي فارابي در دي م��اه  102تن دي اكتيل
فت��االت  DOPتولي��د كرد .در س��ويي ديگر ،مبلغ
فروش اين ش��ركت در دي م��اه  16ميليارد و 690
ميليون ريال اعالم شده است .عالوه بر اين ،شركت در
 10ماهه امسال 9هزار و  571تن انواع محصول توليد
كرد كه انيدريد فتاليك  PAFبا توليد  6هزار و 803
تن در صدر توليدات اين شركت در  10ماهه  96قرار
گرفت .براساس اين گزارش ،مبلغ فروش پتروشيمي
فارابي از ابتداي سال تا پايان دي ماه  428ميليارد و
 337ميليون ريال اعالم شده است.
اعالم عملكرد «فوالژ» :ش��ركت فوالد آلياژي
ايران با س��رمايه ثبت ش��ده  4هزار و  990ميليارد
ريال گ��زارش فعاليت ماهانه ي��ك ماهه منتهي به
پاي��ان دي ماه را منتش��ر كرد .همچنين ،ش��ركت
در دي م��اه  33ه��زار و 704ت��ن ان��واع محصول
تولي��د ك��رد .اي��ن در حالي اس��ت كه ،آلي��اژي با
تولي��د  30ه��زار و  906ت��ن در ص��در تولي��دات
«ف��والژ» قرار گرفت .ع�لاوه بر اي��ن ،مبلغ فروش
اي��ن ش��ركت در دي ماه ي��ك ه��زار و 37ميليارد
و  578ميلي��ون ريال اعالم ش��ده اس��ت .افزون بر
اين ،ش��ركت در  10ماهه امسال  343هزار و 120
ت��ن انواع محص��ول توليد كرد كه آلي��اژي با توليد
 291ه��زار و  42ت��ن در ص��در تولي��دات اي��ن
ش��ركت در  10ماه��ه  96ق��رار گرف��ت .ب��ر اي��ن
اس��اس ،مبل��غ ف��روش ف��والد آلي��اژي اي��ران
از ابت��داي س��ال ت��ا پاي��ان دي م��اه  8ه��زار و
 136ميليارد و  215ميليون ريال اعالم شده است.
پ�ژو در ص�در تولي�دات ايرانخ�وردو:
ش��ركت ايرانخ��ودرو ب��ا س��رمايه ثب��ت ش��ده
 15ه��زار و  300ميلي��ارد ري��ال گ��زارش فعاليت
ماهانه يك ماهه منتهي به پايان دي ماه را منتش��ر
ك��رد .عالوه ب��ر اين ،ش��ركت در دي م��اه 66هزار
و  985دس��تگاه ان��واع خ��ودرو تولي��د ك��رد .اين
درحال��ي اس��ت كه ،گروه پ��ژو با تولي��د  41هزار و
 413دس��تگاه در صدر تولي��دات ايرانخودرو قرار
گرفت .همچنين ،مبلغ فروش «خودرو» در دي ماه
23هزار و  4ميليارد و  468ميليون ريال اعالم شده
است .در سويي ديگر ،اين شركت در  10ماهه امسال
580هزار و  746دستگاه انواع خودرو توليد كرد كه
گروه پژو با توليد  367هزار و  557دستگاه در صدر
توليدات اين ش��ركت در  10ماه��ه  96قرار گرفت.
بر اين اس��اس ،مبلغ فروش ايرانخ��ودرو از ابتداي
س��ال تا پايان دي ماه  181ه��زار و  378ميليارد و
 654ميليون ريال اعالم شده است.
انتش�ار تولي�د و ف�روش «دف�را» :ش��ركت
فرآوردهه��اي تزريق��ي و داروي��ي ايران با س��رمايه
ثب��ت ش��ده 400ه��زار ميلي��ون ري��ال گ��زارش
فعالي��ت ماهان��ه ي��ك ماه��ه منتهي ب��ه پايان دي
م��اه را منتش��ر ك��رد .همچنين ،ش��ركت در ماهي
ك��ه گذش��ت بي��ش از  3ميلي��ون بط��ري محلول
500سيس��ي و محلول  1000سيسي توليد كرد.
بر اين اساس ،يك ميليون و  904هزار عدد ويال آب
مقطر و  35هزار و  818بس��ته قطره چشمي توليد
كرد .در س��ويي ديگر ،محلول  500سيسي با توليد
 2ميليون و  252هزار بطري بيشترين حجم توليد را
در ميان انواع محصوالت داشت« .دفرا» در ماهي كه
گذشت  61ميليارد و  362ميليون ريال انواع محصول
را به فروش رساند .عالوه بر اين ،شركت فرآوردههاي
تزريق��ي و داروي��ي ايران در  10ماهه س��ال جاري
 14ميلي��ون و  719ه��زار محلول  500سيس��ي و
9ميليون و  688هزار محلول  1000سيس��ي توليد
ك��رد .همچني��ن  123ميلي��ون و  387ه��زار عدد
ويال آب مقطر 545 ،هزار بس��ته قطره چش��مي و
14هزار بس��ته وي��ال تزريقي در اين م��دت در اين
مجموعه توليد ش��د .اين در حالي اس��ت كه ،مبلغ
فروش «دفرا» در 10ماهه امسال نيز  683ميليارد و
 246ميليون ريال اعالم شده است.
كسب س�ود واگذاريهاي «پترول» :شركت
گ��روه پتروش��يمي س��رمايهگذاري ايرانيان صورت
وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي به  30دي ماه 96
را حسابرسي نش��ده و با سرمايه  200هزار ميليارد
ريال منتش��ر كرد .همچنين ،ش��ركت در دوره يك
ماه��ه منتهي به  30دي ماه  96تعدادي از س��هام
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده چهار هزار و
 546ميليارد و  651ميليون ريال و مبلغ چهار هزار
و  619ميليارد و  305ميليون ريال واگذار كرد و از
اين بابت معادل  72ميليارد و  654ميليون ريال زيان
شناس��ايي كرد .اين شركت در دوره ياد شده سهام
هيچ شركت بورسي را خريداري نكرد .براساس اين
گزارش« ،پترول» با انتشار عملكرد يك ماهه گذشته
خ��ود اعالم كرد در ابتداي دوره ياد ش��ده تعدادي
از س��هام چند ش��ركت بورس��ي را بهاي تمام شده
چه��ار هزار و  792ميلي��ارد و  701ميليون ريال و
ارزش ب��ازار معادل  7ه��زار و  802ميليارد و 879
ميليون ريال در س��بد س��هام خود داشت .عالوه بر
اين ،بهاي تمام ش��ده سهام بورسي اين شركت طي
اي��ن دوره يك ماهه ياد ش��ده معادل  48ميليارد و
 460ميلي��ون ري��ال كاه��ش ياف��ت و در پاي��ان
دوره ب��ه مبل��غ چه��ار ه��زار و  744ميلي��ارد و
 241ميلي��ون ري��ال رس��يد .ب��ر اين اس��اس ،در
حال��ي ك��ه ارزش بازار اين ش��ركت ني��ز طي اين
دوره مع��ادل  468ميلي��ارد و 605ميلي��ون ري��ال
افزاي��ش ياف��ت و در پاي��ان دوره مع��ادل  8هزار و
 271ميليارد و  484ميليون ريال محاسبه شد.
پرتف�وي ب�دون خريد و فروش «خگس�تر»:
شركت گسترش س��رمايهگذاري ايرانخودرو صورت
وضعي��ت پرتفوي يك ماهه منتهي به  30ديماه 96
را حسابرس��ي نشده و با س��رمايه معادل يكهزار و
 500ميليارد ريال منتشر كرد .همچنين ،شركت با
انتش��ار عملكرد يك ماهه گذشته خود اعالم كرد در
دوره ياد شده س��هام هيچ شركت بورسي را خريد و
فروش نكرد .اين در حالي اس��ت كه« ،خگس��تر» در
ابتداي دوره ياد ش��ده تعدادي از سهام چند شركت
بورس��ي را بهاي تمام شده دو هزار و  961ميليارد و
742ميليون ري��ال و ارزش بازار معادل چهار هزار و
217ميليارد و  987ميليون ريال در سبد سهام خود
داش��ت .همچنين ،بهاي تمام شده سهام بورسي اين
شركت طي اين دوره يك ماهه ياد شده بدون تغيير
ماند .عالوه بر اين ،در حالي كه ارزش بازار اين شركت
طي اي��ن دوره معادل  128ميلي��ارد و 341ميليون
ريال كاهش يافت و در پايان دوره معادل چهار هزار و
 89ميليارد و  646ميليون ريال محاسبه شد.

اخبار
تخصيص عوارض كاالهاي
وارداتي به عنوان مشوق صادرات

موضوع اعطاي جوايز صادراتي و حمايتهاي دولت از
صادرات همواره موضوع بحث جدي كارشناسان و فعاالن
اقتصادي كشور بوده است .عضو هياتمديره كنفدراسيون
صادرات كش��ور در گفتوگو با اگزي��م نيوز به تجربههاي
پيشين درخصوص حمايت از صادرات اشاره كرد و گفت:
پس از پيروزي انقالب و در س��الهاي ده��ه  60اين كار
تحت عنوان نرخ ترجيحي ارز صادراتي انجام ميش��د كه
براي صادركنندگان سودآور بود؛ دولت اجازه ميداد براي
ورود برخي كاالهاي خاص از ارز صادراتي استفاده شود كه
تاثير چشمگيري بر ايجاد انگيزه بين صادركنندگان داشت.
قدي��ر قيافه افزود :به نظر من دولت براي حل مس��ال
حوزه صادرات بايد 2ت��ا 3درصد حقوق كاالهاي وارداتي
را به تش��ويق صادركنندگان اختص��اص دهد .با توجه به
حجم چهل و اندي ميليارد دالري واردات كش��ور اگر 2تا
3درصد حقوق دولتي اخذ ش��ده از اين واردات به تشويق
صادركنندگان اختصاص يابد ،مبلغ قابل توجهي خواهد
ش��د كه بسياري از مش��كالت حوزه صادرات ما را مرتفع
خواهد كرد.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه «آيا كمكهايي كه
تاكن��ون دولت به ح��وزه صادرات كرده اس��ت ،خروجي
ملموس��ي داش��ته اس��ت؟» گفت :بايد ي��ك واقعيت را
بپذيريم كه صادرات كش��ور ما چنانچه محصوالت نفتي،
پتروشيمي ،ميعانات گازي و برخي محصوالت دارويي را
كنار بگذاريم صرفا ش��امل مازاد مصرف داخلي است .اين
هم حاصل سياستهاي اقتصادي  5-6دهه گذشته كشور
ازجمله جايگزيني واردات اس��ت ك��ه در طول دهههاي
گذشته اعمال شده و چيزي جز شرايط نابسامان كنوني
و كاهش ظرفيت توليد صادراتي كشور را در پي ندارد.
عضو هيات رييس��ه كنفدراسيون صادرات اذعان كرد:
اغلب صاحبان سرمايه و كارآفرينان ما به دنبال ايجاد آن
دسته واحدهاي توليدي رفتند كه محصوالتشان در بازار
داخلي مصرف داش��ته باشد .شايد بتوان گفت جز صنايع
پتروش��يمي و برخي صنايع دارويي ك��ه نگاهي فراتر به
آن وجود داش��ته است ،س��اختار ساير صنايع ما هيچگاه
صادرات محور نبوده و نگاهشان بيشتر به تامين نياز بازار
داخل��ي معطوف بوده و ظرفيتهاي الزم را براي صادرات
ايج��اد نكردهاند؛ بنا بر اي��ن در اين حوزه نياز به يك نگاه
جديد و برنامهريزي و راهبرد بلندمدت داريم.
قياف��ه در ادامه افزود :به نظر من با ش��رايط كنوني و
داشتههاي موجود ،دسترس��ي به هدفگذاريها ممكن
نيس��ت .ما نيازمند ايجاد ظرفيت در تمامي صنايع خود
از قبيل صنايع كشاورزي ،دامپروري ،نساجي و ...هستيم
و براي ايجاد اين ظرفيتها بايد توجه خود را به استفاده
از تكنولوژيهاي مدرن معطوف كنيم .ما متاس��فانه چه
در ح��وزه مديريتي چه در ح��وزه تكنولوژيكي همچنان
روي موج دوم دانش مشغول حركت هستيم درحالي كه
امروزه در س��طح دنيا موج س��وم و چه��ارم دانش به كار
برده ميشود.
وي با اش��اره به اينكه بخش��ي از اي��ن عقبماندگي
ناش��ي از تحريمهايي اس��ت كه عليه كش��ور ما اعمال
شده است ،گفت :بايد پذيرفت مشكل عمده ما در حوزه
مديريتي است؛ ما هنوز از دانش بسير قديمي مديريت
اس��تفاده ميكنيم و به سمت شيوههاي نوين مديريتي
نرفتهايم و اص��رار داريم كه همچنان از مديران قديمي
خود اس��تفاده كنيم و به س��راغ نس��ل جوان با انگيزه
نروي��م .ت��ا زماني كه اين روند تغيير نكند ،رس��يدن به
اهداف تعيين ش��ده ممكن نخواهد بود .البته اميدواريم
ب��ا اقداماتي ك��ه اخيرا در زمين��ه جوانگرايي در حوزه
مديريت صورت گرفته اس��ت در آينده نزديك تحوالت
خوبي در اين حوزه ايجاد شود.

نوسان شديد قيمت نهادهها
در كمين صنعت دامداري

احمد مقدسي ،رييس انجمن صنفي گاوداران با انتقاد
از نوسان قيمت نهادهها در ماههاي اخير اظهار كرد :اگرچه
شركت پشتيباني امور دام ،س��ويا و ذرت ميان دامداران
توزيع ميكند اما قيمت اين نهادهها در مقايسه با  2الي
3ماه گذشته تفاوت معناداري دارد.
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه افزاي��ش قيم��ت نهادهها
اوضاع دامداران را س��ختتر كرده اس��ت ،افزود :افزايش
25درصدي نرخ ذرت و سويا و 40درصدي يونجه و ثبات
نرخ خريد شيرخام به قيمت نابودي صنعت دامداري تمام
خواهد شد .به گفته مقدسي؛ هماكنون نرخ تمام شده هر
كيلو ش��يرخام درب دامداري هزار و 457تومان است كه
انتظار ميرود ،س��ازمان حمايت هر چه سريعتر اسناد و
مدارك دامداران جهت تعيين و تكليف قيمت ش��يرخام
را بررس��ي كند .رييس انجمن صنفي گاوداران در پاسخ
به اين س��وال كه كارخانههاي لبني پس از بررسي اسناد
و مدارك دامداران تمايلي به خريد ش��ير با نرخ باالتر از
هزار و 440تومان ندارند ،بيان كرد :با وجود آنكه ش��ير،
ماده اوليه محصوالت لبني را تشكيل ميدهد اما به سبب
فسادپذير بودن زور كارخانهها به دامداران ميچربد.
وي ادامه داد :با توجه به اينكه شير ازجمله محصوالت
لبني اس��ت كه مش��مول قيمتگذاري ميش��ود؛ ستاد
تنظيم بازار بايد مابهالتف��اوت خريد كارخانهها و قيمت
تمام شده را به توليدكنندگان پرداخت كند؛ درحالي كه
اين دستگاه مسوول در حق دامداران كوتاهي ميكند كه
در اصل اين ظلم در حق صنعت دامداري است.

احتمال افزايش قيمت مرغ
در شب عيد

محمد يوس��في ،رييس انجم��ن پرورشدهندگان مرغ
گوش��تي از افزايش قيمت جوجه يكروزه در بازار خبر داد و
گفت :در 15روز گذشته قيمت جوجه يكروزه سير افزايشي
ب��ه خود گرفت به طوري ك��ه در اين مدت قيمت هر قطعه
جوجه از 1700به 2700تومان افزايش يافت.
به گفت��ه وي با توجه به اوضاع كنون��ي بازار پيشبيني
قيمت جوجه در روزهاي آتي امكانپذير نيس��ت .يوس��في
ادامه داد :مرغداران از ماه گذشته تاكنون 105ميليون قطعه
جوجهريزي كردند كه اين امر تا اواس��ط بهمن ادامه خواهد
داشت .به گفته وي با توجه به افزايش تقاضا براي جوجهريزي
و تامين گوشت مرغ شب عيد ،دفتر طيور وزارت جهاد بايد
تمهيداتي براي كنترل قيمت بينديشد.
رييس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشتي درباره تاثير
افزايش قيمت جوجه بر نرخ مرغ تصريح كرد :مرغهايي كه
اكنون وارد بازار ميش��وند ،جوجهريزي آن قبال انجام ش��ده
بود؛ اما مرغهايي كه  50روز ديگر وارد بازار ميش��وند متاثر
از نوس��انات نرخ جوجه و جلوگي��ري از زيان مرغدار افزايش
خواهند يافت .وي نرخ واقعي مرغ شب عيد را  8هزار و 500
تا 9هزار تومان اعالم كرد.
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تشكلها

ادامه نوسانها در بازار خودروهاي وارداتي

اهداف دولت در بازار خودرو چيست؟
گف��ت :تا زماني كه اين موض��وع در مجلس طرح
نش��ود نميتوان انتظار تغيير خاص يا گمانه زني
در اين رابطه داشت ،چرا كه افزايش تعرفه واردات
خودرو رفتاري بر مبناي سياس��تهاي كلي نظام
است و نياز اس��ت تا مجلس و دولت در فضاي به
دور از جنجال و حاش��يه بهترين تصميم را براي
آن بگيرند.
به گفته وي ،واردكنندگان تابع سياس��تهاي
كل��ي نظام در موض��وع واردات خودرو هس��تند،
چراكه در شرايط فعلي بايد منفعت اكثريت مردم
جامعه مالك تصميمگيريها باشد ،در نتيجه بايد
واردات هدفمند و البته منطقي پياده و اجرا شود.

چند هفتهيي اس��ت كه بازار خودرو كامال دچار
نوس��ان شده است .بسته شدن سامانه ثبت سفارش
و سپس آيين نامه جديد عمال شرايط پيچيدهيي را
در اين بازار رقم زد .با اين وجود هنوز هم سياس��ت
روش��ني از سوي دولت در اين خصوص معين نشده
اس��ت .آي��ا دول��ت تصمي��م دارد واردات را تنها در
انحص��ار توليدكنندگان خودرو ق��رار دهد يا اينكه
مس��اله اخذ درآمد با افزايش عوارض است؟ اتفاقات
ب��ازار خودرو امروز در بخشهاي ديگري نيز خود را
نش��ان ميدهد .هنوز تكليف خودروهاي در گمرك
مانده روشن نيست .اگر اين تغييرات با هدفي خاص
و در عين حال روش��ن از س��وي دولت بود طبيعتا
قابل درك بود اما به نظر ميرسد دولت هيچ برنامه
روش��ني در اين خصوص ندارد ي��ا الاقل تصميمي
براي روشن كردن آن براي مردم ندارد.
نوسان بدون نظارت
ب��ازار خودرو كش��ور در ش��رايط متالطمي قرار
گرفت��ه و ن��ه از منطق خاصي تبعي��ت ميكند و نه
نظارت��ي بر آن صورت ميگي��رد .در اين بين عالوه
بر رش��د بيرويه قيمت خ��ودرو عدم ايفاي تعهدات
توسط ش��ركتهاي واردكننده دردسر ديگري است
كه براي خريداران خودرو خارجي ايجاد ش��ده و باز
هم در اين زمينه كسي پاسخگو نيست.
قيمت برخ��ي خودروهاي خارج��ي وارداتي در
حال حاضر بين  60ت��ا 100ميليون تومان افزايش
يافت��ه اس��ت و اين موض��وع باعث نگران��ي فراوان
بي��ن خري��داران اين كاالي وارداتي ش��ده اس��ت.
واردكنن��دگان معتقدند افزايش قيم��ت خودرو به
دليل رش��د قيمت ارز و افزاي��ش تعرفههاي واردات
است اما با يك محاس��به سرانگشتي ميتوان نشان
داد حتي با فرض اين تغييرات نبايد قيمت خودرو تا
اي��ن حد افزايش يابد .در اين بين اما در صورتي كه
دولت نسبت به اين موضوع از خود واكنشي به موقع
نشان ندهد قطعا وضعيت بغرنجتر خواهد شد چراكه
بازار ارز در ش��رايطي قرار گرفته كه ممكن است به
اين راحتي برنگ��ردد .در حال حاضر س��رمايههاي
س��رگردان از بانكه��ا خارج و راهي بازار ارز ش��ده
تاجاييكه ديروز ش��ايعاتي منتشر شد مبني بر اينكه
پوله��اي كالني در حال ورود به اين بازار هس��تند
كه ميتوانند آس��يبهاي بزرگي به بازار وارد كنند.
البته بع��د از گفتوگوي تلويزيون��ي رييسجمهور
بانك مركزي بهطور گس��ترده در حال تزريق ارز به
بازار اس��ت اما باز هم ش��اهد افت قابل توجه قيمت
ارز با وجود اين حركت نبوديم .اين موضوع نش��ان
ميدهد در ح��ال حاضر تنش زيادي بين عرضه ارز
توسط بانك مركزي و تقاضا در بازار به ويژه تقاضاي

سفتهبازانه هستيم كه سيگنال بدي براي بازار است.
بر اين اس��اس بايد گفت در صورت ت��داوم اين امر
ب��ازار خودرو احتماال در مس��ير پرپيچ و خمي قرار
خواهد گرفت كه چالشهاي بيش��تري را به همراه
خواهد داشت و بايد به سرعت دستگاههاي نظارتي
بر عملكرد ش��ركتهاي واردكنن��ده نظارت كرده و
جل��و تخلفات را بگيرند .س��ازمان حمايت از حقوق
مصرفكننده و ساير نهادهاي مرتبط نيز هنوز هيچ
اقدامي در اي��ن زمينه نكردهاند و تمام اين موارد بر
مشكالت خريداران اين خودروها افزوده است.
زنجيره نوسانات به بخشهاي ديگر ميرسد
يك بررس��ي ميداني از بازار خودرو خارجي كه
تسنيم منتش��ر كرده نشان ميدهد قيمت توسان
در حال حاضر  ۲۴۷تا ۲۶۰ميليون تومان ،س��وناتا
 ۲۲۴ميلي��ون تومان ،راف��ور ۳۳۰ميليون تومان،
س��ورنتو ۳۷۷ميليون تومان و سراتو ۱۹۴ميليون
رسيده است كه همگي افزايشهاي نجومي قيمت
را تاييد ميكنند .اين در حالي است كه هيچ نشانه
روش��ني وجود ن��دارد كه از كاه��ش قيمت ارز يا
تعرفهها در آيندهيي نزديك حكايت داش��ته باشد
در نتيجه تنها بايد س��ازمانهاي نظارتي دست به
كار شده و اقدامات مقتضي را براي كنترل منطقي

ب��ازار به عمل آورند .پي��ش از اين البته پيشبيني
شده بود كه اين سياستها به زودي بازار خودرو را
با چالشهاي جدي روبهرو ميكند ،چراكه افزايش
عوارض از يك س��و و نرخ ارز از س��وي ديگر باعث
ميش��ود تجار اين افزاي��ش را در هزينههاي خود
محاس��به كنند و در نهايت قيمت تمام ش��ده باال
برود و به ق��ول فرهاد فزوني عض��و اتاق بازرگاني
ايران در نهايت اين مردم هس��تند كه تاوان آن را
خواهند پرداخت و باعث تورم ميش��ود .در همين
خص��وص فرهاد فزوني عضو هي��ات نمايندگان به
تاثي��ر زنجي��ره وار اي��ن تصميمگيريها بر رش��د
قيمته��ا اش��اره ك��رده و ميگويد :ب��ه زودي در
بخشهاي ديگر نيز اثر افزايش هزينهها را خواهيم
دي��د .لذا نهادهاي نظارتي باي��د اين زنجيره را در
نظر بگيرند و از زير بار نتايج آن شانه خالي نكنند.
براس��اس تازهتري��ن آمار گمرك اي��ران از تجارت
خارجي كشور در ش��ش ماهه نخست سال جاري
۴۴هزار و ۸۰۶دستگاه خودرو به ارزش يكميليارد
و  ۱۹۸ميلي��ون و  ۴۴۶ه��زار دالر به كش��ور وارد
ش��ده است .اما احتماال اين رقم در نيمه دوم سال
كاهش يابد ،چراكه به حدي فشار قيمتي باالست
كه بس��ياري از خريداران فع�لا از خريد صرفنظر
كردهاند و منتظر تعادل بازار هستند.

تكليف خودروهاي در گمرك مانده
از سوي ديگر رييس انجمن صنفي كارفرمايي
واردكنن��دگان خودرو گفت :دس��تور وزير صنعت
در خص��وص تعيين تكليف خودروهاي در گمرك
مانده موجب افزايش ميزان عرضه به بازار و اصالح
قيمت��ي اين محصوالت ميش��ود .ميث��م رضايي
رييس انجم��ن صنفي كارفرماي��ي واردكنندگان
خودرو با اش��اره ب��ه تعيين تكلي��ف خودروهاي
در گمرك مان��ده گفت :دس��تور وزير صنعت در
خصوص تعيي��ن تكليف خودروه��اي در گمرك
مانده بدون ش��ك موجب افزايش ميزان عرضه به
بازار و همچنين اصالح قيمتي خواهد شد.
وي خاطرنش��ان كرد :در نامه وزير صنعت ذكر
ش��ده تا براي كليه خودروهاي موجود در گمرك
رعايت حقوق ورودي جديد در نظر گرفته ش��ود
كه بهطور طبيعي اين امر موجب ساماندهي بازار
و از بي��ن رفتن حباب قيمتي ش��كل گرفته طي
ماههاي گذش��ته خواهد ش��د ،البته نياز است كه
در ورود اي��ن خودروها و افزاي��ش عرضه به بازار
تس��ريع صورت گيرد .رضايي در پاسخ به پرسشي
در خصوص تصميمات اخي��ر دولت و مجلس در
رابطه با تغييرات تعرفه واردات خودرو و همچنين
اصالح دس��تورالعمل س��اماندهي واردات خودرو

ورود كميسيون اصل ۹۰
ريي��س كميس��يون تخصص��ي خ��ودرو اتاق
اصناف كش��ور در بخش ديگري از س��خنان خود
دليل حضور در برخي جلس��ات كميس��يون اصل
 ۹۰مجلس ش��وراي اس�لامي را موضوع مغايرت
حذفگري ماركت از ح��وزه واردات خودرو اعالم
و اظهار كرد :بنده به عنوان نماينده واردكنندگان
خودرو كشور و پيرو ش��كايت در اين خصوص به
عن��وان حامي و مطلع از موضوع در اين جلس��ات
حض��ور يافتم و نه تنه��ا در مجلس آن را پيگيري
ميكنيم بلكه اطالعات اين حوزه را براي استيفاي
حق��وق م��ردم و اعضاي خ��ود در اختيار س��اير
س��ازمانهاي ديگر از جمله س��ازمان بازرسي كل
كشور قرار ميدهيم.
رضايي در واكنش به خبري مبني بر ابالغ حكم
مش��اور خودرويي كميسيون اصل  ۹۰مجلس نيز
خاطرنشان كرد :در اين رابطه بحث جايگاه مشاور
خودرويي مطرح نيست و اخبار در اين رابطه مورد
قب��ول نيس��ت ،در حالي كه كميس��يون اصل۹۰
همواره از فعاالن اقتصادي مشورت ميگيرد و اگر
انتصابي در اين راس��تا باش��دبايد از سوي مجلس
تاييد و اطالعرساني شود.
هزينه بدون سود
هزين��ه ك��ردن در اقتص��اد و مديري��ت امري
اجتناب ناپذير است اما رفتار عقاليي اين است كه
بيشترين سود را از كمترين هزينه به دست آوريم.
اتفاقات اخير بازار خودرو طبيعتا هزينههاي زيادي
براي اقتصاد داش��ته است اما مس��اله اساسي اين
اس��ت كه چه به دست آوردهايم؟ زماني كه برنامه
مشخصي براي بهبود ش��رايط و اصالح ساختارها
وجود نداشته باشد و ندانيم قرار است به كدام سو
حركت كنيم ،طبيعتا نميتوانيم انتظار بهره بردن
از هزينههاي فعلي را داشته باشيم.

رييس اتاق مشترك ايران و امارات مطرح كرد

عبور از دالر براي كاهش ريسكهاي ارزي

قبل از برجام هم��واره دولتمردان معتقد بودند اگر
بتوانيم با غرب به توافق برس��يم تمام مشكالت كشور
حل ميش��ود ،يكي از وعدههايي ك��ه قبل از برجام از
س��وي دولت و مديران ارشد نظام بانكي به مردم داده
ميش��د اين بود كه اگ��ر برجام امضا ش��ود تحريمها
برداشته شده و به راحتي ميتوان با خارجيها معامله
كرد .سهولت در نقل و انتقال ارز هم در همين راستا به
عنوان دس��تاورد برجامي دولت اعالم ميشد ولي طي
دو س��الي كه از برجام گذش��ت گرهيي از اين مشكل
براي فع��االن اقتصادي باز نش��ده و كماكان صرافيها
هستند كه به نقل و انتقال ارز ميپردازند.
مسعود دانشمند رييس اتاق مشترك ايران و امارات
با اشاره به اينكه چالشهاي نقل و انتقال ارز همچنان
باقي است ،گفت :بعد از برجام انتظار اين بود كه روابط
بانكي طبق شرايط گذشته يعني قبل از تحريم شود ولي
اين موضوع به س��رعت محقق نشد چون بانك مركزي
به دليل س��الها تحريم و قطع ارتباط با ساير بانكها
نرمافزارها وش��رايط الزم را براي ارتباط با ساير بانكها
و بهروزرس��اني خود دراختيار نداش��ت .وي ادامه داد:
شرايط پيش آمده موجب شد عمليات نقل و انتقاالت
ارزي از طريق صرافيها انجامش��ود و فعاليت ارزي كه
بايد توسط بانكها انجام ميشد ،به صرافيهاي آزاد و
صرافيهاي بانكها منتقل ش��د .رييس اتاق مشترك
ايران و امارات افزود :دومين مش��كل موجود در مسير
انتقال وجوه ارزي عدم وجود كارگزار مناسب است .در
واقع بانكهاي ايراني همچنان موفق نش��دند كارگزار
مناسب در خارج از كشور پيدا كنند تا وجوه خارجي را
براي بانكهاي ايراني دريافت يا بالعكس به طرفهاي
خارجي پرداخت كند .بر همين اساس غالب تجارت ما
در ح��ال حاضر از طريق صرافيها انجام ميش��ود چرا
كه بانكهاي بزرگ با ايران همكاري ندارند .دانش��مند

اضافه ك��رد :البته بانكهاي ايران��ي تالشهايي انجام
دادهاند و ب��ا تعداد محدودي از بانكه��اي دنيا روابط
كارگزاري برقرار و حس��اب كارگزاري دارند اما هنوز به
صورت عادي ،رس��مي و فراگير نق��ل و انتقاالت انجام
نميش��ود .وي در خصوص چالشهاي نقل و انتقال از
طري��ق صرافيها گفت :انتق��ال ارز از طريق صرافيها
عالوه بر افزاي��ش هزينه مبادالت تجاري با محدوديت
و ريس��ك نيز همراه اس��ت .به عبارت ديگر بازرگانان
مجبورن��د براي انجام مب��ادالت خود از اي��ن كانالها
اس��تفاده كرده و در عين حال باي��د مراحل پيچيده و
دش��واري را طي كنند تا به اهداف تجاري خود دست
يابن��د كه هم موجب س��ختتر ش��دن تج��ارت و هم
افزايش هزينهها ميشود.
دانش��مند در مورد پيمانهاي پولي دوجانبه گفت:
پيمانه��اي پول��ي دوجانب��ه يكي از راهه��اي كاهش
وابستگي و آسيبپذيري اقتصاد كشور است كه نه تنها
در ش��رايط تحريم بلكه در ش��رايط عادي هم بهترين
سياست خواهد بود .در واقع پيمانهاي پولي دوجانبه
موجب استفاده از ارزهاي ملي در مبادالت بينالمللي
با س��اير كش��ورها ميش��ود و زمينهيي ب��راي كاهش
وابستگي به دالر را فراهم ميآورد .رييس اتاق مشترك
اي��ران و امارات ادام��ه داد :پيمانهاي پولي يك روش
بس��يار مناس��ب براي جلوگيري از نوس��انات ارزي در
اقتصاد است كه باعث ميشود تا ثبات به بازار و بخش
توليد و در كل اقتصاد كشور ما حاكم شود و وابستگي
و آشفتگي اقتصاد ايران به دالر را تا حد زيادي كاهش
ده��د .وي افزود :بدينترتيب وظيفه خطيري بر گردن
بانك مركزي افتاده اس��ت .ب��ه عنوان مثال ميتوان به
پيم��ان پولي ايران و تركيه اش��اره كرد كه دو كش��ور
توافق كردند براي يك سال نرخ برابري ريال به تركيه
را ثابت نگه دارند ،اين تعهد موجب ميش��ود صادرات

و واردات ما در طول يك س��ال ب��ا ثبات قيمت و بازار
برخوردار باش��د؛ يعني نوس��انات ارزي در بازار تاثيري
روي تبادالت تجاري و بازرگاني نداشته باشد.
به گفته عضو اس��بق هيات رييس��ه اتاق بازرگاني
اي��ران ،پيمان پول��ي دوجانبه موجب ميش��ود حجم
تجارت ميان دو كش��ور تقريبا متوازن شده و همچنين
امكان انجام پرداختهاي تجاري با استفاده از ارزهاي
ملي نيز ممكن است .دانش��مند اظهار داشت :ايران با
همه كش��ورهايي كه ارتباط تج��اري و بازرگاني دارد
ميتواند از پيمان پولي دوجانبه استفاده كند ،به عنوان
نمونه ميتوان به روسيه ،پاكستان ،عراق و حتي چين
اشاره كرد.
وي ادام��ه داد :ه��دف پيم��ان پول��ي دوجانب��ه
يكسانس��ازي مي��زان صادرات و واردات نيس��ت بلكه
واح��د ق��رار دادن پول ملي يك كش��ور جه��ت انجام
مب��ادالت تج��اري و همچنين كاهش نوس��انات ارزي
اس��ت .به عنوان مثال ايران و عراق توافق ميكنند در
طول يك س��ال صادرات و واردات دو كش��ور براساس
ري��ال ايران ي��ا دينار عراق باش��د در پايان س��ال اگر
ما به التفاوتي وجود داشت يعني يكي از طرفين بدهكار
يا بس��تانكار شد آن حساب با پول ملي فرض شده بين
بانكهاي مركزي كش��ورهاي طرف حس��اب ،تس��ويه
خواهد ش��د .رييس اتاق مشترك ايران و امارات افزود:
كش��ور چين يكي از پيش��روهاي پيمان پولي دوجانبه
اس��ت كه حدود  47پيمان پولي دوجانبه با كشورهاي
مختلف منعقد كرده و از اين طريق توانسته از آثار ناشي
از تب��ادالت دالر روي اقتصاد كش��ورش و همچنين به
بينالمللي شدن يوآن خود كمك شاياني كند.
وي اضافه كرد :در واقع ريسك و هزينههاي فراواني
كه اس��تفاده از دالر در چند دهه اخير براي كشورهاي
دنيا داش��ته ،اين انگي��زه را ايجاد كرده كه كش��ورها

به س��مت ح��ذف دالر از مبادالت خود و اس��تفاده از
پيمانه��اي پول��ي دوجانب��ه حركت كنن��د .به گفته
دبي��ر كل خان��ه اقتصاد ايران الزم اس��ت ايران با كنار
گذاش��تن دالر و اس��تفاده از پيمانهاي پولي دوجانبه
در تب��ادالت خود با كش��ورهاي طرف تج��ارياش ،از
فش��ارهاي بينالمللي ايجاد شده توسط صاحبان دالر
جلوگيري كند.
دانشمند تصريح كرد :در حال حاضر بيشتر تبادالت
جهاني با دالر انجام ميشود .در چنين شرايطي حذف
دالر عملياتي و امكانپذير نيس��ت ،چ��را كه اين امر،
سياس��تي زمان بر و پيچيده است و در كشورهايي كه
از اقتص��اد محكمتري برخوردارند ،عملياتي ميش��ود.
رييس اتاق مش��ترك ايران و ام��ارات درخصوص تاثير
كاهش ارزش پول ملي ما بر پيمانهاي پولي دوجانبه
گف��ت :همانطور ك��ه گفته ش��د در پيمانهاي پولي
دوجانبه هريك از كشورها اعتبار معيني با واحد پولي
كش��ور خود براي كش��ور مقابل در نظر ميگيرد تا در
زمان معيني به مصرف بازرگانان كش��ور مقابل برسد.
در اين ص��ورت چنانچه ارزش پول ملي كش��وري در
اين مدت دچار افت شود ،قدرت خريد بازرگانان كشور

مقابل كاهش يافته و اين كش��ور متضرر ميشود .وي
ادامه داد :كاهش ارزش ملي پول ما يك مشكل داخلي
اس��ت .با اين وجود براي اين منظور دو كش��ور توافق
ميكنند در صورت كاهش ارزش پول ملي يك طرف،
خسارت كشور طرف مقابل را در انتهاي بازه زماني در
نظر گرفته شده ،محاسبه و جبران كند.
دانشمند در پايان با اشاره به افزايش قيمت دالر در
روزهاي اخير گفت :يكي از اصليترين داليل التهابات
اخي��ر و افزاي��ش قيمت دالر نب��ود دالر كافي در بازار
است .در كشور ما بزرگترين دارنده ارز خارجي ،دولت
اس��ت .بنابراين دولت اس��ت كه ميتواند ب��ازار ارز را
كنترل كند يعني با عرضه ارز بيش��تر يا كمتر ميتواند
تع��ادل بين عرضه و تقاض��ا را به نفع افزايش قيمت يا
ب��ه نفع كاهش قيمت برقرار كند .وي افزود :زماني كه
دولت به بازار ،ارز س��رازير نميكند ،تعادل ميان عرضه
و تقاض��ا از بين ميرود و اين موضوع منجر به افزايش
قيمت ارز ميش��ود .در واقع اگ��ر بتوانيم بخش عمده
تقاضاي بازرگان��ي را از بازار دالر داخلي خارج كنيم و
به سمت پيمانهاي پولي دوجانبه هدايت كنيم در اين
صورت ميتوانيم قيمت دالر را در بازار مديريت كنيم.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران خواستار شد

گام دوم بانك مركزي؛ نظارت دقيق بر عملكرد همه بانكها
داليل��ي برچيدن موسس��ات مال��ي و اعتب��اري غيرمجاز را
ناگزير كرده اس��ت؛ عباس آرگون ،عضو هي��ات نمايندگان اتاق
اي��ران در گفتوگو با پايگاه خب��ري اتاق ايران درباره اين داليل
ميگويد« :در س��ال  1388كه قانون مبارزه با پولشويي مصوب
ش��د ،الزاماتي را در رابطه با حوزه موسس��ات مال��ي و اعتباري
در اقتص��اد ملي اجبار كرد كه بر اس��اس آن بايد ضمن تمكين
از سياس��تگذاريهاي بازار پ��ول ،قوانين مربوط ب��ه مبارزه با
پولش��ويي رعايت ميش��د؛ اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و
درنهايت با موسس��ات مالي غيرمجاز يا موسسات مالي كه قانون
را ناديده گرفتند ،تخلفات و پولشويي زيادي اتفاق افتاد».
به گفته آرگون تا زماني كه اقتصاد كش��ور تمايلي به شفاف
ش��دن وضعيت اقتصادي-مالي خود نداشته باشد ،حتما در آن
اقتصاد ش��اهد ظهور و رشد موسساتي ميشويم كه پولهاي آن
منشأ مشخصي ندارد.
او ادامه ميدهد« :البته ما امروز هم قانون مبارزه با پولشويي

و اص�لاح قانون ماليات��ي ،را داريم كه هر دو بر اصل ش��فافيت
استوار شدهاند اما قرابتي با فعاليت چنين موسساتي ندارند».
او تاكي��د ميكند« :عدم تمكين موسس��ات مالي و اعتباري
از سياس��تهاي پولي كش��ور ،اصل ش��فافيت و قان��ون مبارزه
با پولش��ويي و س��اختار پولي كش��ور و نظام اقتصادي كشور را
مخدوش ميكند».
آرگون ميگويد« :رقابت ناس��المي كه اين موسس��ات ازنظر
جذب منابع و ايجاد طمع كس��ب سود بيشتر در سپردهگذاران
ب��ه وج��ود آوردند ،باعث ش��ده پولها بهجاي اينكه در ش��بكه
بانكي س��پرده شود و به مصارف درس��تي مانند كمك به توليد
و س��رمايهگذاري مولد برسد ،به اين موسسات منتقلشده و در
حوزههاي غير شفاف و غيرمولد سرمايهگذاري شود».
او معتقد اس��ت« :اوال بانك مركزي بايد گ��زارش جامعي از
جزئي��ات عملكرد موسس��ات ،به مردم ارائه كنن��د تا صاحبان و
اعضاي هياتمديره آنها شناخته شوند؛ همچنين همه قوا سعي

كنند تا مطالبات مردم به آنها برگردانده ش��ود نه اينكه دولت و
بانك مركزي موظف باشند اين ديون را به مردم برگردانند».
آرگون ،عضو هيات نمايندگان اتاق تهران درباره اثر اقتصادي
كار موسس��ات غيرمجاز بر اقتصاد كش��ور ميگويد« :اين كارها
مس��تقيما اثرات نامطلوبي ب��ر سياس��تگذاريهاي حوزه پول
داش��ت؛ وقتي بان��ك مركزي در چند فقره ب��ا همكاري بانكها
تالش كرد نرخ س��ود س��پردههاي بانكي را كاهش دهد ،هرگز
نتوانست موفق شود؛ چراكه باوجود سركشي موسسات غيرمجاز،
عمال كاهش نرخ سود سپرده بانكها سبب ميشد بخش زيادي
از منابع از ساير بانكها به سمت موسسات منتقل شود».
عض��و هيات نماين��دگان اتاق ايران ،ادام��ه ميدهد« :همين
مساله س��بب نابس��امانيهاي اقتصادي در بازارها شد و عاقبت
اقتصاد را به ركودي كش��اند كه عمال همه حوزهها را تحت تاثير
قرار داد و بازار مس��كن و س��اختمان را نيز كه مقصد اصلي پول
اين موسسات بود را گرفتار ركود سختي كرد».

به گفته آرگون ،اين عمل سبب شد اين پولها از چرخه سالم
اقتصاد خارجش��ده و صرف متشنج كردن بازارها شود .همچنين
رش��د فعاليتهاي غيرمولد به فعاليت مولد ترجيح داده ش��ود.
همچنين اين موسسات هم به اقتصاد مولد و هم به بازار مسكن
و س��اختمان ضربه جدي زدن��د و درنهايت از عمليات بانكداري
واقعي و تخصصي فاصله گرفتند.
آرگ��ون تاكيد ميكند« :وظيفه بانك مرزي اس��ت كه با اين
موسسات بطورجدي برخورد كند و با قوانين منسجم و با عملكرد
شفاف و نظارت دقيق جلوي اتفاقات بعدي را در موسسات ديگر
و بانكه��ا بگيرد .از طرف ديگر س��اماندهي موسس��ات مالي و
اعتباري غيرمجاز ،مهمترين اقدامي است كه بازار پول و سرمايه
به آن نياز دارد؛ البته بانك مركزي در س��الهاي اخير توانس��ته
در اين حوزه وارد عمل ش��ود اما نياز به اقدام جديتري اس��ت.
براي همين نظارت دقيقتر بر عملكرد س��اير بانكها گام بعدي
بانك مركزي باشد».
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جدي شدن خطر جنگ جهاني سوم

تغييرات ژئوپليتيك ،جنگ بزرگ به راه مياندازد

گروه جهان
در 25س��ال گذشته جنگ جان افراد بسياري را
گرفته است .با وجود آغاز جنگ داخلي و مذهبي در
سوريه ،آفريقاي مركزي ،افغانستان و عراق همچنان
تص��ور بروز درگي��ري فاجعهآميز مي��ان قدرتهاي
بزرگ جهان غيرممكن به نظر ميرسد .اما شايد اين
آرامش نسبي زمان زيادي طول نكشد .هفته گذشته
پنتاگ��ون اس��تراتژي دفاع ملي جدي��دي را معرفي
كرد كه در آن روس��يه و چي��ن در صدر تهديدهاي
اساس��ي عليه امريكا هس��تند و حتي تهديد اين دو
كش��ور براي امنيت ملي حت��ي از گروههاي افراطي
جديتر در نظر گرفته شده است .اين هفته فرمانده
نيروه��اي مس��لح بريتانيا درب��اره احتم��ال حمله
روسيه هش��دار داد .اين در حالي اس��ت كه امريكا
و كرهش��مالي بهشدت به درگيري تمام عيار نزديك
هس��تند؛ جنگي كه احتماال پاي چين نيز به ميان
خواهد كشيد و ميتواند خيلي سريع به يك فاجعه
هستهيي بينجامد.
اكونوميس��ت نوش��ته ،تغيي��رات بلندم��دت در
ژئوپليتي��ك و فراواني فناوريه��اي جديد به از بين
رفتن س��لطه و برتري نظامي منجر ش��ده است كه
امري��كا و متحدانش براي زم��ان طوالني از آن بهره
ميبردند .اين تح��والت احتمال بروز درگيريهايي
را در پي دارد ك��ه نمونه آنها از زمان جنگ جهاني
دوم مشاهده نش��ده و جهان آمادگي چنين اتفاقي
را ندارد.
آنچ��ه نگرانكننده اس��ت ،احتم��ال آغاز جنگ
ن هم ن��ه خيلي دور،
در ش��بهجزيره ك��ره اس��ت آ 
بلكه در همين س��ال جاري مي�لادي .دونالد ترامپ
رييسجمه��وري امري��كا وع��ده داده كي��م جونگ
اون رهب��ر كرهش��مالي را از دس��تيابي ب��ه قابليت
حمله به امريكا با موش��كهاي بالس��تيك مسلح به
كالهك هس��تهيي باز دارد .اين در حالي اس��ت كه
آزمايشهاي اخير پيونگيانگ از دستيابي به چنين
قابليتي در بازه زماني نهايتا چند ماهه حكايت دارد.
در مي��ان گزينههاي بس��يار پنتاگون ب��راي تحقق
اي��ن وعده ترامپ ،پيشدس��تي در آغاز جنگ عليه
سايتهاي هستهيي كرهش��مالي نيز ديده ميشود.
اگرچ��ه وزارت دفاع اطمينان چندان��ي به پيروزي
چني��ن حملهيي ندارد ،اما به ه��ر حال بايد خود را
براي دستور احتمالي رييسجمهوري در اين زمينه

آماده كند .حتي حملهيي مح��دود ميتواند ،جرقه
آغاز جنگي تمامعيار باشد .برداشت تحليلگران اين
اس��ت كه كرهشمالي در واكنش به اين حمله سئول
پايتخ��ت كرهجنوبي را با پرتاب حدود 10هزار بمب
در دقيق��ه بمب��اران كند .پهپاده��ا ،زيردرياييهاي
كوچ��ك و تكاورها احتم��اال از س�لاح بيولوژيكي،
ش��يميايي و حتي هستهيي اس��تفاده خواهند كرد.
دهه��ا هزار نفر در همان دقاي��ق اول جان خود را از
دست خواهند داد كه اين آمار در صورت استفاده از
تسليحات هستهيي خيلي باالتر ميرود.
چش��مانداز چنين وحش��ت و فاجعهي��ي به اين
معناس��ت ك��ه اگ��ر ديپلماس��ي شكس��ت بخورد،
بايد كرهش��مالي مهار ش��ود و در اي��ن ميان جنگ
همچنان يكي از گزينههاي روي ميز اس��ت .ترامپ
و مش��اورانش ممكن اس��ت به اين نتيجه برس��ند
ك��ه كرهش��مالي بيمحابا و بيفك��ر عمل ميكند و
احتماال در راس��تاي گسترش تس��ليحات هستهيي

گام بر ميدارد .نگراني از چنين انديش��هيي احتماال
س��بب ميش��ود كه فكر كنند ،خطر جن��گ امروز
در ش��بهجزيره ك��ره از حمله هس��تهيي به يكي از
شهرهاي امريكا در آينده قابلتحملتر است.
حت��ي اگر چي��ن از درگي��ري در دومين جنگ
ش��بهجزيره ك��ره خ��ودداري كند ،باز ه��م پكن و
مس��كو به رقاب��ت جديد قدرتهاي ب��زرگ با غرب
وارد خواهن��د ش��د .جاهطلبيه��اي آنه��ا حتي از
كرهشمالي هم بيشتر است .سه دهه رشد اقتصادي
بيمانن��د ثروت گس��تردهيي را ب��راي چين فراهم
آورده ك��ه ميتواند از آن ب��راي دگرگوني نيروهاي
مس��لح استفاده و اين انديشه را ايجاد كند كه زمان
قدرتنمايي فرا رس��يده اس��ت .در مقابل روس��يه
مجبور اس��ت بهدليل افول بلندم��دت قدرتش در
عرصه جهاني خود را ثابت كند .رهبران روس هزينه
زيادي براي بازيابي قدرت نظامي پرداختهاند و براي
اثب��ات اينكه لياقت احترام و حق اظهارنظر را دارند،

ه��ر مخاطرهيي را ميپذيرند .هر دو كش��ور از نظم
جهاني كه امريكا بيش��ترين نق��ش را در ايجاد آن
داشته ،سود ميبرند؛ اما ستونهاي اين نظم جهاني
(از جمله تمكين در برابر دموكراسي و قانونمداري)
را تحميل��ي ميدانند ،مواردي ك��ه ميتوانند بهانه
خوب��ي براي مداخلههاي خارجي باش��ند .به همين
دليل روس��يه و چيندنبال تغيير ش��رايط موجود
هستند و ميخواهند در منطقه نفوذ و سلطه داشته
باش��ند؛ براي چين محدوده نفوذ ش��رق آسياست و
براي روسيه ،شرق اروپا و آسياي مركزي.
البته چين و روسيه هيچ يك رويارويي مستقيم
نظام��ي با امري��كا را نميخواهند ،چ��را كه احتمال
شكست آنها زياد اس��ت .اما هر دو كشور از افزايش
ق��درت نظامي خود به ش��يوههاي ديگ��ر بهويژه در
ايج��اد «محدوده خاكس��تري» اس��تفاده ميكنند؛
محدودهي��ي كه درگيريها در س��طحي پايينتر از
مخاطره رويارويي نظامي با غرب باش��د .روسيه در

اوكراين اعمال نفوذ كرده ،اطالعات نادرست منتشر
كرده ،جنگ سايبري پيش آورده و باجهاي اقتصادي
گرفته است .چين هم گرچه اندكي محتاطتر عمل
ميكند اما در آبهاي مورد مناقش��ه با كش��ورهاي
منطقه اقدامات زي��ادي در تصرف جزاير انجام داده
اس��ت .در اين ميان اگر امريكا (چ��ه آگاهانه و چه
بهدليل ضعف سياسي) اجازه دهد كه چين و روسيه
هژمونيهاي منطقهيي تش��كيل دهند ،در عمل به
آنها چراغ سبز داده كه منافعشان را از طريق اعمال
ق��درت دنبال كنن��د .جنگ جهان��ي اول در نتيجه
چنين اتفاقي روي داد.
در اي��ن ميان تس��ليحات هس��تهيي كه 1945
ب��ه بعد به عنوان قدرتي براي ايجاد ثبات اس��تفاده
ش��ده ،خطر را بيشتر ميكند .سامانههاي كنترل و
فرماندهي اس��تفاده از تسليحات هستهيي بهشدت
در برابر هك از طريق تس��ليحات س��ايبري جديد
آسيبپذير هستند .كشوري كه هدف چنين حمله
س��ايبري قرار بگيرد ،براي انتخاب ميان از دس��ت
دادن كنترل تس��ليحات هس��تهيي خود و استفاده
از آنها تحت فش��ار خواهد بود .سوال اينجاست كه
امريكا چه بايد كند؟ نزديك به 20س��ال اس��ت كه
جريانهاي راهبردي به دس��ت روسيه و چين بوده
اس��ت .جنگهاي ناموفق جورج بوش حمايتها از
نقش واشنگتن در جهان را به حداقل رساند .باراك
اوباما هم سياس��ت خارجي سنگرسازي مجدد را به
اجرا گذاش��ت كه در نتيج��ه آن تاثيرگذاري قدرت
نظامي زير سوال رفت .امروز ترامپ ميگويد ،قصد
دارد بار ديگر قدرت و شكوه را به امريكا بازگرداند،
ام��ا دقيق��ا در جه��ت عك��س حركت ميكن��د .از
س��ازمانهاي بينالمللي و چندجانبه كناره گرفته،
اتحادهاي ديرينه را تهديد و آشكارا رهبران مستبد
دش��منان امري��كا (از جمله عربستانس��عودي) را
س��تايش ميكند ،گوي��ي ميخواهد امري��كا نظام
دفاعي خ��ود را كنار بگذارد .امري��كا بايد بار ديگر
مزاياي نظام بينالمللي را به رس��ميت بشناس��د و
تصدي��ق كند كه تنها قدرتي اس��ت كه منابع الزم
را ب��راي محافظت از اين نظ��ام بينالمللي در برابر
حم�لات دارد .قدرت نرم ديپلماس��ي پايدار و صبر
حياتي است و بدون تعهد امريكا به نظم بينالمللي،
مخاطره جن��گ تمامعيار مي��ان قدرتهاي بزرگ
افزايش مييابد.

مركل :بدون اجماع قويتر موفقيت ممكن نيست

ي و نگرانيهاي سياسي
پايان داووس با اميدهاي اقتصاد 
گروه جهان
نشست س��االنه مجمع جهاني اقتصاد در داووس
س��وييس در شرايطي به پايان رسيد كه  ۵۷درصد از
مديران كل شركتهاي جهاني نسبت به بهبود رشد
اقتصادي در س��ال  ۲۰۱۸اب��راز خوشبيني كردهاند.
صن��دوق بينالمللي پ��ول نيز در همين نشس��ت از
چش��مانداز روش��ن رش��د اقتصادي جهان گفته بود.
سياس��تمداران اما همچنان نس��بت ب��ه تهديدهاي
ژئوپليتيك ،سياستهاي يكجانبهگرايانه و پوپوليسم
هشدار داده و خواستار همكاريهاي بيشتر بينالمللي
هستند .آنگال مركل صدراعظم آلمان هشدار داده كه
بدون اجماع قويتر موفقيت ممكن نيست.
با اين حال ورنر هاير ،رييس بانك س��رمايهگذاري
اروپا درباره سايه خوشبيني حاكم بر اجالس داووس
گفته است«:بايد بگويم از ديدگاه اروپايي اين بهترين
داووس��ي بود كه ما حداقل در 10سال گذشته تجربه
كرديم .اروپا در دو سال گذشته به درون مينگريست
و درگير مسائل داخلي خود بود .ديگران بعضا با تاسف
و ابراز نگراني به ماه نگاه ميكردند اما نگاه ما امسال به
بيرون بود و موضوعاتي طرح كرديم كه بايد در جهان
آنها را دنبال كنيم».
يورونيوز نوش��ته ،با وج��ود خوشبينيها و وجود
چشماندازي مثبت در اقتصاد جهان اما باز هم ابرهايي
تيره مانند برگزيت و سايه جنگ همچنان مايه نگراني

اس��ت .رييس بانك سرمايهگذاري اروپا در اين زمينه
گفته است«:به اعتقاد من نبايد مسائلي چون برگزيت
را مح��ور كليه مذاكرات ق��رار داد اما اگر بخواهيم در
اين زمينه بس��يار صريح باش��يم بايد بگوييم كه اين
مس��اله به زودي براي همه بس��يار گران تمام خواهد
شد .اين موضوعي نيست كه طرفي از آن نفع ببرد ما
همه بازندهايم به خصوص مردم بريتانيا كه من از اين
موضوع بسيار نگران هستم».
آنگال مركل ،صدراعظم آلمان نيز در داووس گفته
است«:سياس��ت خارجي يكرنگ و مش��ترك اروپايي
هنوز محقق نش��ده اما تحقق اين امر ضروري اس��ت
چراك��ه بخش بزرگ��ي از بحرانه��اي جهاني مقابل
دروازههاي اروپا اتفاق ميافتند؛ به عنوان مثال بحران
س��وريه ».صدراعظم آلمان تاكيد ك��رده كه با وجود
تالشها براي ح��ل اين بحران ،اتحاديه اروپا به اندازه
كافي نقش ايفا نكرده است.
آنگال م��ركل همچنين رقابته��اي بينالمللي را
دليل ديگري براي همكاري قوي كش��ورهاي اتحاديه
اروپا عنوان كرده اس��ت .او گفته بيش از همه اتحاديه
اروپا بايد در بخش اقتصادي توسعه داشته باشد و بازار
ديجيتال به س��رعت ارتقا يابد چراكه اياالت متحده و
چين سريعا آن را توسعه ميدهند.
صدراعظ��م آلم��ان از بحران واحد پول��ي يورو به
عنوان چالش مركزي اروپ��ا ياد كرده اما گفته تا حد

زيادي تحت كنترل اس��ت .م��ركل همچنين گفته،
اتحادي��ه بانكي بايد تكميل و حوزه پولي يورو تقويت
شود .عالوه بر اين مركل يادآور شده كه اتحاديه اروپا
بايد مسووليت بيشتري را در قبال آفريقا و كشورهاي
بحراني مانند عراق و ليب��ي بر عهده بگيرد .مركل از
مهاجرت هم به عنوان چالش جدي ياد كرده و گفته
اس��ت«:وقتي فشارها زياد شود و مردم احساس كنند
ك��ه با هجوم مهاج��ران چيزهاي زيادي را از دس��ت
ميدهن��د ،آنگاه در به روي پوپوليس��م راس��تگرا باز
ميش��ود .براي جلوگيري از چنين مس��الهيي بايد از
ضعف اقتصادي و نرخ باالي بيكاري جلوگيري كرد».
در سطح تحوالت جهاني نيز مركل يكجانبهگرايي
و سياستهاي حمايتگرايانه صرف را رد كرده و بدون
توج��ه به حضور دونالد ترام��پ ،رييسجمهور اياالت
متحده گفته است«:فكر ميكنيم انزوا و يكجانبهگرايي
كاري از پيش نميب��رد ما بايد همكاري كنيم .وقتي
موافق باش��يم كه برخي امور منصفانه پيش نميروند
و س��اختارهاي دوجانب��ه عم��ل نميكنن��د بايد در
جس��توجوي راهحلي چند جانبه باشيم و نبايد يك
جانبه عمل كنيم».
پائولو جنتيلوني ،نخستوزير ايتاليا نيز در نشست
داووس با اشاره به سياست «اول امريكا» ترامپ گفته
«درست است كه سياستمداران بخواهند از شهروندان،
كارخانهه��ا و اقتصاد ملي خود دفاع و محافظت كنند

دريچه
نخستين عذرخواهي ترامپ

گ�روه جه�ان رييسجمه��وري امري��كا ب��راي
نخس��تينبار از زمان به قدرت رسيدن ،بهدليل بازنشر
ويدي��وي مربوط به يك گروه افراطگراي انگليس��ي با
محتواي اسالمس��تيزانه عذرخواهي ك��رد .به گزارش
خبرگزاري فرانس��ه ،دونالد ترامپ نوامبر سال گذشته
چند ويديوي اسالمس��تيزانه از يك گ��روه افراطگراي
انگليسي در توييتر منتش��ر كرده بود كه با انتقادهاي
وسيعي در بريتانيا روبهرو شد ،بهطوري كه دفتر ترزا مي
نخستوزير بريتانيا نيز اين اقدام را اشتباه خواند .ترامپ
پنجش��نبه در مصاحبهيي گفت كه بهدليل اين كارش
عذرخواهي ميكند .او گفت« :هيچ چيز درباره اين گروه
نميدانس��تم ،امروز هم چيزي درباره آنها نميدانم .اگر
ميگوييد كه اين افرادي نژادپرس��ت هستند ،اگر شما
بخواهيد ،عذرخواهي ميكنم ».ترامپ در اين مصاحبه
همچنين گفته كه حاضر اس��ت به پرسشهاي رابرت
مولر بازرس وي��ژه تحقيقات درب��اره دخالت احتمالي
روسيه در انتخابات رياستجمهوري امريكا پاسخ دهد.
اين در حالي اس��ت كه روزنامه نيويوركتايمز از تالش
رييسجمه��وري امريكا براي كارش��كني در تحقيقات
مرب��وط ب��ه تماسهاي احتمال��ي تي��م انتخاباتي او و
مقامات روس��يه خبر داده است .نيويوركتايمز نوشته
كه ترامپ قصد داشته بازرس ويژه اين پرونده را اخراج
كند .اين گزارش متكي بر اطالعاتي اس��ت كه از چهار
منبع مختلف كسب ش��ده است .براساس اين گزارش،
ترامپ ژوئن  ۲۰۱۷تصميم داشته رابرت مولر را اخراج
كند .مول��ر از موضوع تصميم ترامپ مبن��ي بر اخراج
خود مطلع نب��وده و در جريان بازجوييها و تحقيقات
هفته گذشته متوجه اين تصميم شده است .در گزارش
نيويوركتايمز آمده ،ترامپ تنها به علت تهديد يكي از
مش��اوران حقوقي خود از اجراي اين تصميم منصرف
شده است .بنا بر همين گزارش ،دونالد مكگان مشاور
حقوقي كاخ س��فيد ،در برابر تصمي��م ترامپ مبني بر
اخراج رابرت مولر مقاوم��ت كرده و گفته كه حاضر به
پذيرش اين تصميم نيس��ت و در صورت اصرار ترامپ،
ترجيح ميدهد از وظيفه خود بهعنوان مشاور حقوقي
كاخ س��فيد كنارهگيري كند ،ولي ت��ن به اخراج رابرت
مول��ر ندهد .گفته ميش��ود كه ترامپ پ��س از تهديد
مكگان ،از اجراي تصميم خود منصرف ش��ده اس��ت.
بايد يادآور ش��د كه مكگان سرپرس��ت ارشد مسائل
حقوقي كارزار انتخاباتي ترامپ و همچنين مشاور اصلي
حقوقي كاخ سفيد است .تصميم ترامپ براي بركناري
رابرت مولر ميتواند بهعنوان تالش او براي كارشكني در
تحقيقات افبيآي تلقي شود .چهارشنبه يعني يك روز
پيش از انتشار اين گزارش توسط نيويوركتايمز ،ترامپ
گفته بود از اينكه قرار است در ادامه تحقيقات پيرامون
تماسهاي احتمالي با مقامات روس��يه به پرسشهاي
رابرت مولر پاسخ گويد ،خرسند است.

كوتاه از منطقه
آمازون كتابي به قلم
صدام منتشر كرد

اما اين مس��اله حد و م��رزي دارد .اي��ن امر هنگامي
تحقق مييابد كه قانون و مقررات تجارت بينالمللي
و توافقهايي وجود داشته باشد .بر همين اساس نظم
امروز جهاني بايد كارآمد نگه داشته شود و نبايد از بين
برود ».امانوئل ماكرون ،رييسجمهور فرانسه نيز يك
روز پيشتر در نشس��ت داووس به رقابتهاي شديد
بينالمللي اش��اره كرده و آن را چالش اساس��ي براي
اتحاديه اروپا خوانده بود .ماكرون تاكيد كرده ،اتحاديه
اروپا بايد در 10سال دست به اصالحات بزند تا بتواند با
چين و اياالت متحده برابري كند .بلومبرگ نوشته كه
ترامپ در سخنراني خود در داووس بر اهميت مالكيت
معنوي تاكيد كرده و ميگويد كه اياالت متحده سرقت
آثار و سوءاس��تفاده از قرارداده��اي تجاري را تحمل

ل كلينتون در داووس
نميكند .از س��ال  ۲۰۰۰كه بي 
حضور پيدا كرد ،دونالد ترامپ نخستين رييسجمهور
امريكاست كه به داووس سفر كرد .آسوشيتدپرس نيز
نوشته كه گرچه سياست اقتصادي ترامپ با شعار «اول
امريكا» در داووس با شك و بدبيني نگريسته شده اما
ترامپ تالش كرده بر اين نكته تاكيد كند كه درهاي
امريكا به روي كارآفرينان و بازرگانان باز است.
بي��ش از  ۶۰ريي��س دولت و حكوم��ت و صدها
نف��ر از رهبران موسس��ات و ش��ركتهاي اقتصادي،
اس��تادان دانش��گاه ،نهادهاي مدني و حتي ستارهها
و ش��خصيتهاي معروف در اج�لاس 4روزه داووس
با ش��عار «خلق آيندهيي مش��ترك در دني��اي از هم
گسيخته» شركت داشتند.

كرهشمالي از طريق روسيه
صادرات زغالسنگ داشته است

«لوال داسيلوا» با تاييد محكوميتش
عالخروج شد
ممنو 

تجارت  72ميليارد دالري هند
و كشورهاي آسهآن

گروه جهان
كرهش��مالي س��ال گذشته ميالدي با كشتي ،زغالس��نگ به روسيه حمل كرده كه
سپس به كرهجنوبي و ژاپن منتقل شده است .به نظر ميرسد اين حمل و نقلها ناقض
تحريمهاي اعمالي عليه كرهشمالي باشد .به گزارش رويترز ،شوراي امنيت سازمان ملل
صادرات زغالس��نگ از سوي كرهش��مالي را از پنجم ماه آگوست سال گذشته ميالدي
ب��راي قطع مهمترين منبع درآم��د پيونگ يانگ و جلوگيري از س��رمايهگذاري آن در
حوزه تسليحات هستهيي و برنامه موشكي اين كشور تحريم كرده است .حال سه منبع
اطالعاتي اروپايي غربي ميگويند اين دولت مرموز كمونيست دستكم سه بار از طريق
كشتي زغالسنگ به بندرهاي روسيه صادر كرده و سپس اين محمولهها به كرهجنوبي
و ژاپن فرستاده شدهاند .يك منبع كشتيراني اروپايي غربي گفته برخي از اين محمولهها
در ماه اكتبر سال گذشته ميالدي به ژاپن و كرهجنوبي رسيده است .همچنين يك منبع
امنيتي امريكا تاييد كرده كرهش��مالي از طريق روسيه تجارت زغالسنگ داشته است.
گفته شده اين تجارت همچنان ادامه دارد و بندر ناخودكا روسيه به يك مركز حمل و نقل
كشتيراني براي زغالسنگ كرهشمالي تبديل شده است .وزارت خارجه روسيه در اين باره
اظهارنظر نكرده ،با اين حال دو وكيل متخصص در امور تحريمها به رويترز اعالم كردهاند
كه به نظر ميرسد اين صادرات ناقض تحريمهاي سازمان ملل بوده است .رويترز بهطور
مستقل نتوانسته بررسي كند كه آيا زغالسنگ فرستاده شده از روسيه همان زغالسنگ
صادر شده به كرهجنوبي و ژاپن است يا خير .با اين حال وزارت خارجه امريكا اعالم كرد
كه يكي از اين كشتيها را بهدليل انتقال زغالسنگ كرهشمالي به بندر خولمسك روسيه
در پنجم سپتامبر تحريم كرد .همچنين ديپلماتهاي غربي اعالم كردند كه روسيه هيچ
گزارش��ي مبني بر واردات زغالسنگ كرهشمالي در سال گذشته به كميته امور تحريم
ش��وراي امنيت سازمان ملل نداده است .درباره اين مساله يك سخنگوي وزارت خارجه
امريكا درباره حمل و نقل كشتيراني از سوي كرهشمالي اعالم كرد« :كامال مشخص است
كه بايد روس��يه اقدام بيشتري انجام دهد .الزم است تمام اعضاي سازمان ملل از جمله
روسيه قطعنامههاي تحريمي را با حسن نيت اجرا كند .ما از همه اعضا ميخواهيم كه
اين اقدام را انجام دهند».

گروه جهان
پ��س از اينكه دادگاه تجديدنظر در برزيل محكوميت لوال داس��يلوا رييس جمهور
س��ابق برزيل به اتهام فس��اد را تاييد كرد ،وزارت دادگستري برزيل اعالم كرده ،يكي
از دادگاههاي اين كشور مصادره گذرنامه رييسجمهور سابق برزيل را نيز تاييد كرده
اس��ت .به گزارش رويترز ،اين حكم در ش��ب سفر برنامهريزي ش��ده لوييس ايناسيو
لوال داسيلوا رييسجمهور سابق برزيل به آفريقا صورت گرفته است .كريستيانو زانين
وكيل لوال داس��يلوا با تاييد خبر توقيف گذرنامه موكلش حكم دادگاه را ش��گفتآور و
محدوديتي غيرضروري براي آزادي عمل لوال داسيلو خوانده است .زانين طي بيانيهيي
گفته ،دادگاه تجديدنظر از س��فر لوال داس��يلوا به آفريقا و برنامهاش براي بازگشت به
برزيل در  29ژانويه مطلع بوده اس��ت .سخنگوي لوال داسيلوا گفته ،اين رييسجمهور
س��ابق قصد داش��ته براي حضور در يك نشست اتحاديه در اتيوپي به آفريقا سفر كند
اما او هماكنون به اين قاره نميرود .ممكن اس��ت ،لوال داس��يلوا به محض تجديدنظر
نهايي قضات در خصوص پرونده وي دستگير شود و پيشبيني ميشود كه راي نهايي
دادگاه نهايتا در دو يا سه ماه آينده صادر شود .حكم چهارشنبه دادگاه استيناف مانع
بزرگي براي نامزدي لوال در انتخابات س��ال جاري برزيل خواهد بود ،چرا كه بر اساس
قانون «سابقه پاك» ،نامزدهاي رياستجمهوري نبايد محكوميت قضايي داشته باشند.
با وجود اينكه داسيلوا  ۷۲ساله بر اساس اين راي دادگاه براي نامزدي انتخابات واجد
ش��رايط نيس��ت اما دادگاه انتخاباتي هنوز ميتواند درب��اره صالحيت او تصميمگيري
كند .عالوه بر اين داس��يلوا ميتواند مجددا براي حكم دادگاه استيناف نيز درخواست
تجديدنظر كند تا با خودداري از رفتن به زندان زمان كافي را براي ثبتنام در انتخابات
و درخواس��ت حكم دادگاه الكتروال داشته باشد .لوال كه از  ۲۰۱۴درگير پرونده فساد
مالي ش��ده در  ۲۰۱۶به مشاركت در پرونده فساد مالي شركت نفتي پتروبراس متهم
شد .اين رييسجمهور پاكدست س��ابق دسامبر  ۲۰۱۷به اتهام دريافت يكميليون و
۲۰۰هزار دالر رش��وه مجرم و به  ۹س��ال و 6ماه زندان محكوم شد .اين مبلغ به گفته
دادستانان پرونده از طرف يك شركت مهندسي در ازاي كمك به عقد قرارداد با شركت
پتروبراس صرف نوسازي آپارتمان ساحلي او شده است.

گروه جهان
تجارت دو جانبه هند و  10كش��ور اتحاديه جنوب ش��رق آس��يا موس��وم به آس��هآن
ب��ا رش��د 10درصدي ب��ه  72ميلي��ارد دالر در س��ال مال��ي  2016-2017رس��يد .به
گ��زارش تايم��ز ايندي��ا ،ارزش اي��ن تج��ارت در س��ال مال��ي  2015-2016مي�لادي
 65.1ميليارد دالر بوده اس��ت .اين درحالي اس��ت كه ارزش تجارت چين با كش��ورهاي
آسهآن در دوره مشابه به ارزش  452.31ميليارد دالر برآورد شده و صادرات چين به اين
كشورها نيز  256ميليارد دالر بوده است .اما كارشناسان هندي بر اين عقيده هستند كه
با گسترش تعامل هند با كشورهاي آسهآن براساس سياست «اقدام به شرق» دهلي ارزش
روابط تجاري هند و آسهآن فراتر خواهد رفت .به گزارش ايرنا ،آسهآن با مجموع جمعيت
 644ميلي��ون نف��ر و ارزش اقتص��ادي  2.7تريلي��ون دالري ،ي��ك اقتص��اد بس��يار
ب��زرگ محس��وب ميش��ود .در كش��ورهاي آس��هآن همچنين ،درآمد س��رانه س��االنه
4هزارو200دالراست.ادغامهندوآسهآنيكاقتصادبزرگبهارزش5تريليوندالرايجادخواهد
كرد .از اين نظر ،هند و آسهآن بسيار براي يكديگر مهم هستند .دولت هند براي نخستينبار تمام
 10رهبر كش��ورهاي عضو آس��هآن را بهعنوان مهمان ويژه در روز جمهوري هند به اين
كش��ور دعوت كرده اس��ت .هند معموال در روز جمهوري خود ،يكي از رهبران جهاني را
بهعنوان مهمان ويژه دعوت ميكند اما امس��ال به اين مناسبت شاهد حضور 10مهمان
ويژه بود .هند همچنين براساس سياست «اقدام به شرق» خود قصد دارد روابط نظامي
خود را به س��رعت با كشورهايي مانند ژاپن و كشورهاي عضو آسهآن ازجمله سنگاپور،
ويتنام ،ميانمار ،تايلند ،مالزي و اندونزي گس��ترش دهد .كارشناسان سياسي ،اين اقدام
هند را واكنشي در مقابل طرح «يك جاده  -يك كمربند» چين دانستهاند كه به عقيده
تحليلگران هندي با هدف افزايش نفوذ اقتصادي و سياسي پكن در منطقه اوراسيا انجام
ميش��ود« .كمربند اقتصادي جاده ابريش��م» و «جاده ابريش��م دريايي قرن  »21چين
بهعنوان ش��بكهيي طراحي شده از جادههاي فراسرزميني و خطوط آهن ،لولههاي نفت
و گاز و ديگر پروژههاي زيرس��اختي عمل ميكنند كه از ش��يئان در مركز چين آغاز و
سراسر آسياي ميانه را در مينوردد و سرانجام به مناطق دوردستي چون مسكو ،روتردام
و ونيز ميرسد.

سايت آمازون ،ش��ركت تجارت الكترونيك امريكايي
ك��ه بهعنوان فروش��گاه آنالي��ن كتاب اق��دام به فروش
كتابه��اي مختلف ميكن��د ،اينبار رم��ان جديدي را
عرض��ه كرده كه به قلم صدام اس��ت .به گزارش ايس��نا،
اي��ن داس��تان عاش��قانه را ص��دام س��ال  ۲۰۰۰يعني
 ۱۸س��ال پيش نوشته و در آمازون نسخه انگليسي آن با
عنوان «زبيبه و ملك» عرضه شده كه شامل چهار داستان
و روايت مختلف است كه به صدام نسبت داده شده است.
اين رمان  ۱۶۰صفحه اس��ت .كتاب يك داستان عاشقانه
غيرواقعي را حكايت ميكند كه هزاران س��ال پيش بين
يك پادش��اه عراقي كه نمادش خود صدام اس��ت و يك
دختر روستايي به نام «زبيبه» اتفاق افتاده است.

 5262لير شاخص خط فقر
براي خانوارهاي تركيه

انتشار نتايج تحقيقات كنفدراس��يون اتحاديههاي
كارگري تركيه حاكي از آن است كه شاخص خط فقر
براي يك خانواده چهار نفري در اين كش��ور ،ماهانه به
بي��ش از پنج هزار و  262لي��ر ترك (معادل يكهزار و
120يورو) رسيده اس��ت .به گزارش مليت ،در گزارش
اخير پژوهشهاي كنفدراس��يون اتحاديههاي كارگري
تركي��ه آمده حداقل هزينه خانوارها در تركيه در پايان
 2017و در م��اه ژانوي��ه  2018به پنج هزار و  262لير
رسيده است .در محاسبه خط فقر ،حداقل درآمد الزم
براي هزينههاي اساسي زندگي از قبيل تغذيه ،مسكن،
اياب و ذهاب ،سوخت ،پوشاك و هزينه تحصيل درنظر
گرفته ميشود.

استقبال افغانستان از تحريم
شبكه حقاني توسط امريكا

دفتر رياستجمهوري افغانستان از تحريمهاي تازه
امري��كا بر ش��ماري از اعضاي طالبان و ش��بكه حقاني
استقبال كرده است .به گزارش بيبيسي ،فهرست اين
افراد ش��امل عبدالقدير بصير ،عنايتاهلل ،حفيظ محمد
پوپل��زي و عبدالصمد ثاني از گ��روه طالبان و گالخان
حميدي و فقير محمد از ش��بكه حقاني هس��تند .اين
تحريمها پس از حمله طالبان به هتل اينتركنتيننتال
در كاب��ل صورت ميگيرد .در جريان اين حمله  ۲۲نفر
كشته و  16نفر زخمي شدند.

قطر از روسيه اس 400
خريداري ميكند

قطر در حال مذاكره با مس��كو براي خريد موش��ك
«اس »400است .اين خبر را سفير قطر در روسيه اعالم
كرده اس��ت .به گزارش رويترز ،در حال حاضر ش��رايط
ديپلماتيك قطر با برخي كشورهاي عرب نظير عربستان
و اماراتمتحدهعربي پرتنش ش��ده اس��ت .آنها قطر را
متهم به حمايت از تروريسم ميكنند در حالي كه دوحه
اظه��ارات آنها را انكار ميكن��د .از زماني كه اين بحران
ژوئن گذش��ته آغاز شد روسيه تحركات و فعاليتهايي
را در منطقه داشته و سيستمهاي دفاعي موشكي خود
را به ديگر قدرتهاي منطقه نظير عربستانس��عودي و
تركيه فروخته است.

كشاورزي
كشت برنج با تامين آب از
عمق  400متري ضرورت ندارد

معاون قضايي دادستان كل كش��ور در امور حقوق
عامه با اشاره به كش��ت برنج در برخي استانها با آبي
كه از عمق 400متري زمين كش��يده ميش��ود ،گفت:
اين درحالي است كه زمينها و شاليزارهاي بكر شمال
كشور رها شده و درحال تغيير كاربري است.
محمدج��واد حش��متي در گفتوگو با ايرن��ا ،يكي از
موضوعات بس��يار مهم در معاونت قضايي در امور صيانت
از حقوق عامه را كش��ت برنج در زمينهاي غير از شمال
كشور عنوان كرد و افزود :بهطور جد در حال پيگيري اين
موضوع هستيم و حتي به دفتر مقام معظم رهبري ،دولت
و وزارت جهاد كشاورزي نامه نوشتيم .وي ادامه داد :بحث
كشاورزي و كشت برنج در بسياري از استانهاي جنوبي
كش��ور ،موضوع تاسفباري است چون آب را بايد از سطح
400متري زمين اس��تخراج كرده و به شاليزار برسانند تا
برنج بكارند و اين كار اصال ضرورت ندارد .معاون دادستان
كل كش��ور تصريح كرد :اين درحالي است كه زمينهاي
بكر كش��اورزي در ش��مال ،در گوش��هيي بدون استفاده
افتاده و به هدر ميرود و تغيير كاربري داده ميش��ود كه
خوشبختانه وزير جهاد كشاورزي اعالم كرد كشت برنج در
استانهاي غير از شمال كشور ممنوع است.
وي اضافه كرد :با اين وجود ،عمال در برخي استانها
مانند لرس��تان و خوزس��تان اين كار همچن��ان انجام
ميش��ود .معاون دادس��تان كل كش��ور در امور حقوق
عامه درباره حفظ حقوق كشاورزان و برنجكاران ،دليل
كمارزش��ي محصوالت كش��اورزي را خردهمالك بودن
كشاورزان دانست و گفت :خردهمالك بودن اصال به صرفه
نيست و دولت بايد طرح بلندمدتي بياورد تا زمينها را
در قطعات كالن و بزرگ يكپارچه كند و به كش��اورزان
يارانه هم بدهد .وي افزود :موقع كش��ت در فصل بهار،
كشاورز با هزينههاي سنگين كشت مواجه ميشود و از
آنجا كه توان پرداخت اين هزينه را ندارد ،محصول خود
را پيشاپيش ميفروشد درحالي كه در بسياري نقاط دنيا
كشاورز را تامين ميكنند ،در آغاز كشت با پرداخت پول
به كشاورز ،ضمن رفع نگرانيهايش او را تقويت ميكنند
كه اي��ن كار ،موجب كنترل قيمتها و توليد محصول
ميشود .حمشتي با بيان اينكه بحران آب واقعا جدي
اس��ت و بايد اطالعرساني درست در اين زمينه صورت
بگيرد ،اظهار ك��رد :هدررفت منابع آبي جبرانناپذير و
خسارتبار است و در چند سال گذشته مديريت منابع
آبي خوبي نداش��تهايم و مناب��ع آب زيرزميني با حفر
چاههاي غيرمجاز و خش��ك شدن تاالبها و خورها به
هدر رفته اس��ت .به گفته وي ،تاكن��ون بيش از چند
10هزار چاه غيرمجاز مسدود شده و منابع آبي كشور در
حال مديريت شدن است .براساس آمارهاي رسمي ،از
سال  1335تا  1392بيش از يكميليون هكتار اراضي
كش��اورزي كش��ور به دليل تغيير كاربريهاي مجاز و
غيرمجاز از دست رفته اس��ت .حدود 450هزار هكتار
از مجموعه 615هزار هكتار اراضي شاليزاري كشور در
استانهاي شمالي ايران قرار دارد.

پيامدهاي فقر خاك بيشتر از
آثار كاهش بارندگي است

ام��روزه ش��اهديم كه اثر فق��ر خاك از اث��رات كاهش
بارندگي بر كش��ور بيشتر بوده اس��ت؛ يعني در صورتي كه
پدي��ده آبش��ويي در خاك اتف��اق افتد ،مواد آل��ي خاك از
افقهاي بااليي به داخل خاك نفوذ ميكند و از دس��ترس
خارج ميش��ود .به گزارش ايسنا ،ابوالفضل ياوري مديركل
دفتر فني امور مراتع كشور در جلسه حفاظت و بهرهبرداري
جنگلها و مراتع كه در مركز آموزش شهيد غفاريان برگزار
ش��د ،در جمع خبرنگاران اظهار كرد :وظيفه ذاتي سازمان
جنگله��ا و مراتع حفاظت از منابع طبيعي كش��ور بوده تا
پوشش گياهي ،آب ،خاك و جنگلها مديريت شود بهطوري
كه اجازه بهرهبرداري به هر ش��كل ممكن صادر نشود .وي
ادامه داد :بايد از تغيير كاربريهاي منابع طبيعي جلوگيري
شود .با توجه به رسالت سازمان جنگلها و مراتع موظفيم
از اين اصل حافظت شود كه تغيير كاربري انجام نشود و در
صورت ايجاد ،فرد متخلف به مراجع قضايي معرفي گردد.
مدي��ركل دفت��ر فن��ي امور مرات��ع در خص��وص مهار
آتشس��وزي جنگله��ا و مرات��ع خاطرنش��ان ك��رد:
خشكس��اليهاي اخير باعث شده گونههاي گياهي خشك
ش��وند و عوامل انس��اني تاثير مهمي بر آتشسوزي دارد .با
توج��ه به عرصه وس��يع مراتع كش��ور ،روشهاي مختلفي
براي كسب اطالع از وضعيت آن وجود دارد كه يكي از اين
روشها تصاوير ماهوارهيي است كه البته اين تصاوير هميشه
در اختيار نبوده و دسترسي قابل توجهي به آن نداريم .روش
ديگر كه آنهم مش��كالتي به همراه دارد ،استفاده از پهپاد
براي انتقال سريع گزارش است .ياوري در خصوص بهترين
شيوه مهار آتش تصريح كرد :بهترين كار استفاده از جوامع
محلي بوده به اين صورت كه آنها را آموزش دهيم و توانمند
س��ازيم و مرات��ع را به آنها واگذار كني��م .وي در خصوص
وضعيت مرات��ع و دامداري در آن ادام��ه داد74.8 :ميليون
هكت��ار مرتع در ايران وجود دارد ك��ه ظرفيت مراتع مجاز
ما براساس پوشش گياهي در اقليمهاي مختلف ۳۵ميليون
واحد دامي است .در حال حاضر ميزان دام موجود در مراتع
2.2برابر استاندارد بوده كه اين مقدار بيش از ظرفيت مجاز
محسوب ميشود.
مدي��ركل دفتر فني امور مراتع عنوان كرد :از كل مراتع
كش��ور 7.8ميليون هكتار شامل پوش��ش گياهي خوب با
تراكم بيش از  ۵۰درصد اس��ت .همچني��ن  21.9هكتار از
مراتع با كيفيت متوسط با تراكم  ۲۵الي  ۵۰درصد و مابقي
مراتع ضعيف با تراكم كمتر از ۲۵درصد است.
ياوري با بيان اينكه ظرفيت توليد علوفه در مراتع كشور
۹ميليون تن است كه به دليل خشكساليهاي اخير حدود
يكميلي��ون تن از اين مقدار كاهش پيدا كرده ،تاكيد كرد:
با توجه به اينكه اقتصاد و معيشت نزديك  ۵ميليون نفر و
۹۴۶هزار خانوار به صورت مستقيم وابسته به مرتع است ،از
اين حيث براي مرتع اهميت ويژهيي قائل هستيم.
وي درباره ارزش ريالي مراتع كشور تصريح كرد :ارزش
بازاري مراتع ما حدود  ۷۵۰۰ميليارد تومان بوده كه ۴برابر
اين مبلغ كاركرد غيراقتصادي زيستمحيطي همانند توليد
آب ،اكس��يژن و ...دارد .در واق��ع در مرات��ع م��ا ارزشهاي
غيربازاري به مراتب نس��بت بيش��تري به ارزش اقتصادي
آن دارد .مدي��ركل دفت��ر فني امور مرات��ع در خصوص به
دس��ت آوردن آب از مراتع گفت74.8 :ميليون هكتار مرتع
موجود اس��ت كه بيش از ۹۰درصد آب كشور از اين مراتع
تامين ش��ده و اگر رطوبت حاصل از اين آب نباشد ،فعاليت
ميكروارگانيسمها قطع ش��ده و گياهان حذف و در نتيجه
خاك فقير ميش��ود .ياوري گفت :افق زراعي ما در حدود
 ۲۰الي  ۳۰س��انتيمتر اوليه خاك بوده كه اهميت ويژهيي
براي ما دارد و با از بين رفتن اين افق ،گياهان با كاهش رشد
مواجه خواهد شد و بيابان شكل ميگيرد.
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پرونده

كشاورزي هوشمند به اقليم؛ رويكردي در بازطراحي سيستمها

كشاورزي هوشمند به اقليم ،اشتراك مساعي ،سازگاري و جبران خسارت را با امنيت غذايي پيوند ميدهد

نويسندگان :هاديويسي–رضاشاهمحمدي–شهروزعسگري

مقدمه
انتظار ميرود تا سال  2.4 ،2050ميليارد نفر در
كش��ورهاي درحال توسعه به جمعيت حاضر افزوده
شود ،كه بيش��ترين تمركز اين جمعيت در جنوب
آسيا و جنوب صحراي آفريقا خواهد بود .كشاورزي
در اي��ن مناط��ق يك بخ��ش كلي��دي اقتصادي و
مح��ل عمده اش��تغال محس��وب ميش��ود ،اما در
ح��ال حاضر بيش از 20درصد اي��ن جمعيت دچار
ناامني غذايي هس��تند75 .درصد از جمعيت فقراي
جه��ان در مناطق روس��تايي هس��تند و مهمترين
منبع درآمد آنها كشاورزي است .افزايش بهرهوري
كش��اورزي و درآمد در بخشهاي توليدي كوچك،
عنص��ر كليدي و متحرك رش��د و تحول اقتصادي
در مح��دوده گس��تردهيي از بخشهاي ش��هري و
غيركشاورزي است .پيشبينيها نشان ميدهد كه
در سطح جهاني ،با توجه به افزايش تقاضا ،توليدات
كش��اورزي تا س��ال  2050بايد  60درصد افزايش
يابد ،و اين توليد بهرهوري بيشتر را ميطلبد.
ب��ه گفته مجم��ع بين دولت��ي تغيي��رات اقليم
( ،)IPCCتغيي��رات اقليم��ي در مناط��ق عم��ده
جهان اثرات زيادي را بر توليدات گذاش��ته است ،و
اثرات منفي آن بيش از تاثيرات مثبت بوده اس��ت،
و كشورهاي درحال توس��عه در مقابل اثرات منفي
بيش��تر در معرض آس��يب هس��تند .افزايش شدت
و تك��رار حوادثي نظير؛ خشكس��الي ،بارندگيهاي
سنگين ،س��يل و زياد ش��دن حداكثر دما در حال
حاض��ر بوقوع پيوس��ته اس��ت و انتظار م��يرود در
بس��ياري از مناطق با شتاب بيشتري گسترش پيدا
كند .بر آورد ش��ده است كه تغييرات اقليمي باعث
كاه��ش عملكرد جهان��ي ذرت و گن��دم به ترتيب
به ميزان  8.3و 5.5درصد ش��ده اس��ت و محققين
بس��ياري هش��دار دادهاند كه درجه حرارت بيش از
آس��تانه فيزيولوژي��ك بحراني گياه س��بب افزايش
شيب كاهش محصول ميشود.
افزايش تغييرات اقليمي ،باعث افزايش خطرات
توليد ميشود كه توانايي مقابله كشاورز را به چالش
ميكشاند .تغييرات اقليمي تهديدي براي دسترسي
به مواد غذايي براي هر دو جمعيت روستايي و شهري
با كاهش توليدات كش��اورزي و درآمد ناشي از آن،
همچنين باعث افزايش اختالل در بازارها ميش��ود.
در اين مي��ان توليدكنندگان فقير ،خوشنش��ينان
بيزمي��ن ،اقليته��اي نژادي و حاشيهنش��ينها در
معرض آس��يب بيشتري هس��تند .تاثير رويدادهاي
ش��ديد اقليم��ي در بلندمدت ميتواند س��بب قرار
گرفت��ن در معرض خطرات و افزاي��ش ترديد براي
انگيزههاي س��رمايهگذاري و احتم��اال كاهش موثر
نوآوريها در مزارع شود ،درحالي كه سبب افزايش
ريس��ك ناپذيري و فعاليتهاي كم بازده ميش��ود.
منابع اصلي پيشبيني ش��ده رش��د انتشار گازهاي
گلخانهيي ،براس��اس مس��يرهاي رش��د كشاورزي
راي��ج نيز ميتواند عواقب جدي براي تنوع زيس��تي
و خدم��ات اكوسيس��تي و حفاظ��ت خاك داش��ته
باش��د .لذا تا زماني كه رويكرد خ��ود را در طراحي
و س��رمايهگذاري رش��د و توسعه كش��اورزي تغيير
ندهيم ،خطر نابودي انسان و منابع مالي وجود دارد،
زيرا سيستمهاي توليد كش��اورزي ناتوان در تامين
امنيت غذايي هس��تند و افزاي��ش تغيير اقليم ادامه
پيدا خواهد كرد .در اين راس��تا ،كشاورزي هوشمند
به اقليم ،با يكپارچهس��ازي طرحها و استراتژيهاي
تغييرات اقليم و كش��اورزي پايدار ،ميتواند مانع از
دست رفتن منابع و منافع شود.
كشاورزي هوشمند به اقليم
اقلي��م
ب��ه
هوش��مند
كش��اورزي
( ،)Climate smart agricultureاشتراك مساعي
و همكاري ،س��ازگاري و جبران خس��ارت را با امنيت
غذاي��ي پيوند ميدهد ،و از آن ب��ه عنوان پايهيي براي
اطالعرساني و تغيير مسير سياست در پاسخ به تغييرات
آب و هوايي استفاده ميكند.
كش��اورزي هوش��مند ب��ه اقليم مانن��د اجراي
عملي��ات متعارف و رايج در يك س��ازمان اس��ت،
ك��ه در آن ضم��ن تاكيد ب��ر اج��راي ظرفيتهاي
انعط��اف پذي��ر ،راهحله��اي مناس��ب ب��ا زمينه
فعالي��ت ،را از طري��ق اجراي خطمش��ي نوآورانه و
فعاليتهاي س��رمايهگذاري ،حمايت ميش��ود .در
غياب چني��ن تالشهايي IPCC ،نش��ان ميدهد
ك��ه انعطافپذي��ري سيس��تمهاي كش��اورزي و
غذاي��ي كاهش مييابد و امني��ت غذايي در معرض
خطر بيش��تري قرار ميگيرد .كش��اورزي هوشمند

به اقليم خواس��تار مجموعهيي از اقدامات توس��ط
تصميمگيرن��دگان از مزرعه تا س��طح جهاني ،براي
ارتق��اي انعطافپذيري سيس��تمهاي كش��اورزي و
معيشت و كاهش خطر ناامني غذايي درحال حاضر
و آينده اس��ت .مفهوم گوناگوني مسيرهاي انعطاف
پذير اقليمي در كش��اورزي را ميتوان با استفاده از
نمودار IPCCنشان داد (شكل .)1
نقاط مختلف تصميمگيري و اقدامات
براي تعيين مسير مناسب
مسيرهاي كش��اورزي هوشمند به اقليم منجر به
انعطافپذيري بيش��تر و خط��رات كمتر براي امنيت
غذايي اس��ت ،در حالي كه كس��ب و كاره��اي رايج
س��بب افزايش ريس��ك و كاه��ش انعطافپذيري در
امنيت عذايي و سيس��تمهاي كش��اورزي ميش��ود.
هدف كلي كش��اورزي هوش��مند به اقليم حمايت از
تالشهاي محلي تا سطح جهاني براي استفاده پايدار
از سيستمهاي كش��اورزي در نيل به امنيت غذايي و
در دسترس قرار گرفتن غذا براي تمام مردم در تمام
زمانها ،يكپارچهسازي تالشها براي تطابق و كاهش
عوامل مانع رسيدن به پتانسيل است .براي رسيدن به
اين مقصد سه هدف تعريف شده است:
 -1افزاي��ش پاي��دار توليدات كش��اورزي با هدف
افزايش متعادل درآمد ،امنيت غذايي و توسعه
 -2س��ازگاري و ايجاد مقاوم��ت در برابر تغييرات
اقليمي از مزرعه تا سطوح جهاني ،و
 -3توس��عه روشهاي��ي ب��راي كاه��ش گازهاي
گلخانهيي منتش��ر ش��ده از كش��اورزي در مقايسه با
روشهاي قبلي
س��ازگاري در مزرع��ه منج��ر به بهب��ود قابل
توجهي در عملكرد ،اجتناب از آسيب افزايش درجه
حرارت تا  2-1درجه س��انتيگراد در مناطق معتدله
و تا  1/5-3درجه س��انتيگراد در منطق گرمسيري
ميشود .محققان مقابله با تغييرات اقليم را از طريق
تغيير سيس��تمهاي كشاورزي موثر ميدانند ،جايي
كه كربن خاك بيش��ترين ميزان ترس��يب را دارد.
همكاري به عنوان اثر متقابل س��ازگاري و مقابله با
تغييرات اقليم ،بصورتي كه اثر تركيبي آنها بيشتر از
اثر هر يك به تنهايي اس��ت ،تعريف ميشود؛ تعامل
ش��يوههاي س��ازگاري و مقابله با تغييرات اقليمي،
مانند شيوههاي كش��اورزي هستند ،و لزوما تعامل
و هم افزايي بين شيوههاي مختلف نيست.
گرچه هدف كشاورزي هوشمند به اقليم رسيدن
به هر سه هدف است ،ولي اين بدان معنا نيست كه
هر س��ه هدف حتما در هر مكان و بصورت همزمان
بهدس��ت آيد .كشاورزي هوش��مند به اقليم نياز به
بررس��ي اين سه هدف ،از بخشهاي كوچك محلي
تا مقياس جهاني و افقهاي كوتاه و بلندمدت ،براي
به دست آوردن راهحلهاي محلي قابل قبول دارد.
اولويتهاي شكلگيري كشاورزي هوشمند
به اقليم در مناطق مختلف
سيس��تمهاي كش��اورزي غذاي��ي اغل��ب در
مقياسه��اي چندگان��ه (جهاني ،منطق��هاي ،ملي
و محلي) تعريف ميش��وند و تعام��ل محدودهها و
مقياسها ،و مفاهيم كش��اورزي هوش��مند به اقليم
را بيشتر مد نظر قرار ميدهند .نقشههاي شناختي
در ش��كل  2چگونگي تفاوت شكلگيري كشاورزي
هوش��مند به اقليم در مقياس كش��ورهاي درحال
توسعه را نش��ان ميدهد .دايرههاي مضامين اصلي
و مفاهيم توس��ط نقطهها مش��خص شدهاند .روابط
متقاب��ل بين مضامي��ن و مفهومها نش��ان ميدهد
كه كش��اورزي چگون��ه در دهه آين��ده تحت تاثير
اين ش��بكه عوامل غير خط��ي غذا-انرژي-تغييرات
اقليمي متحول ميشود.
نقش��ه مفهومي  3برخي از خوش��ههاي متمايز
نظري را با يك چارچوب مش��ترك در كش��ورهاي
توس��عه يافته نشان ميدهد« ،جنس��يت»« ،بازار»
و «سياس��ت» مفاهيم��ي هس��تند ك��ه در ادبيات
كشاورزي هوشمند به اقليم توسعه يافتهاند .بيشتر
محققي��ن از اي��ن زمينهه��ا به عن��وان چاشهايي
براي گفتمان اش��اره ميكنند .جنس��يت معموال به
«حقوق»« ،مشاركت»« ،زنان»« ،مسائل اقتصادي»
و «تشكلهاي زنان» مرتبط است .اثر تغييرات بازار
بر توليدات كش��اورزي (كيفيت ،زي��ان) نمود پيدا
ميكن��د .چگونگي انتخ��اب مس��يرهاي اقتصادي
(عرضه ،تقاضا ،زنجيره مصرفكننده) بر گزينههاي
كشاورزي هوش��مند به اقليم اثرگذار است ،و نحوه
سياس��تگذاري بر اثر تغيي��رات اقليمي بر زنجيره
مصرفكنندگان تاثير ميگذارد.

اولويتها براي سوگيري به جانب كشاورزي
هوشمند به اقليم در ايران
با توجه به ادبيات كشاورزي هوشمند به اقليم
و راهكارهاي آن و با توجه به وضعيت كش��اورزي
و ش��رايط اقليمي اي��ران و اينكه طي س��الهاي
گذش��ته ش��اهد افزايش دما و كمبود ش��ديد آب
در حوزه كش��اورزي و همچنين كاهش ميزان آب
س��فرههاي زير زميني و آثار مخ��رب تغيير اقليم
در حوضهه��اي آبگير اعم از درياچه اروميه ،تاالب
شادگان و ...هستيم از يكسو ،همچنين اثر تغيير
اقلي��م بر تاريخ كش��ت محصول ،اث��ر ريزگردها و
موارد ديگر در بخش كش��اورزي از س��وي ديگر،
اولويت سياستگذاري ،در بخش تغييرات اقليمي
و مقابله ب��ا خطرات آن در محورهاي ذكر ش��ده
براي كشاورزي هوشمند به اقليم در كشورهاي در
حال توسعه نظير بازار ،جنسيت و سياست توصيه
ميش��ود .بهطوري كه با سياس��تهاي سازگاري
مانن��د اس��تفاده از رقمه��اي زودرس ،روشهاي
نوين آبياري ميت��وان از كاهش عملكرد محصول
و خطرات سياس��ي ،اقتصادي و اجتماعي ناشي از
آن جلوگي��ري نمود .به نظر ميرس��د با توجه به
جنبههاي زيادي كه كش��اورزي هوشمند به اقليم
مانند :بازار ،مشاركت ،حقوق زنان ،امنيت غذايي،
توجه به كش��اورزان خ��رده پ��ا و ...در نظر دارد،
سياستگذاران در بخش كشاورزي ايران ميتوانند
در راستاي سياس��تگذاري مناسب با استفاده از
كش��اورزي هوش��مند به اقليم در محورهاي ذكر
شده كه پتانس��يلهاي خوبي مانند تعاونيهاي و
صندوقهاي زنان ،شكلگيري شبكههاي حمايتي
در س��طوح مختل��ف براي كش��اورزي وجود دارد
گامهاي موثري بردارند.
چه چيزي براي اجراي موثر
كشاورزي هوشمند به اقليم الزم است؟
تجارب كش��اورزي هوش��مند به اقليم نش��ان
داده اس��ت كه اقدامات س��ريع توس��ط ذينغعان
دولت��ي ،خصوصي و جامعه مدني از س��طح محلي
ت��ا بينالمللي در چهار حوزه ب��راي موفقيت مورد
نياز اس��ت )1 :ايجاد ش��واهد و ابزاره��اي ارزيابي
 )2گس��ترش موسس��ات ملي و محلي  )3توسعه
سياس��تهاي هماهن��گ و مبتن��ي بر ش��واهد؛ و
 )4افزايش سرمايهگذاري و اثربخشي آن.
اولويت اول ايجاد ش��واهد و ابزارهاي ارزيابي
اس��ت چراكه ،ش��واهد اوليه موجود براي حمايت
موث��ر در تصميمگي��ري ،ناكاف��ي اس��ت و عمدتا
براي تصميمگيرندگان در س��طح ملي و محلي در
دسترس نيستند.
مقياسه��اي زماني و مكاني ك��ه آثار تغييرات
اقلي��م بر كش��اورزي را بررس��ي ميكنن��د براي
برنامهريزي ملي و محلي مناسب نيستند كه ناشي
از ع��دم اطمينان مربوط به خروجي مدلهاي آب
و هوايي اس��ت ،مسائل فني مربوط به مدلهايي با
مقياس كوچك براي پشتيباني تصميمگيري راجع
به تغييرات اقليمي و تاثيرات آن بر كش��اورزي در
آين��ده ب��راي جوامع محلي نس��بت ب��ه روندهاي
بلندمدت مناسبتر هستند.
در اين زمينه ابزارهايي براي ارزيابي سياستها
و تكنولوزيه��اي مختل��ف از مقي��اس محل��ي تا
جهان��ي مرب��وط به پتانس��يل انطب��اق و مقابله با
تغيي��رات اقليمي ،پوش��ش اثرات ه��ر دو رويداد
تغيي��رات ش��ديد و ماليم بر كش��اورزي و امنيت
غذاي��ي ،ارزيابي مي��زان افزاي��ش انعطافپذيري
در كش��اورزي و سيس��تمهاي غذايي ،و شناسايي
گزينهها و هزينههاي كاهش رش��د انتشار گازهاي
گلخانهيي مورد نياز است.
دومي��ن اولوي��ت منطقهي��ي  CSAتقويت
موسس��ات ملي و محلي اس��ت؛ ب��راي حمايت از
ظرفيت سازگاري از طريق افزايش دسترسي مردم
به اطالعات است .توس��عه اين نهادها مدتهاست
به عنوان يك رش��ته اصلي كشاورزي براي توسعه
استراتژيها وجود دارد ،اما به دليل تدابير و تامين
مالي نامناس��ب موقعيت در ه��م ريختهيي دارند.
شواهد تجربي نشان ميدهد كه چهار حوزه اصلي
نياز ب��ه حمايت عمومي ب��راي تكميل تالشهاي
بخص خصوصي است:
 )1گس��ترش و انتش��ار اطالعات  )2هماهنگ
كردن تالشهايي كه باع��ث افزايش منافع مثبت
ميشود  )3اس��تراتژيهاي وسيع مديريت ريسك
ب��راي مديريت رويدادهاي ش��ديد اب و هوايي؛ و
 )4دسترسي به موقع ،عادالنه و صحيح به منابع.

اولويت سوم اقدامات براي كشاورزي هوشمند
به اقليم ،سياس��تگذاري و ايجاد چارچوب قانوني
ب��راي توانمندس��ازي از طريق هماهنگي بيش��تر
كش��اورزي ب��ا تغيي��رات اقليمي و سياس��تهاي
محيط زيس��تي و سيس��تمهاي غذايي است .يك
سياس��ت محيطي فعال ،نياز به هماهنگي در تمام
دامنههاي سياس��ت ،توس��ط گفتوگو ميان تمام
وزارتخانههاي مربوطه براي تس��هيل پاس��خگويي
به مواردي از جمله بازگش��ت سرمايه ،شكافها و
همپوش��انيها ،دارد .هماهنگي ميان سياستهاي
كلي ،برنامهها و اس��تراتژيهاي س��رمايهگذاري و
ابزاره��اي تغيي��ر اقليم ،از جمل��ه برنامههاي كلي
س��ازگاري ( ،)NAPsاقدامات مناس��ب مقابلهيي
كل��ي ( )NAMAsو برنامههاي س��رمايهگذاري
مقابله با تغييرات اقليم ،نياز است.
چهارمين اولويت  ،CSAفعاليتهايي اس��ت
براي افزايش و بهبود اهداف تامين مالي در حمايت
از رس��يدن به كشاورزي هوش��مند به اقليم است.
پيوند دادن منابع مالي مخت��ص مقابله با تغييرات
اقليمي با منابع مرس��وم كش��اورزي ،بخش مهمي
از اين تالشهاس��ت .س��ازگار كردن سيس��تمهاي
كشاورزي ،نياز به افزايش سرمايهگذاري اوليه دارد

و شناس��ايي اعتبار هزينههايي ك��ه از طريق روند
سازگاري حاصل ميشود ،ابزار مهمي براي افزايش
منابع مال��ي اس��ت .اميدواركنندهترين بخشهاي
تامين منابع مالي اقليمي براي  CSAعبارتند از:
 .1پش��توانه تطبي��ق ،مكانيس��م نوآورانه تامين
مالي كه بر جوامع آسيب پذير ،تمركز دارد و امكان
دسترسي مستقيم وجود دارد.
 .2صندوق جهاني محيط زيست ()GEF؛ و
 .3صندوق آب و هواي سبز (.)GCF
نتيجهگيري:
ارتب��اط بين تغيي��رات اقليمي و كش��اورزي در
چه��ار زمينه نظام مند وج��ود دارد :علم ،مديريت،
اقتصاد و سياست .در اين رابطه كه بيشتر مالحظات
علمي بر شيوههاي كشاورزي ،و مدلسازي براساس
محص��ول؛ مديريت بر ش��يوههاي مديريت زمين و
چگونگي اجراي شيوههاي كش��اورزي تاكيد دارند
سه ركن سياستگذاري ( CSAسازگاري ،مقابله با
تغييرات اقليمي و امنيت غذايي) ميتوانند با هم در
مقياسهاي مختلف جغرافياي اقتصادي ،سازماني و
فضايي (مكاني /فاصلهيي) فعاليت كنند.
منبع :شمس
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بايد به آينده تكنولوژيك جهان خوشبين بود يا بدبين؟ كتابي جديد تاريخي از اين دوگانه را نوشته است

بهشتهايي كه زشتتر از جهنم از آب درآمد
مولف :جان گري
مترجم :ميالد اعظميمرام
دانش��مندان و مهندس��ان در كنفرانسه��اي
خبريش��ان مدام از تكنولوژيه��اي جديدي كه
س��اختهاند ح��رف ميزنند و وع��ده ميدهند كه
محصول جديدش��ان دنيا را ج��اي بهتري خواهد
كرد .در مقابل آنها فيلس��وفان و اديباني هم پيدا
ميشوند كه بپرسند جاي بهتر براي چه كساني؟
احتماالً جواب اين سوال چنين است :ثروتمندان،
قدرتمندان و از همه بيشتر ،ديكتاتورها .مهندسان
ب��ه آين��ده خوشبينان��د ،فيلس��وفان بدبين .اما
باالخره حق با كيست؟
نيواستيتس��من -طي 100سال گذشته ،آينده
تغيي��ر زيادي نكرده اس��ت .در اواخر دهه ۱۹۲۰
كتابي به نام تس��خير زندگي نوشته دكتر سرگي
ورونوف ،پناهنده روس��ي س��اكن پاري��س ،با اين
دع��وي ب��ه توفيقي جهاني رس��يد كه نويس��نده
«عالجي براي پيري» پيدا كرده است كه با كمك
آن «ميتوان زندگي را طوالني كرد ،قواي جنسي
را تقوي��ت نمود و م��رگ را به تاخي��ر انداخت».
نيوي��ورك تايم��ز در معرفي اثر ورون��وف تيتر زد
«عل��م يك آينده ش��گفتانگيز را نويد ميدهد»،
و پيش��رفتهاي كذايي او درساينتيفيك امريكن
براي عموم منتشر شد.
تكنيكهاي ورونوف شامل تزريق مواد بيضوي
ايپها (ميمونهاي انس��اننما) ب��ود كه به اعتقاد
او ميتوانس��ت مردها را جوان س��ازد و سرطان را
درمان كند .او در تس��خير زندگي روشهاي خود
در فراكاش��ت را به عنوان اب��زاري جهت افزايش
تواناي��ي بچهها تروي��ج نمود و پرس��يد« :چرا در
خلق نژادي از سوپرمنها ،كه ويژگيهاي جسمي
و ذهن��ي بس��يار باالت��ري از ما داش��ته باش��ند،
نكوشيم؟».
در همان دوران ،محقق��ان ديگري روشهايي
متفاوت براي نيل به اهدافي مشابه ترويج كردند.
اويگن اش��تايناخ ( ،)۱۹۴۴-۱۸۶۱پزشك ويني و
متخصص غدد داخلي ،به تشريح نوعي وازكتومي
پرداخت كه هدفش تغيير مسير مايع نطفهيي در
بدن ب��ود ،جاييكه تاثيرات انرژيبخش جنس��ي
خواه��د داش��ت .ويليام باتلر ييت��س از اين روش
تمجي��د ك��رد .او پ��س از آنك��ه در  ۱۹۳۴مريد
اش��تايناخ ش��د ،ادعا كرد كه «بلوغ��ي دوباره» را
تجربه كرده اس��ت .در دهه  60ميالدي ،پزش��ك
سوييسي پاول نايهانس ماده جنيني يك گوسفند
ت��ازه كشتهش��ده را ب��ه كف��ل مراجعهكنندگان
خ��ود تزريق ميك��رد ،از جمله سامرس��ت موآم،
گلوريا سوانس��ون ،چارلي چاپلي��ن ،نوئل كاوئرد،
مارلن��ه ديتريش ،توم��اس مان ،كن��راد آدِناوئر و
پاپ پيوس دوازدهم .همچني��ن ،نايهانس معتقد
بود كه تكنيكهاي او ميتواند تمايالت جنس��ي
همجنسگرايان را «درمان كند».
گرچه برخي مدعي شدند كه از اين تكنيكها
منفع��ت بردهاند ،هيچ ي��ك از آنه��ا برپايه آنچه
علم واقعي تلقي ميش��ود ،استوار نبود .اما
امروزه ِ
اهداف م��ورد نظر اين درمانها هرگز رها نش��ده
است .امروزه تس��خير زندگي بهدنبال ازبينبردن
مرگ است و اشخاصي نظير مدير مهندسي گوگل
ري كرز ِويل در فكر تكنيكهايي هستند كه ذهن
انس��انها را در فضاي س��ايبر بارگذاري كند ،آنها
را از بيولوژيش��ان ج��دا س��ازد و جاودانه نمايد.
اين روياها نه ايجاد «نژادي از س��وپرمنها» ،بلكه
طراحي گونههايي پساانساني را در سر ميپروراند.
درعينحال بس��ياري هس��تند ك��ه از عواقب
انساني پيش��رفت تكنولوژيك ميترسند .احتماالً
هوش مصنوعي دغدغه بهروزي و بقاي انس��انها
را ندارد .خيل روباتها ميتواند اكثر انس��انها را
از فرآيند توليد خارج كند .ميتوان از مهندس��ي
ژنتيك نهتنها براي ريش��هكن كردن بيماريهاي
س��اختن قاتله��اي بالفطره و
ارث��ي ،بلك��ه براي
ِ
ب��ردگان جنس��ي نيز اس��تفاده ك��رد .تكنولوژي
واقعيت مجازي ميتواند فانتومهايي بيروح توليد
كند كه همچنين احساس��اتي انس��انوار داش��ته
باش��ند و از شرايطشان رنج ببرند و عليه آن قيام
كنند .اين تصاوير تكنولوژيك ويرانش��هري با دو
فيلم «بليد رانر» وارد تفريحات عامهپسند شد.
از اواسط سده نوزدهم بدين سو ،يعني برههيي
كه به اين باور رس��يديم كه تكنولوژي آينده بشر
را شكل خواهد داد ،اين دورنما باعث نوعي شكاف
در فرهنگ مدرن شده است .پيتر جي .بولر ،استاد

ممتاز تاريخ علم در دانش��گاه كوئينز بلفاست ،در
ارزيابي كامل ،موجز و عالمانه خود بررسي ميكند
كه چگونه باورهاي متباي��ن درباره آينده ادبيات،
آثار علمي ،و پندارهاي عمومي دوس��وم اول سده
بيس��تم را شكل داده است .تاريخ آينده به مسائل
مختلف شهرنش��يني ،اتوماس��يون ،كار و فراغت،
ترابري زميني و هوايي ،مس��افرت فضايي ،جنگ،
ِ
طبيعت بش��ر
انرژي و محيط زيس��ت و تغيير در
ميپ��ردازد .اين كتاب گزارش��ي جامع از راههايي
اس��ت كه در آنها «خياالت خوشبينانه و بدبينانه
درباره يك آينده كام ً
ال تكنولوژيك هميش��ه شانه
به شانه هم در جريان بودهاند».
بولر اين ش��قاق متداول را براساس پسزمينه
زندگي كساني ترسيم ميكند كه اين ديدگاههاي
متباي��ن را ارائ��ه كردن��د :او ي��ادآور ميش��ود
دانش��مندان و مهندس��ان امكان��ات تغييردهنده
بيخط��ر تكنولوژي را تحس��ين كردهاند ،درحالي
كه بس��ياري از اهالي ادب و علوم انس��اني از اين
ميترس��ند كه پيش��رفت تكنولوژيك ضدانساني
باشد .او ميپذيرد كه ش��ايد اين دوگانهيي بسيار
س��اده باش��د .خو ِد هربرت جورج ولز ،نويس��نده
خيالپ��ردا ِز نابغه و متفكري ب��ا تحصيالت علمي
عالي ،درب��اره تص��ورش از آينده ترديد داش��ت.
ولز در كن��ار آيزاك آس��يموف (،)۱۹20-۱۹92
نويسنده امريكايي داستانهاي علميتخيلي ،يكي
از دو آيندهش��ناس محوري داس��تان بولر اس��ت.
حتي آس��يموف ،كه تصوي��ر او از آينده علممحور
درمجموع خوشبينانه است ،پذيرفت كه بهسختي
ميت��وان در ي��ك جهان پرجمعيت بر مش��كالت
مربوط به كاهش منابع فائق آمد.
بررسي اجمالي بولر مطالب جالب زيادي دارد.
هالدين كمونيس��ت معتقد بود
درحال��ي كه جان
ِ
به نس��بت انفجارهاي بزرگ خفهكردن با گاز راه
انسانيتري براي كش��تن انسانهاست و ميگفت
س�لاحهاي بهتر باي��د جنگه��ا را كوتاهتر كنند،
جورج اورول بهدرستي اين ايده كه ارتباطات بهتر
باع��ث بهبود صلح جهاني ميش��وند را كنار نهاد.
ولز در داستان كوتاه سرزمين زرهپوشان ()۱۹۰۳
تانكه��اي زرهداري را پيشبين��ي ك��رد كه وارد
ميادين نبرد جنگ جهاني اول ميش��وند .عجيب
اينكه او پيشبيني ميكرد سربازاني دوچرخهسوار
آنها را همراهي خواهند كرد .هالدين در  ۱۹۲۷در
روزنامه اي ِونينگ استاندارد لندن به عنوان بخشي
از يك «نقش��ه عقالني» براي پيشرفت بشر ،طرح
بچههايي درحال رش��د در رحمهايي مصنوعي را
پيش��نهاد داد .دنياي قش��نگ نو ( )۱۹۳۲نوشته
آل��دس هاكس��لي واكنش��ي بود علي��ه طرحهاي
هالدين.
ارزيابي بولر سرش��ار از چنين جزئيات گيرايي
اس��ت ،ام��ا چارچوبه��اي ارجاعي اظه��ارات او
سطحي و مبهم است .در كل ،او كساني كه پذيراي
پيش��رفت تكنولوژيك هس��تند را ترقيخواهاني
خوشبين ميداند ،و كس��اني كه عليه هزينههاي

انس��اني آن هشدار ميدهند را بدبيناني ارتجاعي.
گ��زارش تاريخي جالبتر و متناقضنماتر اس��ت.
بس��ياري از خوشبين��ان ب��ه امكان��اتِ حاصل از
تكنول��وژي بهدنب��ال اس��تفاده از آن در جه��ت
اهدافي بودند كه امروزه بسيار واپسگرايانه تلقي
ميش��وند؛ برخ��ي از تاثيرگذارترين آنها به عنوان
متفكراني ترقيخواه به ش��هرت رس��يدهاند .وقتي
كيش تكنول��وژي با انديش��ههاي ش��يك درباره
پيشرفت بشري همراه شود ،نتيجه آن غالباً نوعي
وحشيگري مخوف خواهد بود.
اص�لاحن��ژادي را در نظ��ر بگي��رد .بول��ر كه
درباره اش��تياق به سياس��تهايي مابين دو جنگ
مينويس��د كه «باعث بهبود تبار انسان» ميشد،
تاكيد ميكند ك��ه در دهه  ۱۹۳۰نمايش نازيها
براي اصالح نژادي و «بهداش��ت نژادي» بهراحتي
امري��كا را درنوردي��د ،و بس��ياري از ايالته��اي
امريكا قانون عقيمس��ازي اجباري عقبماندهها را
تصويب كردند .به اعتقاد بسياري از ترقيخواهان،
اصالحنژادي مثل شهرس��ازي اصالتا دانشي مدرن
بود .ويليام بوريچ ،جان مِينارد كينز ،برتراند راسل
و چهرهه��اي برجس��ته ترقيخوا ِه سراس��ر جهان
حامي سياستهاي اصالحنژادي شدند .در سوئد،
معمار اس��كانديناويايي دولت رفاه اجتماعي گونار
ميردال معتقد بود كه برنامه عقيمس��ازي اجباري
براي پيش��رفت اجتماعي الزم اس��ت ،و تا اواسط
دهه  70چند ده هزار نفر را عقيم كردند.
در اروپ��اي مابي��ن دو جن��گ ،برخيها از اين
هم فرات��ر رفتند و طرح اتانازي اجباري كس��اني
كه بهلح��اظ اجتماع��ي بازدارنده ي��ا بهدردنخور
بودند را پيش��نهاد دادند .بولر از جراح فرانس��وي
الكس��يس كارل ( )1873-۱۹۴۴نقل ميكند كه
توصيه ميكرد «بايد بهصورت انساني و اقتصادي،
و در موسسات اتانازي مجهز به گازهايي مناسب،
ش��ر» جنايتكاران هميش��گي «خالص ش��د».
از
ّ
كارل بهخاطر ارتباط ب��ا نازيها مورد هجمه قرار
گرفت ،اما سياستهايي از اين دست به نازيها و
هوادارانش محدود نميشد .جورج برنارد شاو ،كه
بولر از عالقه بلندمدت او به اتانازي اجباري حرفي
نميزند ،توقع داشت ديدگاههاي كارل اجرا شود.
شاو در سخنراني براي «انجمن آموزش اصالح
ن��ژادي» در  ۱۹۱۰اظه��ار داش��ت« :بخش��ي از
سياس��ت اصالحنژادي درنهايت ما را به استفاده
وسيع از اتاق مرگ ميكشاند .بايد حيات بسياري
از افراد را گرفت ،صرف��اً به اين خاطر كه مراقبت
از آنه��ا وقت ديگران را تلف ميكند» .در اينجا ،او
درباره يك جامعه فرضي آتي گمانهزني نميكند.
ش��او در مقدمهاش بر زندانيان انگليسي حكومت
محلي ( )۱۹۲۱نوش��ته س��يدني و بئاتريس وب
صريحاً از استفاده گس��ترده از اتاق مرگ بهمثابه
بديل��ي براي حب��س حمايت ك��رد .او در جنايت
حب��س ( )۱۹۴۶ديدگاه خود درباره نحوه برخورد
ب��ا عناصر ضداجتماع��ي را بازگو ك��رد« :اگر آنها
شايس��ته زندگي نيستند ،به يك ش��يوه مناسب

انساني آنها را بكشيد ».اين باور شاو كه بسياري از
انسانها «شايسته زندگي» نبودند ،مضموني مكرر
در ميان متفكران ترقيخواه اوايل س��ده بيس��تم
بود .همانگونه كه بولر يادآور ميش��ود ،ولز چشم
به آيندهيي دارد كه در آن «افراد ناشايست بدون
تحمل درد نابود ميش��وند ،بيماران ذهني ترغيب
ميگردند از روي احساس تكليف خودكشي كنند
و نژادهاي پست جهان منقرض ميگردند» .ولز در
تمهيدات كه اثري غيرتخيلي اس��ت و نخستينبار
در  ۱۹۰۱منتش��ر شد ،آينده «دستههاي مردمان
س��ياه و زرد و س��رخي» را ميبين��د ك��ه در يك
دولت جهان��ي نظاميافته علم��ي «كفايت الزم را
ندارند» ،و نتيجه ميگيرد آنها و ديگر دس��تههاي
«بيكفايت» بش��ري بايد نابود شوند« :جهان يك
موسسه خيريه نيس��ت ،و معتقدم آنها بايد از آن
بي��رون ش��وند» .در اينجا ،ولز به بي��ان ديدگاهي
درباره پيشرفت بش��ر ميپرداخت كه هرگز آن را
كنار نگذاشت.
در فيل��م «چيزه��اي آين��ده ( )1۹۳۶ب��ه
كارگرداني الگس��اندر كوردا كه ولز فيلمنامه آن را
نوشته بود ،ارتشي برگزيده از خلبانان ،دانشمندان
و مهندسان تكنولوژي مدرن را بهكار ميگيرند تا
پس از آنكه تم��دن در پي يك جنگ ويرانگر فرو
ريخت ،جهان را «پاكس��ازي» كنند .فيلم فروشي
فوقالعاده داش��ت ،اما چنين نب��ود كه همه پيام
آن را بپذيرن��د .خورخه لويي��س بورخس پس از
تماشاي آن گفت« :در  ،۱۹۳۶قدرتِ تقريباً تمام
مستبدان حاصل كنترل آنها بر تكنولوژي بود».
نظ��ر بورخس يك مش��كل الينح��ل در ايمان
مدرن به تكنولوژي را نش��ان ميدهد .س��ي .اس.
لوييس در كتاب كوتاه براندازي انس��ان (،)۱۹۴۳
ك��ه بول��ر از آن ذك��ري نميكند ،اين ب��اور را به
علم «بش��ريت» را قادر خواهد
پرسش كشيد كه ْ
س��اخت تا قدرتش را بر جهان طبيعي بگستراند.
لوييس مينويسد« :روشن شد كه منظور از قدرت
طبيعت قدرت برخ��ي از افراد بر برخي
انس��ان بر
ْ
ديگر اس��ت و طبيعت هم ابزار آن» .عجيب است
كه بول��ر نگ��رش لويي��س را «نومحافظهكارانه»
ِ
مسيحيت موردنظر
ميخواند .اما نيازي نيس��ت با
لوييس يا ديدگاههاي اخالقي او همنظر باش��يم تا
بتوانيم ني��روي نقد او به ترقيخواهي تكنولوژيك
را تشخيص دهيم.
تس��ريع در اختراعات علمي ديگر انس��انها را
نيكس��يرت و عاقل نميكند ،بلك��ه صرفاً
ِ
قابليت
آنها را ب��راي نيل به اهدافش��ان افزايش ميدهد.
در عمل ،اين بدان معناست كه قويترين گروهها
تسلطش��ان را ب��ر ديگ��ران افزاي��ش ميدهن��د.
طرحهايي براي پيشرفت حيوانات بشري از طريق
ابزاره��اي تكنولوژي��ك اي��ن واقعيته��ا را تغيير
نميدهد .انسانهاي موجود تصميم ميگيرند كه
چه چيز را پيش��رفت بدانند ،و قويترينهايش��ان
رساترين صدا را هم دارند .به احتمال زياد ،نتيجه
اين كارها نه نسخه باالتري از گونهها ،بلكه توسعه

نسخههايي از غرور و ستم بشري است.
اين دورنماي تاريك در سراس��ر آثار ولز تكرار
ميش��ود .جزيره دكتر م��ورو ( )1896فوقالعاده
اس��ت ،ن��ه صرف��اً به اي��ن خاط��ر كه اس��تعداد
بيوتكنول��وژي ب��راي تغيير جه��ان را پيشبيني
رمان ايمان به
ميكن��د .بلكه عميقت��ر از آن ،اين
ْ
ترقي از طريق علم را به پرس��ش ميكشد ،ايماني
كه ولز حيات خود به عنوان يك چهره سرشناس
دجال» كه دكتر
را بر آن استوار ساخت« .جماعت ّ
مورو آن را در جزيرهيي دورافتاده در اقيانوس آرام
س��اخته بود ،حيواناتي -شيرهاي كوهي ،پلنگها،
كفتارها و غيره -هستند داراي ويژگيهايي بشري
كه ب��ا تكنيكهاي تهوعآور زندهش��كافي بدانها
پيوند ش��ده بود .م��ورو ميخواهد اي��ن چارپايان
زجردي��ده را ب��ه وضعي��ت انس��اني بازگردان��د،
ام��ا حاص��ل تالش او ايج��اد موج��ودات پيوندي
غولپيك��ري اس��ت ك��ه آرزو دارن��د ب��ه ماهيت
حيوانيش��ان بازگردند .راوي در بازگشت به لندن
مردماني را ميبيند كه در آنجا همچون «حيواناتي
نيمساخت به صورت ارواح انساني» ديده بود ،و او
«نه به عن��وان موجودي عاقل ،بلكه صرفاً حيواني
بود كه از يك اختالل عجيب مغزي رنج ميبرد».
بول��ر صرفاً اش��ارهيي گ��ذرا به جزي��ره دكتر
م��ورو ميكن��د .او آخرين اثر ول��ز ،ذهن به تنگ
آمده ( ،)۱۹۴۵را كام� ً
لا ناديده ميگيرد ،آنجاكه
پيش��رفتدهندگان خس��تگيناپذير جهان به اين
اعتق��اد اقرار ميكنند كه «هميش��ه فرض رجعت
نهايي عقالنيت وجود داش��ته اس��ت» ،و او نتيجه
گرفته اس��ت ك��ه «الگويي براي چيزه��اي آينده
وجود ن��دارد ...راهي به بيرون يا پيرامون يا درون
وج��ود ندارد» .ول��ز بههنگام نگارش اين س��طور
نزديك به  80س��ال داش��ت و ش��ديدا ً بيمار بود
(او در  ۱۹۴۶ف��وت ش��د) .ميت��وان اين نااميدي
را از ع��وارض عدم س�لامت و توانايي او دانس��ت.
اما اي��ن هم ممكن اس��ت كه ولز -نويس��ندهيي
چنان تاثيرگذار كه توانس��ت در  ۱۹۳۴با استالين
گفتوگ��و كند و ب��ا او مصاحبهي��ي بهيادماندني
داش��ت كه در اين مجله [نيواستيتسمن] منتشر
شد (نشر مجدد در  ۱۸آوريل  - )۲۰۱۴از حيات
طوالني خود چيزي آموخته باشد.
ثابت ش��ده بود رژيمهايي كه ولز براي تبديل
انس��انيت دنبال ميكرد آزمايشهايي سياسي در
زندهش��كافي بود .هدف آنها اين بود كه نمونههاي
آزمايش��ي خ��ود را ب��ه موجوداتي عاق��ل تبديل
كنند ،اما حيواناتي تغييرش��كليافته توليد كردند.
كمونيس��م شوروي ،كه او اوايلش را عيناً بههنگام
س��فر به اتحاد جماهير سوسياليس��تي ش��وروي
جهت مالقات با لنين در  ۱۹۲۰ديده بود ،نظامي
استبدادي شد كه وحشيتر و خونريزتر از نظامي
بود كه جايگزين آن ش��د .فاشيس��م اروپايي -كه
او بدان نوعي همدلي نش��ان م��يداد و در ۱۹۳۲
در كنفراسي در آكسفورد اظهار داشت« :بهدنبال
فاشيس��تهايي ليب��رال و نازيهايي روش��نفكر
هس��تم» -جنايات بيبديلي روا داشت كه حاصل
سياس��تهايي در جهت پاكس��ازي جامعه از لوث
«ناشايس��تها» بود .ولز نتيجه گرفت كه انسانها
دج��ال دكتر م��ورو ش��بيه بودند؛
ب��ه جماع��ت ّ
موجوداتي از درون پاشيده كه ذاتا توانايي فراروي
از سرچشمههاي حيواني خود را ندارند.
داس��تان كهن��ه ترقيخواه��ان تكنولوژي��ك
خوشبي��ن و تكنولوژيهراس��ان ارتجاعي ،بيش
از آنكه روش��نگري كند ،م��ا را به هالهيي از ابهام
فرو ميب��رد .بس��ياري از خوشبينان مش��تاقانه
منتظ��ر آيندهيي هس��تند كه امروزه بس��ياري از
اف��راد آن را كام ً
ال نفرتانگي��ز ميدانند« .جهان
پاكسازيش��ده» ،كه ولز در پايان حياتش اميدي
به تحقق آن نداش��ت ،بهاندازه جزي��ره حيوانات
زجردي��ده و معيوب��ي ك��ه او  50س��ال پي��ش
تصوي��ر كرده بود نفرتانگيز ب��ود .همانگونه كه
بورخ��س در مرور خود بر فيلم «چيزهاي آينده»
مينويس��د« :بهشت ولز و الكس��اندر كوردا ،نظير
بهشت بسياري از آخرتگرايان و طراحان صحنه،
تفاوت چنداني با جهنمشان ندارد ،حتي جذابيت
كمت��ري دارد» .روي��اي آرمانش��هري ي��ك نفر
بختك ويرانشهري شخصي ديگر است .در مورد
ولز ،آن دو يكي بودند و يكس��ان .مورخان بزرگ
آينده نسبت به سده بيستويكم هشدار دادهاند،
اگر گوش شنوايي باشد.
منبع :ترجمان

چگونه موسسات غيرمجاز از جيب مردم ساماندهي شدند
س��اماندهي موسس��ات غيرمج��از از محل خط
اعتباري بانك مركزي در حالي در دستور كار است
كه كمتر از اثر آن بر رش��د پاي��ه پولي و در نتيجه
تورم ناش��ي از آن س��خن به ميان ميآيد كاري كه
برداشت از جيب مردم تعبير شده است.
به گزارش ايرنا ،حس��ن روحاني رييسجمهوري
در گفتوگ��وي تلويزيون��ي اخي��ر خ��ود درب��اره
س��اماندهي موسس��ات غيرمج��از گف��ت« :وقتي
ميگويي��م دولت ح��ل كند ،يعن��ي از جيب مردم
حل كن��د؛ يادمان ن��رود دولت پولي ن��دارد .تمام
پ��ول دولت متعلق به مردم اس��ت .وقتي ميگوييم
صندوقي ورشكسته ش��ده و دولت پولش را بدهد،
يعني از مردم بدهد .يعن��ي همه مردم بيايند بابت
ورشكس��تگي يك صندوق ،همه بيايند مش��اركت
كنند .همه بيايند پول بدهند».
ساماندهي تعاوني غيرمجاز كه از ابتداي فعاليت
دول��ت تدبي��ر و اميد در دس��تور كار بانك مركزي
قرار گرفته بود ،در پاييز امس��ال ب��ا تعيين تكليف
 98درصد سپردهگذاران چهار موسسه باقيمانده به
مرحله پاياني خود رس��يد و اكنون كميته منتخب
رييسان قواي مجريه ،مقننه و قضاييه به دنبال رفع
مشكالت باقيمانده هستند.

در اين رويه ،به ازاي داراييهاي ش��ناخته شده
تعاون��ي غيرمج��از ،خ��ط اعتباري از س��وي بانك
مركزي به بانكها و موسسات اعتباري عامل تزريق
ميشود تا بين سپردهگذاران تقسيم كنند .اين خط
اعتباري چيزي جز همان وامدهي بانك مركزي به
بانكها و موسسات مالي اعتباري نيست.
براس��اس جداول بانك مركزي در پايان آبان ماه
ميزان بدهي بانكها و موسس��ات مالي اعتباري به
 1104.1هزار ميليارد ريال رس��يده اس��ت كه اين
حجم بدهي در يكسال منتهي به آبان امسال 9.4
درصد و از ابتداي امس��ال  10.8درصد رشد داشته
اس��ت .بخشي از افزايش بدهي نظام بانكي به بانك
مركزي ناش��ي از خطوط اعتباري اس��ت كه بانك
مركزي براي تعيين تكليف سپردهگذاران موسسات
غيرمج��از باقيمانده در اختيار بانكها و موسس��ات
اعتباري عامل گذاشته است.
براس��اس گفتهه��اي فرش��اد حي��دري معاون
نظارتي بانك مركزي در موضوع موسس��ات مالي و
اعتباري براي تعيين تكلي��ف تعاونيهاي منحله از
جمله ميزان ،ثامنالحجج ،فرش��تگان ،افضلتوس،
آرمانوحدت و البرزايرانيان 21هزار و  500ميليارد
توم��ان پول تازه به اقتصاد تزريق ش��د و در اختيار

بانكها و موسس��ات اعتب��اري عامل قرار گرفت كه
نميتوان از اثر تورمي آن چشمپوشي كرد.
اي��ن بدهي اث��ر خ��ود را بر رش��د پاي��ه پولي
ميگذارد؛ پايه پولي به نسبت ميان اسكناس عرضه
شده توسط بانك مركزي و مجموع داراييهاي اين
بان��ك كه به عنوان پش��توانه اس��كناس قابل قبول
باشد گفته ميشود.
به بيان ديگر پايه پولي منابعي اس��ت كه توسط
بانك مركزي منتش��ر ش��ده و در چرخه اقتصاد در
اختيار بانكهاي تجاري ق��رار ميگيرد به گونهيي
ك��ه بانكها ميتوانند با اس��تفاده از اين منابع و از
طري��ق خلق پول بانك��ي به گس��ترش حجم پول
بپردازند.
هر چه اين نسبت بزرگتر باشد ،ميزان نقدينگي
و به تبع آن تورم بيش��تر اس��ت .ب��زرگ بودن اين
نسبت نشاندهنده پايين بودن ارزش پول است.
روي��ه بانك مرك��زي از ابت��داي روي كار آمدن
دولت تدبير و اميد در سال  92انضباط پولي و مهار
ت��ورم از طريق كنترل پايه پولي بود؛ در س��ايه اين
سياس��ت و البته بهكارگيري عوامل ديگر اقتصادي
بود كه تورم افسارگس��يخته 40درصدي اقتصادي
اي��ران به تورم تكرقمي تنزلك��رد و اقتصاد ايران

قابلپيشبيني ش��د .براين اس��اس در سايه انتظام
بخش��ي به بازار پول ،پايه پولي از متوس��ط رش��د
24.5درصد در دولت نهم و دهم به 16.4درصد در
دولت يازدهم رسيد.
ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه رشد پايه
پولي در پايان سال  1391يعني سال پاياني دولت
دهم به  27.6رسيده بود كه دولت يازدهم آن را در
پايان سال  1395به  17.3درصد تقليل داد.
هرچن��د اكن��ون بهط��ور دقيق نميت��وان عدد
مش��خصي از اث��ر اختص��اص خط��وط اعتب��اري
21.5هزار ميليارد توماني بانك مركزي براي تعيين
تكليف موسسات غيرمجاز بر رشد پايه پولي و تورم
تعيي��ن كرد اما آنگونه كه مس��ووالن بانك مركزي
بارها گفتهاند ،حدود 43درصد از پايه پولي كش��ور
مربوط به اختصاص 45هزار ميليارد تومان از منابع
اين بانك براي س��اخت مس��كن مهر است طرحي
كه منجر به تورم 40درصدي در اقتصاد ايران شد.
با اين اوصاف اختصاص 21.5هزار ميليارد تومان
براي ساماندهي تعاونيها حدود نصف مبلغي است
كه مسكن مهر بر پايه پولي كشور اثر گذاشت.
ش��ايد گفته ش��ود كه بان��ك مركزي ب��ه ازاي
داراييهاي ش��ناخته ش��ده اين موسسات غيرمجاز

خط اعتب��اري ميده��د و از اينرو اث��ري بر تورم
نخواهد داش��ت اما بايد در پاسخ به اين گروه گفت
ك��ه بخش عمدهي��ي از اين داراييه��ا در امالك و
مس��تغالت حبس ش��ده اس��ت در حالي كه بانك
مركزي به ازاي آن پول نقد روانه بازار ميكند.
ي��ك منب��ع آگاه در بانك مركزي كه خواس��ت
نام��ش ذكر نش��ود در گفتوگو با ايرن��ا تاكيد كرد
ك��ه اختصاص خ��ط اعتباري ب��راي تعيين تكليف
غيرمجازها به نوعي تزريق پول نقد به بازار است كه
بهطور حتم در ش��اخصهاي كالن اقتصادي بهويژه
تورم اثر مستقيم دارد.
وي گف��ت :اين احتمال وج��ود دارد كه با ورود
پوله��اي جديد ب��ه اقتصاد ،ط��ي ماههاي پيشرو
ش��اهد بازگش��ت تورم دو رقمي به اقتص��اد ايران
باشيم كه تبعات آن متوجه آحاد جامعه است.
وي اين رويه را به معني برداش��ت پول از جيب
مردم براي رفع مش��كل سپردهگذاران تعبير كرد و
گفت :ب��ا توجه به تصميم نظام براي حل مش��كل
غيرمجازها و بس��تن پرونده آن براي هميشه ،بايد
اين تصميم گرفته ميش��د زيرا آثار مخرب وجود و
فعاليت اين موسسات در نظام اقتصادي ايران بسيار
بيشتر و مخربتر از رشد پايه پولي بود.

ارتباطات
ارسال پيامكهاي تبليغاتي
ممنوع است

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت :طبق مصوبه
كميس��يون تنظيم مقررات و س��اماندهي پيامكهاي
تبليغاتي ،ارسال اينگونه پيامكها ممنوع است.
محمدجواد آذريجهرمي پنجشنبه شب در حاشيه
ديدار با استاندار خراسانرضوي در مشهد طي گفتوگو
با خبرنگاران افزود :اگر يك اپراتور عالقه داش��ته باشد،
پيامكهاي تبليغاتي براي مش��تريان خود ارسال كند
بايد بستههاي تش��ويقي به آنها پيشنهاد دهد و با اذن
مشتري پيامكها را بفرستد.
وي اظه��ار كرد :علت ايج��اد پيامكهاي تبليغاتي
چرخش مقرراتي نامناس��ب اس��ت و اگ��ر تبليغات در
چرخه مشروع نباشد ،ايجاد مزاحمت ميكند.
وي گف��ت :ب��ا تنظيم مق��ررات ب��راي پيامكهاي
تبليغاتي ،اين پيامكها به  2دسته كلي و  6زيرمجموعه
با مقررات مخصوص به خود تقسيم شد و در اين قوانين
اپراتوره��ا تكاليفي دارند و به صاحبان محتوا هم اجازه
ميدهند كسب و كار مشروع خود را داشته باشند.
وزي��ر ارتباط��ات با بي��ان اينكه امروز در جلس��ات
كميسيون تنظيم مقررات و كميسيونهاي تخصصي،
تدوي��ن پورتال براي دسترس��ي ي��و .اس .اس .دي كه
پيامكها را چه كسي و در چه زماني ميفرستد و نحوه
نظارت بر اين فرآيند به تصويب رس��يده اس��ت افزود:
با اجراي اين مقررات بس��ياري از مش��كالت حل شده
و منف��ذي كه براي برخي كس��ب و كارها وجود دارد و
برخي ميتوانند از طريق پيامكها ارتزاق كنند ،بسته
ميشود و به چرخه اقتصاد برميگردند.

عوارض را پرداخت و
گوشيتان را رجيستر كنيد

كليه مس��افران ورودي به كش��ور در صورت همراه
داشتن گوشيهاي مشمول رجيستري و بهرهگيري از
خدمات شبكه سيمكارتهاي ايراني ،موظفند نسبت به
ثب��ت  IMEIتلفن همراه خود در س��امانه مربوطه در
گمرك اقدام كنند.
به گزارش ايسنا ،طرح ثبت شناسه گوشي همراه يا
رجيستري ،براي چندمين بار از مهرماه با هدف پايش
كل ش��بكه اپراتورهاي موبايل و ثب��ت و مانيتورينگ
آخرين شناسههاي تركيبي گوشي و سيمكارت كه در
شبكه ثبت شده ،كليد خورد .به نظر ميرسد بر خالف
دفعات پيشين كه اين طرح هر بار به دليلي با شكست
روبهرو ميش��د ،اينبار در حال اجراي كامل اس��ت ،از
همين رو اش��كاالت و دغدغههاي آن هم خود را نشان
ميدهند.
يكي از اين دغدغهها ،گوشي مسافران است كه اگر
بخواهند بيش از  30روز در ايران بمانند ،براي استفاد از
گوشيهايشان بايد آن را در سامانه ثبت كنند .نخستين
برندي كه مشمول طرح رجيستري شد ،تمام مدلهاي
گوش��ي و تبلت ش��ركت اپل بود كه از  ۱۴آذرماه آغاز
شد و پس از آن نيز از هشت ديماه مدلهاي گوگل،
بلكبري و موتوروال مشمول طرح شدند و ساير مدلها
ني��ز ب��ه تدريج تحت پوش��ش طرح رجيس��تري قرار
ميگيرند .بنابراين مسافراني كه هريك از اين گوشيها
را داش��ته باشند ،با ورود به كش��ور بايد گوشي خود را
رجيستر كنند در غير اين صورت گوشي آنها در شبكه
اپراتورهاي كشور قابل استفاده نخواهد بود.
در اطالعي��ه وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات
درب��اره رجيس��تري آمده اس��ت ثبت و فعالس��ازي
گوشيهاي مس��افري براساس چارچوب ابالغي توسط
گمرك اقدام ميشود .گوشي تلفن افرادي كه به عنوان
مسافر يا گردشگر وارد كشور شده يا رومينگ خارجي
دارند به مدت  ۳۰روز در كشور فعال خواهد بود.
اگ��ر مس��افري بخواه��د بي��ش از  ۳۰روز بماند و
همچني��ن از س��يمكارت ايراني اس��تفاده كن��د ،بايد
فرآيندي را طي كند .اينك��ه در محل ورود در گمرك
در س��امانه اين موضوع را اظهار كرده و عوارض مترتبه
و حق��وق ورودي را پرداختكند .اين هزينه به ارزش
كاالي وارداتي برميگردد كه بايد اخذ شود.
گم��رك اي��ران نيز اعالم ك��رد با رعاي��ت مقررات
مسافري و لحاظ كردن ش��رايط غيرتجاري صرفا يك
دس��تگاه تلفن همراه ،با اخذ حقوق گمركي و دو برابر
سود بازرگاني و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذينفع را
در س��امانه مسافري از طريق گزينه ثبت اطالعات وارد
كرده و سپس مسافران نسبت به درج اطالعات شناسه
 IMEIو مبالغ عوارض مربوطه اقدام كنند .در صورت
عدم اظهار تلفن هم��راه و عدم پرداخت حقوق ورودي
هنگام ورود به كش��ور امكان رجيس��تري تلفن همراه
وجود نخواهد داشت و مسووليت آن با مسافر است.
حس��ين فالح جوش��قاني رييس س��ازمان تنظيم
مق��ررات و ارتباطات راديوي��ي اوايل دي ماه از طراحي
س��امانهيي توسط گمرك خبر داده بود كه از طريق آن
بت��وان با دادن يك مهلت  10ت��ا  15روزه به صاحبان
گوش��يها فرصتي را ب��راي انجام رجيس��تري به آنها
بدهند 27 .دي ماه گمرك ايران راهاندازي سامانه آنالين
رجيستري گوشيهاي مس��افري را رسما اعالم كرد و
از اعطاي معافيت  80دالري به تلفن همراه مس��افران
ورودي خبر داد .بنابراين كليه مسافران ورودي مكلفند
حداكثر ظرف  10روز از تاريخ ورود به كش��ور نس��بت
ب��ه ثبت  IMEIتلفن همراه خود در س��امانه مربوطه
ب��ه آدرس  epl.irica.gov.ir/ImeiRegisterاقدام
كنند .لينك ورود به اين س��امانهها در س��ايت گمرك
ايران به آدرس  www.irica.irقرار داده شده است.
جوشقاني طي آخرين اظهارات خود درباره پرداخت
آنالين عوارض گوش��ي مس��افران در س��امانه گمرك
بيان كرد :مس��افراني كه وارد كشور ميشوند ،يك ماه
فرصت دارند از طريق سامانه گمرك مشخصات گوشي
و  IMEIرا وارد كنن��د .آنها باي��د عوارض الزم را براي
اين كار پرداخت كنند كه البته حقوق مسافران در اين
زمينه لحاظ ميشود .س��امانه گمرك هنوز به صورت
كامل فعال نيست ،اما طي روزهاي آينده مشكالت آن
حل ميشود و مسافران ميتوانند عوارض را به صورت
آنالين پرداخت كنند.
در نهايت الزم است مسافران از طريق اين سامانه با
احتس��اب  80دالر معافيت نسبت به پرداخت حقوق و
عوارض و ماليات بر ارزش افزوده مابقي ارزش گمركي
ي��ك دس��تگاه تلفن همراه براي هر مس��افر (حس��ب
ارزشهاي گمرك��ي مندرج در س��امانه) وفق مقررات
مس��افري اقدام كنند .همچنين مقرر ش��ده اطالعات
الزم براي ثبت شناس��ه گوش��ي هنگام ورود به كشور،
با نصب بنر ،تابلو و توزيع بروشور به مسافران ورودي و
خروجي اطالعرساني و شركتهاي هواپيمايي نيز جهت
اطالعرساني به مسافران اقدامات الزم را انجام دهند.

روي خط شركتها
افزاي�ش ارزش ب�ازار «وس�په» :ش��ركت
سرمايهگذاري سپه صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه
منتهي به  30ديماه  96را حسابرسي نشده و با سرمايه
5هزار و 382ميليارد ريال منتش��ر ك��رد .عالوه بر اين
شركت در ابتداي دوره يكماهه منتهي به  30دي ماه
 96تعدادي از سهام چند شركت بورسي را بهاي تمام
شده  8هزار و  311ميليارد و  392ميليون ريال و ارزش
بازار معادل 11هزار و  289ميليارد و 863ميليون ريال
در سبد س��هام خود داشت .همچنين بهاي تمام شده
سهام بورسي اين ش��ركت طي اين دوره يك ماهه ياد
ش��ده معادل  108ميليارد و  674ميليون ريال كاهش
ياف��ت و در پايان دوره ب��ه مبلغ  8هزار و  202ميليارد
و  718ميليون ريال رس��يد .در حالي ك��ه ارزش بازار
اين ش��ركت نيز طي اين دوره مع��ادل 570ميليارد و
146ميليون ريال افزايش يافت و در پايان دوره معادل
11ه��زار و  860ميلي��ارد و  9ميليون ريال محاس��به
ش��د .بر اس��اس اين گ��زارش« ،وس��په» در دوره يك
ماهه گذش��ته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را
با بهاي تمام ش��ده  122ميليارد و 441ميليون ريال و
مبلغ 115ميليارد و  146ميليون ريال واگذار كرد و از
اين بابت معادل  7ميلي��ارد و  295ميليون ريال زيان
شناس��ايي كرد .همچنين اين شركت در دوره ياد شده
تعدادي از س��هام چند ش��ركت بورسي را با بهاي تمام
شده  13ميليارد و  767ميليون ريال خريداري كرد.
نگاه�ي ب�ر پرتف�وي «وني�رو» :ش��ركت
س��رمايهگذاري نيرو صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه
منته��ي به  30دي ماه  96را حسابرس��ي نش��ده و با
س��رمايه  400ميليارد ريال منتشر كرد .بر اين اساس،
ش��ركت با انتشار عملكرد يك ماهه گذشته خود اعالم
كرد در ابتداي دوره ياد ش��ده تعدادي از س��هام چند
شركت بورسي را بهاي تمام شده  182ميليارد و 422
ميلي��ون ريال و ارزش بازار معادل  207ميليارد و 462
ميليون ريال در سبد سهام خود داشت .همچنين ،بهاي
تمام شده سهام بورسي اين شركت طي اين دوره يك
ماهه ياد شده معادل يك ميليارد و  270ميليون ريال
كاهش يافت و در پاي��ان دوره به مبلغ  181ميليارد و
 152ميليون ريال رس��يد .در حالي كه ارزش بازار اين
شركت نيز طي اين دوره معادل 4ميليارد و  552ميليون
ريال افزايش يافت و در پايان دوره معادل 212ميليارد
و 14ميليون ريال محاس��به شد .بر اساس اين گزارش،
«ونيرو» در ماه گذش��ته تعدادي از سهام چند شركت
بورسي را با بهاي تمام شده  36ميليارد و 732ميليون
ريال و مبلغ 35ميليارد و  181ميليون ريال واگذار كرد
و از اين بابت مع��ادل يك ميليارد و 551ميليون ريال
زيان شناس��ايي كرد .همچنين اين شركت در دوره ياد
ش��ده تعدادي از سهام چند ش��ركت بورسي را با بهاي
تمام ش��ده مع��ادل  35ميلي��ارد و 462ميليون ريال
خريداري كرد.
شفافس�ازي پيشبيني س�ود «پارس�ان»:
گروه گس��ترش نفت و گاز پارسيان در نامهيي اقدام به
افشاي اطالعات با اهميت در خصوص تغيير با اهميت
پيشبيني س��ود هر سهم س��ال مالي منتهي به پايان
ش��هريور  97كرد .همچني��ن ،ش��ركت در نامهيي در
خصوص تغيير با اهميت سود خالص پيشبيني شده از
 12هزار و 354ميليارد و  718ميليون ريال به  15هزار
و  192ميليارد و  441ميليون ريال توضيح داد .بر اساس
اين گزارش« ،پارسان» درباره علت تغيير با اهميت سود
اعالم كرده است :اين تغيير عمدتا ناشي از افزايش سود
و سود تقسيمي پيشبيني شده شركتهاست.
انتش�ار گ�زارش 9ماهه «كطبس» :ش��ركت
زغالس��نگ نگين طبس اطالع��ات و صورتهاي مالي
مياندورهي��ي  9ماه��ه منته��ي ب��ه  30آذر م��اه  96را
حسابرسي نشده و با س��رمايه معادل 150هزار ميليون
ريال منتشر كرد .عالوه بر اين ،شركت با انتشار عملكرد
9ماهه خود اعالم كرد در دوره ياد شده مبلغ 39ميليارد
و  11ميليون ريال س��ود خالص كس��ب ك��رد و بر اين
اساس مبلغ 260ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرد.
همچنين اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ
187ريال سود شناسايي كرده بود .همچنين اين شركت
در پاي��ان س��ال مالي قبل به ازاي هر س��هم  221ريال
س��ود محقق كرد .با افزوده شدن س��ود انباشته ابتداي
س��ال به سود خالص دوره در نهايت مبلغ  51ميليارد و
631ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حسابهاي
اين شركت منظور شد .بر اين اساس« ،كطبس» داليل
تغييرات واقعي دوره منتهي به پايان آذرماه  96را نسبت
به اطالعيه قبلي اينگونه اعالم كرد :سود و زيان 9ماهه
با احتس��اب افزايش قيمت زغالسنگ در جلسه مورخ
19ديماه 1396و طبق دس��تور مع��اون وزير صنعت،
معدن و تجارت و صورتجلسه محاسبه شده است.
اتيل�ن در ص�در تولي�دات «جم» :ش��ركت
پتروش��يمي جم با س��رمايه ثبت ش��ده 9هزار و 600
ميلي��ارد ري��ال گ��زارش فعاليت يك ماه��ه منتهي به
پايان دي ماه را منتش��ر كرد .افزون بر اين ،پتروشيمي
جم در ماهي كه گذش��ت  195ه��زار و  749تن انواع
محصول توليد كرد .در س��ويي ديگر ،اتيلن با توليد 92
هزار و  759تن بيش��ترين حجم توليد را در ميان انواع
محصوالت داشت .بر اساس اين گزارش« ،جم» در ماهي
كه گذش��ت 4هزار و  730ميليارد و  811ميليون ريال
انواع محصول را به فروش رساند .پتروشيمي جم در 10
ماهه س��ال جاري  2ميليون و  152هزار و  21تن انواع
محصول را توليد كرد كه اتيلن با توليد 941هزار و 563
تن در صدر توليدات اين شركت قرار داشت .همچنين،
مبلغ فروش «جم» در  10ماهه امس��ال نيز  42هزار و
 227ميليارد و  512ميليون ريال اعالم شده است.
افشاي اطالعات «س�اربيل» :شركت سيمان
آرتا اردبيل در خصوص تعديل سنواتي سال مالي منتهي
به پايان آذر ماه  ،97اقدام به افشاي اطالعات با اهميت
كرد .عالوه بر اين ،ش��ركت با س��رمايه ثبت شده 240
هزار ميليون ريال در نامهيي در خصوص تعديل سنواتي
شفافسازي كرد .همچنين «ساربيل» اعالم كرده است
تعديل سنواتي با موضوع كاهش ارزش سرمايهگذاري و
ذخيره ماليات عملكرد به مبلغ  36هزار و  440ميليون
ريال است .درصد تعديل سنواتي نسبت به سود انباشته
ابتداي دوره  34درصد اعالم ش��ده اس��ت .اين شركت
دليل تعديل ،شرح آن و تصريح انطباق با استانداردهاي
حس��ابداري را اينگون��ه اعالم كرده اس��ت :باتوجه به
زيانده بودن ش��ركت صنايع س��يمان كياسر و شمول
ماده 141قانون تجارت به مبلغ 27هزار و 241ميليون
ريال معادل قيمت تمام ش��ده سرمايهگذاري در سهام
ش��ركت مزبور كه سنوات گذشته به عنوان بند شرطي
حس��ابرس و بازرس قانوني عنوان شده بود .همچنين
بابت رسيدگي و صدور برگ قطعي ماليات عملكرد سال
مالي 1395توسط اداره امور مالياتي شهرستان نمين و
تعيين مبلغي معادل 9هزار و 199ميليون ريال بيش از
ماليات ابرازي سال مذكور به عنوان تعديالت سنواتي در
سال جاري انعكاس يافته است.
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بورس كاال

رييس انجمن سنگ آهن ايران تشريح كرد

«بورسكاال» زبان مشترك توليدكننده و مصرفكننده

رييس انجمن سنگآهن ايران معتقد است كه معامالت
تم��ام اجزاي ارزش افزوده زنجيره فوالد ،از س��نگآهن تا
كنس��انتره ،گندله و آهن اس��فنجي بايد براي ايجاد زبان
مشترك بين توليدكننده و مصرفكنندها از بستر بورس كاال
انجام شود .سنگآهن به عنوان يكي از منابع اصلي درآمدزا
ب��راي برخي ش��ركتهاي بزرگ معدني جه��ان ،به دليل
افزايش تقاضا در چين در س��ال  ۲۰۱۷ميالدي توانست با
رشد قيمت همراه شود .بر اين اساس ،افزايش تقاضايي كه
به مدد رشد توليد محصوالت فوالدي در اين كشور آسيايي
رقم خورد و ايران به عنوان يكي از صادركنندگان غيرسنتي
س��نگآهن به چين نيز توانست محصول بيشتري به اين
كش��ور صادر كند .در همين ارتباط ،رييس انجمن سنگ
آهن ايران به سياس��تهاي خارجي چي��ن درباره واردات
سنگآهن اش��اره كرد و گفت :افزايش واردات سنگآهن
توس��ط چين تحت تاثير رش��د توليد و ب��اال رفتن ميزان
مص��رف بوده ،اما سياس��ت و قوانين داخلي چين منطبق
بر رعايت قوانين زيست محيطي بر اين مبنا است كه تنها
س��نگ آهن با عيار باال و كيفيت ب��اال خريداري ميكند.
نكت��ه حائ��ز اهميت اين اس��ت كه تنها طي��ف خاصي از
توليدكنندگان ايراني محصول با درجه خلوص و عيار باال
ارائه ميكنند و در مقابل حج��م بااليي از توليدات ايراني
سنگ آهن هماتيت و با  apoزير  ۱۶درصد يا سنگ آهن
با عيار پايين است كه تقاضا براي آن كمتر از ساير عيارها
ب��وده و حتي ميزان تقاضا ب��راي برخي عيارها نيز در حد
صفر است.
كاهش صادرات
مهرداد اكبريان در خصوص وضعيت ذخاير موجود
در مع��ادن ايران��ي اظهار ك��رد :در اي��ران هم پهناي
س��نگ آهن هماتيتي وجود دارد و هم س��نگ آهن
مگنتيت كه قسمت عمده آنها عيار متوسط و متوسط
رو به پايين دارند؛ بر همين اس��اس همه معادن توان
اينكه در اين حوزه مگنتيت با عيار باال به چين صادر
كنن��د را ندارند كه اين امر نيز مزيد بر علت ش��ده تا
ص��ادرات اي��ران در ماههاي اخير به نس��بت ماههاي
ابتدايي سال  ۲۰۱۷ميالدي كاهش يابد.

وجود دارد اما توليدكنندگان سنگ آهن توليدي كشور
زمان��ي كه ميخواهند با توليدكنندگان كنس��انتره كه
مصرفكننده س��نگ آهن دانهبندي هس��تند ،معامله
كنن��د محدوديت ارائه قيمت دارند .زيرا در حال حاضر
قيمتگذاري در حوزه سنگ آهن و كنسانتره به صورت
دس��توري اعمال ميشود .وي با اش��اره به اعالم وضع
تعرفه صادراتي تاكيد كرد :امروز مشاهده ميشود كه به
جاي اصالح روند قيمتگذاري بر مبناي عرضه و تقاضا،
اقدام به وضع تعرفه صادراتي براي سنگ آهن ميشود.
از اين رو ،بايد بررس��ي كني��م كه چرا يك توليدكننده
در يك زمان و مكان كامال مش��خص از عرضه در بازار
داخل سر باز ميزند و به فكر عرضه در بازارهاي خارجي
ميافتد؟ به اعتقاد بنده يكي از علتهاي آن عدم وجود
ش��فافيت و آزاد نبودن نحوه قيمتگذاري با استفاده از
عرضه در بستر بورس كاالست.

توسعه توليد كنسانتره و گندلهسازي
وي در بررس��ي وضعيت صادرات س��نگ آهن
توليد ايران اظهار كرد :اين موضوع از دو جنبه قابل
بررسي است .نخستين جنبه به بحثهاي داخلي و
سياس��تهاي موجود بر ميگردد؛ چرا كه در حال
حاضر كارخانجات توليد كنس��انتره و گندلهسازي
در كش��ور در حال رشد و توسعه هستند كه خود
از س��نگآهن به عنوان ماده اوليه توليد اس��تفاده
ميكنند .از همين رو ،بخش��ي از س��نگآهن كه
روزي صادر ميشد ،در داخل فرآوري ميشود كه
با ادامه اين روند به نظر ميرسد تا چند سال آينده
شرايط به گونهيي پيش رود كه صادراتي در حوزه

سنگ آهن نداشته باش��يم و حتي نياز به واردات
نيز افزايش يابد.
به گزارش س��نا ،وي به رك��ود حاكم بر اقتصاد
كش��ور نيز به عنوان عامل ديگ��ر كاهش صادرات
س��نگآهن اش��اره ك��رد و گفت :طي چند س��ال
گذش��ته كش��ور در حالي با ركود مواجه بوده كه
اخيرا از آن خارج ش��ده اس��ت .با اين حال معادن
كوچك و متوس��ط ما كه توليدكننده سنگ آهن
بودند و در چرخه توليد و صادرات نقش داشتند به
عل��ت عدم درآمدزايي و توجيه اقتصادي از چرخه
توليد و فعاليت خارج ش��دند و اين يكي از داليل
كاهش حجم صادرات بوده است.

مدير مطالعات اقتصادي بورس كاال:

معامالت قراردادهاي كشف پريميوم راهاندازي ميشود

مدي��ر مطالع��ات اقتص��ادي ب��ورس كاال از
راهان��دازي معام�لات قرارداد كش��ف پريميوم تا
 2هفت��ه آينده خبر داد و گف��ت :براي كمك به
تامين مالي بازيگ��ران بازار امكان معامالت اوراق
خريد دي��ن در كميته تدوين مقررات س��ازمان
بورس در دست بررس��ي است .جواد فالح ،مدير
مطالع��ات اقتص��ادي ب��ورس كاال از راهان��دازي
معامالت قراردادهاي كش��ف پريميوم تا دو هفته
آينده خبر داد و گفت :معامالت كش��ف پريميوم
معامالت��ي هس��تند ك��ه برمبن��اي قراردادهاي
بلندمدت ش��كل ميگي��رد و برمبناي قيمت روز
كاال ،خري��دار ميتواند بر اس��اس فرمول قيمت
توافق ش��ده در آينده با حد نوس��ان مش��خصي
ب��ا فروش��نده كاال معامل��ه كند .وي اف��زود :در

معام�لات پريميوم مقدار معين��ي از مابهالتفاوت
قيمت مبن��اي كاال مورد تواف��ق طرفين معامله
قرار ميگيرد و طرفين متعهد ميش��وند كه كاال
را در زمان مش��خصي براس��اس قيمت نهايي كه
فرمولي از قيمت مبنا بهعالوه مابهالتفاوت توافق
ش��ده اس��ت ،معامله كنند .اين مقام مس��وول با
بي��ان اينك��ه در اين روش عالوه ب��ر قيمت پايه،
يك قيمت پريميوم كشف ميشود و در سررسيد
ق��رارداد ،قيمت پايه و قيمت پريميوم احتس��اب
ميش��ود ،افزود :طرفين در ابت��داي انجام توافق،
بايد قسمتي از ارزش حدودي معامله را نزد اتاق
پاياپاي به عنوان وجهالضمان توديع كنند.
فالح از راهاندازي معامالت قراردادهاي تسويه
چن��د مرحلهي��ي كاالي��ي در آين��ده نزديك نيز

س��خن گفت و افزود :بر اساس اين نوع قراردادها
خري��دار ميتواند بطور مثال ب��راي خريد ماهانه
 100تن پلياتيلن در ش��ش ماه آينده بر اساس
قيمت تابلوي معامالت با فروشنده توافق كند .به
گزارش فارس ،وي راهان��دازي اين نوع معامالت
را منوط به مصوبه ش��واري عالي بورس دانس��ت
و گف��ت :دراين ن��وع قرارداده��ا مناقصهگذار به
عن��وان متقاض��ي درياف��ت مقدار معي��ن از كاال
ب��ا عرضهكنن��ده آن كاال در مورد انج��ام معامله
بر اس��اس زمانبندي مش��خص توافق ميكند و
عرضهكنن��ده در ازاي تحوي��ل بخ��ش معيني از
كاال ،بخش��ي از مبلغي كه توافق ش��ده است ،را
درياف��ت ميكند .مدير مطالعات اقتصادي بورس
كاال به بررس��ي امكان معامالت قراردادهاي آتي

ورود كامل زنجيره فوالد به بورس كاال
وي در ادامه به عرضه سنگ آهن در بورس كاال اشاره
كرد و گفت :تاكنون تنها بخشي از صادرات سنگآهن
كش��ور در بورس كاال صورت ميگرف��ت اين در حالي
است كه انجمن سنگآهن به دنبال انجام معامالت تمام
اجزاي ارزش افزوده زنجيره فوالد ،از سنگ آهن گرفته
تا كنسانتره ،گندله و آهن اسفنجي از بستر بورس كاال
است .با اين حال تاكنون اين اتفاق درباره سنگ آهن به
صورت  ۱۰۰درصدي انجام نشده است .وي در خصوص
مازاد تقاضا به نسبت عرضه در بورس كاال با بيان اينكه
در بازار داخلي مشكل بر سر نحوه قيمتگذاري است،
عن��وان كرد :در بورس كاال تقاضاي خريد س��نگ آهن
خاص يا فوروارد (آتي) در كميته تدوين مقررات
س��ازمان بورس اش��اره ك��رد و اف��زود :اين نوع
قراردادها نيز در ساختار مشابه قراردادهاي كشف
پريمي��وم بوده با اين تفاوت كه روي قيمت اعالم
شده از سوي ش��خص توافق خواهد شد و امكان
برنامهريزي براي مديران اقتصادي و توليدكننده
را فراه��م ميآورد كه بتوانند كاالي معيني را در
زمان مش��خصي در آينده تحويل دهند ،تا به اين
ترتيب توليدكننده نسبت به فروش كاال و خريدار
نسبت به دريافت كاالي مورد نياز خود در آينده
نگراني نداشته باشند.
فالح ادامه داد :اب��زار ديگري نيز تحت عنوان
اوراق خري��د دي��ن هماكن��ون در كميته تدوين
مقررات سازمان بورس در دست بررسي است كه
بر اس��اس آن ،دين حاص��ل از فروش اقالمي كه
در دوره زماني مش��خصي فروخته شده ،ميتواند
در ب��ازار به كس��ر قيمت واگذار و نقد ش��ود .به
گفت��ه اين مس��وول ،در اين راس��تا صندوقهاي
س��رمايهگذاري كاالي��ي ميتوانند اي��ن اوراق را

بهترين سازوكار براي شفافيت قيمت
رييس انجم��ن س��نگآهن ايران با بي��ان اينكه
ب��ورس يك��ي از بهترين روشها براي كش��ف قيمت
محصوالت مختلف از جمله س��نگآهن است ،گفت:
بهطور كلي ب��ورس كاال همواره براي كش��ف قيمت
انواع كاال تجويز ميش��ود و بهترين س��ازوكار را براي
ايجاد ش��فافيت قيمت و انجام معامالت صحيح بين
توليدكنن��ده و مصرفكننده ايران��ي و حتي خريدار
خارجي فراهم ميسازد .وي تصريح كرد :متاسفانه در
حوزه س��نگ آهن از ظرفيتهاي بورس بهطور كامل
استفاده نكردهايم؛ البته پيگيريهاي متعددي از سوي
انجمن سنگآهن ايران براي عرضه سنگآهن و كشف
قيمت آن با استفاده از اين بستر شفاف صورت گرفته
اس��ت كه اميدواريم نتيجه اين نشس��تها به زودي
عملياتي ش��ود .اكبريان عرضه در بورس كاال را براي
حل مش��كالت قيمتگذاري راهگش��ا خواند و افزود:
ب��ورس كاال در حوزه معدن ميتواند زبان مش��ترك
بين توليدكننده و مصرفكننده سنگآهن باشد تا به
عنوان مبناي واقعي حاكم در مكانيسم عرضه و تقاضا،
قيمت سنگ آهن عادالنه تعيين شود.
در ب��ازار جم��عآوري كنن��د و در عي��ن حال به
تامي��ن مالي بنگاههاي پايين دس��تي و كش��ف
منصفانهت��ر قيمتها با حضور رقب��اي جديد در
تابل��وي معام�لات بورس كاال كم��ك نمايد .وي
تصريح كرد :اين اوراق تنها براي مش��ترياني كه
بتوانن��د وجوه در سررس��يد را توديع كنند ،قابل
اج��را خواهد بود .بر اين اس��اس خري��دار بايد با
ارائه ضمانتنامه بانكي به ات��اق پاياپاي معامالت
و گشايش اعتبار اس��نادي داخلي به اندازه وجه
م��ورد نياز براي خريد اقدام به خريد كاالي مورد
نظر خود در بورس كاال نمايد .در ادامه نيز بانك
در تاريخ سررس��يد وجه كاالي خريداري شده را
ب��ه اتاق پاياپاي پرداخت و در نهايت به حس��اب
صاحبان پول واريز ميشود .فالح در خاتمه گفت:
براي ارائ��ه ضمانتنامه در فرآيند مذكور هر گونه
صن��دوق ضمانت معتبر از جمله صندوق ضمانت
تعاون ،صندوق ضمانت صنايع كوچك و متوسط
ي��ا صندوق ضمان��ت ص��ادرات ميتوانند حضور
داشته باشند.

مروري بر مهمترين رويدادهاي تاالرنقرهاي

گروه بورس|
در نخس��تين هفت��ه بهمنم��اه اظهارنظرهاي
مهم��ي پيرام��ون ب��ورس كاالي اي��ران ص��ورت
گرفت كه اس��تفاده از ب��ورس كاال در تنظيم بازار
م��رغ ،عرضه  ۳۰درصد تولي��د جوجه يك روزه در
ب��ورس كاال ،پيگيري براي اج��راي ماده  ۳۷قانون
رفع موانع توليد از س��وي كارگ��روه معدن مجلس
و ل��زوم برنامهريزي براي عرض��ه گندم و خرما در
بورس كاال از مهمترين آنها بود .در هفته گذش��ته
معاون وزير جهاد كش��اورزي از عرضه ۳۰درصد از
توليد ماهانه جوجه ي��ك روزه براي كنترل قيمت
و جلوگي��ري از افزايش قيمت م��رغ در هفتههاي
آينده خبر داد .علي اكبر مهرفرد ،با ارسال نامهيي
مشترك به معاون امور توليدات دامي ،دبير انجمن
توليدكنندگان جوجه يكروزه و سرپرست اتحاديه
سراس��ري تعاونيهاي كشاورزي مرغداران گوشتي
اي��ران با موضوع «كنت��رل قيمت جوجه يكروزه»
نوش��ت :با توجه ب��ه روند افزايش��ي قيمت جوجه
يكروزه گوشتي براي جلوگيري از افزايش بيرويه
قيم��ت اين نهاده ب��ا عنايت ب��ه هماهنگيهاي به
عم��ل آمده و جلس��ات برگزار ش��ده۳۰ ،درصد از
تولي��د ماهانه كليه مزارع م��رغ مادر بايد در بورس
كاال ب��ا قيمت پايه  ۱۷۰۰۰ريال عرضه ش��ود .در
ص��ورت عدم رعايت ،معاونت امور توليدات دامي از
صدور حواله جوجهريزي ب��راي واحدهاي متخلف
خودداري ميورزد.

لزوم عرضه  ۳۰درصدي
انجم��ن صنفي توليدكنن��دگان جوجه يك روزه
نيز براي رعايت نوسانات معقول قيمت اين محصول
در ايامي كه تقاضاي اين نهاده افزايش پيدا ميكند
با صدور اطالعيهيي خط��اب به اعضاي اين انجمن،
عرضه حداق��ل  ۳۰درصد از تولي��د ماهانه خود در
بورس كاالي ايران را خواس��تار شد .غالمعلي فارغي
گف��ت :از آنجا كه عرض��ه و معامله جوجه يك روزه
در بورس كاال يكي از راهكارهاي مهم خروج جوجه
ي��ك روزه از ش��مول قيمتگذاري اس��ت از اين رو
اعضاي انجمن كماكان نس��بت ب��ه عرضه منجر به
معامله جوجه يك روزه در بورس تا سطح  ۳۰درصد
از تولي��د ماهانه اقدام جدي كنن��د .وي افزود :اين
تصمي��م با اين هدف گرفته ش��د ت��ا ضمن افزايش
ش��فافيت قيمتي و ايجاد تعادل هر چه بيش��تر در
معامالت ،سهم بيش��تري از بازار سنتي جوجه يك
روزه به عرضه در بورس اختصاص يابد كه در نتيجه
آن ه��م طرف عرضه و هم طرف تقاضا با بازار بورس
و مزاياي آن آشنايي بيشتري پيدا خواهند كرد.

حركت به سمت مكانيسم بازار
در س��ويي ديگ��ر نايبريي��س كميس��يون
اقتص��ادي مجلس گفت :عرضه گن��دم در بورس
كاال ،آغ��از مس��ير اصالح س��اختاري طرح خريد
تضمين��ي ب��ا عنوان سياس��ت قيم��ت تضميني
اس��ت و اصليترين ثم��ره اجراي اين سياس��ت،
اطمينانخاطر گندمكاران از فروش محصوالتشان
و دريافت س��ريع مطالباتشان اس��ت .سيد ناصر
موسوي الرگاني افزود :با اجراي درست و عملكرد
هماهن��گ دس��تگاههاي مرتب��ط ،عرض��ه گندم
در بورس كاال ،رش��د كش��ت اي��ن محصول را در
س��الهاي بعد به همراه خواهد داشت و در طرف
مقابل ش��اهد حذف واس��طهها از بازار كشاورزي
خواهي��م ب��ود .نايبرييس كميس��يون اقتصادي
مجلس ش��وراي اس�لامي تصريح كرد :راهي جز
حركت در مسير كش��ف واقعي قيمتها در همه
بازاره��ا به خص��وص بازار محصوالت كش��اورزي
براساس مكانيسم عرضه و تقاضا نداريم و در اين
بين بهترين و تنها س��ازوكار در اين مسير ،بورس
كاالست.

عرضه گندم و زعفران به نفع كشاورز
ع�لاوه بر اي��ن نماين��ده نيش��ابور در مجلس
ش��وراي اس�لامي با بيان اينكه معامله در بورس
كاال با وجود اقتصاد تقريبا غيرش��فاف كش��ور ،با
حداكثر شفافيت انجام ميشود و همه اين امكان
را دارن��د كه از اين مزيت بورس اس��تفاده كنند،
گفت :نباي��د فرام��وش كنيم كه گن��دم كااليي
استراتژيك است و عرضه آن با قيمت مناسب در
ب��ورس كاال ميتواند به نفع دولت و مردم باش��د.
حميد گرمابي تصريح كرد :خريد و فروش گندم با
كيفيتهاي مختلف اما با قيمت يكسان نميتواند
خيلي كارآمد باش��د از اي��ن رو بايد با ورود گندم
به بورس كاال ،به نس��بت كيفيت گندمها ،قيمت
مناس��ب براي آنها در نظر گرفته شود .وي افزود:
زعفران كااليي اس��ت كه ميتواند در بورس ارائه
شده و با توجه به ارزش بااليي كه دارد ،با قيمتي
واقعي و با رسيدن سود اصلي به زعفرانكار معامله
شود.
عرضه گندم و خرما
همچني��ن ،نماينده مردم زاه��دان در مجلس
شوراي اس�لامي گفت :بهتر است سازوكار بورس
براي بيش��تر توليدات كش��اورزي مورد استفاده
قرار بگيرد بهويژه در ش��رايطي هستيم كه توليد
محصوالت ميتواند جنبه صادراتي داش��ته باشد

و كش��ورهاي همس��ايه به محصوالت كشاورزي
ايران نياز دارند و اگر از طريق بورس كاال بتوانيم
بخش��ي از توليد محصوالت كش��اورزي را عرضه
كني��م ،بخش ص��ادرات را ،هم تقوي��ت كردهايم.
عليم يارمحمدي افزود :از وزير جهاد كش��اورزي
كه از عرضه گندم در بورس كاال خبر داده اس��ت،
حمايت ميكني��م چرا كه اين اق��دام ،مقدمهيي
ب��راي اص�لاح خري��د پرهزينه تضميني اس��ت.
نماين��ده مردم زاه��دان به دولت پيش��نهاد كرد
تا ب��راي عرضه خرما در ب��ورس كاال برنامهريزي
كند تا كشاورزان اين بخش نيز با انگيزه بيشتر و
بدون حضور واسطههاي پر شمار بتوانند از حاصل
زحمات و دسترنج خودشان استفاده كنند.
كاهش فساد
اف��زون بر اي��ن مدي��ر روابط عموم��ي و امور
بينالملل ب��ورس كاالي ايران گفت :عرضه گندم
در بورس كاال طي سال آينده مانع از ايجاد فساد
و مش��كالت احتمالي در فرآين��د خريد گندم از
كشاورزان ميش��ود .محمد حسنيسعدي افزود:
گن��دم طي س��ال آين��ده در ب��ورس كاال عرضه
ميشود كه بس��ياري از مسووالن كشور به دليل
داشتن مزاياي بسيار با عرضه آن موافقت كردهاند.
وي با اشاره به اينكه با تحقق اين مهم ،كشاورزان
در زمان س��ريعتري به بخش زيادي از مطالبات
خود دس��ت مييابند ،گفت :عالوه بر اين از فساد
و مش��كالت احتمالي در فرآين��د خريد گندم از
كش��اورزان جلوگيري شده و بر كيفيت گندم نيز
نظارت بيشتري صورت خواهد گرفت.
صادرات مواد معدني با سازوكار بورس كاال
افزون بر اين ،مدير بازرگاني شركت صنعتي و
معدني چادرمل��و گفت :وضع عوارض صادراتي بر
محصوالت س��نگ آهني مغاير با سياست توسعه
است و در قانون ،اس��تفاده از ظرفيت بورس كاال
در صادرات مواد معدني پيش بيني ش��ده اس��ت.
محم��د برقي با اش��اره به ضرورت اتخ��اذ تدابير
تش��ويقي براي ص��ادرات محص��والت معدني به
ويژه سنگ آهن اظهار داشت :تنها راه پيش روي
عالقهمندان به توسعه توليد ،تامين مالي از طريق
صادرات است تا با استفاده از درآمد ارزي حاصله،
به خريد تجهيزات و ماشين آالت بپردازند.
وي با اش��اره به نقش بورس در حوزه صادرات
س��نگ آه��ن گف��ت :وقت��ي در فرآين��د عرضه
س��نگآهن در بورس كاال ،مشتري براي محصول
پيدا نش��د ،مازاد محصول عرضه ش��ده در بورس

كاال به عن��وان محصولي كه امكان صادرات دارد،
بايد ب��دون هيچ گونه عوارض��ي قابليت صادرات
داشته باشد و اين موضوع را قانونگذار پيش بيني
كرده اما متاس��فانه هرازگاه��ي برخي تصميمها
فضاي كس��ب و كار اين صنع��ت را دچار چالش
ميكن��د .وي افزود :ب��ورس كاال ب��ه عنوان يك
مركز انس��جامدهنده بازار عرض��ه و تقاضا خوب
اس��ت ب��ه اين ترتيب ك��ه بورس كاال ب��ه عنوان
يك��ي از راهكارهاي خريد و فروش كاال از س��وي
توليدكننده و مصرفكننده باشد.
اجراي ماده  ۳۷قانون رفع موانع توليد
در سويي ديگر ،عضو كميسيون صنايع مجلس
شوراي اسالمي گفت :اجراي ماده  ۳۷قانون رفع
موانع توليد به وي��ژه عرضه محصوالت معدني از
طريق بورس كاال اقدامي راهگشا در حوزه معدن
اس��ت زيرا باعث شفافس��ازي در بازار شده و به
كش��ف واقعي قيمتها كمك ميكند .همچنين
به شكس��ته ش��دن انحص��ار و تنظيم ب��ازار اين
محصوالت خواهد انجاميد .س��يدمهدي مقدسي
گفت :براي جلوگيري از خام فروش��ي مواد اوليه
و ص��ادرات آن ،عرضه در ب��ورس كاال طبق ماده
 ۳۷قانون رفع موانع توليد رقابت پذير را ميتوان
يكي از راههاي مناس��ب براي اين موضوع دانست
بطوريكه اجراي اين ماده قانوني به تشخيص نياز
داخل به س��نگ آهن از بس��تر بورس كاال منجر
ميشود .مقدسي گفت :در حال حاضر در جلسات
كميس��يون صناي��ع و معادن مجل��س و به ويژه
كارگ��روه معدن به صورت جدي در حال پيگيري
اج��راي دقيق و كامل م��اده  ۳۷قانون رفع موانع
توليد رقابتپذير هستيم تا محصوالت معدني به
ويژه سنگآهن براساس اين ماده قانوني در بورس
كاال عرضه شود.

جلوگيري از ايجاد انحصار
همچنين عضو كميس��يون صناي��ع و معدن
مجلس گف��ت :در آينده نزدي��ك كميته معدن
با حضور جعفر س��رقيني ،مع��اون امور معادن و
صنايع معدني وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت،
نشس��تي را براي بررسي بيش��تر ماده  ۳۷قانون
رفع موانع توليد برگزار خواهد كرد.
عبداهلل رضيان گفت :بايد شرايط مناسبي را
براي اين بخ��ش از صنعت ايجاد كنيم تا جلوي
رانت و خام فروش��ي گرفته ش��ود و بورس كاال
بهترين م��كان براي تنظيم اين موضوع اس��ت.
رضي��ان درب��اره عرض��ه محص��والت معدني در
ب��ورس كاال اظهارداش��ت :از مزيته��اي بورس
اين اس��ت ك��ه ميتواند با ايجاد فض��اي رقابتي
در ب��ازار ،درآمدهاي دولت كه حقوق بيت المال
اس��ت را مديريت كرده و از ايجاد انحصار و رانت
جلوگيري كند.
تعادل بازار با خريد توافقي
عالوه بر اين ،رييس س��ازمان مركزي تعاون
روس��تايي گفت ۶۰ :تن زعف��ران به ارزش ۱۲۰
ميليارد تومان از كشاورزان خريداري شده است.
علي اوس��ط هاش��مي با اش��اره به اينكه خريد
توافقي زعف��ران تازماني كه ب��ازار اين محصول
ارزش��مند ،به تعادل برسد ،ادامه دارد ،افزود :هر
مثقال زعفران در خريد توافقي  ۴۲۰۰تا ۴۷۰۰
تومان بود كه هماكن��ون با قيمت  ۵۳۰۰تومان
خريداري ميشود.
رييس سازمان مركز تعاوني روستايي تصريح
ك��رد :اجراي طرح خريد توافقي زعفران س��بب
ش��د تا نقش س��ود جويان در بازار زعفران پايان
يابد و دست آنان از داللي اين محصول ارزشمند
كوتاه شود.
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وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي:

معاون رييسجمهوري خبر داد

تصويب اعتبار مناطق زلزلهزده
كرمانشاه در دولت

بنگاهها|
در روزه��اي پايان��ي هفت��ه س��خنگوي دول��ت و مع��اون
رييسجمهوري راهي مناطق زلزلهزده شد تا از نزديك در جريان
برنامههاي اجرايي قرار بگي��رد .معاون رييسجمهوري و رييس
سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه نياز است اعتبارات جديدي
براي مناطق زلزلهزده استان كرمانشاه درنظر گرفته شود ،گفت:
اعتب��ارات موردنظر در جلس��ه آتي دولت مصوب خواهد ش��د.
محمدباقر نوبخت ش��امگاه پنجش��نبه در نشست ستاد بازسازي
مناطق زلزلهزده اس��تان كرمانش��اه كه در سرس��راي جلس��ات
اس��تانداري برگزار شد ،اظهار كرد :براي تصويب اعتبارات جديد
نياز است س��ازمان مديريت بحران درخواست كتبي به سازمان
مديريت و برنامهريزي ارائه كند تا از اين طريق بتوان در جلسه
روز يكشنبه هيات دولت بررسي و مطرح شود.
وي با بيان اينكه سازمان مديريت و برنامهريزي نيز اختيارات
مشخص و محدودي در هيات دولت دارد ،يادآور شد :با اين حال
اين قول را ميدهم كه در جلسه آتي حتما اعتبارات جديدي را
براي مناطق زلزلهزده استان كرمانشاه لحاظ كنيم.
نوب��ت در ادامه و ب��ا تاكيد بر اينكه دولت ب��ا تمام توان و تا
حل آخرين مشكل در كنار مردم زلزلهزده كرمانشاه خواهد بود،
افزود :از همان س��اعات ابتدايي وقوع زلزله مهيب  7.3ريشتري
اين استان نيز همه توان و ظرفيت خود را براي كاهش و تسكين
آالم مردم بهكار گرفتيم.
سخنگوي دولت خاطرنشان كرد :رسيدگي به مردم زلزلهزده
اس��تان كرمانشاه تاكيد هميشگي رييسجمهوري بوده و ايشان
مدام پيگير كارها و مسائل مربوط به زلزلهزدگان است .وي ادامه
داد :باوجود همه نگرانيهاي رييسجمهوري براي حل مش��كل

افراد زلزلهزده متاس��فانه برخيها از بيتوجهي ايشان نسبت به
مردم اس��تان كرمانشاه بهخصوص در جريان سفر وي به مناطق
زلزلهزده اين ديار سخن ميگويند.
نوبخت افزود :زماني كه رييسجمه��وري به مناطق زلزلهزده
كرمانش��اه س��فر كرد هم از خودرو پياده شد و هم در ميان مردم
حضور يافت اما زماني كه قصد سخنراني داشت چون مكاني درنظر
گرفته نشده بود ،ايشان مجبور شدند به داخل خودرو بازگردند و
از آنجا با مردم س��خن بگويند .معاون رييسجمهوري در ادامه از
سفر مجدد خود به كرمانشاه در آيندهيي بسيار نزديك خبر داد و
گفت :با ياري خداوند متعال در اياماهلل دهه فجر انقالب اس�لامي
اينبار براي افتتاح راهآهن كرمانشاه به اين ديار سفر خواهم كرد.
وي همچنين در پايان از تالشها و زحمات اس��تاندار كرمانش��اه
در جريان زلزله اين اس��تان و پيگيريهاي مداوم وي براي رفع و
كاهش مشكالت افراد حادثهديده قدرداني كرد.
نوبخت در سفر يكروزه خود به استان كرمانشاه از طرحهاي
راهآهن و س��اماندهي رودخانه قرهس��و كرمانش��اه بازديد كرد و
سپس با حضور در شهرستان سرپلذهاب ضمن بازديد از مناطق
آسيبديده با مردم زلزلهزده اين ديار نيز ديدار و گفتوگو كرد.
زمي��ن ل��رزه  7.3ريش��تري  21آب��ان ك��ه در
 11كيلومت��ري بخ��ش ازگل��ه 32 ،كيلومت��ري شهرس��تان
س��رپلذهاب در غرب كرمانشاه رخ داد باعث كشته شدن 620
نفر و مصدوميت  12هزار و  386نفر شد.
اي��ن زلزله به  10ش��هر و يك هزار و 930روس��تاي اس��تان
كرمانشاه خسارت وارد كرد و براساس ارزيابيهاي صورت گرفته
حدود  78هزار واحد مسكوني شهري و روستايي نيز آسيب كلي
و جزئي ديده است.

رشد اقتصادي نيازمند
اتصال به بازار جهاني است

بنگاهها|
در ش��رايطي كه مس��ووالن اجرايي اعالم كردهاند ك��ه اقتصاد ايران
براي تحقق وعده اشتغالزايي 950هزار نفري در هر سال نيازمند جذب
حداقل 65ميليارد دالر سرمايه در هر سال است ،برخي افراد و جريانات
سياس��ي بدون توجه به ضرورت اي��ن موضوع تالش ميكنند تا در روند
جذب س��رمايههاي خارجي سنگاندازي كنند .اما با وجود اين انتقادات
ساختاري دولتمردان از هر فرصتي براي تشريح برنامههاي دولت در اين
زمينه استفاده ميكنند .وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي گفت :در كالن
اقتصاد كش��ور بدون اتصال به بازار جهاني و سهم گرفتن از آن نميتوان
به رش��د اقتصادي كشور ادامه داد .علي ربيعي روز پنجشنبه در نشستي
با مسووالن ،مردم و س��رمايهگذاران درخصوص برنامههاي اشتغالزايي
دولت تدبير و اميد در شهرس��تان لنگرود اظهار داش��ت :هنوز در كشور
مشكالت زيادي وجود دارد و حقوق بازنشستهها و كارگران كافي نيست
ولي مسيري را كه تاكنون دولت رفته ،درست بوده و مسير ديگري براي
حل مشكالت وجود ندارد ولي باز هم گشايشهاي اساسي صورت نگرفته
است .وي با اشاره به اينكه نبايد مشكالت كشور را كتمان كرد ،ادامه داد:
اگر به زنجيره جهاني اقتصادي وصل نش��ويم نميتوانيم در داخل تحول
ايجاد كنيم و اقتصاد به سمت كاهندگي پيش خواهد رفت.
ربيعي يادآور شد :كارهاي پيچيده و اساسي حل نشدهيي وجود دارد
و حق مردم ايران است كه در بازار جهاني سهم خود را بدون اينكه تحقير
شوند بگيرد .وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه جهتگيري
دولت بهگونهيي است كه زندگي مردم آسيب نبيند و قدرت خريد مردم
هم پايين نيايد ،تاكيد كرد :بايد برنامههاي توسعهيي را نيز دنبال كنيم.
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه دول��ت بس��ياري از كاره��اي
زمين مانده را حل كرد و هنوز مس��يرهاي پيچيدهيي را پيش رو داريم
كه سادهسازي آنها هم خيلي كار دارد ،افزود 9 :ميليون جمعيت منتظر

كار در كش��ور وجود دارد كه  4ميليون نفر آن فارغالتحصيل دانشگاهي
هس��تند كه از اين ميان  500هزار نفر آنها از دانشگاههاي دولتي معتبر
هس��تند .وي با تاكيد بر لزوم حفظ اشتغال موجود ،افزود :اگر بخواهيم
8درصد رش��د داشته باشيم به بيش از 700هزار ميليارد تومان پول نياز
خواهيم داش��ت و در گذشته يك رقم رشد صد هزار شغل ايجاد ميكرد
درحالي كه هماكنون ما با پديده رش��د بدون اشتغال روبهرو هستيم .به
گفته وي ،ايجاد هر ش��غل بهطور متوس��ط  400تا 500هزار تومان ،در
نفت  12ميليارد تومان ،در پتروش��يمي  4تا  5ميليارد تومان و در فوالد
 800ميليون تومان نياز دارد لذا اگر اشتغال موجود حفظ شود ،ارزشش
بيش��تر است .وي يادآور ش��د :براي پرداخت بيمهها تاكنون يكهزار و
 170ميليارد تومان تفاهمنامه امضا ش��ده است كه در برنامههاي بيمه
استانهاي مرزي و اس��تانيهايي كه نابرابري بيشتر در آنها وجود دارد،
اولويت خواهند داش��ت .در اين نشست نماينده مردم شهرستان لنگرود
در مجلس ش��وراي اس�لامي نيز گفت :عزم و اراده دولت و كشور در اين
جهت است كه سال آينده تحول عظيمي در اشتغال كشور صورت بگيرد
و پرداخت 12هزار ميليارد تومان تسهيالت ارزانقيمت اشتغال روستايي
اقدام بزرگي است كه توسط چند بانك ازجمله بانك كشاورزي پرداخت
ميش��ود كه ازجمله اقدامات دولت محسوب ميشود .مهرداد الهوتي با
انتق��اد از مالي��ات بر ارزش افزوده كاال افزود :اي��ن رقم در قانون 9درصد
است ولي از يك كاال 27درصد اخذ ميشود و اين موضوع قابليت رقابت
را از توليدكنن��ده داخلي ميگيرد .وي با اش��اره ب��ه تعرفه محصوالت
كش��اورزي تصريح كرد :تعرفههاي واردات برخي محصوالت كش��اورزي
ابريش��م از 200درصد در گذشته هماكنون به 15درصد كاهش يافته و
درمورد واردات چاي نيز نگران هس��تيم .وي تصريح كرد :نياز كش��ور به
چاي 120هزار تن اس��ت و 30هزار تن آن را توليد ميكنيم و اگر چاي
وارد نشود چاي ايراني با بهترين قيمت به فروش ميرسد.

قائممقام ارشد گروه خودروسازي سايپا مطرح كرد

«قطعهسازي» بال پرواز «خودروسازي»

گروه بنگاهها
بن��ا به آم��ار موج��ود درحال حاض��ر بيش از
2ه��زار واح��د تولي��دي قطعهس��ازي در كش��ور
وج��ود دارد ك��ه از اين تع��داد 1200واحد آن به
توليدكنندگان رسمي و داراي مجوز و  800واحد
ديگر نيز مربوط به قطعهسازان غيررسمي و بدون
شناسنامه تعلق دارد.
ب��ه گ��زارش «تعادل» ب��ه نقل از س��ايپا نيوز؛
صنعت قطعهس��ازي نقش قابل توجه��ي در توليد
ناخالص داخلي و ايج��اد ارزش افزوده باال براي هر
كش��وري دارد .به طوريكه بسياري از كشورهاي
درحال توسعه ازجمله تركيه ،هند ،پاكستان ،تايلند
و ...بخ��ش عمدهيي از ظرفي��ت صنعتي خود را به
صنعت قطعهسازي اختصاص دادهاند.
در اي��ن مي��ان اي��ران كه خ��ود يك��ي از عمده
توليدكنندگان خودرو در منطقه است هنوز نتوانسته
از تمام ت��وان و ظرفيت اين صنعت براي تامين نياز
توليدكنندگان داخلي خودرو استفاده كند.
در بي��ان چرايي اين موضوع نظرات مختلفي ارائه
ش��ده است؛ ولي محمدرضا هنريكيا ،قائممقام ارشد

مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا -ك��ه تجارب
ارزندهيي در دو حوزه تامين قطعات شركتهاي سايپا
و ايران خودرو را در كارنامه خود دارد -نگاهي عميق
و دقيق به معضالت و مشكالت كالن اين صنعت دارد.
هنريكي��ا گفت :تاكنون ما ش��اهد برنامه خاصي
درخصوص حمايت هدفمند از قطعهسازان نبودهايم به
همين دليل ارتباط خودروسازان و قطعهسازان ارتباط
تنگاتنگي نبوده است.
وي با اش��اره به مشكالت كالن اين صنعت افزود:
وجود تعداد زياد ش��ركتهاي قطعهس��ازي خودش
ي��ك تهديد بزرگ اس��ت چ��ون هر چه اي��ن تعداد
بيش��تر باش��د قطعا منابع مالي آنها كمتر خواهد بود
و شركتهاي كوچك با منابع محدود مالي نه قادرند
در برنامه تحقيقات و توسعه خود سرمايهگذاري كنند
و نه ميتوانند ش��ريك قدرتمند خارجي را ترغيب به
سرمايهگذاري مشترك كنند.
قائم مقام ارش��د گروه س��ايپا درخصوص ضعف
مالي اين ش��ركتها گفت :درحال حاضر بزرگترين
مشكل صنعت قطعهسازي مشكل نقدينگي است .به
همين دليل جهرودي ،مديرعامل گروه خودروسازي

س��ايپا در يك اق��دام بيس��ابقه و در همان روزهاي
نخس��ت فعاليتش در س��ايپا دس��تور پرداخت 600
ميليارد توماني از طلب معوقه قطعهس��ازان را صادر
و دس��تور داد ،بخ��ش عمدهيي از مطالبات رس��وب
شده  500قطعهس��از فعال با اين برنامهريزي مدون
و الگ��وي جديد تامي��ن منابع مالي پرداخت ش��ود
كه اين اقدام از س��وي قطعهس��ازان م��ورد حمايت
قرار گرفت و در فعاليتهاي قطعهس��ازان كوچك و
متوسط كه در اولويت اين برنامه بودند ،تاثير بسزايي
داش��ت همچنين اين حركت انگيزه مضاعف در بين
قطعهس��ازان ايجاد كرد و باعث رشد توليد و ارتقاي
كيفيت محصوالت سايپا نيز شد.
هنريكيا تصريح كرد :اگر بخواهيم صنعت خودرو
رشد يافتهيي داشته باشيم؛ چارهيي نداريم مگر اينكه
در مرحله نخست صنعت قطعهسازي توسع ه يافتهيي
ايجاد كنيم .صنعتي كه بتواند از همان لحظات اوليه
طراحي خودرو در كنار خودروساز قرار گيرد ،صنعتي
كه بتواند از عهده هزينههاي تحقيقات و توس��عه بر
بيايد؛ صنعتي كه بتواند توليد خود را در مقياس باال
حفظ كند و صنعتي كه جذابيت الزم براي ش��ركاي

خارجي در يك همكاري مشترك داشته باشد .ما بايد
به اين نكته محوري برسيم كه صنعت «قطعهسازي»
بال پرواز صنعت «خودروس��ازي» است .با درك اين
واقعيت است كه ميتوان هم به آينده خودروسازي و
هم به آينده قطعهسازي اميدوار بود.
قائ��م مق��ام ارش��د گروه خودروس��ازي س��ايپا
درخص��وص اقدام��ات گروه خودروس��ازي س��ايپا
ب��راي دس��تيابي به چني��ن اهدافي گف��ت :حضور
در كميتهه��ا و كارگروهاي مش��ترك ،ايجاد تعامل

س��ازنده در بخش طراحي خودروهاي جديد ،كوتاه
كردن زمان پرداخت مطالبات و سركش��ي و بازديد
از صنايع قطعهس��ازي با هدف آشنايي با فعاليتها
و كم��ك به توس��عه آنه��ا از محورهاي اس��تراتژي
سايپاست.
وي اف��زود :امروزه نگاه س��ايپا به صنعت بزرگ
قطعهس��ازي تغيير كرده اس��ت؛ ما هميشه در كنار
قطعهس��ازان هس��تيم و اميدواري��م صنعت خودرو
كشور بتواند از ثمرات اين ارتباط منتفع شود.

چهرههاي استاني
صدور بيش از  756هزار تن شير

در استان همدان

ش�يراز معاون امور تولي��دات دامي
وزارت جه��اد كش��اورزي گف��ت :در
9ماهه نخس��ت امس��ال  756تن ش��ير
از كش��ور صادر ش��ده كه انتظ��ار ميرود
اي��ن رقم تا پايان س��ال به ي��ك ميليون
ت��ن برس��د .حس��ن ركني ،در حاش��يه
بازدي��د از چن��د واحد كش��ت گلخانهيي
در نيش��ابور به ايرن��ا گفت :اي��ران كه تا
 10س��ال پيش از واردكنندگان اصلي ش��ير در جهان بود ،اكنون
با توليد س��االنه  10ميليون تن ش��ير ،عالوه بر رفع نيازهاي متنوع
كش��ور در بخ��ش لبني ،به ص��ادرات محصوالت خود ب��ه بازارهاي
خارجي ميانديشد.
وي افزود :قيمت شير در چند ماهه اخير به سمت شرايط متعادلي
براي دامداران پيش رفته است هرچند هنوز اين قيمت منطقي نيست
و باي��د افزايش پيدا كند ،البته اين افزاي��ش را بايد در انتهاي زنجيره
توليد ش��اهد باشيم و هنوز فاصله قيمت شيري كه از دامدار خريداري
ميش��ود با شيري كه به دست مصرفكننده ميرسد ،زياد است .وي
با بيان اينكه دامداران از قيمت خريد ش��ير گاليه دارند ،خاطرنش��ان
كرد :زماني ميتوانيم ش��ير را به قيمت مناس��ب از توليدكننده بخريم
كه زنجيره توليد ايجاد شده باشد و هماينك قيمت شيري كه به دست
مصرفكننده ميرسد كمتر از 40درصد بهاي تمام شده آن است.

همدان استاندار همدان با بيان اينكه
اش��تغال؛ مطالبه اصلي مردم است ،گفت:
در اس��تان همدان هيچ كوتاهي در زمينه
اشتغال نميشود.
ب��ه گ��زارش اس��تانداري هم��دان،
محمدناصر نيكبخت در ق��رارگاه اقتصاد
مقاومتي استان همدان با گراميداشت ماه
بهمن ،ماه پيروزي بر استكبار ،اظهار كرد:
اين ماه يادگار هميشه تاريخ در عظمت مردم انقالبي كشور ماست .وي
با تاكيد بر اينكه در كشور هيچ استاني را در حد و تراز استان همدان در
زمينه گردشگري و ميراث فرهنگي نداريم ،افزود :متاسفانه از همه اين
داشتهها به خوبي استفاده نشده و هنوز اين استان معبر گردشگري به
جاي مقصد گردشگري مورد استقبال قرار ميگيرد.
نيكبخت ادامه داد :همدان داراي  1800اثر تاريخي مربوط به دوران
تاريخي مختلف است در حالي كه در بسياري از شهرهاي كشور فقط
آثار تاريخي مربوط به يك يا دو دوران است.
وي خاطرنش��ان كرد :در حوزه گردش��گري و ميراث فرهنگي نيز
ظرفيتهاي خوبي داريم كه متاسفانه به آنها توجه نشده كه اميدواريم
آقاي اوحدي مشكالت موجود در اين حوزه را به دولت انتقال دهند.
نيكبخت گفت :در سال  ،2018دو رويداد مهم گردشگري در استان
داريم كه اميدواريم از اين طريق به استان توجه ويژهيي شود.

از كشور

هيچ كوتاهي در زمينه اشتغال نميشود

مبادالت مرزي از معابر موقت بانه

ي شده
سرنوشت كمكهاي جمعآور 

كردس�تان فرمان��دار بانه با اش��اره
ب��ه حذف فرآيند كولبري و ش��كلگيري
فعاليتهاي مرزي در قالب پيلهوري گفت:
بهزودي تم��ام مبادالت م��رزي در معابر
موقت اين شهرس��تان به مرز س��يرانبند
منتقل ميش��ود .بهگ��زارش ايرنا ،محمد
فالح��ي روز پنجش��نبه در جريان بازديد
هيات گمرك كش��ور از مرز سيرانبند در
جمع خبرنگاران اظهار كرد :براس��اس مصوبه م��رداد ماه هياتوزيران،
تمام مبادالت مرزي از معابر موقت مرزي به س��مت مرزهاي رس��مي
هدايت ميش��ود .وي اف��زود :بر اين اس��اس از ماههاي قبل مقدمات
اجراي اين مصوبه و انتقال مبادالت مرزي به سيرانبند آغاز شد و اكنون
زيرساختهاي الزم براي اين طرح در مرز سيرانبند بانه فراهم است.
فالحي با اش��اره به وضعيت زيرس��اختهاي مرز س��يرانبند بانه
تاكي��د كرد :اعض��اي هيات گمرك كش��ور در اين بازديد ش��رايط
مرز س��يرانبند را براي انتقال مبادالت م��رزي تاييد كردند بنابراين
ب��هزودي تمام مبادالت مرزي از معابر موقت به بازارچه س��يرانبند
منتقل خواهد شد .فرماندار بانه با بيان اينكه فرآيند كولبري نيز در
قالب اين جابهجايي به پيلهوري تبديل ميشود ،يادآور شد :براساس
اين طرح كولبري حذف ميش��ود و كاال با كارت پيلهوري از طريق
مرز سيرانبند وارد كشور ميشود.

كرمانش�اه نماينده قصرش��يرين در
مجل��س گف��ت :كمكهاي جم��عآور 
ي
شده توسط س��لبريتيها هرچه سريعتر
با نظارت مس��ووالن اس��تاني براي مردم
زلزلهزده كرمانش��اه هزينه ش��ود .فرهاد
تجري در گفتوگو با تسنيم با بيان اينكه
متاس��فانه تاكنون ردپاي��ي از كمكهاي
جمعآوريش��ده توسط س��لبريتيها در
ي شده
كرمانش��اه ديده نميشود ،اظهار داش��ت :كمكهاي جمعآور 
توسط س��لبريتيها هر چه سريعتر با نظارت مس��ووالن استاني براي
مردم زلزلهزده كرمانش��اه هزينه شود .نماينده قصرشيرين در مجلس
با اشاره به اينكه كمكهاي دولتي براي رفع مشكالت مردم انجام شده
اس��ت ،گفت :اما متاس��فانه تاكنون كمكهاي شخصي برخي افراد به
مردم زلزلهزده در محل مناس��ب خود هزينه نش��ده است .وي با بيان
اينكه منابع جمعآوري ش��ده از سوي برخي افراد تاكنون هزينه نشده
اس��ت ،بيان كرد :بايد شرايط و زمان هزينهكرد اين سرمايهها از سوي
اين افراد مورد نظارت قرار بگيرد .تجري با بيان اينكه اين كمكها در
شرايط اضطراري توسط مردم انجام شده است ،بيان كرد :حسننيت و
دلسوزي اين افراد بهطور قطع وجود دارد اما بايد اين كمكها از مجاري
رسمي به دست مردم برسد و بهطور حتم نحوه واگذاري اين كمكها
به مردم بايد طبق سازوكاري مشخص انجام شود.

به مرز سيرانبند منتقل ميشود

توسط افراد مشهور

اخبار شهرستانها
ارائه تسهيالت به 15هزار بنگاه صنعتي كشور؛
شاهينشهر معاون طرح و برنامه وزير صنعت ،معدن
و تجارت در شاهينش��هر و ميمه گفت15 :هزار بنگاه
صنعتي كوچك و متوسط دركشور تسهيالت دريافت
كردهان��د .مع��اون ط��رح و برنامه وزيرصنع��ت ،معدن
وتجارت در جلسه بررسي مشكالت اصناف شهرستان
شاهينش��هر و ميمه و برخوار گفت :براس��اس آخرين
آمار15 ،هزار واحد در كش��ور مبل��غ 110هزار ميليارد
ريال تس��هيالت دريافت كردند .رض��ا رحماني با بيان
اينكه امس��ال براساس برنامه بايد450هزار شغل ايجاد
ميشدگفت :براساس ارزيابيهاي صورت گرفته تا آخر
دي محقق ميش��ود .وي افزود :از مجم��وع 500هزار
ميلي��ارد ريال بودجهيي كه امس��ال به اي��ن وزارتخانه
اختصاص داده شده200 ،هزار ميليارد ريال براي طرح
رون��ق توليد از منابع بانكي و100هزار ميليارد ريال نيز
براي بازس��ازي و نوس��ازي صنايع در نظرگرفته ش��ده
است .قائم مقام وزير صنعت ،معدن و تجارت همچنين
از اجراي طرح جديد استاد-ش��اگردي از س��ال آينده
دركشور خبر داد و افزود :در اين طرح دولت با پرداخت
بيش��تري از حق بيمه ،به اشتغال در واحدهاي صنفي
كوچك كمك كرده و تالش ميكند تا به موازات مقابله
با ورود قاچاق كاال به كشور با اعطاي تسهيالت ،از صنايع
اش��تغالآفرين همچون پوش��اك و فرآوري سنگهاي
قيمتي حمايت كند .عليرضا بصيري فرماندار شهرستان
شاهينشهر و ميمه هم دراين نشست با اشاره به اينكه
7هزار واحد صنفي اين شهرس��تان ب��راي 16هزار نفر
ش��غل ايجاد كرده افزود :درمجموع  24اتحاديه صنفي
زيرپوشش اتاق اصناف شاهينشهر هستند كه بايد براي
رونق كسب و كارشان تسهيالت مناسب پرداخت شود.
ض�رورت راهان�دازي ب�ازار عرضه ب�ذر و نهال
كش�ور در البرز؛ الب�رز معاون وزير جهاد كشاورزي
گفت :با توجه به ظرفيتهاي باالي البرز در توليد نهال
و بذر ميتوان بازار عرضه مواد اوليه كش��اورزي و بذر و
نهال كش��ور در اين اس��تان ايجاد كرد .حسن صالحي
در بازديد از موسس��ه تحقيقاتي كشاورزي و پژوهشگاه
بيوتكنولوژي كشاورزي مستقر در كرج افزود :نميتوان
موسسههاي تحقيقاتي از فضا ،امكانات و خدمات البرز
اس��تفاده كنند اما آنچنان كه بايد به مردم اين استان
خدم��ات ندهن��د .وي با بي��ان اينكه اي��ده اوليه اين
اس��ت كه مردم البرز بتوانند از خدمات اين موسسهها
بهرهمند ش��وند ،اظهار داشت :اگر بنا باشد البرز ،قطب
علم و فناوري ش��ود بايد بتواند از ب��ازار علم و فناوري
كش��ور و دنيا اس��تفاده كند .صالحي با اشاره به اينكه
موسس��ههاي تحقيقاتي ايران در منطقه و دنيا حرفي
براي گفتن دارند ،خاطرنشان كرد :استان البرز در بخش
صنايع دارويي جايگاه ويژهيي دارد كه به همين منظور
در  3نقطه اين اس��تان ميتوان مجتمعهاي گلخانهيي
راهاندازي كرد.
مسدود شدن راه مواصالتي  ۳۰روستاي خوي
براثر ب�ارش برف؛ خوي ريي��س اداره راه و ترابري
شهرس��تان خوي گفت :براثر بارش برف راه ارتباطي
 ۳۰روس��تاي شهرستان مسدود ش��د .باقرزاده اظهار
ك��رد :براثر بارش برف كه از ديروز آغاز ش��ده اس��ت
راه مواصالتي ۳۰روس��تاي بخشهاي صفاييه ،الند و
قطور مس��دود شده اس��ت .او با بيان اينكه اداره راه و
ترابري با تمام توان براي بازگشايي راه اين  ۳۰روستا
اقدام كرده اس��ت ،تصريح كرد :راههاي اصلي و فرعي
شهرس��تان باز بوده و تردد در آن امكانپذير اس��ت.
باقرزاده با اشاره به ادامه بارشها از اواخر امروز تصريح
كرد :از شهروندان تقاضا داريم از سفرهاي غيرضروري
بپرهيزند و در صورت مس��افرت خودرو را به وس��ايل
گرمايي و زنجير چرخ مجهز كنند.
قطع  50اصله درخ�ت مثمر در كرج؛ كرج روز
پنجش��نبه ( 5بهمن) خبرهايي غيررس��مي از قطع
درخت��ان ي��ك باغ در مح��دوده كالك (ش��هرداري
منطقه  )11توس��ط نمايندگي يكي از مجموعههاي
خودروسازي منتشر ش��د .گويا اين نمايندگي براي
توس��عه فضاي كاري خود اق��دام به خريد باغ مجاور
كرده و نسبت به حصاركشي و قطع درختان اين باغ
اق��دام كرده بود .اين خبر پس از خبر قطع درختان
منطقهي��ي در گرمدره و البت��ه در اين روزهاي آلوده
بس��يار قابل توجه بود« .حس��ين ش��ريفكاظمي»،
ش��هردار منطقه  11ك��رج با تاييد اي��ن خبر گفت:
دي��روز در اي��ن منطقه بين  40ت��ا  50اصله درخت
ميوه و مثمر قطع شده است .وي افزود :گزارش اين
اقدام جمعآوري و براي پيگيري قضايي به س��ازمان
فضاي سبز ارسال شده است.
پرداخت مطالبات پيمان�كاران تا پايان بهمن
ماه؛ ش�يراز ش��هردار ش��يراز اعالم كرد كه تا پايان
ن امس��ال بدهيهاي شهرداري به بيش از 1800
بهم 
پيمانكار پرداخت خواهد شد .حيدر اسكندرپور گفت:
تا پايان بهمن ماه ج��اري ،مطالبات تمام پيمانكاراني
ك��ه طلب آنان ع��ددي كمت��ر از  100ميليون تومان
است ،پرداخت خواهد ش��د .او اضافه كرد :تدابيري از
سوي كميته تس��ويه حساب با پيمانكاران اتخاذ شده
است تا مطالبات پيمانكاراني كه بيش از  100ميليون
تومان نيز طلبكار هستند ،با برنامهريزي مشخص و در
كوتاهترين زمان ممكن تسويه ش��ود .شهردار شيراز
گفت :پرداخ��ت برخي مطالبات پيمان��كاران تاكنون
متوق��ف مان��ده بود؛ مديري��ت جديد ت�لاش خود را
براي انجام تعهدات مالي ش��هرداري انجام ميدهد تا
پيمانكاران نيز بيش از اين متضرر نشوند .اسكندرپور
در خصوص پروژههاي عمراني در حال اجرا ،گفت :نه
تنها پروژهيي با خواست شهرداري شيراز متوقف نشده
است ،بلكه تالش ميكنيم با قوت مشكالت را مرتفع
و پروژههاي عمراني را ادامه دهيم.
ارائه خدمات بهداش�تي و درمان�ي رايگان به
روس�تاهاي س�يريك؛ بندرعباس گروه پزش��كي
موسس��ه خيريه راه ايمان  ۸۵۰نفر از مردم شهرستان
س��يريك را رايگان ويزيت كردند .سرپرست موسسه
خيريه راه ايمان گفت :اين گروه پزش��كي متش��كل از
چشم پزش��ك ،متخصص اطفال ،زنان و زايمان ،قلب
و عروق ،داخلي ،تزريقات و پانس��مان و داروخانه است
كه به بيماران در روس��تاهاي دهس��تان شهيد مردان
سيريك رايگان ويزيت كردند .احمدرضا كياني افزود:
اين گروه پزشكي مدت  2روز در  2نوبت صبح و عصر
در مدرس��ه ابتدايي روستاي ش��هيد مردان به مردم و
بيم��اران منطقه خدمات درمان��ي ارائه ميدهند .وي
گف��ت :در اين مدت بيش از  ۲۱۰ميلي��ون ريال دارو
به بيماران داده ش��د .موسسه خيريه راه ايمان وابسته
به دفتر آيتاهلل سيس��تاني اس��ت كه در مناطق كمتر
توس��عهيافته خدمات بهداش��تي رايگان ارائه ميدهد.
دهستان شهيد مردان با  ۹روستا و  ۶هزار نفرجمعيت
از توابع بخش بماني شهرس��تان س��يريك است و در
فاصله  ۳۵كيلومتري شمال شرقي شهر بندر سيريك
قرار دارد.

اخبار
نبود رديف مشخص براي پرداخت
بدهي دولت به تامين اجتماعي

رييس كانون عالي بازنشستگان و مستمريبگيران
س��ازمان تامين اجتماعي گفت :متاسفانه در مصوبات
كميس��يون تلفيق مجلس نس��بت به موض��وع تامين
اجتماعي مصوباتي انجام شده كه موجب تضييع حقوق
كارگران شده است.
علياصغر بيات گفت :عدم پيشبيني رديف مشخص
در مواد بودجه سال  ۹۷كل كشور در خصوص پرداخت
بدهيهاي دولت به س��ازمان تامي��ن اجتماعي دقيقا
برخالف روح برنامه ششم توسعه است كه دولت را مكلف
كرده ساالنه حداقل ۱۰درصد از بدهيهاي انباشته شده
تامين اجتماعي را در بودجه س��االنه بگنجاند .او افزود:
تصويب بند ز تبصره  ۷بودجه  ۹۷كل كشور كه در آن
آمده است س��هم حق بيمه بخش درمان بيمهشدگان
در حس��ابي جداگانه نزد خزانهداري كل كشور منتقل
شود كامال با ماهيت و قوانين سازمان تامين اجتماعي
مغاير بوده و به صورت مستقيم استقالل مالي و اداري
س��ازمان را نشانه رفته اس��ت .گويا نمايندگان مجلس
فراموش كردهاند اموال سازمان بيتالمال نبوده و متعلق
به بازنشس��تگان و كارفرمايان اس��ت و حقالناس بوده
و ه��ر گونه دخل و تص��رف در آن غيرقانوني و خالف
شرع است و اعتراضات مستقيم را در پي خواهد داشت.
بيات به مهر گفت :نمايندگان مجلس بايد توجه داشته
باش��ند تصويب هر گونه قانوني ك��ه متضمن بار مالي
بدون به پيشبيني منابع باش��د را نميپذيرم .او تاكيد
كرد :با توجه به اتمام بررس��ي اليحه بودجه س��ال ۸۷
كل كشور در كميسيون تلفيق از نمايندگان مجلس در
صحن علني انتظار ميرود نسبت به موضوعات تامين
اجتماعي حساسيت و دغدغه داشته باشند.

كاهش سن اعتياد در كشور
تا مقطع متوسطه

س��ن مصرف مواد مخدر و ابتال به اعتياد رو به كاهش
است و حاال ديگر مس��ووالن آموزش و پرورش كه وجود
دانشآموزان معتاد را پذيرفتهاند ،بايد براي پيش��گيري از
اعتياد ،آموزش به دانشآموزان در حوزه اعتياد را گسترش
دهند .عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس به
كاهش سن اعتياد به نوجوانان در حال تحصيل در مقطع
متوس��طه اش��اره كرده و همچنين از حضور فروشندگان
مواد مخ��در در بين كاركنان كمپه��اي تركاعتياد به
عنوان معضلي دور از چشم مسووالن ياد كرده است.
روحاهلل بابايي صالح آمار 2تا 2.5ميليون جوان معتاد در
كشور را غيرواقعي دانست و به خانه ملت گفت :آمارهاي
متفاوتي براي تعداد جوانان معتاد ارائه شده است ،اما تنها
راه اعالم آمار واقعي اين قشر تعيين يك دستگاه تخصصي
اس��ت كه به عنوان مرجع اصلي به اين امر مبادرت ورزد.
نماينده بويينزهرا در مجلس شوراي اسالمي ،با يادآوري
اينكه نيروي انتظامي به عنوان عامل پيشگيري در حوزه
اعتياد ميتواند آمار دقيقي از معتادان موجود در كش��ور
ارائه دهد ،ادامه داد :متاسفانه در كشور آمار معتادان سير
صعودي در پيش گرفته است ،بنابراين ،اين امري ضروري
است كه دستگاههايي كه در اين زمينه فعاليت دارند كه
در راس آنه��ا نيز دولت قرار دارد ،ب��ا ارائه راهكاري موثر
در جهت ممانعت از گسترش جمعيت معتادان در كشور
برنامهريزي كنند.
اين نماينده مجلس دهم ،يادآورش��د :اين يك درد
مهم اجتماعي است كه سن اعتياد به نوجوانان در حال
تحصيل در مقطع متوسطه رسيده است و اين در حالي
است كه ،اين وجود اين معضل شايسته كشور اسالمي
نيس��ت ،بنابراين بايد مسووالن براي رفع آن تصميمي
اساس��ي بگيرند و اعتبارات ملي بدان تخصيص دهند.
عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعي مجلس شوراي
اسالمي ،از نبود نظارت دقيق بر كمپهاي ترك اعتياد
به عنوان يكي از عوامل رش��د آمار اعتياد در كشور ياد
كرد و افزود :س��ازمان بهزيس��تي بايد در زمينه نظارت
بر روند ترك اعتياد در كش��ور بهطور جدي وارد ميدان
ش��ود ،چرا كه هماكنون در بعض��ي از كمپهاي ترك
اعتي��اد افرادي فعاليت ميكنند كه به معتادان در حال
ترك مواد ميرس��انند ،در حالي ك��ه اين كمپها بايد
شرايط س�لامت معتادان براي بازگشت آنها به جامعه
را فراهم كنند.

طرح پابند الكترونيك
راهي براي كاهش زندانيان

طرح آزمايش��ي پابند الكترونيك ب��راي آزادي
تح��ت كنترل برخ��ي زندانيان ،س��ال  94اجرايي
ش��د اما اين طرح ك��ه قرار بود ب��راي كاهش آماز
زندانيان در كش��ور و همچنين كاهش آسيبهاي
ناش��ي از حبس ،در همه زندانها اجرايي ش��ود ،از
 2س��ال پيش تاكنون مسكوت مانده است .نماينده
نجفآباد در مجلس استفاده از پابند الكترونيكي را
از راهكارهاي موثر كاهش جمعيت زندانيان دانست
و گفت :بهتر اس��ت اين طرح تنها در مورد مجرمان
درجه  ۷و  ۸اجرايي شود.
ابوالفضل ابوترابي در رابطه با طرح حبس خانگي
مجرم��ان يا محدوده معين با اس��تفاده از ابزار پابند
الكترونيكي كه از سه سال گذشته در دستور كار قوه
قضاييه قرار گرفته است ،به خانه ملت گفت :استفاده
از روشهاي جايگزين حبس در دنيا مورد توجه قرار
گرفته و موضوع جديدي نيس��ت و اغلب كشورهاي
دنيا به اين موضوع ميپردازند.
نماين��ده نجفآب��اد ،تي��ران و ك��رون در مجلس
شوراي اسالمي ،استفاده از پابند الكترونيكي را يكي
از راهكارهاي موثر كاهش جمعيت زندانيان دانس��ت
و اف��زود :البته در اي��ن رابطه بايد ب��ا احتياط عمل
ك��رد؛ در مورد اصل اين موض��وع بحثي وجود ندارد
و امري پذيرفتني اس��ت اما در رابطه با ميزان جرايم
و مجازات آنها مش��كلي وج��ود دارد .او ادامه داد :در
واق��ع اين طرح براي مجرم��ان درجه  5به باال يعني
زنداني��ان داراي جرايم نهچندان س��نگين قابل اجرا
اس��ت در حالي كه جرايم خشن و سنگين نيز شامل
حال مجرمان درجه  5ميشود.
اي��ن نماينده مجلس دهم ،افزود :بهتر اس��ت اين
طرح در مورد مجرمان درجه  7تا  8كه مدت حبس
آنها تا 6ماه و همچنين درجه  6كه مدت حبس آنها
6ماه تا دو سال اس��ت اجرايي شود .عضو كميسيون
شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسالمي،
اف��زود :يعني در واقع اين ط��رح بايد در مورد جرايم
غيرعم��د مانن��د تصادف��ات و حوادث ناش��ي از كار
اجرايي ش��ود نه در مورد جرايم س��نگين و خش��ن
مانند سرقت و تظاهر و قدرت نمايي با چاقو.
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اقتصاد اجتماعي

تالش يك شركت پرنفوذ براي معدنكاوي در زردكوه

خطر دركمين زردكوه بختياري
ريحانه جاويدي
در س��الهاي اخي��ر فعالي��ت مع��دنكاوان هر
ب��ار گوش��هيي از طبيعت كش��ور را نش��انه گرفت،
مع��دنكاوان به بهاي تخريب محيط زيس��ت ،قلب
كوهه��ا و جنگلها را ميش��كافند و آنچه در مقابل
فعاليت اقتصادي آنها بر جا ميماند ،محيط زيستي
آلوده و طبيعتي تخريب ش��ده اس��ت ك��ه به مرور
كمرش زير بار فش��ار بولدوزره��اي معدنكاوي خم
ميش��ود .اينبار نوبت به زردكوه بختياري رس��يد،
نماد اس��تواري چهارمح��ال و بختياري ،زيس��تگاه
پلن��گ ايراني و خرس قهوهيي ك��ه از گونههاي در
معرض خطر انقراض قرار دارند و سرچش��مه اصلي
رود كارون ،اگرچ��ه در س��الهاي اخي��ر همچنان
بك��ر بودن و يكپارچگي خ��ود را حفظ كرده بود اما
اين منطقه هم از چش��م مع��دن كاوان پنهان نماند
و در چن��د روز اخي��ر ،خبرهايي مبني بر اس��تعالم
براي ش��روع فعاليت يك ش��ركت خصوصي بينام
و نش��ان در اين كوه به گوش ميرس��د .سرنوش��ت
زردك��وه و محيط زيس��ت اس��تانهاي همجوارش
در گ��رو تصميمگي��ري مس��ووالن اس��ت؛ اگرچه
اداره محيط زيس��ت اس��تان چهارمحال و بختياري
با آغاز ب��ه كار اين معدن مخالفت ك��رده ،اما هنوز
نظرنهاي��ي اداره منابع طبيعي و اداره آب منطقهيي
اس��تان اعالم نشده اس��ت و معلوم نيست در آينده
چ��ه مخاطراتي اين كوه را تهدي��د ميكند .هومان
خاكپ��ور كارش��ناس محيطزيس��ت درب��اره اخبار
منتشر ش��ده از معدنكاوي در زردكوه به «تعادل»
ميگويد« :متقاضي اين پروژه يك شركت خصوصي
اس��ت كه از اداره صنعت و معدن استان درخواست
ش��روع فعالي��ت مع��دن كاوي كرده اس��ت ،آنطور
كه به نظ��ر ميآيد از نفوذ زيادي برخوردار اس��ت،
تاكن��ون هيچ رزومهي��ي از س��اير فعاليتهاي اين
ش��ركت وجود ندارد ،معلوم نيست هياتمديره آن
چه كس��اني هس��تند و نتيجه عملكرد پيشين آنها
مشخص نيست .از طرف ديگر اين شركت وابستگي
منطقهيي ندارد و در طرحهايشان جامعه محلي نفع
و بهرهيي نخواهد داش��ت بنابراين ميتواند ،آسيبزا

محدوده مناط��ق چهارگانه حفاظت ش��ده محيط
زيست نيس��ت ،احتمال دارد تصميمگيري محيط
زيس��ت هم دچار خدشه شود .در يك دهه گذشته
ه��م فعاليتهاي مع��دن كاوي در اي��ن منطقه در
مراح��ل اوليه انجام ش��ده بود ام��ا طبيعت آثار آن
را ترميم كرده اس��ت با اين وجود س��خت بودن در
دسترسي به اين منطقه باعث شدن پروژههاي قبلي
پيگيري نشده و رها شود».

باشد .اگر اين اتفاق رخ دهد ،مصداق بارز كوهخواري
بوده و خالف تاكيد مقام معظم رهبري است».
او افزود« :طبق قانون ،مسووالن صنعت و معدن
بايد از اداره منابع طبيعي ،محيط زيس��ت و اداره
آب منطقهيي استعالم بگيرند و در صورت موافقت
تمام اين سازمانها ميتوانند به فعاليت خود ادامه
دهند اما تاكنون اداره محيط زيس��ت با اين پروژه
مخالفت كرده اس��ت اما اداره منابع طبيعي و اداره
آب منطقهي��ي تاكنون نظري درب��اره اين پرونده
ن��داده اس��ت .در صورتي كه مناب��ع طبيعي و آب
منطقهيي با پروژه موافقت كنند ،ممكن است نظر
محيط زيس��ت هم برگردد كه در اين صورت واقعا
نميتوان پيشبيني ك��رد كه چه اتفاقي براي اين

منطق��ه رخ ميدهد».خاكپور ميگويد « :زردكوه با
4هزار و 500مت��ر ارتفاع از مناطق تامينكننده آب
شيرين كشور اس��ت و در طول سال يخچال دايمي
دارد با وجود اينكه خشكس��الي باعث شده از حجم
يخچالها كم ش��ود اما هنوز هم از منابع مهم تامين
آب در منطقه اس��ت .به دليل بارش برف6 ،ماه سال
امكان تردد در اين منطقه وجود ندارد و راه دسترسي
بسته است ،اگرچه پيش از اين درخواست اين شركت
هم درخواستهاي ديگري براي معدن كاوي در اين
منطقه ارائه شده بود اما به دليل دسترسي سخت به
دليل برفگير بودن ،تاكنون به نتيجه نرسيده است و
ش��ايد به همين دليل هم اس��ت كه زردكوه تاكنون
يكپارچگي خود را حفظ كرده است».

مسووالن قانون را رعايت كنند
اين كارش��ناس محيط زيست تاكيد دارد پيش
از ه��ر تصميمي به س��رانجام محيط زيس��ت فكر
كنند ،او ميگويد« :س��ازمانها بايد بدون توجه به
قدرت اين ش��ركت ،تنها به منفعت محيط زيس��ت
فك��ر كنند ،قانون را رعاي��ت كنند .اگر معدنكاوي
در زردكوه باب ش��ود ،كوه پايداري خود را از دست
ميدهد ،حيات وحش تهديد ميشوند ،اين منطقه
زيستگاه پلنگ ايراني و خرس قهوهيي است كه هر
دو در معرض خطر انقراض هستند».
اگرچه اداره محيط زيس��ت استان چهارمحل و
بختي��اري با فعاليت اين معدن در زردكوه بختياري
مخالفت كرده اس��ت اما چون منطقه مورد نظر در

اگر پروژه در منطقه ممنوعه نباشد
با آن مشكلي نداريم
با وج��ود آنكه كارشناس��ان معتقدن��د تصميم
مس��ووالن محيط زيس��ت ممكن اس��ت در نتيجه
تصمي��م س��اير ادارات درگير در اين پ��روژه ،تغيير
كند اما مديركل مناب��ع طبيعي اداره چهارمحال و
بختياري درب��اره اين موضوع به «تعادل» ميگويد:
«س��االنه درخواس��تهاي زيادي براي معدنكاوي
به اين اداره كل ارس��ال ميش��ود اما ما در مناطق
ممنوع��ه اجازه ش��روع فعاليت معدن��ي نميدهيم.
درمناطق جنگلي ،مناطقي كه پوش��ش گون باالي
 50درصد دارد ،اجازه معدن كاوي داده نميش��ود.
درب��اره اين پ��روژه كه درخواس��ت آن براي معدن
كاوي در زردكوه ارس��ال ش��ده اس��ت ،حساسيت
خاصي وجود دارد و كارشناس��ان فني اين اداره كل
در حال بررسي ابعاد مختلف آن هستند».
او افزود« :اگر اداره محيط زيس��ت با اين پروژه
مخالفت كرده اس��ت ما هم در همين راستا حركت
ميكنيم .تا االن مجوزي داده نش��ده اس��ت و براي
رسيدگي به وضعيت اين پروژه كميته فني تشكيل
ميشود اگر در مناطق ممنوعه باشد ،درخواست رد
ميش��ود اما اگر در مناطق ممنوعه نباشد ،مشكلي
با آن نداريم .در بخشهاي داراي محدوديت هم اگر
شرايط محيط زيستي را لحاظ كنند ما نميتوانيم با
آن مخالف��ت كنيم .در حال حاضر از منطقه بازديد
نكردي��م و بعد از بازديد كارش��ناس فني ميتوانيم
نظ��ر بدهيم كه در اين منطقه ميش��ود پروژه اجرا
كرد يا خير».

احياي سازمان ملي جوانان تا نيمه سال ۹۷
از شروع دولت يازدهم در سال  ،92تالشها براي
تفكي��ك «جوان��ان» از وزارت ورزش و جوانان آغاز
ش��د؛ تالشهايي كه با وجود پيگيريهاي مس��تمر
محم��ود گلزاري بينتيجه باقي ماند تا اينكه خرداد
امسال و در آستانه انتخابات رييسجمهوري ،حسن
روحاني در يك��ي از س��خنرانيهاي انتخاباتياش،
وعده احياي سازمان ملي جوانان را داد.
مغفول ماندن موضوع جوانان در وزارت ورزش و
جوانان ،دليل عمده تالش براي اصالح يك تصميم
غلط در دولت دهم و مجلس هشتم بود.
ح��اال رييس فراكس��يون جوان��ان مجلس گفته
دولت اليحه تفكيك بخش جوانان از ورزش را ارئه
داده ،ام��ا اگر به تصويب نرس��د ،طرحي در مجلس
براي احياي س��ازمان ملي جوانان داريم كه تا نيمه
اول سال  ۹۷به نتيجه ميرسد.
فريد موسوي در همايش مجمع ملي سازمانهاي
مردم نهاد كه در ش��يراز در حال برگزاري اس��ت با
اشاره به اهميت سازمانهاي مردمنهاد جوانان ،افزود:
س��ازمانهاي مردمنهاد از دو منظ��ر مردمي بودن و
تالش��گر بودن اهميت دارند زي��را به صورت جمعي
تحق��ق اه��داف و برنامههاي خ��ود را در مدنيترين
و مردميتري��ن قال��ب دنب��ال ميكنن��د .وي ادامه
داد :س��منها در سالهاي اخير رش��د روزافزوني را

تجربه كردند و دولتي مس��تقر شد كه زمينه توسعه
و پيش��رفت س��منها را مطرح كرد .توسعه سمنها
امر صرفا ملي نيس��ت و در كش��ورهاي توسعه يافته
ه��م نقش فعال س��منها را ميبيني��م .نايبرييس
كميس��يون اقتصادي مجلس گف��ت :در صحنههاي
بينالمللي سه بازيگر اصلي يعني دولتها ،اقتصاد و
نهادهاي مردمي هستند كه به عنوان بازيگران اصلي
جامعه مدني در حوزههاي مختلف نقش ايفا ميكنند
پاس��خ به همه نيازهاي كشور صرفا با تكيه بر دولت
نميتواند ثمربخش باشد.
موس��وي اضاف��ه ك��رد :مفه��وم توس��عه امروز
گس��تردهتر ش��ده و توس��عه پايدار مدنظر است و
بدون مش��اركت مردم اين توسعه به دست نميآيد
و اگر ميخواهيم اين مش��اركت پايدارتر و مردمتر
باش��د ،س��منها هس��تند .او تاكيد ك��رد :بالفعل
كردن اس��تعداد و ظرفيتهاي انس��اني است كه با
بهرهگي��ري از اين ظرفيتهاي انس��اني كه ممكن
است به فراموشي سپرده ش��ود ،سمنها ميتوانند
اين ظرفيتها را براي ما داش��ته باش��ند .كشور ما
با اين قش��ر عظيم تحصيلكرده ،مسووليتي را براي
ما ديكته ميكند كه حتما توس��عه سمنها را بايد
فراهم كنيم.
رييس فراكس��يون جوانان مجلس اظهار كرد :با

وجود فعاليت س��منها هنوز بس��تر فعاليت آنها به
درستي تعريف نشده است .بايد نگرانيهاي نامربوط
بعضا نس��بت به حوزه س��منها و جوان��ان برطرف
كنيم و بس��تر پوياي��ي و تحرك جوان��ان را فراهم
كنيم .موسوي گفت :براي پاسخدهي به چالشهاي
اساس��ي موجود در كش��ور بايد از اين ظرفيتهاي
بيبديلي كه در اختيار ماس��ت ،بهره برد و ميتوان
ب��ا تكيه بر همين جوانان براي رفع مش��كالت آنان
برنامهري��زي ك��رد و اگر امروز ب��راي اين چالشها
تدبي��ري نش��ود مطمئن��ا اين چالشها چندس��ال
بعد بس��يار بيشتر ميشود .كش��ور بهقدري مسائل
پيچي��ده خاص خود را دارد ك��ه جوانان براي رفع
مشكالت ،خود پيشنهاد دهند و راهكار ارائه كنند.
اس��تقبال ميكنيم از ورود شما و از راهكارهايي كه
ارائه ميكنيد فراكس��يون جوانان ب��ه جد بهدنبال
توسعه فعاليت سمنها و جوانان است.
او اف��زود :يك��ي از مس��ائل ام��روز ،بحث عدم
ش��فافيت است و ش��ما برنامهيي بگذاريد و مسائل
خود را ش��فاف در اختيار مردم قرار دهيد و ش��ما
بحث شفافيت را در كشور راه بيندازيد.
ريي��س فراكس��يون جوانان مجل��س ادامه داد:
اگر س��منها در اين امر پيش��رو باش��ند ميتوانيم
ش��فافيت را در همه جاي كشور مطالبهگري كنيم

فرسايش خاك در ايران  ۲,5برابر متوسط
نايبرييس فراكس��يون محيط زيس��ت مجل��س گفت :به
زودي نشس��ت فراكس��يون با مس��ووالن محيط زيس��ت براي
بررسي وضعيت محيط زيست كش��ور برگزار خواهد شد .جبار
كوچكينژاد با بيان اينكه برگزاري نشس��ت فراكس��يون محيط
زيس��ت مجلس با مس��ووالن محيط زيست به س��بب بررسي
بودجه در كميس��يون تلفيق به تاخير افتاد ،به خانه ملت گفت:
دنبال آن هس��تيم كه با برگزاري نشس��تهايي با دستگاههاي
دولتي و بخشهاي خصوصي به مس��ائل زيست محيطي بيشتر
بپردازيم.
نماينده مردم رش��ت در مجلس شوراي اسالمي با يادآوري
اينكه حال محيط زيس��ت كشور خوب نيس��ت ،افزود :تخريب
محي��ط زيس��ت ،انق��راض حيات وح��ش ،خش��كي تاالبها و
رودخانهها ،ش��يوع معضل ريزگردها ،فرسايش خاك و افزايش
آلودگي هواي كالنش��هرها از جمله نشانههاي وضعيت بحراني
محيط زيست است.
او اظهار كرد :محيط زيس��ت از ابرچالش و معضالت اساسي
كش��ور اس��ت كه بهبود وضعيت آن بايد در دستور كار تمامي
دس��تگاهها قرار گيرد .اي��ن نماينده م��ردم در مجلس دهم ،با
تاكي��د بر اينكه محيط زيس��ت بايد س��رلوحه تمام��ي امور و
فعاليتها قرار گيرد ،گفت :متاس��فانه امروزه اغلب اس��تانهاي
كش��ور درگير معضل ريزگردها است و سالمت مردم در معرض

تهديد ق��رار گرفته در حالي كه خط قرمز محيط زيس��ت بايد
سالمت مردم باشد.
كوچكين��ژاد ب��ا انتقاد از اينكه فرس��ايش خاك در كش��ور
2.5برابر متوس��ط جهاني اس��ت ،افزود :براي حفاظت از خاك
و جلوگي��ري از فرس��ايش آن پوش��ش گياهي باي��د افزايش و
همچنين آبخيزداري و احداث سازههاي آبي در مسير سيالبها
م��ورد توجه ق��رار گيرد .نماينده مردم رش��ت در مجلس دهم،
نس��بت به وضعيت بحراني مراتع و جنگلهاي كش��ور هش��دار
داد و گف��ت :وضعيت جنگلهاي كش��ور به علت ويالس��ازي و
آفات در مرز بحران قرار داش��ته و نياز است سازمان جنگلها و
دولت براي بهبود وضعيت آنها چارهانديش��ي كنند .نايبرييس
فراكس��يون محيط زيست مجلس ش��وراي اسالمي ،با تاكيد بر
اينكه س��ازمان حفاظت محيط زيست بايد تالش بيشتري براي
حفظ و احياي تاالبها و تامين حقابه آنها داش��ته باشد ،اظهار
كرد :اين دس��تگاه بايد وظايف دس��تگاههاي ذيربط نسبت به
حفظ تاالبها را مش��خص و آنها را به س��مت انجام وظايف در
قب��ال تاالبه��ا هدايت كند؛ البته محيط زيس��ت به تنهايي از
عهده حفاظت از محيط زيس��ت برنميآيد و تمامي دستگاهها و
مردم و نهادهاي مردمي بايد همكاري الزم را داشته باشند و از
سويي بودجه مناسب نيز در نظر گرفته شده و تخصيص يابد تا
حال محيط زيست كشور مساعد شود.

شيوع آنفلوآنزا در  ۱۰استان كشور
رييس مرك��ز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداش��ت
اعالم كرد كه به دليل ش��يوع س��ه نوع آنفلوآن��زاي فصلي در
كش��ور ،گروههاي پرخطر حتما از واكس��ن آنفلوآنزا اس��تفاده
كنند.
محمدمهدي گويا درباره آخرين وضعيت ش��يوع آنفلوآنزاي
فصلي در كش��ور گفت :همهگيري آنفلوآنزا هرس��ال در فصل
س��رما در تمام دنيا از جمله كشور ما ش��ايع ميشود .از هفته
اول آذرم��اه م��وارد ابتالي آن رو به افزايش اس��ت و هر هفته
بيش��تر ميش��ود ،اما اين روندي معمول و قابل انتظار اس��ت.

در اي��ن دوره مردم با رعايت نكات بهداش��تي ميتوانند موارد
ابتال به اين بيماري و خطرات آن را به حداقل برس��د .او ادامه
داد :آنفلوآن��زا ب��راي برخي گروهها ع��وارض خطرناكي دارد و
در صورت ابتال ممكن اس��ت بستري ش��وند و از فعاليت و كار
بازبمانند .ما هرس��ال به مردم به خص��وص گروههاي پرخطر
توصيه ميكنيم كه اوايل پاييز واكسن آنفلوآنزا را تزريق كنند.
همه مردم ميتوانند از اين واكس��ن اس��تفاده كنند ،اما تزريق
آن براي افراد باالي  ۶۵س��ال ،زنان ب��اردار ،بيماران مبتال به
بيماريهاي قلبي و ريوي ،افرادي كه به دليل ابتال به سرطان

و اين را به ش��كل يك فرهنگ جا بيندازيد ۳۷ .نفر
از همكاران در مجلس زير ٤٠س��ال هس��تند و در
فراكس��يون جوانان حضور دارند .سازمان برنامه در
اين برنامه بهدرستي اقدام نكرد و گاليه جدي داريم
بودجه مختص جوانان ،اختصاص نيافت .اميدواريم
اين اعتبارات تخصيص يابد بهدنبال اين هستيم .او
تاكيد كرد:استفس��اريهيي براي قانون منع استفاده
از بازنشس��تگان ارائ��ه كرديم اما ب��ه نحوي تالش

كردند اين قانون بهدرس��تي اجرا نشود فرصتها را
در اختيار جوانان قرار دهند .نماينده مردم تهران در
مجلس گفت :دولت اليحهيي براي احياي س��ازمان
ملي جوانان ارائه كرد كه در مجلس از آن استقبال
ميكنيم .فراكسيون جوانان هم طرح ديگري براي
آن ارائه كرد كه اگر به هر دليلي آن طرح به نتيجه
نرس��يد در نيمه اول س��ال آينده وضعيت سازمان
ملي جوانان مشخص شود.

زلزلهزدگاني كه با مشكالتشان تنها ماندهاند
بخش عمدهي��ي از وظايف دولت را مردم به دوش كش��يدند
و با پرداخت پول و ارس��ال وس��ايل مورد نياز به مناطق زلزلهزده
كرمانش��اه ،به داد مردم رس��يدند ،اما براس��اس گزارشها ،تعداد
كانكسها بسيار كمتر از تعداد خانوادههاي زلزلهزده است ،بسياري
در چادر و در سرماي سخت غرب كشور زندگي ميكنند .بسياري
از امكانات بهداشتي محرومند ،هنوز بازسازي خانهها آغاز نشده و
مردم با مشكالت عديدهيي روبهرو هستند.
آنگونه كه نماينده اسالمآباد غرب و داالهو گفته ،زلزلهزدگان
بيش از گذشته نيازمند كمك و حمايتهاي مردمي هستند.
حشمتاهلل فالحتپيشه با انتقاد از اينكه وضعيت خدماترساني
به زلزلهزدگان كرمانش��اه مطلوب نيست و خدماترساني به مردم
بيشتر ش��عاري و تبليغاتي اس��ت تا عملي ،گفت :در حال حاضر
كه فضاي رس��انهيي و پوش��ش خبري از مردم زلزلهزده دور شده
است مردم با مشكالت ناشي از زلزله تنها مانده و دولت وعدههاي
تبليغاتي و شعاري خود را فراموش كرده است.
نماينده اس�لامآباد غرب و داالهو در مجلس ش��وراي اسالمي،
با بيان اينكه مجمع نمايندگان اس��تان كرمانش��اه نگران وضعيت
مردم زلزلهزده هس��تند ،اف��زود :در روزهاي نخس��ت وقوع زلزله
سران سه قوه در مناطق زلزلهزده حضور يافتند و در قالب قوانين،
مق��ررات ،امكانات و منابع موجود قول و وعدههايي به مردم دادند
كه تس��كيني بر آالم و دردهاي آنان بود اما متاسفانه تاكنون تنها

بخش اندكي از اين مصوبهها و وعدهها عملياتي ش��ده است .او با
انتقاد از اينكه مردم زلزلهزده غرب كش��ور با مش��كالت شان تنها
ماندهاند ،به خانه ملت گفت :متاس��فانه بهانهسازي ،تنگ نظري و
كارشكنيها شروع شده به نحوي كه مستاجرها وضعيت نامعلومي
دارن��د ،بانكها در پرداخت تس��هيالت براي تهي��ه اثاث منزل و
س��اخت مسكن تعلل و س��ختگيري ميكنند اين در حالي است
كه معاون اول رييسجمهور در سفر خود به اين مناطق اعالم كرد
كه س��ختترين شرايط را اعمال ميكنيم طوري كه تمامي مردم
بتوانند از اين تس��هيالت بهرهمند و برخوردار ش��وند .اين نماينده
مردم در مجلس دهم ،افزود :اثاث اغلب مردم در زلزله از بين رفته
اس��ت و مقرر شد  2ميليون تومان به صورت بالعوض و 5ميليون
تومان وام براي تهيه اثاث منزل تحت عنوان كمك معيش��ت داده
ش��ود اما متاس��فانه اعطاي اين وامها با موانعي و سختگيريهايي
روبهرو شده است.
نماينده اسالمآباد غرب و داالهو در مجلس شوراي اسالمي ،با
يادآوري اينكه مردم زلزلهزده مشكالت زيادي دارند اما مسووالن
مربوطه براي رفع آنها و ارائه تسهيالت بهانه تراشي ميكنند ،گفت:
در حالي كه مسووالن ده روز گذشته پايان استقرار كانكسها را در
استان اعالم كردهاند اما متاسفانه مردم هنوز مشكل اسكان داشته
و در واقع ح��دود 60درصد مردم نيازمند كانكس بوده و هنوز در
چادر و سرما به سر ميبرند.

تحت درمان هس��تند ،مبتاليان به نارس��اييهاي كليه و كبد،
اف��راد مبتال به ديابت كنترل نش��ده و اف��رادي كه از داروهاي
س��ركوبكننده سيستم ايمني استفاده ميكنند ضروري است
و هن��وز هم امكان تزريق آن وجود دارد .س��اير مردم به اندازه
اين گروهها در معرض خطر قرار ندارند.
رييس مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداش��ت با
بي��ان اينكه در زمان اوج آنفلوآنزا به س��ر ميبريم ،اضافه كرد:
درحال حاضر س��ه نوع آنفلوآنزا در كش��ور شايع است و همه
كش��ور درگير آن هس��تند ،اما در كرمان ،قزوين ،چهارمحال
و بختي��اري ،ته��ران ،اصفهان ،خراس��ان رضوي ،اي�لام ،يزد،
همدان و آذربايجان شرقي شديدتر است .اين سه نوع ويروس
مش��ابه يكديگر و همه آنفلوآنزاي فصلي محس��وب ميشوند و

متعلق به فصل س��رما هس��تند .ابتال به اين بيماري با رعايت
نكات بهداشتي س��اده ،اجراي توصيههاي پزشك و استراحت
در من��زل قابل پيش��گيري و درمان اس��ت .او با بي��ان اينكه
تزريق واكس��ن آنفلوآنزا همچنان موثر اس��ت ،به ايسنا گفت:
در هفتههاي اخير ش��اهد افزاي��ش ابتالي كودكان به آنفلوآنزا
هستيم .اين بيماري در كودكان عالئم متفاوتي دارد و مواردي
كه همراه با اس��هال و استفراغ است در اين گروه سني بيشتر
ديده ميش��ود .ما تاكيد ميكنيم كه پزشكان از تجوير داروي
نابجا به خصوص تركيبات ح��اوي كورتون پرهيز كنند؛ چون
ممكن اس��ت عوارض خطرناكي داش��ته باش��د .ع�لاوه بر آن
مسكني جز استامينوفن نبايد تجويز شود ،به ويژه در مواردي
كه كودكان با عالئم اسهال به پزشك مراجعه ميكنند.
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آخوندي با صدور يك ابالغيه فعاليت همزمان مهندسان در  2بخش دولتي و خصوصي را منع كرد

فسادزدايي از سپهر نظام مهندسي

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
در تازهترين ابالغيهيي كه وزير راه و شهرسازي صادر
كرده فعاليت كارمنداني كه در 9دس��تگاه دولتي اشتغال
دارند ،در سازمان نظام مهندسي ساختمان ممنوع است.
براساس بند  2اين ابالغيه از تاريخ يكم فروردين سال ،97
مهندساني كه در دولت اشتغال دارند ،بايد بين كار دولتي
و فعاليت در سازمان نظام مهندسي ساختمان تنها يكي
را انتخاب كنند و نس��بت به توديع پروانه اشتغال به كار
خويش به س��ازمان نظام مهندسي يا كارداني ساختمان
استان محل عضويت خود اقدام كنند.
صدور ابالغيه جديد وزير راه و شهرس��ازي در حالي
صورت گرفته است كه اعضاي هياتمديره سازمان نظام
مهندسي ساختمان همچنان مفاد ابالغيه  10روز پيش
آخون��دي درباره عدم دريافت ح��ق  5درصدي نظارت از
مهندس��ان ناظر را نپذيرفتهاند و طي روزهاي اخير تنش
ميان وزارت راه و شهرس��ازي و س��ازمان نظام مهندسي
به اوج خود رسيده اس��ت .اما سوالي كه در اينجا مطرح
ميشود ،اين است كه اقدامات جديد وزير راه و شهرسازي
در جهت اجرايي ش��دن چ��ه اهدافي انجام ميش��ود و
آخوندي با ص��دور دو ابالغيه جديد چه هدف يا اهدافي
را دنبال ميكند؟
ارتقاي سالمت اداري
عباس آخوندي ،وزير راه و شهرس��ازي در يادداشتي
كه پس از رسانهيي شدن اين ابالغيه منتشر كرده ،نوشته
اس��ت :اين ابالغيه خبري خوب براي اش��تغال كش��ور و
خبري خوبتر براي ارتقاي س�لامت اداري دولت است.
اگرچه اين موضوع منحصر به بازار مهندسي نيست و در
بازارهاي مختلف رواج دارد.
او اف��زوده اس��ت :اين اقدام از س��وي تم��ام مردم و
مهندسان كه در پي افزايش كارآمدي و سالمت دستگاه
اداري ،توس��عه فناوري و افزايش قدرت رقابتي مهندسي
اقتصاد ايران در برابر رقبا ،ش��فافيت در گردش اطالعات
و ارجاع كارها بر مبناي قدرت رقابت حرفهيي بنگاههاي
مهندس��ي ،ارتق��اي اخ�لاق حرفهيي و حف��ظ حقوق
ش��هروندان اعم از مهندس��ان و خري��داران خدمت آنان
هستند ،استقبال خواهد شد.
وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به آثار مثبت اجراي
اين ابالغيه بيان كرده است :اجراي اين ابالغيه بهتنهايي
قدرت خلق كار مس��تقيم براي جوانان مهندس و به تبع
آن خلق فرصتهاي ش��غلي براي فعاليتهاي وابس��ته
به مهندسي ساختمان اس��ت ،زيرا توسع ه اشتغال از راه
پولپاشي فراهم نميش��ود و راهكار خلق زمين مساعد
براي بالندگي مهندسان است .آخوندي در ادامه با اشاره
ب��ه دليل اصلي صدور اين ابالغيه اش��اره و تصريح كرده

فعاليت اعضاي هياتمديره تا پايان تصدي در دوره جاري
در قانون نظام مهندس��ي و كنترل ساختمان ايران رشتههاي اصلي عبارتند
از :عمران ،معماري ،شهرس��ازي ،ترافيك ،تاسيسات برقي ،تاسيسات مكانيكي،
نقشهبرداري و بر اساس متن ابالغيه جديد وزير راه و شهرسازي اين مهندسان
بايد از ابتداي س��ال آينده درباره ادامه فعاليت در سازمان نظام مهندسي و كار
در ادارات دولتي تصميم سختي بگيرند.
اما  9دس��تگاهي كه مش��مول اين تغيير خواهند شد ،ش��امل :وزارت راه و
شهرس��ازي ،كشور ،نيرو ،نفت و ش��هرداريها ،بنياد مس��كن انقالب اسالمي،
اس��ت :تجرب ه طوالني در حوزه سياس��تگذاري نشانگر
آن اس��ت تا زماني كه منافع متع��ارض فراروي كاركنان
دستگاههاي دولتي ،شهرداريها و ساير نهادهاي عمومي
فراهم است ،نبايد انتظار سالمت اداري ،شفافيت و كارايي
مبتني بر رقابت را داشتهباشيم و تا وقتي امكان استفاده
از ران��ت قرار گرفتن در دو س��وي ميز وجود دارد ،امكان
لغزش هم فراهمآور است .او ابالغيه منع مداخله كارمندان
دولت در ارائه خدمات مهندس��ي س��اختمان را يك گام
بنيادين در جهت شكلگيري بازار متكي بر دانش ،كارايي
و رقاب��ت حرفهيي دانس��ته و اظهار كرده اس��ت :اجراي

ش��وراهاي شهر و روستا ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و دبيرخانه شوراي
عال��ي مناط��ق آزاد ،تجاري ،صنعتي و ويژه اقتصادي هس��تند .البته وزير راه و
شهرس��ازي در بن��د  3اين ابالغيه عنوان كرده اس��ت كه اعض��اي هياتمديره
بازرسان ،شوراي انتظامي و هيات رييسه گروههاي تخصصي سازمانهاي نظام
مهندسي يا كارداني ساختمان استانها تا پايان تصدي در دوره جاري ميتوانند
صرفا به تصدي مس��ووليتهاي خود ادامه دهند و در انتخابات و انتخاب اركان
فوق از دوره آتي به بعد رعايت موضوع اين دستورالعمل الزامي است.

اين ابالغيه منجر به شكلگيري كسبوكارهاي نوبنيان
(استارتآپهاي) مهندسي ساختمان توسط مهندسان
جوان و افزايش فرصتهاي شغلي است.
بهترين گروه براي اجراي اين ابالغيه
پس از انتشار ابالغيه جديد وزير راه و شهرسازي درباره
منع فعاليت كارمندان دولتي در سازمان نظام مهندسي،
حام��د مظاهريان معاون مس��كن و س��اختمان وزير راه
و شهرس��ازي هم يادداش��تي را منتش��ر كرد و به دفاع
تمامقد از تصميم جديد آخون��دي پرداخت و آن را آغاز

اعتراض شديد شهرداري به هيات ويژه گزارش ملي پالسكو
محمدتق��ي احمدي ،رييس هيات ويژه گزارش ملي پالس��كو در
ارزيابي نتيجه گزارش ملي حادثه پالسكو گفت :رضايت شخصي من
از نتايج گزارش ملي حادثه پالس��كو حدود  ۵۰الي  ۶۰درصد اس��ت.
ما توقع يك حركت و پش��تيباني مالي ،اجرايي و مديريتي داشتيم تا
س��ازمانها را مكلف كند در يك محدوده زماني مش��خص به وظايف
تعيين ش��ده ،عمل كنند كه هنوز شاهد چنين حركتي نيستيم .هر
چند برخي از س��ازمانها به صورت خودجوش اين حركت را ش��روع
كردند .س��ازمان آتشنشاني هم تغييراتي در ساختار خود صورت داد
ولي اليحه مديريت يكپارچه شهري مدتي است در مجلس باقي مانده
و هيچ جنب و جوشي براي اينكه اين اليحه به نتيجه برسد تا بتوان
شهرهاي بزرگ را نجات داد ،وجود ندارد.
وي ادام��ه داد :اكن��ون مس��اله اي��ن اس��ت در م��ورد ايمني
ساختمانهاي ناايمني كه شناسايي شدهاند بايد چه كار كرد؟ تهيه
يك دستورالعمل با بهره اقتصادي براي تامين ايمني با مسائل فني
ساده ،مهمترين بخش��ي بود كه كليد خورده و در مركز تحقيقات
راه و شهرس��ازي مس��ائل آن درحال پيش��رفت است تا نيمه سال
آينده اين پيشنويس منتش��ر خواهد ش��د تا هيچ كس نگويد در
مورد ايمنس��ازي بالتكليفم و اين سند نس��خهيي خواهد بود كه
همه به راحتي ميتوانند از آن اس��تفاده كنن��د .وي با بيان اينكه
درخصوص مقصران هيچنوع محافظهكارياي از س��وي ما صورت
نگرفت ،افزود :وقتي گزارش منتشر شد بهشدت از سوي شهرداري
كه به عنوان رده اول مقصر ش��ناخته ش��ده بود مورد اعتراض قرار
گرفتيم .اما واقعيت اين اس��ت كه ما دادگاه و دادستان نبوديم كه
بتوانيم كيفرخواس��ت تهيه كرده و آن را به دادگاه بفرس��تيم .قوه
قضاييه در اين خصوص گزارشهايي را تهيه كرد و براساس مشورت
كارشناسي و تخصصي به ما اعالم كردند كه خودشان اقدام خواهند
كرد .وي در پاسخ به اينكه هنوز در افكار عمومي ابهاماتي وجود دارد
براي مثال آيا نميش��د با دستور تخليه سريعتر جان آتشنشانها
را نجات داد ،گفت :ما به همه مس��ائل ج��واب داديم ،ابهاماتي كه
درخصوص فرماندهي آتش وجود داشت به خاطر نبود يك پروتكل
تصميمسازي در شرايط ريزش بود اينكه همه پرسنل آموزش ديده
و توجيه باش��ند كه با توجه به شرايط حاد ساختمان چه وظايفي
به عهده داشتند و فرماندهي آنها با كمك اين پروتكل بتواند تصميم
بگيرد به دليل نبودن آموزش و مهارتهاي تصميمسازي مديريتي
رخ نداد و در گزارش هم به آن اشاره شد .نيروهاي آتشنشاني همه
از روي فداكاري و ايثار عمل ميكردند نه از روي يك پروتكل علمي
و مهارتهاي كار گروهي.

قابليت پيگيري ضعف فرماندهي عمليات
همچني��ن مهدي هداوند ،عضو هيات ويژه گزارش ملي بررس��ي
حادثه پالسكو درباره چگونگي پيگيري ضعف فرماندهي عمليات در
ابتداي وقوع حادثه پالس��كو به عنوان يك ضعف بارز در اين حادثه از
نظر قانوني و قضايي گفت :در قانون اساس��ي مبحثي داريم به اس��م
«حق دادخواهي» كه براساس آن هر فردي اين حق مسلم را دارد كه
اگر فكر ميكند در موردي حقي از او تضييع ش��ده به مراجع قضايي
مراجعه و طرح شكايت كند و دادگاهها نيز مكلف به رسيدگي هستند
كه اين حادثه نيز از اين قانون مستثنا نيست.
به گزارش ايلنا ،مهدي هداوند در مورد ابعاد حقوقي حادثه پالسكو
گفت :از نظر حقوقي نخستين كسي كه مسووليت نگهداري و حفاظت
از س��اختمان را بر عهده دارد ،مالك است .چه براساس قانون مدني و
چه از منظر قانون تملك آپارتمانها ،مسووليت اساسي براي حفاظت
از ه��ر مل��ك به نحوي كه اين ملك منجر به بروز آس��يب به ديگران
نش��ده و براي ديگران خط��ري ايجاد نكند؛ چه براي س��اكنان ،چه
مراجعهكنندگان يا هر فرد ديگر! مس��ووليت متعلق و مرتبط با مالك
اس��ت كه ميتوان از آن به عنوان ضلع اول مثلث مسووالن در حادثه
پالس��كو نام برد .اين حقوقدان افزود :بس��ته به اينكه ملك كجا قرار
گرفته و چه كاربري دارد ،س��ازمانهاي ديگر هم ميتوانند مس��وول
شناخته شوند و قانونا مس��ووليت ثانوي براي آنها مطرح ميشود .به
طور مثال اگر ساختمان در شهر قرار گرفته باشد ،مسووليتهايي براي
ش��هرداري مطرح و به تبع آن ،اين مس��ووليت تا حدودي نيز متوجه
ش��وراي شهر ميشود چراكه شوراي شهر هم نهاد قانونگذار در حوزه
شهري و هم نهاد ناظر بر شهرداري است .هداوند با اشاره به مسووليت
مش��ترك شهرداري و شوراي شهر در چنين موردي گفت :شهرداري
اگر بينند كه ساختماني ايمني مشروط دارد به اين معني كه فقدان
ايمني در آن مشهود ،آشكار و قابل مالحظه است و اين احتمال وجود
دارد كه ديگران را در معرض خطر قرار داده يا به آنها آسيب برساند،
موظف اس��ت ابتدا اخطارهايي را به مالكان بدهد و در ادامه اگر مالك
يا مالكان اقدامي نكردند ،ملكف اس��ت كه وارد عمل ش��ده و نسبت
ب��ه رفع خطر از س��اختمان اقدام كند .اين عضو هي��ات ويژه گزارش
ملي بررس��ي حادثه پالس��كو ادامه داد :در اين بين شهرداري پس از
انجام اقدامات براي رفع خطر از ساختمان ،هزينههاي صرف شده را به
اضافه ۱۵درصد آن از مالك دريافت ميكند .افزون بر اين ش��هرداري
دو س��ازمان تخصصي ني��ز زيرمجموعه خود دارد كه يكي س��ازمان
آتشنشاني است و ديگري سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر
تهران كه آنها هم مسووليتهايي از اين جهت دارند.

انتقاد از بالتكليفي طرح جامع حمل و نقل تهران
دبير ش��وراي عالي هماهنگي ترافيكي شهرهاي كشور با اشاره به
اولويتهاي كاري حوزه حمل و نقل شهرداري تهران گفت :طرح جامع
حمل و نقل شهر تهران تا اين لحظه بالتكليف باقي مانده و اين شهر
يك طرح جامع حمل و نقل بهنگام و مصوب ندارد.
به گزارش ايس��نا ،پوريا محمديانيزدي افزود :آخرين بار در سال
 1389ش��وراي عالي ترافيك در مهلتي يك ساله ،شهرداري تهران را
مكلف كرده بود كه طرح جامع حمل و نقل ترافيكي تهران را بازنگري
و براي تصويب به ش��وراي عالي ترافيك ارسال كند اما تاكنون طرح
بهنگام و آمادهيي در دستور كار شوراي عالي ترافيك قرار نگرفته است.
وي ادامه داد :تمام موضوعات ترافيكي تهران ميتوانس��ت در دل
اي��ن طرح جامع ديده ش��ود و به نوعي آينده حم��ل و نقلي تهران را
رقم بزند .همچنين از دل اين طرح جامع ميتوانس��ت طرح ش��بكه
ريلي ش��هر تهران نيز استخراج شود .درحال حاضر كه خطوط  6و 7
مترو عمليات اجرايي خود را پيگيري ميكند ،تهران براي آينده برنامه
مصوبي در حوزه ريلي ندارد .درحالي كه اين يك نياز جدي شهر تهران
است .بيترديد تهران بايد شبكه ريلي منسجمي داشته باشد .درحالي
كه امروز شبكه ريلي مصوبي در آينده تهران پيشبيني نشده است .از
اين رو شهرداري تهران بايد در نخستين فرصت مطالعات جامع خود
را بهنگام كند و براي تصويب به تنها مرجع تصويب طرحهاي مطالعات
حمل و نقل شهرهاي كشور يعني شوراي عالي ترافيك بياورد.
محمديان تاكي��د كرد :درحال حاضر تهران  8خ��ط مترو دارد و
صحبتهاي��ي درخصوص خطوط 9و 10و خطوط اكس��پرس مطرح
ميش��ود كه همگي در حد گمانهزني و مطالعه هس��تند و هيچ يك
مستندات قانوني يا مصوبات الزم را ندارند همچنين بايد بحث ريلي-
حومهيي شهر تهران نيز تعيين تكليف شود.
وي گفت :امروز سيل ورود خودروها به تهران از شهرهاي اقماري
بس��يار زياد اس��ت درحالي كه اگر ش��بكه ريلي حومهيي منسجمي
در تهران داش��ته باش��يم همانند آنچه در تهران تا كرج ايجاد ش��ده،
ميتواند تاثير بسزايي داشته باشد و بايد در ساير شهرستانهاي تهران
نيز قطار حومهيي ايجاد ش��ود .تا مديريت ترددها از طريق قطارهاي
حومهيي اعمال شود .دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيكي شهرهاي
كشور با اشاره به لزوم ساماندهي حمل و نقل بار در شهر تهران گفت:
بايد طرح جامع حمل بار ش��هر تهران هر چه سريعتر در دستور كار
ش��هرداري تهران قرار گيرد و بع��د از انجام مطالعات الزم به تصويب
برس��د .موضوع ديگر ساماندهي موتورسيكلتها در سطح شهر است
كه امروز معضالت و پيامدهاي ترافيكي همچنين پيامدهاي زيس��ت
محيط��ي امنيتي و اجتماعي را براي تهران ب��ه همراه دارد .بيترديد

آخرين تغييرات طرح ترافيك جديد پايتخت

افشين حبيبزاده ،معاون نظارت شوراي شهر تهران ،ري
و تجري��ش جزئيات و آخرين تغييرات طرح ترافيك جديد
پايتخت را تشريح كرد.
به گزارش ايس��نا ،حبيبزاده گفت :طرح پيش��نهادي
معاونت حمل و نقل با طرحي كه در شوراي ترافيك مصوب
شد ،تفاوتهايي دارد.
وي در تش��ريح تفاوته��اي طرح پيش��نهادي و طرح
ترافيك مصوب با بيان اينكه معاونت حمل و نقل و ترافيك
شهرداري تهران پيشنهاد داده بود كه زون زوج و فرد حذف
و تبديل به زون دوم شود ،گفت :بر اين اساس طرح ترافيك
نيز به زون مركزي تبديل ميشد و هر خودرويي با ورود به
زون زوج و فرد بايد عوارضي با يك ضريب مشخص پرداخت
ميكرد و ب��ا ورود به زون طرح ترافيك عوارضش بيش��تر
ميش��د كه اين پيش��نهاد معاونت حمل و نقل در شوراي
ترافيك تغيير كرده اس��ت .به گفته معاون نظارت ش��وراي
شهر تهران در ش��وراي ترافيك پايتخت مقرر شد كه زون
زوج و فرد همچنان به قوت خود باقي بماند و تغييري نكند.

وي همچنين گفت :پيشنهاد شده كه در مرحله اول تا 3ماه
طرح ترافيك جديد تنها در محدوده طرح ترافيك اجرا شود
و در صورت موفقيت به زون زوج و فرد هم تسري يابد.
وي با بيان اينكه عوارض از خودروها براساس يك فرمول
تعيين ميش��ود ،گفت :در اين فرمول يك عدد ثابت وجود
دارد كه عدد پيشنهادي معاونت حمل و نقل 20هزار تومان
است همچنين ضرايب ديگري همچون ضريب مكان ،زمان،
آاليندگي و ...نيز وجود دارد.
حبيبزاده ب��ا بيان اينكه يك��ي از ضريبها در فرمول
تعيين نرخ ع��وارض منطقه ترافيكي اس��ت ،گفت :بر اين
اس��اس ورود ب��ه مح��دوده زوج و فرد ضري��ب  0.5دارد و
ورود به زون طرح ترافيك ضريب  1.5دارد .همچنين براي
تعيين ضريب زمان ،زمان به  3قس��مت قبل از ساعت ،10
ساعت10تا 16و بعد از ساعت  16تقسيم شده و مالك نيز
در اين ضريب ساعت ورود و خروج است .در تعيين ضريب
آاليندگ��ي ،افرادي كه معاينه فني برتر دارند ،ضريب كم و
افرادي كه معاينه فني عادي دارند ،ضريب باالتري پرداخت

فصلي نوين در ارتقاي سالمت اداري در حوزه ساختمان
و نظام مهندس��ي دانست .البته مظاهريان در زمان ابالغ
تصميم وزير راه و شهرس��ازي درب��اره عدم دريافت حق
نظارت از مهندس��ان ناظر و آغاز چالشه��ا ميان وزير و
رييس سازمان نظام مهندس��ي ساختمان كل كشور در
كنار آخوندي ايستاد و اجراي اين ابالغيه را نوعي از حق و
حقوق مهندسان ناظر دانست.
اما اعالم حمايت معاون وزير راه و شهرسازي از ابالغيه
جديد آخوندي و اج��راي آن ،از ديدگاه يك مقام دولتي
اس��ت و بايد صداي مهندسان ساختمان و اعضاي فعال

در اين سازمان هم شنيده شود و ميزان درستي تصميم
وزير راه و شهرس��ازي محك زده شود .در واقع در حالي
كه هدف وزير در راستاي ارتقاي سالمت اداري بوده است
ام��ا موضوعي كه در زمان صدور ابالغيه پيش��ين وزارت
راه و شهرس��ازي درباره ع��دم دريافت حق  5درصدي از
مهندس��ان ناظر موجب اعتراض و انتقاد اعضاي سازمان
نظام مهندس��ي ش��د ،نبود هيچگونه رايزن��ي با اعضاي
س��ازمان نظام مهندس��ي براي صدور اين ابالغيه است.
به عبارت ديگر حتي اگر اجراي اين تصميمات به س��ود
اعضا بوده و به كمرنگ شدن فساد اداري در سازمانهاي
نظام مهندس��ي و همچنين شاغل شدن حجم بااليي از
مهندسان بيكار شود ،اما سهم مهندسان و فعاالن حوزه
ساختمان براي حضور در تصميماتي كه براي آنها نقش
حياتي دارد بايد ديده شود.
س��عيد غفراني به عنوان يكي از اعضاي سازمان نظام
مهندس��ي كه مدتي هم در كسوت رييس اسبق سازمان
نظام مهندس��ي اس��تان تهران فعاليت ميك��رد ،درباره
ابالغي��ه جديد وزير راه وشهرس��ازي مبني بر ممنوعيت
فعاليت مهندسان ساختمان فعال در  9دستگاه دولتي در
سازمان نظام مهندسي به «تعادل» ميگويد :اين تصميم
براي مهندسان ناظر مناس��ب است .اما براي مهندساني
ك��ه در بخشهاي ديگر فعاليت ميكنن��د ،لزومي ندارد
زيرا كار نظارت بر س��اخت و ساز ساختمان يك فعاليت
مستمر مهندسي است .غفراني ميافزايد :مهندسان ناظر
بايد زمان بسياري را براي انجام نظارت اختصاص دهند،
بر همين اساس كارمندان دولت كه روزانه زمان بسياري
را در ادارات س��پري ميكنن��د ،نميتوانند فعاليت دقيق
نظارتي بر ساختمان داشته باشند و اين ابالغيه ميتواند
به بهبود ساخت و ساز بينجامد .او ادامه ميدهد :البته در
شرايطي كه دولت اقدام به محدودكردن فعاليت كارمندان
ميكند بايد به فكر پرداخت حقوق تمام و كمال مهندسان
ناظر هم باش��د يعني اگر مهندس فعال در ارگان دولتي
تصميم به ادامه فعاليت در سازمان نظام مهندسي گرفت
با مشكل عدم پرداخت حق وحقوق خود مواجه نشود.
به گفته اين عضو س��ازمان نظام مهندس��ي ،اگرچه
فعاليت مهندس��ان ناظ��ر در ادارات دولتي عمال موجب
كاهش كيفيت نظارت ميش��ود ،اما در ساير بخشهاي
مهندس��ي ساختمان با اين مش��كل مواجه نيستيم و به
عنوان نمونه مهندس��اني كه در بخ��ش طراحي فعاليت
ميكنند ،ميتواند در ادارات دولتي فعاليت كنند چون اين
فعاليتها ،فعاليتهاي مستمر مهندسي نيست.
غفراني بيان ميكند :با توجه به اينكه اغلب مهندسان
ساختمان در 9دستگاه اعالم شده حضور دارند ،ممنوعيت
كارمندان س��اير ارگانها براي حضور در س��ازمان نظام
مهندسي و فعاليت در اين سازمان ضروري نبوده است.

ميكنن��د .نرخ ضرايب در بدتري��ن حالت به حدود 36هزار
تومان ميرسد.
حبيبزاده با بيان اينكه در تغيير دوم پيشنهاد معاونت
حمل و نقل اين بود كه مجوزهاي ورود يا همان سهميهها
حذف ش��ود ،گفت :درحال حاضر حدود 105هزار سهميه
داده شده كه پيشنهاد شده اين عدد سهميهها به  63هزار
مجوز كاهش يابد هر چند كه پيشنهاد معاونت حمل و نقل
شهرداري اين بود كه كال سهميهها حذف شود .وي با بيان
اينكه براساس طرح فعلي تا سقف 125هزار خودرو ميتوانند
وارد محدوده ش��وند كه غير از چند روز خاص اين س��قف
پر نش��ده اس��ت ،گفت :اين درحالي است كه كه 105هزار
سهميه ساالنه و روزانه وجود داشت و حدود 10هزار كارت
شناور نيز منتشر شده بود كه در مجموع 125هزار خودرو
ميتوانس��تند وارد محدوده شوند كه در ش��وراي ترافيك
تصويب ش��د و به دليل اينكه برخي خودروها الزام به ورود
به محدوده طرح ترافيك را دارند اين مجوزها باقي بماند اما
عددش به  63هزار سهميه كاهش خواهد يافت.

بايد در حوزه ساماندهي موتورسيكلتها ،شهرداري تهران با هماهنگي
پليس و با فراهم كردن زيرساختهاي مورد نياز برنامه جامع و دقيقي
را اجرا كند.
مديريت پارك حاشيهاي
وي مديريت پارك حاش��يهيي در تهران را يكي از الزامات حمل و
نقلي تهران خواند و ادامه داد :مديريت پارك حاش��يهيي از ابزارهاي
كنترل ترافيكي در معابر حس��اب ش��ده و باعث ميش��ود توقفهاي
بلندمدت از حاشيه معابر كنار برود و تبديل به توقفهاي كوتاهمدت
ش��ود تا به اين ترتيب ظرفيتهاي معابر به نحو بهينه مورد استفاده
قرار گيرد .در گذش��ته تجربه پاركبانها را با مش��كالتي كه به همراه
داش��ت در سطح شهر تهران ديديم اما نهايتا صورت مساله پاك شد
و امروز خيابانهاي تهران بدون مديريت فضاهاي پارك حاشيهيي به
صحنهيي زشت تبديل شده كه زيبنده اين شهر نيست .اين درحالي
است كه ما تجربههاي موفقي در ساير شهرهاي كشور همچون مشهد،
اصفهان و همدان را داريم.
وي افزود :ش��هر تهران هنوز طرح نهايي خود را ارائه نكرده و نياز
است كه هر چه سريعتر طرح موثري براي ساماندهي فضاهاي پارك
حاش��يهيي ارائه شود تا به اين ترتيب شهرداري تهران بتواند روزانه از
درآمدي كه در اين حوزه وجود دارد ،استفاده كند.
محمديان با اشاره به مديريت فضاهاي نمايشگاهي در شهر تهران
افزود :در يك صدو س��يو س��ومين جلسه ش��وراي عالي هماهنگي
ترافيكي شهرهاي كشور مصوبهيي داشتيم كه براساس آن بايد شوراي
ترافيك تهران به همراه ش��هرداري تهران تقوي م مراكز نمايش��گاهي
اين ش��هر را بداند و ش��وراي ترافيك تهران از برگزاري نمايشگاههاي
پر مخاطب در محلهايي همانند نمايش��گاه سئول ،مصلي و بوستان
گفتوگو كه ش��بك ه بزرگراهي ته��ران را تحت تاثير ق��رار ميدهد،
جلوگيري كند و برگزاري چنين نمايشگاههايي را جمعآوري كند و به
محل ديگري كه مانند شهر آفتاب خارج از تهران است ،انتقال دهد.
احياي سرويس ادارات در تهران
وي با تاكيد بر لزوم احياي س��رويس ادارات در سطح شهر تهران
براي كاهش ترافيك و آلودگي هوا گفت :بايد بحث احياي س��رويس
ادارات پيگيري ش��ود و نياز اس��ت در اين حوزه ش��هرداري تهران از
ظرفيت سازمانهاي تاكسيراني خود همانند آنچه در سرويس مدارس
اتفاق افتاده ،بهره بگيرد و براي احياي سرويس ادارات نيز اقدام جدي
صورت بگيرد.

آگهي مزايده اموال غير منقول (اسناد رهني)
به موجب پرونده اجرائي کالس��ه  9500335شش��دانگ پالک  294فرعي از 1فرعي  138اصلي
بخ��ش يک حومه کرمانش��اه ذيل ثب��ت  16095صفحه  521دفتر  1/72به آدرس :کرمانش��اه-
الهيه -بلوار ش��اهد -کوي نش��اط -مقابل پارک س��عدي -به اش��تراک برق  77918بنام سازمان
عمران اراضي موات ش��هري صادر و تس��ليم س��پس معالواسطه طبق س��ند قطعي -128751
 77/8/28دفتر  23بنام غالمرضا رضايي گوهر چقايي منتقل شده است طبق سند رهني شماره
 1393/5/29-191057دفترخان��ه  23کرمانش��اه در رهن بانک س��ينا ق��رار گرفته و طبق نظر
کارش��ناس رس��مي به مبلغ  16/169/000/000ريال ( معادل يک ميليارد و شش��صد و شانزده
ميلي��ون و نهصد هزار تومان) ارزيابي ش��ده و ملک مذکور داراي مس��احت عرصه  455مترمربع
و اعياني ان ش��امل يک طبقه پارکينگ و هفت طبقه مس��کوني جمعا به مساحت حدودا 2280
مترمرب��ع که داراي اس��کلت بتني بوده و در زمان بازديد عمليات س��اخت اس��کلت و س��قف و
ديوارچيني انجام ش��ده همچنين اجراي اندود گچ و خاک تمام طبقات به اس��تثناء طبقه آخر و
همکف انجام گرديده است و اجراي لولهکشي برق نيز انجام گرفته لذا با در نظر گرفتن موقعيت
ملک و پيشرفت فيزيکي آن ارزش ريالي ملک در زمان بازديد به مبلغ  16/169/000/000ريال
معادل يک ميليارد و ششصد و شانزده ميليون و نهصدهزار تومان اعالم ميگردد حدود اربعه بنا
به اعالم دفتر امالک به مس��احت  455مترمربع ش��ماال به طول  13متر به پالک  4فرعي و شرقا
ب��ه ط��ول  35متر به قطعه  3تفکيکي و جنوبا به طول  13متر به خيابان  25متري و غربا بطول
 35مت��ر به قطعه  5تفکيکي پالک فوق از س��اعت  9الي  12روز دوش��نبه مورخ  96/11/30در
دايره اجراي ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه واقع در بلوار بنتالهدي روبروي فرمانداري
شهرس��تان کرمانشاه از طريق مزايده به فروش ميرسد مزايده از مبلغ  16/169/000/000ريال
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا فروخته ميشود الزم به ذکر است پرداخت بدهيهاي
مرب��وط به آب -برق –گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اش��تراک و مص��رف در صورتي که مورد
مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهيهاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از

ايرانشهر
تحويل 12فروند  ATRبه ايران
در سال جاري ميالدي

مديرعامل شركت هواپيماس��ازي  ATRابراز اميدواري
كرد ،تشديد تنشها بين ايران و امريكا ،مانع از رابطه تجاري
اين ش��ركت با تهران نش��ود .به گزارش پايگاه خبري وزارت
راه و شهرس��ازي ،شركت  ATRدر س��ال  ۸ ،۲۰۱۷فروند
هواپيم��اي توربو پراپ تحويل ايران داده و قصد دارد تا پايان
امس��ال  ۱۲فروند ديگر به اين كشور تحويل دهد .تسنيم به
نقل از پايگاه خبري اير ترانسپورت ورلد نوشت ATR :بعد از
اجراي برجام و لغو تحريمها توانست ،قرارداد فروش هواپيما
به شركت ايراناير را به امضا برساند .اما نارضايتي دولت ترامپ
از توافق احتماال ادامه تحويل هواپيماهاي اين شركت اروپايي
به ايران را در معرض ريس��ك قرار داده اس��ت .با اين وجود
كريستين شرر مديرعامل ش��ركت  ATRاميدوار است كه
اين شركت اجازه داشته باشد ،كار با تهران را ادامه دهد .شرر
در اين باره گفت« :اين تحول (نوس��ازي ناوگان هوايي) براي
آنها بس��يار قدرتمند است و به صراحت ميتوان گفت كه از
نظر ژئوپليتيك و امنيتي كامال بيخطر اس��ت» .وي افزود:
«هيچ ابزاري قويتر از ارتباطات براي آزادس��ازي اقتصادي
وجود ندارد ...زماني كه آنها (ايرانيها) شروع به تحويل گرفتن
اين هواپيماها كردند ،متوجه شدند كه ميتوانند با آنها بسيار
بيش��تر (از هواپيماهاي قديمي قبلي) پ��رواز كنند ،زيرا آنها
جدي��د و قابل اعتماد بودن��د ATR» .همچنين تعدادي از
متخصص��ان را براي آموزش نحوه پ��رواز با اين هواپيماها به
خلبانان ايراني به اين كشور اعزام كرده است.

هشدار نسبت به  2گود
خطرناكپايتخت

مع��اون وزي��ر راه و شهرس��ازي با بيان اينكه س��اخت و
س��از ساختمانهاي بلندمرتبه در مجاورت پهنههاي گسلي
را صراحت��ا ممنوع اعالم كردهايم ،گفت :نس��بت به دو گود
خطرناك در مجاورت برج ميالد و در منطقه ايران زمين كه
در حريم گسل قرار دارند به شهرداري هشدار دادهايم.
محمد س��عيد اي��زدي معاون معماري و شهرس��ازي در
گفتوگو با ايلنا با اشاره به انتشار نقشه پهنههاي گسلي اظهار
كرد :هدف ما از تهيه نقش��ه پهنههاي گس��لي و ابالغ آن به
شهرداريها اين بوده كه در حريم گسلهاي پرخطر ساخت
و س��از انجام نش��ود .وي تاكيد كرد :در مصوبه شوراي عالي
معماري و شهرسازي ممنوعيت ساخت و ساز ساختمانهاي
بلندمرتبه يعني س��اختمانهاي ب��االي 12طبقه در مجاور
گس��لهاي پرخطر به صراحت اعالم ش��ده اس��ت .در اين
نقش��هها سه پهنه گس��لي پرخطر ،متوسط و كم مشخص
شدهاند كه تاكيد ما ممنوعيت در ساخت و سازها در مجاورت
پهنههاي پرخطر اس��ت .ايزدي ادامه داد :بهطور قطع نبايد
ب��راي س��اختمانهاي ويژه كه در آييننام��ه  2800تعريف
ش��دهاند ،مجوز س��اخت در اين محدودهها داده شود .از اين
رو به تمام دس��تگاههاي مرتبط اعالم كردهايم كه احداث و
اس��تقرار ساختمانهايي با كاركردهاي خاص مانند ايستگاه
فشار گاز ،پمپ بنزين ،بيمارستانها ،مدارس و ...كه باعث بروز
فاجعه هنگام بروز زلزله در پهنههاي گسلي ميشوند ،بهشدت
پرهيز كنند .معاون وزير راه و شهرسازي افزود :همچنين به
تم��ام دس��تگاههاي اجرايي اعالم كردهايم كه مقاومس��ازي
ساختمانهايي كه در حريم و مجاورت پهنههاي پرخطر قرار
گرفتهاند را مورد توجه قرار دهند.

آغاز نوسازي بافتهاي فرسوده
از شهريور ماه

سرپرست ش��ركت عمران و بهسازي ش��هري گفت :در
دهه فجر دو طرح را در شهرهاي يزد و بوشهر براساس مدل
محله سيروس تهران كلنگ ميزنيم و پيشبيني ميكنيم با
تصويب طرح ما در اليحه بودجه پيشنهادي  ۱۳۹۷از شهريور
ماه ش��اهد آغ��از برنامه ملي بازآفريني تح��ت عنوان «طرح
پيشگام» باش��يم .به گزارش ايسنا ،هوشنگ عشايري اظهار
كرد :تك تك محالتي كه قرار اس��ت در بافتهاي ناكارآمد
بازسازي شوند مشخص شده ،ابزارها و منابع مورد نياز هم در
اليحه قانون بودجه  ۱۳۹۷پيشبيني و تقديم مجلس شده
و منتظر تصويب هستيم .پيشبيني ما اين است كه شهريور
ماه اين طرح ش��روع ش��ود .بنابراين از االن تا شهريور مدلي
در نظر گرفتهايم كه به عنوان پش��توانه طرح پيشگام است.
بدين صورت ك��ه اراضي دولتي در اختيار خود را كه از قبل
خري��داري كردهايم در اختيار توس��عهگران قرار دهيم و آنها
شروع به ساخت و ساز ميكنند .عشايري درباره اينكه چه نوع
مدل اقتصادي براي توسعهگران در نظر گرفتهايد ،گفت :مدل
اقتصادي اين اس��ت كه براي زمين هيچ گونه ارزشگذاري
اوليه تعيين نميكنيم .زمين را در يك فضاي رقابتي در اختيار
توسعهگران قرار ميدهيم .آنها در اين فضا قيمت پيشنهادي
ساخت را به ما ميدهند .كسي كه كمترين قيمت پيشنهادي
را بدهد ،برنده فعاليت در آن محله خواهد شد .پس از اينكه
پروژه به اتمام رسيد ،مطالبه توسعهگر از ما ميزان هزينهيي
كه براساس قيمتها داده به اضافه ۱۸درصد سود خواهد بود.
قيمت كارشناسي خانهيي كه ساخته شده را تعيين ميكنيم
و براساس هزينهيي كه كرده به اضافه ۱۸درصد به او پرداخت
ميكنيم ،مابقي اگر چيزي باقي ماند براي دولت است اگر هم
چيزي نماند ما به هدف خود كه ارتقاي كيفيت محله است،
رسيدهايم .اگر هم توس��عهگران اضافه بر ارزش ريالي پروژه
هزينه كرده باش��ند ما به صورت نقد ي��ا غيرنقدي از اراضي
ديگر خود به آنها پرداخت خواهيم كرد .وي تاكيد كرد :با اين
روش ما عمال به توسعهگران تضمين سود ميدهيم .يعني جز
سود پيمانكارياش ۱۸درصد را تضمين ميكنيم .هيچگونه
ريسك سرمايهگذاري به آنها تحميل نميشود و فقط ريسك
فروش باقي ميماند.

اينکه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود
مازاد وجوه پرداختي بابت هزينههاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم
عش��ر و حق مزايده نقدا وصول ميگردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رس��مي گردد مزايده
روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد ضمنا بنا به اعالم بانک
بستانکار ملک مورد وثيقه فاقد بيمه ميباشد
تا ريخ انتشار96/11/7 :
رئيس اجراي اسناد رسمي کرمانشاه -عبدالقادر قادري
محکومله :پروين رنجبار فرزند قربانعلي آدرس :کرمانش��اه -فرهنگيان فاز  -2ايس��تگاه  -7کوچه 2
سلمان فارسي -پالک 16
محکومعليه :محمد آزادي فرزند مير آقا فعال مجهولالمکان
پيرو آگهيهاي منتشره در جرايد بدينوسيله به محمد آزادي فرزند ميرآقا که مجهولالمکان ميباشد
ابالغ ميشود طبق اجرائيه صادره از شعبه 12شوراي حل اختالف کرمانشاه به موجب دادنامه شماره
 9609978609200400مورخ  1396/7/23محکومعليه محکومبه الزام به تنظيم سند يک دستگاه
خودرو روا به ش��ماره انتظامي 117ق 99ايران  19در حق محکومله ميباش��د پرداخت نيم عشر حق
اجرا و نيز هزينههاي اجرائي بر عهده محکومعليه ميباشد.
بديهي اس��ت با توجه به غيابي بودن حکم اجراي حک��م غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ
تامين متناس��ب از محکومله يا ابالغ واقعي اجرائيه به محکومعليه ميباش��د لذا مفاد اجرائيه صادره
يک نوبت در اجراي ماده  73آ د م و ماده  9قانون اجراي احکام مدني در يکي از جرايد کثيراالنتشار
درج ميگردد تا ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهي نس��بت به اجراي مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير
اين صورت واحد اجراي احکام طبق مقررات نس��بت به اجراي مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايي
اقدام خواهد نمود.
دبير شعبه  12حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان کرمانشاه -فروزان منصوري

اخبار
افزايش ظرفيت توليد كاغذ

ايس�نا معاون برنامه س��ازمان گس��ترش و نوسازي
صناي��ع ايران از اضافه ش��دن ظرفيت ۲۰هزار تني توليد
كاغذ از كربنات كلسيم طي ۱۸ماه آينده بر اساس مصوبه
هيات وزيران خبر داد .ابوالفضل كيانيبختياري در ارتباط
با تصميم هيات دولت مبني بر س��رمايهگذاري در طرح
توليد كاغذ اظهار كرد :سازمان گسترش و نوسازي صنايع
اي��ران داراي دو رس��الت اصلي مبني بر توس��عه مناطق
محروم و توس��عه صنايع پيشرفته بر اساس سياستهاي
كلي اصل  ۴۴قانون اساس��ي اس��ت كه تصويب تصميم
مربوطه توسط هيات دولت در راستاي هر دو رسالت ايدرو
قرار دارد .او ادامه داد :منطقه خرامه از نقاط محروم كشور
اس��ت كه در  ۷۰كيلومتري ش��يراز قرار دارد و مردم آن
نقطه بر پايه كش��اورزي معيشت ميكنند و اين روزها به
دليل كمآبي با مشكالت عديدهيي روبهرو شدهاند .معاون
ايدرو در مورد طرح سرمايهگذاري مذكور مبني بر توليد
كاغذ از كربنات كلس��يم توسط اين س��ازمان بيان كرد:
فعاليت اين كارخانه منجر به اضافه شدن ظرفيت ساالنه
۲۰ه��زار تن كاغذ از كربنات كلس��يم را به همراه خواهد
داشت و در صورت استفاده از ساير ظرفيتها و با توجه به
بازار خريد امكان ارتقاي توليد به  ۵۰تا ۱۰۰هزار تن كاغذ
در مراح��ل بعدي طرح وجود دارد .كياني ادامه داد :كاغذ
سلولزي با قطع درختان همراه است و نيازمند مصرف آب
باالس��ت .در حالي كه كاغذ توليد شده از كربنات كلسيم
مص��رف حداقلي آب را به هم��راه دارد و  ۸۰درصد آن را
كربنات كلسيم۱۵ ،درصد آن را پلياتيلن يا پليپروپيلن و
نيز  ۵درصد آن را مواد افزودني تشكيل ميدهند ،بنابراين
اي��ن اقدام كاهش مصرف آب را به همراه انتقال فناوري و
تكنولوژي به همراه خواهد داشت .كيانيبختياري گفت:
در حال رايزني ب��ا چند بخش خصوصي متقاضي جهت
س��رمايهگذاري در طرح توليد كاغذ از كربنات كلس��يم
هس��تيم و اگر به نتيجه برسيم ،مش��اركت ايدرو در اين
ط��رح كمتر از  ۲۰درصد خواهد بود و در غير اين صورت
س��ازمان با فعاليت 100درصدي ط��رح مربوطه را پيش
خواهد برد؛ چرا كه طبق اصل  ۴۴قانون اساس��ي سازمان
گس��ترش و نوسازي صنايع ايران مجوز سرمايهگذاري به
ميزان 100درصدي در مناطق محروم را دارد.

افزايش صادرات معادن
و صنايع معدني كشور

ايرن�ا مدير كل دفت��ر صنايع معدني فل��زي وزارت
صنعت ،معدن و تج��ارت از افزاي��ش 15درصدي ارزش
ص��ادرات معادن و صنايع معدني كش��ور در  9ماه س��ال
جاري در مقايسه با مدت مش��ابه سال گذشته خبر داد.
ميكاييل عظيمي در گردهماي��ي فعاالن بخش معادن و
صنايع معدني استان اصفهان اظهار كرد :معادن و صنايع
معدني كشور در 9ماه سال جاري  5هزار و  673ميليون
دالر صادرات داش��تند كه اين رقم در مدت مش��ابه سال
گذش��ته 4هزار و 930ميليون دالر بوده است .او با اشاره
به پيشبيني 5هزار و  276ميلي��ون دالر ارزش صادرات
معادن و صنايع معدني كش��ور براي  9ماه س��ال جاري
گفت :اين برنامه  108درصد تحقق يافته است .همچنين
مقدار كل پيشبيني ش��ده براي صادرات معادن و صنايع
معدني كش��ور در سال جاري حدود 7هزار و  34ميليون
دالر است .عظيمي با اشاره به صادرات  18ميليون و 525
هزار تني معادن كش��ور در  9ماه سال جاري با افزايش 2
درصدي نس��بت به مدت مشابه سال گذشته اضافه كرد:
برنامههاي پيشبيني ش��ده براي صادرات معادن كش��ور
در اين مدت 119درصد تحقق يافته اس��ت .او با اش��اره
ب��ه تحقق 100درصدي اين برنامه تا  9ماه س��ال جاري
گف��ت :ارزش صادرات صناي��ع معدني غيرفلزي در  9ماه
سال جاري يكهزار و  340ميليون دالر است كه نسبت
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 4درصد افزايش دارد .او
خاطرنش��ان كرد :صادرات محصوالت صنايع معدني غير
فلزي در 9ماه سال جاري 15ميليون و 878هزار تن بوده
كه نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته حدود 2درصد
كاهش يافته است .او دليل كاهش صادرات صنايع معدني
غيرفلزي از نظر وزني را رفع نياز داخل كشور عنوان كرد.
همچني��ن رييس انجمن س��نگ اصفهان گف��ت :حدود
600مع��دن فعال و 2هزار واحد ف��رآوري صنايع معدني
با حدود  50هزار نيروي كار در اس��تان اصفهان مس��تقر
اس��ت .رضا احمدي افزود :معادن و صنايع معدني استان
با پنج مش��كل عمده مواجه هس��تند كه شامل افزايش
هزينههاي سوخت ،افزايش حقوق دولتي ،ماليات ،ارزش
افزوده و افزايش هزينههاي عمومي است .او با بيان اينكه
بس��ياري از مع��ادن و صنايع معدني اس��تان اصفهان با
ماشينآالت 50س��ال گذشته كار ميكنند ،تصريح كرد:
با اين ماش��ينآالت و تجهيزات فرس��وده نميتوان براي
بهب��ود صادرات و جلوگيري از خامفروش��ي كار چنداني
كرد .رييس انجمن س��نگ اصفهان با بيان اينكه قوانين
مشكلدار دست و پاي ما و مديران مربوطه را بسته است
خواهان رفع اين مش��كلها و توجه بيش��تر به نوس��ازي
تجهيزات و ماش��ينآالت معادن و صنايع معدني كش��ور
ش��د .از سوي ديگر ،رييس هيات عامل سازمان توسعه و
نوسازي معادن و صنايع معدني ايران گفت :وزارت صنعت،
معدن و تجارت در حال طراحي سيستم و راهكاري براي
حمايت بيش��تر از معادن كوچك از طريق صندوق بيمه
سرمايهگذاري فعاليتهاي معدني است .به گزارش ايرنا،
مهدي كرباس��يان افزود :طراحي اين سيستم در راستاي
ثبات سياس��تگذاري صورت ميگيرد و تا  2هفته آينده
بخش��ي از آن عملياتي خواهد شد .او با اشاره به اهميت
صن��دوق بيمه معادن نيز گفت :الزم اس��ت اين صندوق
فعالتر و س��رمايه آن بيش��تر شود .كرباس��يان با اشاره
به تالشهايي ك��ه براي افزايش س��رمايه صندوق بيمه
س��رمايهگذاري فعاليتهاي معدني صورت گرفت ،اظهار
كرد :اين موضوع وقتي به كميسيون تلفيق مجلس رفته،
حذف شد و درخواست ما از نمايندگان مجلس اين است
كه اين موضوع را پيگيري كنند .چنانچه سرمايه صندوق
بيم��ه معادن به  100تا  200ميلي��ون دالر افزايش يابد،
تحرك فوقالعادهيي در بخش معادن كشور ايجاد ميشود.
معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه هيچ
مبلغي از اين صندوق به دولت نميرسد ،ادامه داد :فعاالن
معدني كشور از افزايش سرمايه اين صندوق بهره خواهند
برد و ميتوانند براي خريد ماشينآالت ،اكتشاف و استخراج
استفاده كنند و نگراني پروانه را هم نداشته باشند .به گفته
او ،صن��دوق بيمه معادن ،پروانه فعاالن معدني را گرفته و
آنها را 100درصد تضمين ميكند بنابراين ديگر بانكها
از معادن پروانه نميخواهند و ريسك آنها به صفر درصد
ميرسد .كرباسيان با اشاره به دستور وزير صنعت ،معدن و
تجارت براي پيگيري مشكالت و راهكارهاي فعاالن بخش
معادن كش��ور ،گفت :وزير صنعت ب��ه همه معاونان خود
دس��تور داده كه با انجمنها و كميسيونهاي مختلف در
ارتباط باشند و پيشنهادها و راهكارهاي آنها براي اصالح
تعرفهها و عوارض را در تصميمگيريها درنظر بگيرند.
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صنعت ،معدن و جتارت

چانهزني با  OECDجواب داد

صعود ايران در رتبه ريسك تجاري

تعادل
روز گذش��ته براس��اس گزارش رس��مي كميته
مسوول رتبهبندي ريسك كشورهاي دنيا در سازمان
همكاريهاي اقتصادي و توسعه ( )OECDمبتني
بر تصميم آن سازمان ،رتبه اعتباري ايران به  ۵ارتقا
پيدا كرد .اين بهبود رتبه در نردبان ريسك تجاري را
ميتوان يكي از مهمترين رويدادهاي مثبت در زمينه
تجارت خارجي ايران در س��ومين سال برجام عنوان
كرد .در واقع مقامات ايراني موفق ش��دند ،سرانجام
پس از رايزنيهاي طوالني و برخي اقدامات اصالحي
در فضايي كه دونالد ترامپ به دنبال انزواي بيش��تر
ايران در عرصه جهاني است ،جايگاه ايران را از گروه
 6يعني كشورهايي با باالترين ريسك تجاري به گروه
 5يعني كش��ورهايي با ريسك متوسط تجاري تغيير
داده و بهبود ببخشند .اين رويداد مهم اثرات مثبتي
را بر روند تعامل ايران با دنيا به ويژه در عرصه تجارت
بر جاي خواهد گذاشت .نخستين اثر مثبت «كاهش
هزينهه��اي تامين س��رمايه از نظر مال��ي معموال تا
حدود ۱۰درصد» خواهد بود .اثر ديگر آن س��يگنال
مثبتي به سرمايهگذاران خارجي براي ورود به ايران
مخابره خواهد ش��د .سومين اثر مثبت اين اقدام كه
ميتوان به آن اش��اره كرد اساسا بهبود اعتبار كشور
در محافل مالي و بينالمللي خواهد بود .همچنين به
گفته متوليان صندوق ضمانت ص��ادرات ايران ،اين
اقدام «افزايش س��قف فاينانسهاي كش��ور ،كاهش
كارم��زد حق بيمه اعتبار و افزاي��ش تامين مالي» را
موجب خواهد شد.
جايگاه ايران در ريسك اعتباري
طبق تقسيمبندي سازمان همكاريهاي اقتصادي
و توسعه( )OECDكشورها از نظر ريسك به  ۷گروه
تقسيمبندي ميش��وند؛ به اين ترتيب كه گروههاي
يك و  ۲كمريس��كترين كش��ورها و گروههاي  ۶و
 ۷پرريسكترين كشورها را در برميگيرند .براساس
اع�لام  OECDدس��تهبندي ريس��ك كش��ورها
مش��خصكننده  3فاكتور«س��قف جذب س��رمايه،
هزينهه��اي بيمه اعتبار و تامين مالي خارجي» بوده
است .براساس قوانين اين سازمان دو گروه از كشورها
در اين ردهبندي قرار نميگيرند .گروه اول كشورهاي
بس��يار كوچكي هس��تند كه آمار صادرات معتبري
از آنها در دس��ترس نيس��ت و گروه دوم كشورهاي
پردرآم��د  OECDو منطقه يورو هس��تند .مابقي
كش��ورها با اس��تفاده از يك روش دو مرحلهيي به 8
دس��ته(0تا  )7تقسيم ميش��وند .در مرحله نخست،
مدل ارزيابي ريس��ك كش��ور يك ارزياب��ي كمي از
ريس��ك اعتباري كشور را براساس  3شاخص(تجربه
پرداخت ،موقعيت مالي و موقعيت اقتصادي) فراهم
ميكند .در مرحل��ه دوم ،ارزيابي كمي نتايج مرحله
قبل توس��ط متخصصان ريس��ك اعضاي OECD
به انجام ميرس��د .بر اين اس��اس دستهبندي نهايي
ريسك كشور براس��اس بحث ميان متخصصان و در
يك فرآيند اجماعي به دست خواهد آمد.
در س��ال ۲۰۰۵ميالدي ،ايران در گ��روه  ۴قرار
داش��ت اما اي��ن جايگاه با فش��ار بيش��تر تحريمها
در س��الهاي اخي��ر رفته رفته به گ��روه  ۷يعني به
گروه كش��ورهاي با ريس��ك باال تن��زل يافت؛ حتي
در مقاطع��ي ايران بدون پوش��ش ريس��ك اعتباري
نيز به ش��مار ميرف��ت .اما با اجرايي ش��دن برجام،
رتب��ه اعتباري ايران از گ��روه  ۷به  ۶تغيير كرد؛ اين
درحالي است كه به اعتقاد كارشناسان جايگاه واقعي
اي��ران بايد در گروه ۳يا  ۴قرار گيرد .اما پس از آنكه
حدود ۱۰سال رتبه اعتباري يا ريسك كشوري ايران
 ۷يعني پايينترين درجه ممكن بود از ۲س��ال قبل
سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني
اي��ران ب��ا هم��كاري وزارت امور خارج��ه و صندوق
ضمان��ت صادرات اقداماتي را ب��راي مذاكره و بهبود
رتب��ه اعتباري آغاز كرد ك��ه نهايتا با وجود مخالفت

مع��دودي از كش��ورهاي عضو ،رتبه ايران در س��ال
 2017از  ۷ب��ه  ۶صعود كرد .اين در ش��رايطي بود
ك��ه ايران تا قبل از س��ال 2007و در دولت هش��تم
موفق ش��ده بود خود را تا سطح دس��تهبندي گروه
 4اين فهرس��ت باال بياورد اما پس از آن و در جريان
اعمال تحريمه��اي بينالمللي ،ايران اندك اندك در
اين فهرست سقوط كرد.
ب��ر پايه اين گ��زارش اما از س��ال  ۲۰۱۷مجددا
رايزنيها توس��ط سازمان س��رمايهگذاري در وزارت
ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي و با هم��كاري صندوق
ضمانت صادرات به ويژه وزارت امورخارجه(س��فارت
كشورمان در اتريش) از سر گرفته شد و پس از انجام
مذاكرات الزم و تش��ريح دس��تاوردهاي اقتصادي به
ويژه موفقيتهاي حاصل��ه در انجام توافقهاي مالي
با كش��ورهاي مختلف دنيا كه خود حاكي از كاهش
ريس��كهاي سياس��ي و اقتصادي كشور است نهايتا
س��ازمان هم��كاري اقتصادي و توس��عه()OECD
موض��وع را مج��ددا مورد بح��ث ق��رار داده و رتبه
اي��ران را ب��ه  ۵ارتقا داد .كاهش رتبه ريس��ك ايران
براس��اس اطالعيه جديد( )OECDبيشتر متاثر از
بهبود شاخصهاي اقتصادي و مالي همچنين تسويه
بدهيهاي معوق به اعتباردهندگان بينالمللي است.
اي��ن بهبود رتب��ه در كاهش هزينهه��اي تامين
س��رمايه از نظر مالي معموال تا ح��دود ۱۰درصد و از
نظر جلب سرمايهگذاران خارجي و اساسا بهبود اعتبار
كشور در محافل مالي و بينالمللي بسيار موثر است.
مديرعام��ل صندوق ضمان��ت صادرات اي��ران با
اعالم اينكه رتبه ريس��ك كشوري ايران كاهش يافت
ني��ز ميگويد :قب��ل از برجام ،اقتصاد اي��ران غيرقابل
پوش��ش بيمهيي ب��ود اما با تالشهاي��ي كه صندوق
ضمانت ص��ادرات انجام داد رتبه ريس��ك كش��وري
در س��ال  2017از گروه  7به گروه  6و روز گذش��ته
26ژانويه گروه ريس��ك كش��وري اي��ران به  5تقليل
يافت .به گفته سيدكمال سيدعلي ،اثرات ارتقاي رتبه
ريسك كشوري ايران ميتواند منجر به افزايش سقف
فاينانسهاي كشور و كاهش كارمزد حق بيمه اعتبار و
افزايش تامين مالي شود .او تصميم اخير  OECDو
اين دستاورد مهم بينالمللي را در شرايطي كه امريكا
و دولت ترامپ تالشهاي زيادي براي پر ريسك نشان
دادن تجارت با ايران را در دس��تور كار خود قرار داده
يك سيگنال مثبت به س��رمايهگذاران خارجي براي
ورود به بازار ايران عنوان ميكند.
از س��وي ديگر وزير صنعت ،معدن و تجارت نيز
ضمن ابراز خرس��ندي از بهبود رتبه ريسك ايران از
 ۶ب��ه  ۵ميگويد :در ش��روع دولت تدبي��ر و اميد و
قبل از برجام گروه ريس��ك كشور به درجه  ۷تنزل
پيدا كرده ب��ود كه اين درجه هزينهه��اي زيادي را
به مراودات اقتصادي كش��ور تحميل ميكرد .بنا به
اظهارات محمد ش��ريعتمداري در تازهترين نشست
كميته ريس��ك كش��وري اتحاديه برن و با توجه به
هم��كاري نزديك صندوق ضمانت ص��ادرات با افراد
اي��ن كميته و برگزاري جلس��ات توجيهي در اروپا با
همتايان خود رتبه تازه ايران اعالم شد .همچنين او
ميافزايد :فاكتورهايي نظير آمار صندوق بينالمللي
پول ،آمار رشد ،آمار ذخاير ارزي ،پرداخت بدهيهاي
گذش��ته و نداش��تن بدهي را ارائه كرديم .س��فراي
ايران نيز از طريق صن��دوق ضمانت صادرات وزارت
صنعت ،معدن و تجارت تجهيز اطالعاتي شدند و در
كش��ورهاي مختلف با همتايان و اعضاي كميسيون
ريسك اتحاديه برن جلسه برگزار كردند.
آمارها چه ميگويند؟
از س��وي ديگ��ر بن��ا ب��ه اظه��ارات س��يدآرش
ش��هرآييني ،عض��و هياتمدي��ره صن��دوق ضمانت
صادرات چند فاكتور بر بهبود و ارتقاي رتبه ريس��ك
كش��ورها اثرگذار است كه شاخص نخست مربوط به
«مولفههاي اقتصادي و مالي» اس��ت« .نسبت بدهي

خارجي كش��ورها به جي دي پي ،نس��بت بدهي به
صادرات و مي��زان ذخاير و پوش��ش واردات» نيز از
ديگر مولفههاي اثرگذار است .به طوري كه براساس
آمارهاي اعالمي از سوي برخي نهادهاي بينالمللي
نشان ميدهد كه ايران از جايگاه مطلوبي در شاخص
مربوطه مخصوص��ا بدهي خارجي دارد .همچنين به
گفته اين مقام مسوول از ديگر متغيرهايي كه موجب
شده ايران بتواند از نردبان ريسك تجاري روند رو به
بهبود را طي كند ،ميتوان به س��ابقه خوب پرداخت
بدهي كشور اش��اره كرد؛ چراكه مطابق آمار اعالمي
بع��د از ش��دت گرفتن تهديدهاي غ��رب عليه ايران
حدود 3ميليارد دالر بدهي معوق به دنيا داش��تهايم
كه آن هم بيش��تر به دليل بس��ته ب��ودن كانالهاي
پرداخت بود .اما با گشايشي كه در فضاي پسابرجام
ايجاد ش��د ،كل بدهيها بعد از برجام تس��ويه ش��د.
ش��هرآييني بر اين باور است كه برخورداري ايران از
چنين مولفههايي موجب ش��د كه رتبه ريسك ايران
ط��ي  2مرحله بعد از برجام بهب��ود يابد .به گفته او
ش��هرآييني در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا امكان
بهب��ود رتبه در ماههاي آتي س��ال  2018را ش��اهد
خواهيم بود ي��ا خير ميگويد :اين فرآيندي اس��ت
كه هميش��ه ميتوان منتظر آن بود به شرط آنكه ما
بتوانيم مولفههاي اثرگذار را در اين زمينه نيز بهبود
ببخشيم .البته به گفته او اين اتفاق معموال سالي يك
ن رو در سال  2018دو نشست ديگر
بار ميافتد؛ از اي 
خواهيم داشت كه اتفاق خاصي در عالم سياست رخ
ندهد با توجه به كارشكنيهاي دولت امريكا ميتوان
انتظار داشت كه رتبه ايران باز هم بهبود يابد.
عضو هياتمديره صندوق ضمانت صادرات ايران
از س��وي ديگر در تحليل آماره��اي مربوط به بهبود
جايگاه رتبه ايران ميگويد :ايران براس��اس اينكه در
سال  2006رتبه  4را به دست آورده بود اما با شدت
گرفتن تحريمها در س��ال  2012ب��ه گروه  7تنزل
ياف��ت .بعد از برجام در ژوئن  2016به گروه  6و روز
گذشته به گروه  5بهبود يافت.
شهرآييني درباره تراز حساب جاري و تراز تجاري
ايران براس��اس جدول منتشر ش��ده از سوي IMF
ميگويد :تراز حس��اب ج��اري ايران ك��ه در فاصله
س��الهاي  2006و  2005معادل 16.5ميليارد دالر
بوده در سال  2017به 23.8ميليارد دالر ارتقا يافته
اس��ت .همچنين تراز تجاري اي��ران از 15.9ميليارد
دالر در س��ال  2006به 22.8ميليارد دالر در س��ال
 2017رس��يده است .او همچنين درخصوص نسبت
يدهد كه براس��اس
پوش��ش واردات ايران توضيح م 
آمار اعالمي در اين زمينه ذخاير ارزي كشور تا چند
م��اه تكافوي نيازهاي وارداتي اس��ت؛ يعني چنانچه
درآمدهاي ارزي كشور صفر شود ،ميتوان تا 19ماه
دوام بياوريم .از آن سو براساس آمار اعالمي متوسط
پوش��ش واردات كش��ورهايي كه در گ��روه (2يعني
كشورهايي با كمترين ريسك) قرار دارند 12.3درصد
عنوان ش��ده اس��ت .از اين رو بنا به اظهارات او ايران
را ميتوان كم بدهيترين كشور جهان دانست .عضو
هياتمديره صن��دوق ضمانت صادرات با اش��اره به
نسبتهاي بدهي ايران نيز ميگويد :براساس آخرين
آمار اعالمي از س��وي نهادي مربوط نس��بت بدهي
خارجي ما به خدمات از 4.4درصد در سال  2006به
1.6درصد در سال  2017كاهش يافته است.
همچني��ن نس��بت بده��ي خارج��ي ب��ه توليد
ناخال��ص داخلي از 13.2درصد در س��ال  2006به
2.2درص��د در س��ال  2017نيز ب��ا كاهش مواجه
بوده اس��ت .مطابق آمارها نس��بت بده��ي ايران به
ص��ادرات از 4.4درصد در س��ال  2006به  8درصد
در سال  2017بهبود يافته است .عضو هياتمديره
صندوق ضمانت صادرات در ادامه با اشاره به ذخاير
ايران در فاصله س��الهاي 2006و  2017ميافزايد:
ذخاير ايران در س��ال  2006مع��ادل 9ماه گزارش
ش��ده كه درحال حاضر به 18.7ماه رس��يده است؛

در مراسم بزرگداشت روز صادرات و تجليل از صادركنندگان برتر كرمان مطرح شد

علت افزايش قاچاق چيست؟
تعادل
مراس��م بزرگداش��ت روز ص��ادرات و تجلي��ل از
صادركنندگان برتر روز پنجش��نبه در كرمان برگزار
ش��د .در اين مراس��م بخ��ش عمدهيي از س��خنان
فع��االن بخش خصوص��ي به ضعف تولي��د كاالهاي
داخلي معطوف ش��د .همچني��ن در محور ديگر اين
مراس��م اين پرسش كه چرا مردم از كاالهاي داخلي
اس��تفاده نميكنند ،عنوان و توسط فعاالن اقتصادي
پاس��خ داده ش��د .در اين زمينه رييس اتاق ايران در
پاسخ به چرايي عدم اس��تفاده مردم از كاالي توليد
داخل گفت :بخش متوس��ط جامعه ما تجزيه ش��ده
و ب��ه داليل مختلف بخش��ي از آنها ب��اال رفته و به
باالدس��تها پيوستهاند كه كاالي ايراني نميخرند و
بخش زيادي ريزش كرده و به طبقه كامال فرودست
رفتهاند و بههمين دليل مش��كالت ح��اد اقتصادي
توان خري��د ندارند و كاالي بنجل چيني ميخرند و
اين دليل قاچاق كاال و بيرونقي توليد داخل اس��ت.
غالمحسين شافعي با اشاره به اينكه نگرش انحرافي
به توس��عه پايدار داريم ،با طرح چند پرسش گفت:
آيا نرخ تسهيالت بانكي ،يارانههاي صادراتي ،ماليات
بر ارزش افزوده و ...هدف اس��ت يا ابزار؟ مسلما اين
موارد ابزاري براي رس��يدن به هدف توسعه هستند،
اما هدف ناپيداس��ت و اگر ابزار را به اشتباه بهعنوان
هدف قرار بدهيم ،به توسعه پايدار نخواهيم رسيد .او
تصريح كرد :بايد برنامهريزان و سياستگذاران كشور
هدف توسعه را مشخص كنند كه  5تا  10سال ديگر
به چه نقطهيي ميخواهيم ،برسيم؟ اكنون اين نقطه
نامشخص است .او بيان كرد :در حال حاضر اطمينان
ميدهم اگر نرخ تسهيالت بانكي نصف شده و ماليات
تقليل يابد ،باز هم به توسعه پايدار نميرسيم .موقتا
در كس��ب و كار اثر خواهد داش��ت اما چهار س��ال

ديگ��ر به همي��ن نقطه كنون��ي برميگرديم .رييس
اتاق ايران گفت :مس��ائلي كه در  10س��ال قبل در
روز ملي صادرات مطرح شده و امروز گفته ميشود،
تفاوت زيادي ندارد .او در بخش ديگري از سخنانش
اظهار كرد :قاچاق را با چنين ابزار و روشي نميتوانيم
كنترل كنيم و بايد برگرديم و ببينيم علت باال رفتن
قاچاق چيس��ت؟ و در اين زمينه باي��د بنيادي نگاه
كنيم .او با اش��اره به توسعه نامتوازن در كشور گفت:
در جبر تاريخي طوالني كشور ،توسعه بهدليل اينكه
برنامههاي توسعهيي هميشه تحت نفوذ قدرتمداران
و احزاب بوده ،متوازن نش��ده و پايدار نبوده اس��ت.
ش��افعي بيان كرد :نمايندگان مجل��س ،نمايندگان
همه م��ردم ايران هس��تند و اگر برنامه توس��عهيي
انجام ميش��ود ،بايد توس��عه متوازن در كل كش��ور
ديده شود و لذا دور باطل محروميت در برخي نقاط
كشور مرتب ادامه دارد و منطقي نيست كه در تهران
نشسته و يك نسخه براي كل مناطق كشور بپيچيم.
ريي��س اتاق ايران اظهار كرد :در تهيه برنامههاي
منطقهي��ي و پيوند ب��ه برنامههاي مل��ي ،بايد ديوار
ستبر قدرت مركزي را بشكنيم و قدرت در استانها
توزيع شود .يك مس��اله در اين زمينه اين است كه
صادركننده ما براي چاپ برچس��ب كاالي خود بايد
به وزارت ارشاد مراجعه كند و اداره ارشاد استان اين
كار را انج��ام نميدهد .او اف��زود :بهدليل ناپايداري
سياس��تها مشكالتي در كش��ور به وجود آمده و با
چنين روال��ي نميتوان فكر كرد ك��ه در صادرات و
بخشهاي ديگر توسعه پيدا ميكنيم .شافعي گفت:
بزرگترين مش��كلي ك��ه در اقتصاد م��ا رو به تزايد
اس��ت ،نااطمينان بودن است و بايد براي اين محيط
نااطميناني فكري كرد.
او با اشاره به اينكه صادركنندگان در اين شرايط

نابراب��ر روي پ��ا ايس��تادهاند و كار ميكنند ،تصريح
كرد :س��هم ما از تجارت جهاني 0.24درصد است و
ارزش هر تن صادرات م��ا  342دالر و ارزش هر تن
واردات  1308دالر است .شافعي بيان كرد :تنها يك
ت��ا يك و نيم درصد از صادرات ما مبتني بر توليد با
تكنولوژي باال و كارهاي دانشبنيان است و اگر قرار
اس��ت صادرات موفق داشته باش��يم بايد توليد قوي
باشد و بتواند در ميدان رقابت عرضاندام كند .رييس
اتاق ايران در بخش ديگري از سخنانش گفت :ديگر
نميتوانيم با نادي��ده گرفتن اين حجم ناكارآمدي و
بحرانهاي پيش رو بر اقدامات گذش��ته پافش��اري
كنيم .شفافسازي و قبول واقعيت امروز الزمه خروج
از وض��ع موجود اس��ت .او افزود :ب��راي حل پايدار و
ريش��هيي بحرانهاي متعدد كش��ور باي��د واقعيت
موج��ود در جامعه را بپذيريم و به صورت ش��فاف و
روش��ن از آن س��خن بگوييم زيرا همچنان با فرار از
واقعيت و عدم پرداختن شفاف به ريشههاي به وجود
آورنده نه تنها قادر به حل اساسي مشكالت نخواهيم
بود بلك��ه همچنان با باقي مان��دن در اين بحرانها
شرايط پيچيدهتر ميشود.
ظرفيتسازي براي آينده كشور
از سوي ديگر رييس سازمان توسعه تجارت ايران
گفت :ظرفيتسازي براي آينده كشور بايد مورد توجه
قرار گي��رد و اقالم و خدمات جدي موردنظر باش��د
و به فكر اين باش��يم كه رون��د جهاني براي مصارف
چيس��ت؟ و چرا به اين س��مت حرك��ت نميكنيم؟
مجتبي خس��روتاج نيز در اين مراسم اظهار كرد :ما
در تولي��د كاال ،توليد خدمات ،فضاي كس��ب و كار
و بنگاهه��ا به ظرفيتس��ازي نياز داري��م ،بهويژه در
جايي كه ميخواهيم ظرفيتسازي كنيم بايد توليد
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مقايسه عوامل كليدي در طبقهبندي ريسك كشورها توسط ()OECD
نسبت پوشش واردات
(درصد)

نسبت بدهي به
صادرات (درصد)

نسبت بدهي به
( GDPدرصد)

رشد
( GDPدرصد)

گروه ريسك كشورها

2/0

369

156

1/9

0

0/9

245

157

3/0

1

12/3

68

37

2/5

2

5/8

127

41

3/6

3

5/1

143

40

2/9

4

5/6

146

56

2/9

5

4/0

139

37

3/5

6

3/1

176

39

3/0

7

18/7

8

2/2

12/5

IRAN

منبع آمار( IMF:منتشر شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران)
اعداد مذكور براساس ميانه شاخص در كشورهاي طبقهبندي شده در هر گروه محاسبه شده است
يعن��ي ذخاير م��ا دو برابر ش��ده اس��ت .همچنين
براس��اس آمار اعالمي ذخاير ايران در س��ال 2006
مع��ادل 46.8ميليارد دالر بوده كه درحال حاضر به

123.5ميليارد دالر رسيده است .به گفته اين مقام
مسوول ،بهبود ايران در شاخصهاي مذكور موجب
شده تا ارتقاي جايگاه در رتبه اعتباري شده است.

ما با نياز مش��تري و بازار هماهنگ باش��د ،در حالي
ك��ه اين همخواني را نداري��م .او تصريح كرد :يكي از
وظايف اساس��ي اين است ببينيم كجا ظرفيتسازي
كنيم و اين يك نهضت همگاني اس��ت و دانش��گاه،
كارآفرينان و فعاالن صادرات بايد جهتهاي موردنياز
آينده را تش��خيص بدهند .خسروتاج بيان كرد :يكي
از مش��كالت اين است كه اساس س��رمايهگذاريها
رقابتي نبوده و مش��كالت امروز به خاطر اين اس��ت
و ما در س��ازمان توس��عه تجارت و وزارت صنعت و
مع��دن آمادگي داريم تا پيش��نهادات كارآفرينان را
كه در ظرفيتس��ازي مطرح ميش��ود ،بپذيريم كه
اين طرحها ميتواند كار و درآمد براي كش��ور ايجاد
كند .رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران با اشاره
ب��ه اينكه نكته مهم ديگر در ص��ادرات ،تمركز روي
بازارهاست ،گفت :بايد با دنيا براساس منافع مشترك
ش تنشي و افراطي كه
تعامل داش��ت و از هر نوع رو 
روابط ما را با دنيا و كش��ورها بههم بزند ،پرهيز كرد.
او افزود :امروز مذاكرات در چارچوب برد-برد است و
توسعه ارتباطات به جايي رسيده كه همه از مقررات
كشورها خبر دارند .خسروتاج اظهار كرد :براي توسعه
صادرات و اينكه صادركنندگان در ش��رايط برابر كار
كنند ،نياز داريم روابط بينالمللي داشته باشيم و بايد
براي بهبود فضاي كسب و كار همه مراقبت كنيم.
او درباره چگونگي تجارت خارجي گفت :بهزودي
اليحهي��ي ب��ه مجلس ميدهي��م كه حداق��ل براي
يك دوره  10س��اله نياز اس��ت ك��دام قوانين ثبات
داشته باش��د تا فعاالن اقتصادي بتوانند كار كنند و
بتوانيم فضاي اطمينان را در صادرات داشته باشيم.
خسروتاج درباره جوايز صادراتي عنوان كرد :شرايط
كش��ور از نظر منابع درآمدي اجازه نداده به خوبي از
اين بخش استفاده شود و در بودجه  ۹۷موارد خوبي
پيشبيني شده است.
او بيان كرد ۴۳ :ميليارد دالر س��ال قبل صادرات
غيرنفتي داش��تهايم كه 2درصد آن را براي حمايت
از ص��ادرات نياز داريم و اگر تامين ش��ود ،يك قدم
رو ب��ه جلو اس��ت و اميدواريم مجلس زمينه اين امر
را فراهم كند.

اتخاذ تدابير براي مشكالت
در عي��ن ح��ال عضو هياترييس��ه فراكس��يون
توس��عه صادرات غيرنفتي مجلس در مراسم تجليل
از صادركنن��دگان برت��ر كرم��ان گف��ت :در  ۹ماهه
امسال نسبت به سال قبل تراز تجاري كشور منفي و
واردات از صادرات بيش��تر شد كه اين عالمت خوبي
نيس��ت و بايد ب��ا اتخاذ تدابير خوب اين مش��كالت
حل ش��ود .حميدرضا فوالدگر اظهار كرد :بخشي از
مس��ائل صادرات مربوط به رقابت با قيمت ،كيفيت
كاال و خدم��ات پس از فروش اس��ت .او افزود :بخش
ديگري از مشكالت بهدليل دشمنيهايي است كه با
كشور ما ميشود و بهدليل تحريمها و ...هزينهها باال
ميرود كه بايد با مش��وقها و ايجاد ش��رايطي براي
صادركنندگان اين مس��ائل را حل كني��م .فوالدگر
تصريح ك��رد :اگر تس��هيالت داده ميش��ود ،يارانه
درنظر گرفته و جوايز صادراتي اعطا ش��ود و از س��و
ديگر بايد با ايجاد پيمانهاي دوطرفه ،شرايط بهتري
براي صادركنندگان ايجاد كنيم .او بيان كرد :قوانين
در سالهاي گذشته راهگشا بوده و قوانين خوبي در
چهار سال گذش��ته تصويب شده كه مهم اين است
نظارت كنيم خوب اجرا ش��ود زيرا خيلي خأل قانوني
نداريم و بيشتر بايد كار نظارتي كرد.
نماين��ده اصفهان در مجلس گف��ت :براي حضور
در بازاره��اي جهان��ي ،راه��ي ج��ز هلدينگه��ا و
كنسرس��يومهاي صادراتي نداريم .او عنوان كرد :در
۹ماهه امس��ال نسبت به سال قبل تراز تجاري كشور
منفي و واردات از صادرات بيشتر شد كه اين عالمت
خوبي نيست و بايد با اتخاذ تدابير خوب اين مشكالت
حل شود .اين نماينده مجلس افزود :محصوالت خوبي
در كش��ور توليد ميش��ود اما تا زماني كه برندسازي
نش��ود ،نميتوانند در صحنه بينالمللي رقابت كنند.
فوالدگ��ر در ادامه اظهار ك��رد :فرصتهاي خوبي در
اس��تان كرمان وجود دارد و تكمي��ل زنجيره فوالد و
مس كار خوبي است و انصافا اين استان موفقيتهاي
خوب��ي ه��م در حماي��ت از بخش خصوص��ي و هم
فرصتهاي ايجاد ش��ده در بحث اش��تغال و تكميل
زنجيره ارزش افزوده در سالهاي گذشته داشته است.

نفت و انرژي
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«تعادل» تاثير تنشهاي سياسي شرق آسيا بر نحوه امدادرساني به نفتكش سانچي را بررسي ميكند

كابوس تكرار سانچي در تيرگي روابط پكن -توكيو

گروه انرژي حميد مظفر
سه هفته از س��انحه غمبار نفتكش سانچي ميگذرد.
حادثهيي كه 3كشته و 29مفقود از خود به جاي گذاشت.
اين حادثه تاكنون از ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار گرفته
اس��ت .اما رسيدگي به اين حادثه از بعد بازيگران سياسي
آ ن چنان حالجي نشد.
پايگاه سياس��ي «ديپلمات» ژاپن كه مس��ائل مربوط
به منطقه آسيا-پاسيفيك را زير ذرهبين دارد در تحليلي
كه روز گذش��ته منتش��ر كرد به اين موضوع پرداخت كه
اختالف��ات منطقهي��ي چين و ژاپن چه تاثي��ري در روند
امدادرساني به نفتكش سانچي داشته است .در اين گزارش
كه به قلم «تام كوربن» به نگارش درآمده عنوان شده است
كه در ابتداي اعالم برخورد دو كش��تي بزرگ در آبهاي
مرزي چين به نظر ميرسيد كه جامعه جهاني و خصوصا
بازيگران منطقهيي به صورت جمعي و موثر به آن واكنش
نشان دهند .اما در عمل چنين رويهيي مشاهده نشد.
در تاريخ 22دي (6روز پس از آغاز حادثه) خبرگزاري
رويترز به نقل از س��خنگوي گارد س��احلي ژاپن خبر داد
كه مقامات چيني پيشنهاد كمك ژاپنيها را رد كردهاند.
كورب��ن در اين باره مينويس��د« :چينيه��ا ،كرهييها و
امريكاييها نخستين كش��تيهايي بودند كه براي كمك
واكنش نشان دادند .نيروي دريايي ايران در تاريخ 20دي
به تالشها پيوست .ژاپنيها نيز پيشنهاد كمك دادند اما
دولت چين ظاهرا برخالف خواس��ته ايرانيها براي كمك
خواس��تن از دو كشور چين و ژاپن براي يافتن دريانوردان
مفقودي ،اين پيش��نهاد را رد كرده است ».البته در همان
زم��ان پكن به صورت عمومي از كم��ك ديگر طرفهاي
مرتبط با اين حادثه اس��تقبال كرد ،نفتكش آتش گرفته
سانچي به سمت جنوب و جنوب شرقي تغيير مسير داده
بود و نهايتا نيز در 315كيلومتري جزيره «آمامي اوشيما»
يك��ي از سلس��له جزاي��ر ريوكيو و در منطق��ه انحصاري
اقتصادي ژاپن به صورت كامل غرق شد.
در اي��ن مدت غال��ب جريانهاي رس��انهيي ايراني و
بينالمللي به صورت گس��ترده بر جستوجو براي يافتن
ملوانان مفقودي و آثار محيط زيستي اين حادثه متمركز
ش��دهاند .به عنوان مثال روزنامه گاردين در يك نمونه از
گزارشهاي خود به نگرانيها در رابطه با سالمت غذاهاي
دريايي توليد شده از آبهاي شرق چين و گسترش آن به
ديگر گونههاي دريايي مهاجر به آبهاي منطقه پرداخته
اس��ت .پيشبيني ميشود كه آلودگي سانچي در يك ماه
آينده به س��واحل جنوب غرب ژاپن و جزاير بكر «ججو»
در كرهجنوبي نيز سرايت كند .بر اساس برآوردهاي صورت
گرفته ،لكه نفتي س��انچي به صورت گستردهيي در حال
بزرگتر ش��دن اس��ت .محموله س��انچي ميعانات گازي

و انديشمندان شمال شرق آسيا و در نظر گرفتن آبهاي
اين منطقه به عنوان يك حوزه بالقوه براي همكاري سخن
گفتهاند .با اين حال چش��ماندازها در اين رابطه كمترين
انتظارها را برآورده كرده است».
با وجود ش��مار زيادي از حوادث دريايي و نشت مواد
نفت��ي در آبهاي منطقه ،مقامات چيني اعالم كردند كه
حادثهيي مانند آنچه براي س��انچي اتفاق افتاد ،بيسابقه
بوده اس��ت .البته از لحاظ ابعاد و تلفات ،حادثه س��انچي
منحصربهف��رد اس��ت .اما تاكنون آماره��اي قابل توجهي
در رابطه با حوادث دريايي در اين منطقه منتش��ر ش��ده
و درخواس��تهاي زي��ادي از دولته��اي چي��ن ،ژاپن و
كرهجنوبي شده اس��ت تا با ايجاد پروتكلهايي در زمينه
ش به فجاي��ع و ارزيابيهاي
حم��ل و نقل درياي��ي ،واكن 
محيطزيستي از بروز چنين بحرانهايي ممانعت كنند يا
ابعاد آن را كاهش دهند.
تام كوربن در تحليل خ��ود عنوان ميكند كه چنين
پروتكلهايي موجود است اما مشكل اين است كه قسمت
عمده اي��ن پروتكلها ناكارآمد و بياثر هس��تند .تاكنون

بوده كه با چش��م غيرمس��لح قابل رويت نيس��ت و قاتل
ميكروبه��اي موجود در آب اقيانوس اس��ت كه معموال
لكههاي نفتي را تجزيه ميكنند.
غرق ش��دن س��انچي نيز به صورت قابل مالحظهيي
تالشها براي پاكسازي منطقه را دشوارتر كرده است ،چرا
كه نه تنها دسترس��ي به محموله س��انچي سختتر شده
بلكه اكنون س��وخت اين نفتكش نيز از كف دريا در حال
نشت كردن است .اين يك فاجعه زيستمحيطي است كه
عواقب منطقهيي به همراه دارد.
پايگاه «ديپلمات» در گزارش خود عنوان كرده اس��ت
كه رفتارهاي فردي و جمعي كشورهاي شمال شرق آسيا
در قبال حادثه سانچي نشان از روابط منطقهيي ضعيف و
بدگماني به يكديگر بين توكيو،پكن و سئول در رابطه با
مسائل محيطزيستي دارد .تام كوربن مينويسد« :شواهد
بس��يار كمي وجود دارد كه چين و ژاپن در اين س��انحه
اختالفات خود را كنار گذاش��ته باشند و در كنار يكديگر
در رابطه با يك موضوع منطقهيي همكاري كنند .محققان
مدت زيادي است كه در رابطه با ضرورت تعامل كشورها

شركت بيپي منتشر كرد

 2016نخستين سال افزايش توليد جهاني الاناجي
اس��ت .انتظار ميرود كه اين افزايش ادامه يافته و به
30درصد تا س��ال  2020برس��د .اين رقم معادل آن
اس��ت كه تا انتهاي دهه جاري هر 2ماه يك كارخانه
جدي��د الانج��ي در جهان ب��ه بهرهبرداري برس��د.
اسپنس��ر ديل ،اقتصاددان ارش��د بيپي اين نرخ رشد
را «نسبتا شگفتآور» ميخواند .پيشبينيها حكايت
از آن دارد كه تجارت جهاني الانجي 7برابر س��ريعتر
از تج��ارت گاز از طريق لوله رش��د خواهد كرد .با اين
حساب تا سال  2035تقريبا نيمي از گاز طبيعي جهان
به شكل الانجي تجارت خواهد شد.

آمار صنعت گاز جهان زير ذرهبين

ترجمه:مهدينيكوئي
چه كسي بزرگترين توليدكننده و مصرفكننده گاز
طبيعي جهان است؟ چه كشورهايي در سال  2016متكي
بر واردات الانجي بودند؟ چه ميزان گازي ممكن اس��ت
در آينده اس��تخراج شود؟ از چه زماني تقاضاي آينده گاز
فرا ميرسد؟ در روزهايي كه شركت بيپي ،سبد توليدات
خود را به سمت گاز برده و تنها در تعداد محدودي پروژه
نفتي منحصرا با كيفيت و برتر فعاليت دارد ،مجله بيپي
نگاه��ي به وضعيت جهاني گاز و پررش��دترين س��وخت
هيدروكربني انداخته است براساس اين گزارش ميتوان
نيازهاي انرژي جهان در آينده را درك كرد.
نكته مهمي كه از اين گزارش برداشت ميشود ،رشد
قابل توجه تقاضاي گاز تا سال  2035است اما خريداران
گاز در 2دهه پيشرو گرايش بيش��تري خواهند داشت
ت��ا گاز مصرفي خود را به ص��ورت الانجي وارد كنند و
نه خط��وط لوله .در اين ميان مطرح نبودن ايران در بين
صادركنن��دگان بزرگ الانجي جهان با وجود داش��تن
ذخاير چش��مگير گاز طبيعي(به عنوان دارنده بيشترين
ذخاير گازي جهان) فرصتي طاليي را براي كشور ترسيم
ميكند كه درحال از دس��ت رفتن است .ايران ميتواند با
تمركز بيش��تر بر ساخت كارخانههاي الانجي در 2دهه
ش رو صادرات گاز خود را به سرعت افزايش دهد.
پي 

انقالب شيل همواره افزايشي بوده است؛ تا آنكه در 2016
اين روند قطع شد .كاهش توليد گاز امريكا در سال 2016
كه 2.5درصد بود به دليل افت قيمتهاي جهاني گاز اتفاق
افت��اد .در خارج از اياالت متح��ده در طرف تقاضاي بازار،
مص��رف اروپا به ميزان  6درصد افزايش يافت .اين رش��د
تقاضا ناشي از افزايش مزيت گاز در مقابل زغالسنگ(به
دليل كاهش قيمت گاز) به همراه ضعيف شدن انرژيهاي
هس��تهيي و تجديدپذير اروپا ب��ود .خاورميانه و چين هم
افزايش قابل توجهي در مص��رف خود ثبت كردند .دليل
افزايش مصرف آنها بهبود زيرس��اختها به همراه افزايش
دسترس��ي به گاز بود .بيش��ترين كاه��ش در مصرف گاز
كشورها متعلق به روسيه با 3.2درصد بود .در طرف ديگر
برزيل هم توليدش 12.5درصد كاهش يافت(البته برزيل
جزو 20كش��ور بزرگ مصرفكننده گاز طبيعي نيست).
هر دو كشور به دليل افزايش در ميزان توليد نيروگاههاي
برقابي خود نياز كمتري به گاز طبيعي داشتند.
در طرف عرضه بازار نيز استراليا به يكباره عملكرد
چش��مگيري از خود به جاي گذاش��ت و توليد خود
را 25.2درصد باال ب��رد .افزايش قابل توجه توليد گاز
طبيعي استراليا در سال  2016در پي آن اتفاق افتاد
ك��ه چند مركز توليد گاز طبيعي مايع(الانجي) اين
كشور وارد مدار شدند.

بزرگترين مصرفكنندگان و توليدكنندگان2016
درحالي كه اياالت متحده امريكا جايگاه خود را هم به
عنوان بزرگترين توليدكننده گاز طبيعي و هم به عنوان
بزرگترين مصرفكننده آن در س��ال  2016حفظ كرد،
توليدات اين كش��ور براي نخس��تينبار از سال  2005به
بعد كاهش يافت .در حقيقت توليد گاز اين كشور از زمان

صادركنندگان و واردكنندگان الانجي
سال گذشته كشورهاي آس��يا و اقيانوسيه تمام
 5ردي��ف اول واردات الانجي را به خود اختصاص
دادن��د .از منظ��ر صادرات نيز اس��تراليا بيش��ترين
افزايش خالص را به نام خود ثبت كرد.
از نگاه بيپي و گزارش بررس��ي آماري آن ،س��ال

كشورهاي داراي بيشترين ذخاير گازي
در سال  2016ذخاير اثبات شده گاز طبيعي جهان
حدود 187تريليون مترمكعب بود .اين ميزان ذخيره
براي  52سال ادامه توليد كنوني جهان كافي است .از
نظر مناطق ،بيش��ترين ذخيره گازي جهان در اختيار
خاورميانه اس��ت و كشورهاي اين منطقه 42.5درصد
از كل ذخاي��ر جهاني را به خ��ود اختصاص ميدهند.
از نظر طبقهبنديهاي كش��وري نيز اي��ران در صدر
قرار ميگيرد .ايران با 33.5تريليون مترمكعب ذخاير
گازي 18درصد از كل ذخاير جهان را در اختيار دارد.
با فاصله اندكي از ايران ،روسيه با 17.3درصد از ذخاير
جهاني گاز طبيعي قرار دارد و پس از آن كش��ورهاي
قطر ،تركمنس��تان ،امريكا و عربس��تان س��عودي در
رتبههاي سوم تا ششم قرار گرفتهاند.
مصرف كنوني و آينده گاز
تا سال  2035انتظار ميرود كه مصرف گاز طبيعي
با سرعتي بيش از نفت خام يا زغالسنگ افزايش يابد.
براس��اس پيشبينيها ،مصرف اين سوخت از 2015تا
 2035س��االنه 1.6درصد رش��د خواهد كرد .براساس
گزارش چشمانداز انرژي بيپي ،چين بيشترين سهم را
در رش��د تقاضاي گاز طبيعي خواهد داشت .دليل اين
موضوع س��هم بيش از پيش گاز در صنعت و توليد برق

توضيح وزارت نفت درباره ابهام  23هزار ميلياردي
ادعاي ديوان محاسبات

پاسخ وزارت نفت

عدم واريز مبلغ 11هزار و 479ميليارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي در سال  95به حساب خزانه

واريز مبلغ  16هزار و  200ميليارد تومان از مجموع  17هزار و 800
ميليارد تومان فروش داخلي توسط شركت گاز

 -بدهكاري شركتهاي پتروشيمي به شركت نفت بابت پول خوراك معادل  26هزار ميليارد تومان

 -بدون پاسخ

 -عدم واريز  4هزار و  479ميليارد تومان پول خوراك پتروشيميها توسط شركت نفت به خزانه

-بدون پاسخ

عدم پرداخت مبلغ  7هزار و 202ميليارد تومان بابت دريافت خوراك از سوي شركت ملي پااليش و پخش
به شركت ملي نفت

 اين مبلغ با هزينه واردات بنزين طبق تدابير ويژه اقتصادي شورايامنيت ملي تهاتر شده است

عدم واريز يك ميليارد و  177ميليون دالر از پول فروش نفت به صندوق توسعه

 اين مبلغ طبق مجوز به جاي صندوق توسعه به خزانهداري واريزشده است

گروه انرژي
روزنامه «تعادل» در گزارشي كه در روز پنجشنبه
 5بهمن به چاپ رس��يد به بررس��ي ادعاهاي ديوان
محاس��بات در مورد رفتار مالي مجموعه وزارت نفت
پرداخت .اين بررس��ي از اين حكايت داشت كه طبق
ادعاي گزارش ديوان محاسبات كه توسط عادل آذر،
ريي��س اين مجموعه در روز چهارش��نبه در مجلس
ش��وراي اسالمي قرائت ش��ده بود ،مجموعه نفت در

كل ح��دود 23هزارميليارد تومان ابهام در واريزي به
حسابهاي معرفي شده دولت دارد.
«تعادل» در زمان تهيه گزارش با تمام ارگانهايي
كه در گزارش ديوان مورد اش��اره قرار گرفته بودند،
تماس برقرار كرد اما آنها از ارائه پاسخ امتناع كردند.
در نهايت اما جوابيهيي از سوي شركت ملي نفت براي
رسانههاي مختلف ارسال ش��د كه تكذيب ادعاهاي
گزارش ديوان محسوب ميشود.

در متن اين جوابيه كه از س��وي اداره كل روابط
عموم��ي وزارت نفت براي روزنامه «تعادل» ارس��ال
ش��ده ،عنوان شده است :همه وجوه دريافتي حاصل
از ص��ادرات نفت خام و ميعان��ات گازي بالفاصله به
حسابهاي معرفي ش��ده توسط بانك مركزي واريز
ميش��ود و حتي يك س��نت از آن خ��ارج از چرخه
قانوني ابالغ ش��ده به وزارت نفت جابهجا نميشود،
بنابراين ادعاي مطرح ش��ده از سوي رييس محترم

موافقته��اي چندجانبهي��ي در زمينه امني��ت دريايي و
محيطزيستي در شمال شرق آسيا به امضا رسيده است كه
از جمله آنها ميتوان به پيمان ( )NOWPAPيا همان
«برنامه اقدام شمال-غرب پاسيفيك» و نشست سهجانبه
وزراي محيطزيس��ت ژاپن ،چين و كرهجنوبي اشاره كرد.
چنين مكانيسمهايي با هدف ايجاد واكنشهاي منطقهيي
هماهن��گ به ح��وادث صنعتي-زيس��تمحيطي دريايي
همچون بحران سانچي منجر شدهاند .كوربن معتقد است
ك ه پيم��ان  NOWPAPرا ميتوان به عنوان موثرترين
رژي��م ب��راي فراخواندن در چنين ش��رايطي به حس��اب
آورد .اين پيمان در س��ال  1994بين كش��ورهاي چين،
ژاپن ،كرهجنوبي و روس��يه منعقد ش��د و هدف آن ايجاد
س��از و كارهاي پيشگيرانه و واكنشي در رابطه با لكههاي
نفتي اس��ت .اين كشورها در سال  2004و در سطح وزرا،
برنامهيي براي مواجهه با نش��تهاي نفت��ي احتمالي در
منطقه ايجاد كردند .با اين حال تاكنون هيچ اش��ارهيي به
اين توافقنامه حداقل در اعالمهاي عمومي نشده است.
كوربن معتقد اس��ت ك��ه پيم��ان  NOWPAPرا

ميت��وان به عنوان يك ناكارآمدي ب��زرگ در زمينه ارائه
اهداف مش��خص و دستيافتني دانس��ت كه ميتوانست
بين همس��ايگاني كه به يكديگر اعتم��اد ندارند ،فرصت
همكاري ايجاد كند .مسووليتهاي اين كشورها در پيمان
 NOWPAPدر حوزهه��اي خارجي و محيطزيس��تي
متناقض و ناسازگار است .عالوه بر اين ،اين رژيم حقوقي
دو دبيرخانه در توكوهاما ژاپن و بوس��ان كرهجنوبي دارد.
همين امر منعكسكننده ناكارآمدي كشورهاي عضو اين
رژيم در ايجاد ساز و كار بلندمدت در روابط خود است.
ت كش��ورهاي عضو ،خصوصا در
عدم همخواني اولوي 
زمين��ه مراقبت از محيط زيس��ت و اس��تخراج منابع نيز
تبديل به مانعي براي پيشرفتهاي محسوس شده است.
اگر بدبينانه بنگريم ،به نظر ميرسد پيمان NOWPAP
يكيديگر از گفتوگوهاي پوچ شمال شرق آسياست.
جدا از همكاريهاي چندجانبه ،واكنشهاي بس��يار
كن��د پكن و توكيو (در حادثه س��انچي) اين ش��ائبه را
ب��ه وجود آورد كه اختالفات م��رزي جاري بين ژاپن و
چين مانع از تالشهاي مش��ترك دو كشور شده است.
خصوصا اينكه غياب يك ش��ناور مانيتورينگ علمي كه
ميتوانس��ت ،ارزيابيهاي موثري از آلودگيهاي ايجاد
ش��ده در اقيانوس ايجاد كند ،س��ند ديگري از دشمني
موجود بين دو كشور است.
كوربن در بخش��ي از تحليل خ��ود عنوان ميكند كه
هرچند غرق ش��دن س��انچي فاجعهيي بزرگ اس��ت اما
حرك��ت اين نفتكش به س��مت جن��وب و مناطق مورد
مناقشه چين و ژاپن همچون جزاير «سنكاكو» و «ديائويو»
شايد نوعي خوشاقبالي براي وضعيت آن منطقه باشد .اگر
همكاري بين اين دو كش��ور آنطوري كه به نظر ميرسد
دشوار باشد ،نميتوان گفت كه يك فاجعه محيطزيستي
در آبهاي مورد مناقش��ه ،با توج��ه به تنشهاي نظامي
فعلي بين پكن و توكيو ميتوانست چه عواقب ژئوپليتيكي
در آن بخ��ش از اقيانوس ايجاد كند .بس��يار غيرمحتمل
خواه��د بود كه تصور كنيم توكيو به س��ادگي به مقامات
چين��ي اجازه بدهد كه فرماندهي عمليات پاكس��ازي در
حوالي جزيرههاي مورد مناقش��ه را به دست بگيرند ،چرا
كه چني��ن اقدامي به منزله واگذاري يك��ي از المانهاي
قضايي حاكميتي و تضعيف مواضع سرسختانه شينزو آبه
نخستوزير ژاپن در رابطه با دفاع ملي ،امنيت منطقهيي و
تماميت ارضي است.
اين نكته را نبايد از ياد برد كه اختالفات دو كشور چين
و ژاپ��ن ميتواند منافع اي��ران را نيز تحت تاثير قرار دهد
چراكه هنوز هم نفتكشهاي ايراني در مسير حركت خود
به سمت مشتريان آسياي شرقي نفت ايران از آبهاي اين
منطقه عبور ميكنند.

ذخاير گازي كشورها (تريليون مترمكعب)
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اين كشور خواهد بود .پس از چين ،خاورميانه و اياالت
متحده قرار دارند كه در پي دسترس��ي به گاز طبيعي
اس��تفاده بيش��تري از آن در نيروگاههاي خود خواهند
داش��ت .از نظر درص��د افزايش تقاضا ،ق��اره آفريقا در
صدر جدول جهاني قرار ميگيرد .پيشبيني ميش��ود
ديوان محاسبات به نظر ناشي از نبود اطالعات كافي
در اين زمينه اس��ت و واريز نش��دن وجوه حاصل از
ص��ادرات نفت خام و ميعانات گازي به حس��ابهاي
بانك مركزي به كلي تكذيب ميشود.
در بخش ديگر اين توضيحات عنوان ش��ده است :از
آنجا كه ش��ركتها ميتوانند نسبت به تسويه حساب
خود در س��ال بعد اقدام كنند ،شركت ملي نفت ايران
اواخر س��ال 1395و در س��ال  1396آغاز به پرداخت
بدهيهاي خود به صندوق توس��عه ملي بابت صادرات
فرآوردههاي نفتي كرد بنابراين در سال 1396با توجه به
استعالم وزارت نفت از معاونت حقوقي رياست محترم
جمهوري مبني بر عدم ش��موليت ش��ركت ملي نفت
ايران در پرداخت س��هم صندوق توس��عه ملي از محل
ص��ادرات فرآوردههاي نفتي و تايي��د معاونت حقوقي
رييسجمهوري از ادامه پرداخت خودداري ب ه عمل آمد
به همين دليل مبالغ ياد شده به جاي صندوق توسعه
ملي به حس��اب خزانهداري كل كشور واريز شده است.
به نظر ميآيد اين اعالم نظر ديوان محاسبات ناشي از
اختالف برداشت و تفسير حقوقي باشد.
در توضي��ح ادعاي دي��وان محاس��بات در مورد:
با توجه به عدم بهرهبرداري كامل پااليش��گاه ستاره
خليجفارس و نگراني از كمبود بنزين ،س��تاد تدابير
ويژه اقتصادي ش��وراي امنيت ملي حس��ب مصوبه

كه ميزان تقاضاي گاز طبيعي براي اين قاره  80درصد
افزايش پيدا كند .منطقه آس��يا -اقيانوسيه با 77درصد
افزايش تقاضا در دوره مورد بررسي در جايگاه دوم قرار
گرفته و خاورميانه با  55درصد افزايش تقاضا در جايگاه
بعدي قرار گرفته است.
خود براي س��ال  1395به وزارت نفت اجازه داد از
خارج بنزين وارد و قيمت آن را با خوراك ميعانات
گازي تحويلي به پتروشيميهاي داخلي تهاتر كند
بنابراين ش��ركت ملي نفت اي��ران اقدام به واردات
بنزين از خارج كش��ور و تهاتر آن با قيمت خوراك
ميعانات گازي تحويلي به پتروش��يميهاي داخلي
ك��رده و گ��زارش عملكرد را هم ه��ر 3ماه يكبار
توس��ط وزارت نفت به دبيرخانه ستاد تدابير ويژه
اقتصادي ارسال كرده است.
اين نكته روش��ن ميكند كه واريز نشدن وجه
مورد نظر ديوان به خزانه كل كشور به دليل تهاتر
بنزي��ن وارداتي و براس��اس مجوز دريافت ش��ده
صورت گرفته است.
در بن��د آخر اي��ن جوابيه آمده است«:براس��اس
توضيحات مدير امور مالي و ذيحسابي شركت ملي
گاز مبالغ وصولي ناشي از فروش گاز در داخل كشور
در سال  1395مطابق تاييد ديوان محاسبات ،جمعا
«مبلغ هفده هزار و هش��تصد ميليارد تومان اس��ت
كه مبلغ ش��انزده هزار و دويس��ت ميليارد تومان آن
به حس��اب خزانه واريز شده است .مابهالتفاوت مبالغ
مزبور بابت انجام تعهداتي كه به موجب قانون بر عهده
شركت ملي گاز ايران گذاشته شده ،پرداخت گرديده
است».

تريبون وزير
لزوم ورود روحانيت
به تغيير الگوي مصرف آب

گروه انرژي آ ن طور كه مشخص است ،رضا اردكانيان،
وزي��ر نيرو ب��ه دنبال اين اس��ت از روشهاي مختلفي كه
عموما «فرهنگي» به شمار ميروند ،بتواند الگوي مصرف
آب در ايران را تغيير دهد .چند روز پس از آنكه اردكانيان
از ارادهاش براي استفاده از بازوي روابط عمومي وزارت نيرو
در راستاي تغيير الگوي مصرف آب همچنين برق صحبت
ك��رد ،اظه��ارات او در ديدار با مقامات اس��تان قم نش��ان
داد ك��ه اردكانيان به دنبال اين اس��ت كه از طريق حوزه
ني��ز الگوي مصرف را دچار تغيير كند هر چند مش��خص
نيست كه اين ايدهها تا چه اندازه بتوانند عملياتي باشند.
ب��ه گزارش«تعادل» به نقل از پايگاه اطالعرس��اني وزارت
نيرو يكي از چند ديدار رضا اردكانيان در س��فر پنجشنبه
 5بهمن به اس��تان قم ديدار ب��ا مديران حوزههاي علميه
سراسر كشور بوده است .ديداري كه در آن وزير نيرو گفته
است«:در كشور ما نقش روحانيت بسيار چشمگير است و
اين قش��ر ميتواند اثرات مهم در حوزه مصرف را بر مردم
داش��ته باشد ».اما مقايسه صحبتهاي وزير نيرو در مورد
اس��تفاده از ابزار روابط عمومي اين وزارتخانه و اظهاراتش
در مورد حوزه علميه و روحانيت نشان ميدهد كه او براي
تغيير در الگوي مصرف «كشاورزان» بيش از هر چيز روي
تاثيرپذيري اين قشر از روحانيت حساب باز كرده است.
او در بخش��ي از صحبتهاي��ش در دي��دار ب��ا مديران
حوزههاي علميه سراسر ايران عنوان كرده است70«:درصد
آب ش��يرين دنيا در بخش كش��اورزي اس��تفاده ميشود و
بس��ياري از كش��ورهايي كه آب زي��ادي در اختي��ار دارند،
مش��كالت مصرف براي آنها بيشتر است .با توجه به تفكرات
موجود در بين ادي��ان درخصوص نحوه مصرف آب ،يكي از
بسترهاي مناس��ب براي اين كار اس��تفاده از عالمان ديني
براي اطالعرساني به مردم اس��ت ».او در ادامه عنوان كرده
اس��ت«:اگر تشكلي در حوزه آب و محيط زيست بين اديان
ش��كل بگيرد تا مسائل مختلف را به گروه كشاورزان منتقل
كنند ،اثربخش خواهد بود .نخستين گروه در اين بخش در
واتيكان تش��كيل ش��د و پس از آن ايران هم ورود جدي به
اين بخش داش��ت ».البته قياس ميان تشكلهاي حوزه آب
در واتيكان و اقدام مش��ابه در ايران به اين دليل كه در ايران
دولت خود در مراحل تدوين قانون اساس��ي متكي به اسالم
عمل كرده است ،ميتواند تا حدودي قياسي معالفارق باشد.
بدين معنا كه حاكميت تاكنون نيز در ايران براي شكلدهي
به الگ��وي مصرف انرژي ب��دون توجه به مبان��ي و فرامين
دي��ن عمل نكرده و در نتيجه با ايتالي��ا كه مباني ديني در
قوانين جايي ندارند و واتيكان وضعيتي متفاوت دارد چندان
قابل قياس نيس��ت .اما به هر روي آيتاهلل عليرضا اعرافي،
مديرحوزههاي علميه سراسر كشور نيز در ديدار با اردكانيان
از ظرفيتهاي بخش تحت مديريتش براي تغيير در الگوي
مص��رف انرژي ايران صحبت كرده اس��ت .او در بخش��ي از
صحبتهايش عنوان كرده است«:ما به دانشآموختگان خود
توصيه ميكنيم كه سازمانهاي مردمنهاد مرتبط با محيط
زيس��ت و انرژي و ...را تشكيل دهند چراكه اين مساله امروز
در دنيا اهميت جدي دارد و در اين زمينه در داخل و خارج
از كشور ظرفيتي ويژه داريم ».او آموزش طالب درخصوص
مس��ائل مرتبط با بهينهس��ازي و اصالح الگ��وي مصرف را
امري ضروري دانسته و گفته است :اين بخش يكي ديگر از
حوزههايي است كه وزارت نيرو و حوزههاي علميه ميتوانند
اقدامات مشاركتي انجام دهند .مجموع اظهارات مطرح شده
از س��وي طرفين اين ديدار به وي��ژه وزير نيرو حاكي از اين
اس��ت كه كش��اورزي در ايران در مدت پيش رو مجبور به
تغييراتي خواهد شد كه احتماال به مذاق خود قشر كشاورز
چندان خوش نخواهد آمد .نبود طرحهاي اشتغالي جايگزين
براي اين قشر يكي از مهمترين داليل اين عدم رضايت است.
وزير نيرو در بخشي از صحبتهايش در ديدار با مديران
حوزههاي علميه كشور گفته است«:قطعا محدوديتهايي را
در بخش كش��اورزي خواهيم داش��ت و شايد مجبور باشيم
در آين��ده الگ��وي مص��رف آب در بخ��ش كش��اورزي را با
محدوديتهايي مواجه كنيم».
او در ادام��ه عنوان كرده است«:امس��ال از نظر بارشها
خش��كترين س��الها در  50س��ال اخير را طي ميكنيم و
اميدواريم وضع بهتر ش��ود اما فعال 30درصد كاهش بارش
داريم كه اثر آن روي توليد برق هم خواهد بود و بخش قابل
توجهي از منابع توليد انرژي مورد تاثير قرار خواهند گرفت».
او در نهايت عنوان كرده است«:استفاده از صنايع كمآببر،
اصالح الگوي كشت ،توسعه نيروگاههاي كوچك خورشيدي،
استفاده از راههاي جديد استحصال آب ،كم كردن هدررفت
آب و اصالح قيمتها ازجمله برنامههايي است كه در دستور
كار خواهيم داشت».

سرخط انرژي
ايس�نا دبيركل اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق از
موافقت اس��تانداري بغ��داد ب��راي واردات گاز از ايران خبر
داد و گفت :وزارت نف��ت عراق تمايل دارد ،گاز را جايگزين
فرآوردههاي نفتي كند .حميد حس��يني با اشاره به آغاز دور
جديد مذاكرات بين اي��ران و عراق براي صادرات گاز گفت:
اين مذاكره آغاز ش��ده و اس��تانداري بغداد براي واردات گاز
از ايران موافقت كرده است .وزارت نفت عراق عالقهمند
است كه گاز را در نيروگاهها و صنايع عراق جايگزين
فرآوردههاي نفتي كند .وي در پاس��خ به اين س��وال كه
حجم گازي كه قرار اس��ت از ايران به عراق صادر ش��ود،
چقدر اس��ت؟ گفت :هن��وز در مورد حجم ص��ادرات گاز
صحبت نش��ده اس��ت بلكه فعال كليات موض��وع و عالقه
وزارت نف��ت عراق مطرح اس��ت .با توجه ب��ه اينكه ايران
تاكن��ون هيچ مذاكرهيي براي صادرات گاز يا فرآوردههاي
نفت��ي ب��ا وزارت نفت عراق نداش��ته اي��ن مذاكرات نويد
توسعه همكاري بين ايران و عراق است.
ايرنا نفت روز جمعه تحت تاثير ضعيف شدن دورنماي
كوتاهمدت بازار با كاهش قيمت روبهرو شد .بهاي معامالت
آتي نفت برنت كه قيمت پايه بازار جهاني است ،با ۲۴سنت
(0.3درصد) افزايش نس��بت به قيمت نهايي روز پنجشنبه
ب��ه 70.18دالر در ه��ر بش��كه صع��ود كرد .برن�ت روز
گذش�ته به 71.28دالر صعود ك�رده بود كه باالترين
قيمت از دس�امبر س�ال  ۲۰۱۴بود .بهاي معامالت آتي
وس��تتگزاساينترمدييت امريكا با ۱۹س��نت (0.3درصد)
كاهش نس��بت به روز گذش��ته به 65.32دالر در هر بشكه
رس��يد .هر دو قيمت پايه از اواس��ط سال ميالدي گذشته
تاكنون تقريبا  ۶۰درصد افزايش داش��ت ه اس��ت .گئورگي
اسالوف مدير تحقيقات كاال در شركت «ماركس اسپكترون»
گفت :با وجود دورنماي مطلوب تقاضا براي نفت ،موانعي در
كوتاهمدت وجود دارند كه ناش��ي از پايان دوره پيك تقاضا
به دليل پايان زمس��تان در نيمكره شمالي است .بسياري
از پااليش��گاهها پس از زمستان براي فعاليتهاي تعميراتي
تعطيل ميش��وند كه به كاهش سفارش براي نفت خام كه
مهمترين خوراك آنهاست ،منجر ميشود.
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عكس روز

چهره روز

داريوش شايگان در بستر بيماري

داريوش شايگان عصر پنجشنبه پنجم بهمن به علت عارضه سكته مغزي در بيمارستاني در تهران بستري شده است.
او در حال حاضر در بخش آيسييو بيمارستان بستري شده است.
داريوش شايگان متولد بهمن  1313در شهر تهران است .او در تهران به مدرسه كاتوليك «سن لويي» كه دروسش
به زبان فرانس��ه تدريس ميش��د ،رفت و بعد از آن براي تحصيل به خارج از كش��ور رفت و با اخذ درجه دكترا در رشته
هندشناسي در سال  1347به ايران بازگشت و به تحقيقات خود پيرامون اديان بهويژه اديان هندي ادامه داد كه حاصل
آن كتابي دو جلدي بود به نام «اديان و مكتبهاي فلسفي هند» كه از سوي انتشارات اميركبير منتشر شد.
ش��ايگان پي��ش از آن ديدگاههاي نظرياش را در كتاب «آس��يا در برابر غرب» منتش��ر كرده ب��ود كه همچنان از
كتابهاي مهم در حوزه انديش��ه معاصر ايراني اس��ت .او همچنين چند س��ال بعد كتاب «بتهاي ذهني و خاطرههاي
ازلي» را انتشار داد.

بررسي شمار بيخانمانها در ايالتهاي امريكا در سال 2017

خانههايي با وسعت خيابان

لیگ برتر بسکتبال .مهرام تهران-پتروشیمی بندرامام
كيوسك

ترامپ در هفتهاي كه گذشت
تايمز:

اين روزنامه در صفحه
اول خ��ود خب��ر دي��دار
دونال��د ترامپ و ترزا مي
را در حاش��يه نشس��ت
داووس منتش��ر ك��رد.
در اي��ن گ��زارش گفته
ش��د كه رييسجمهوري
امري��كا پ��س از ورود به
س��وييس با نخستوزير
بريتاني��ا ديدار كرد .ب��ه گفته تايم��ز ،ترامپ در
اي��ن ديدار گف��ت« :فكر ميكن��م از تمام لحاظ
م��ا مانند يكديگر فك��ر ميكنيم .باوج��ود اينكه
بعضي افراد ب��اور نميكنند ،اما ما رابطه خوبي با
يكديگ��ر داريم .وجود تنش در رابطه ما تنها يك
ش��ايعه بوده است ».ترامپ بعد از اين ديدار گفت
كه گفتوگ��وي «فوقالعادهيي» با نخس��توزير
انگلي��س داش��ته و ب��ا او «در تم��ام زمينهه��ا»
اش��تراكنظر دارد .هن��وز جزئي��ات بيش��تري از
محتواي گفتوگوي دو طرف منتش��ر نش��ده اما
تقريب��ا در رايزنيهاي قبلي مي��ان ترامپ و مي،
سرنوشت توافق هستهيي ايران يكي از محورهاي
گفتوگو بوده است.

نيويورك تايمز (چاپ اروپا):

در حالي كه بسياري
از رس��انهها خبر از ديدار
دونال��د ترامپ و ترزا مي
را در حاش��يه نشس��ت
داووس منتش��ر كردند،
خبرهاي بس��ياري نيز از
اعتراضها علي��ه ترامپ
به گوش ميرسد .آنطور
كه اين روزنامه در صفحه
اول خود منتش��ر كرده ،بي��ش از يكهزار نفر از
مردم س��وييس در مركز زوري��خ گردهم آمده و
عليه س��فر برنامهري��زي ش��ده رييسجمهوري
امريكا به داووس براي ش��ركت در مجمع جهاني
اقتصاد اعتراض كردند .اي��ن معترضان كه تعداد
آنه��ا بي��ش از  ۱۰۰۰نفر برآورد ش��ده ،در مركز
زوري��خ راهپيماي��ي ك��رده و ش��عار «از ترام��پ
اس��تقبال نميشود» س��ر دادند .برخي معترضان
ني��ز پالكاردهاي��ي در دس��ت داش��تند كه روي
آنها نوش��ته ش��ده بود «ترامپ را بيرون كنيد» و
«س��وييس ميزبان نازيهاس��ت» .فعاالن محيط
زيس��ت و مخالفان ب��ا جهانگراي��ي و همچنين
اعض��اي س��ازمانهاي كرد و فلس��طيني در اين
راهپيمايي شركت داشتند.

نيويورك تايمز (چاپ امريكا):

اين روزنامه در صفحه
اول خ��ود افش��اگري
جدي��دي درب��اره ترامپ
منتش��ر كرده است .اين
روزنامه اع�لام كرده كه
رييسجمه��وري امريكا
در ژوئن س��ال گذش��ته
مي�لادي دس��تور داد تا
بازرس ويژه رسيدگي به
پرونده ادعاي دخالت روس��يه در انتخابات 2016
رياس��تجمهوري امري��كا اخراج ش��ود ام��ا بعدا
دستورش را پس گرفت.
گفت��ه ميش��ود ك��ه دونال��د ترام��پ،
رييسجمه��وري امريكا پس از آن دس��تورش را
مبني بر اخراج رابرت مولر ،بازرس ويژه رسيدگي
به اين پرون��ده پس گرفت ك��ه دونالد مكگان،
مشاور كاخ سفيد تهديد كرده بود به جاي اجراي
دستور ،خودش كنارهگيري ميكند .اين روزنامه
همچنين گزارش داد ،دونالد مكگان مشاور كاخ
س��فيد پس از آنك��ه ترامپ دس��تور داد تا مولر
اخراج ش��ود ،تهديد كرد كه ب��ه جاي اجراي آن
خودش كنارهگيري ميكند .مكگان همچنين به
مقامهاي كاخ سفيد گفته بود كه با تهديدش در
كنارهگيري ،رييسجمهوري امريكا از تصميمش
منصرف شده است.

عكس :ايلنا

بازار هنر

«در انتظار آدولف» تاريخ انقضا ندارد
بازيگر «در انتظار آدولف» معتقد اس��ت اين اثر
نمايش��ي تاريخ انقضا ندارد و در ه��ر زماني قابليت
اجرا خواهد داش��ت .اش��كان خطيب��ي بازيگر «در
انتظار آدولف» درباره اجراي مجدد اين اثر نمايشي
گفت :اجراي مج��دد نمايش «در انتظار آدولف» به
پيشنهاد تئاتر مس��تقل تهران و باتوجه به استقبال
تماشاگران در اجراي قبل صورت گرفت.
اي��ن نمايش ك��ه عليرضا كوش��ك جاللي آن را
كارگردان��ي ميكند ،ج��زو نمايشهايي اس��ت كه
براي دوره كوتاه طراحي نش��ده و پتانسيل اجراهاي
طوالن��ي حتي اجراه��اي س��االنه را دارد كما اينكه
چني��ن كاري در سراس��ر دني��ا هم انجام ميش��ود
و اجراي��ي مث��ل اجراي «آرس��نيك و ت��ور كهنه»
چندين س��ال اس��ت به صحنه م��يرود و به تازگي
هم هشتادمين سالگرد اجراي آن جشن گرفته شد
چ��ون اينگونه نمايشها ،نمايشهايي هس��تند كه
براي قشر عام طراحي شدهاند.
او اف��زود :نكته مهمتر اينكه با وجودي كه چنين
نمايشهايي براي قشر عام است ولي كار به هيچوجه
از اس��تاندارد و معيارهاي حرفهيي فاصله نميگيرد
بههمين دليل هم پتانس��يل اج��را در طوالنيمدت
را دارن��د بهطوري كه ما در بح��ث و گفتوگوهايي
كه راجع به كار داش��تيم به اين نتيجه رسيديم كه
در كنار اس��م كار نميتوان عنوان كمدي گذاش��ت
كما اينكه آقاي كوش��ك جاللي هم دوست نداشت

ب��ه هواي كمدي ب��ودن كار ،مخاط��ب جذب كند.
بر همين اس��اس ،ادامه داش��تن اجراي «در انتظار
آدول��ف» حت��ي پس از اي��ن اجرا هم ام��كان دارد.
درب��اره نمايشهاي «موس��يو ابراهي��م» و «خداي
كش��تار» هم همين اتف��اق افتاد و ميت��وان گفت
چني��ن نمايشهايي تاريخ انقضا ندارند و هميش��ه
ميتوانند اجرا شوند.
اين بازيگر س��ينما و تلويزي��ون درباره تغييراتي
كه نمايش نس��بت به اجرا در ايرانشهر داشته است،
اضاف��ه كرد :اج��را در تئاتر مس��تقل ته��ران تغيير
چنداني نس��بت به اجراي قبلي ندارد و كليت اجرا
همان اجراي ايرانش��هر است ،اگرچه تغييرات جزئي
ممكن اس��ت در طول اجرا داده شود .دليل نداشتن
تغيي��ر هم اين اس��ت كه به اعتقاد م��ن وقتي يك
سيستم كار خودش را درست انجام ميدهد و عمل
ميكند چرا بايد آن را دستكاري كرد.

«بادهاي خاكريز» اهواز را تسخير كردند
ميعاد آخي از هنرمندان حاضر در دهمين جشنواره
هنرهاي تجس��مي فج��ر تركي��ب هي��ات داوران را
رضايتبخش دانست و درباره اثرش توضيح داد.
ميع��اد آخي هنرمن��د جوان عكاس كه امس��ال در
دهمين جش��نواره هنرهاي تجس��مي فجر با مجموعه
عكس «بادهاي خاكريز» حضور دارد در توضيح آثارش
به مهر گفت :در جشنواره هنرهاي تجسمي فجر با يك
مجموعه به نام «بادهاي خاكريز» متشكل از  11عكس
شركت كردهام كه بخشي از كارم اجرا بود و اين بخش
در مرحله سوم داوري شد .او افزود :اين پروژه حاصل
 ۳تا  ۴سال عكاس��ي با تمركز روي تاثيرات آلودگي
ه��وا و ريزگرده��ا روي محيط زندگي انسانهاس��ت
كه همچنان ادامه دارد و به دليل آش��نايي با مديا و
تكنيكهاي مختلف هنري و تلفيق ش��دن آنها با اثر
همواره در اج��را و ارائه اثر نهايي بوده كه اثر تكميل
ميشود .اين هنرمند جوان در توضيح آثارش عنوان
كرد :مخاط��ب ميتواند تاثير خ��اك و ريزگردها را
درون قاب اصلي و روي پاس��پارتو ببيند و با هر بار
جابهجاي��ي اثر و حركت خاكهاي انباش��ته ش��ده
درون قاب شاهد تصويري جديد خواهيم بود.
آخي با اش��اره به موضوع اصلي آثارش كه اشاره
به آلودگي هوا و غبار دارد ،بيان كرد :ديد ش��خصي
ِ
جنگ
خ��ودم به اين موضوع جنگ محور و به نوعي
خاموش است كه اين گرد و خاك هميشه از اطراف
خوزس��تان و از كش��ورهايي چ��ون عراق ب��ه اينجا
ميآيد .عراق ك��ه روزي ميدان جنگ بوده و همين

االن هم پيكر خيلي از ش��هداي ايران زير آن خاك
است و اين خاك و غبار آرامآرام به جايي ميآيد كه
شهرهاي جنگ به حساب ميآيند و انگار ما در حال
دفن شدن زير اين خاك هستيم.
او با بيان اينكه فريمهاي عكسش قابهاي خالي
از انس��ان هس��تند ،اظهار كرد :اين قابها در واقع
آينده ش��هرها را نش��ان ميدهد كه اگر فكري براي
محيطزيس��ت و غباري كه ميآيد نشود ،فاجعه رخ
ميدهد و اين شهرها به اين شكل درميآيند.
اي��ن هنرمند جوان با بيان اينكه زنده بودن اثر
هنري و پيشبيني ش��ده نبودن آن نكتهيي است
كه همواره به آن عالقهمند اس��ت ،درباره موفقيت
در جشنواره هنرهاي تجسمي فجر گفت :با درنظر
گرفت��ن اين موضوع كه يك ايده خوب بايد با يك
تكنيك و پرداخت درس��ت همراه باشد ،اميدوارم
اين اثر هم مورد توجه مخاطب و داوران جشنواره
قرار بگيرد.

«ستارخان» قيام كرد
آنون��س س��ريال «س��تارخان» ب��ه كارگرداني
محمدرضا ورزي منتش��ر شد .س��ريال «ستارخان»
از  ١٢بهم��ن هر ش��ب س��اعت  ٢٢از ش��بكه يك
س��يما پخش ميش��ود .مجموعه «س��تارخان» در
 ۱۰قس��مت  ۵۰دقيقهيي آماده شده است و از ۱۲
بهمن ماه همزمان با آغاز جشنهاي سالگرد پيروزي
انقالب اس�لامي از شبكه يك سيما پخش ميشود.
«س��تارخان» روايتي از سالهاي پاياني زندگي اين
س��ردار بزرگ اس��ت كه محمدرضا ورزي كارگردان
و مصطفي ش��ريفي تهيهكننده آن هس��تند .سعيد
نيكپور ،ش��كرخدا گودرزي ،حسين مسافر آستانه،
مس��عود آبپرور ،شايس��ته ايراني و س��ام قريبيان،
پندار اكب��ري ،آرزو نبوت ،عل��ي زارع ،باران زماني،
داريوش كاردان ،ژرژ پطروس��ي ،بهزاد خداويس��ي،

رضا فياضي ،فخرالدين صديقشريف ،شهراد بانكي،
حميرا عظيمي و عزتاهلل مهرآوران در اين س��ريال
ايفاي نقش ميكنند .موسيقي اين اثر را بابك زرين
ساخته و رويا ميرفخرايي ترانه آن را سروده و ساالر
عقيلي نيز خواننده آن است.

گ�روه گوناگ�ون براس��اس تازهترين
آمارنامه گزارشهاي منتشر شده در سال ،2017
بيش از 553ه��زار امريكايي بيخانمان
هس��تند .آنطور كه گفته ش��ده در كالنش��هرهاي
امري��كا از هر  5نف��ر ،يكنفر بيخانمان ب��وده يا در
اقامتگاهه��اي اضطراري زندگ��ي ميكنند .طبق آمار
وزارت مس��كن و توسعه شهري در امريكا ،شمار قابل
توجهي از بيخانمانها را كودكان تشكيل ميدهند.
آنطور كه گفته ش��ده در س��الهاي اخي��ر ،افزايش
دس��تمزدها ،كمتر از افزايش اجاره مس��كن بوده كه
اين موضوع در كالنشهرها بيشتر به چشم ميخورد.
ب��ر اي��ن اس��اس بيخانمان��ي در ش��هرهاي بزرگي
مانن��د لسآنجلس و نيوي��ورك افزايش قابل توجهي
داشته اس��ت .طبق گزارشهاي منتش��ر شده ،رشد
بيخانماني در نيويورك و لسآنجلس در مقايس��ه با
س��ال  2016بيشتر از 20درصد بوده است .بر اساس
آخرين آمار وزارت مسكن و توسعه شهري امريكا ،در
س��ال  2017بيش از 76هزار بيخانمان در نيويورك
زندگي ميكنند .بر اين اس��اس نيويورك رتبه اول را
در ش��مار بيخانمانها در امري��كا به خود اختصاص
داده اس��ت .آماره��ا در حالي خبر از افزايش ش��مار
بيخانمانه��اي نيويوركي در س��ال  2017ميدهند
كه طبق گزارشهاي منتش��ر ش��ده ،در سال 2016
آمار بيخانمانها در شهر نيويورك امريكا به باالترين
ميزان بعد از ركود بزرگ در  ۱۹۳۰رسيده بود.
لسآنجلس در س��الهاي متوالي ركورد باالترين
مي��زان بيخانمانها را به خ��ود اختصاص داده بود.
در سال  2017اين ايالت رتبه دوم را در بيخانماني
كس��ب كرده اس��ت .گفته ميش��ود كه وقوع بحران
اقتصادي در عرصه مس��كن در ش��هر لسآنجلس به
افزايش تع��داد افراد بيخانم��ان در پرجمعيتترين
ايالت امريكا منجر ش��ده اس��ت .طبق تازهترين آمار
ش��مار بيخانمانها در لسآنجلس در س��ال 2017
بي��ش از  55هزار نفر اعالم ش��ده اس��ت .اين تعداد
در س��ياتل حدود 12هزار نفر و در س��نديگو بيش

از  9ه��زار نفر ب��ود .در بس��ياري از گزارشها گفته
شده كه سياتل در س��ال  2005در ميان شهرهايي
قرار داش��ت كه متعهد ش��ده بودند تا 10سال آينده
بيخانمان��ي را ريش��هكن كنند؛ اما ب��ه دليل ركود
اقتصادي و تورم شديد بازار مسكن ،ناچار به احداث
ش��هركهاي چادري با حمايت دولت ،جهت اسكان
بيخانمانها شدند.
در ادامه اين گزارش كلمبيا از ديگر مناطقي بود
كه در س��ال  2017درصدي از بيخانماني در امريكا
را به خود اختصاص داده اس��ت .طبق آمار منتش��ر
شده در س��ال  2017ش��مار بيخانمانهاي كلمبيا
حدود 7هزار و  473نفر اعالم شد.
در بس��ياري از گزارشهاي سال گذشته ميالدي
گفته ش��ده ب��ود ك��ه بيخانمان��ي در كاليفرنيا به
س��طح هش��دار رس��يده بود .آنطور كه در اين آمار
نيز منتش��ر ش��ده ،دو ش��هر كاليفرنيا در فهرس��ت
ش��هرهايي با بيش��ترين بيخانمانها قرار گرفتهاند.
طبق اين گزارش در س��ال  2017ح��دود  7هزار و

ايستگاه

 394بيخانمان در خيابانهاي س��نخوزه و س��انتا
كالرا زندگي ميكردند .طبق آماري كه در سالهاي
گذشته منتش��ر ش��ده بود ،حداقل اجاره ماهانه در
سنخوزه حدود 3هزار و 500دالر است كه با حداقل
دستمزد 12دالر تا 19دالر حقوق ماهانه بسياري از
افراد كفاف اجاره خانه را نميدهد.
طبق آمار وزارت مس��كن و توس��عه ش��هري در
امريكا ،ش��مار بيخانمانها در السوگاس و بوستون
در س��ال  2017بي��ش از 6هزار نف��ر و در فيالدلفيا
حدود  5هزار و  693نفر اعالم شد.
بر اس��اس س��اير گزارشهاي منتش��ر ش��ده هر
چن��د كه در دهههاي اخير رش��د اقتص��ادي امريكا
غيرقابل انكار بوده و بس��ياري از افراد براي ساختن
زندگي بهتر به اين كش��ور مهاجرت كردهاند ،با اين
حال بحرانهاي ايجاد ش��ده در ب��ازار آزاد همچنين
سرعت رشد اجاره مسكن در مقايسه با سرعت رشد
درآمدها ،مشكالت بس��ياري براي امريكاييها ايجاد
كرده است.

ميراثنامه

يك رمان ديگر از مارگارت آتوود سريال ميشود

رم��ان «آدام ديوانه» نوش��ته مارگارت
آت��وود نويس��نده كاناداي��ي در بخ��ش
تلويزيوني پارامونت ساخته ميشود.
به گزارش ورايتي ،س��ريالي اقتباس��ي
از رمان «آدام ديوان��ه» مارگارت آتوود در
دستور ساخت پارامونت تلويژن قرار گرفته
است .اين كمپاني با همكاري «آنينيموس
كانتنت» در نبردي براي تصاحب اين س��هگانه كه ش��امل س��ه رمان «اوريكس و
كريگ»« ،سال طغيان» و «آدام ديوانه» ميشود ،سرانجام موفق شدند.
اين كتابها داس��تان بحراني جهاني را روايت ميكنند كه درنهايت به نابودي نوع
بشر منجر ميشود و گروه كوچكي از بازماندگان بايد ميراث جهاني جديدي را نگهداري
ن مجموعه كتاب بر جيمي ،پسري جواني متمركز است كه از همه شركتهاي
كنند .اي 
بزرگ كه معتقد به حفاظت از تمدن و بشريت هستند ،نااميد است و ميداند بهترين
دوستش دارد دارويي توليد ميكند كه همه بشريت را از بين ميبرد .حدود سه سال
پيش اعالم شده بود دارن آرنوفسكي كارگردان آثاري چون «قوي سياه» و «مرثيهيي
براي يك رويا» در حال نوش��تن نسخه اقتباس��ي از اين رمانها براي اچبياو است ،اما
اكتبر  ۲۰۱۶روشن شد كه اين پروژه جلو نرفته و آرنوفسكي نيز نقشي در ساخت اين
مجموعه نخواهد داشت .به جاي آن اعالم شد رمان «آدام ديوانه»از ميان اين سهگانه
به تهيهكنندگي «آنينيموس كانتنت» در دست ساخت است .اكنون نيز روشن شد اين
كمپاني و پارامونت تيوي قراردادي براي ساخت اين سريال امضا كردهاند.
مارگارت آتوود از ساخت اين سريال و همكاري با اين گروه ابراز خوشحالي كرد.
در حالي كه ش��بكه هولو با اكران س��ريالي از «داس��تان خدمت��كار» مارگارت
آت��وود موفقي��ت زيادي كس��ب كرد و اين س��ريال هش��ت جايزه ام��ي دريافت
كرد ،اكنون س��اخت س��ريال ديگ��ري برمبناي رماني از اين نويس��نده محتملتر
اس��ت .اي��ن دو كمپان��ي با هم��كاري يكديگر س��اخت س��ريالهاي اقتباس��ي
مهم��ي را در دس��ت دارن��د كه «ك��چ  »۲۲با ب��ازي و كارگرداني ج��رج كلوني،
« ۱۳دلي��ل براي» در نتفليكس« ،پزش��ك ديوانگان» و «وقايع خونآش��ام» براي
تيانتي از جمله آنهاست.

هنرمندان ايراني در مراسم آييني قونيه
اداره فرهن��گ و گردش��گري قونيه
در يازدهمي��ن نمايش��گاه بينالملل��ي
گردشگري و صنايع وابسته تهران اعالم
كرد كه از هنرمندان كشور براي حضور
در مراس��م آييني قوني��ه  ۲۰۱۸دعوت
ميشود.
عبدالستار يارار رييس اداره فرهنگ و
گردش��گري قونيه در غرفه آرامگاه موالنا كه در نمايشگاه بينالمللي گردشگري
برپا شده و تا ششم بهمن نيز داير است ،گفت :مراسم مربوط به موالنا در  3بازه
زماني  3تا  ۵مه (زمان ورود موالنا به قونيه) و  ۲۲تا  ۳۰سپتامبر (تولد حضرت
موالنا) برگزار ميش��ود و در اين مراسم معموال هنرمندان ايراني مانند عليرضا
قرباني ،كلهر ،ش��جريان و ناظري نيز براي حضور در فس��تيوال موسيقي حضور
پيدا ميكنند .س��ومين و مهمترين مراس��م مربوط به موالنا از  ۷تا  ۱۷دسامبر
بهنام ش��ب عروس يا عرس برگزار ميشود اين س��ه مراسم عمده فعاليتهايي
است كه براي بزرگداشت موالنا اجرا ميشود.
او افزود :هنوز حضور هنرمندان ايراني در فستيوال موسيقي كه  ۳۰سپتامبر
برگزار ميشود ،قطعي نشده اس��ت .ما ميخواهيم از ناظري ،شجريان يا ساالر
عقيلي يا از همه آنها براي حضور در فستيوال موسيقي قونيه دعوت كنيم چون
دوست داريم ميزبان خوبي براي ايرانيها باشيم .همچنين هنرمندان كشورهاي
ديگر نيز در اين فستيوال حضور پيدا ميكنند.
عبدالس��تار يارار ادامه داد :قونيه براي ايرانيها ش��هر خوبي است ،ما ميزان
حضور ايرانيها در قونيه را براساس تعداد آنها ارزشگذاري نميكنيم هر كسي
كه بتواند به اين مراسم بيايد را ميزباني خواهيم كرد .انسانهاي زيادي دوست
دارند كه به اين مراس��م بروند و منتظرند كه ش��رايط كاري ،مالي و خانوادگي
به آنها اين اجازه را بدهد .او گفت :براي س��ومين س��ال اس��ت كه در نمايشگاه
بينالمللي گردش��گري تهران حضور داريم؛ يكبار در سال  ۲۰۰۶يكبار ديگر
در سال  ۲۰۱۷و امسال هم براي سومينبار غرفه مربوط به آرامگاه موالنا را داير
كردهايم تا به معرفي اين شهر و مراسمي كه در آن برگزار ميشود ،بپردازيم.

تاريخ نگاري

اعتراف تقيزاده به مسووليت مستقيم رضاخان در قرارداد نفتي 1933
هفت��م بهمن  1327تقيزاده عامل بس��تن قرارداد
نفتي  1933در برابر اعتراض نمايندگان مجلس خود را
بيتقصير معرفي كرد و رضاخان را مسوول اين قرارداد
دانست .اين اعتراف اعتبار قرارداد را زير سوال برد.
ق��رارداد  ۱۹۳۳يا ق��رارداد  ۱۳۱۲خورش��يدي،
ق��راردادي بي��ن دولت ايران و ش��ركت نفت ايران و
انگليس بود كه در دوره رضاشاه پس از الغاي قرارداد
دارسي و خوانين بختياري منعقد شد.
شخص رضاشاه پس از مذاكره با سر جان كدمن،
رييس ش��ركت نفت ايران و انگليس و رجينالد هوار
س��فير بريتانيا در ايران اين ق��رارداد را قبول كرد و
مقام��ات دولت را وادار به تصوي��ب آن كرد .مجلس
ش��وراي ملي نيز به اتف��اق آرا آن را تصويب كرد .در
اين قرارداد شركت نفت ايران و انگليس همچنان به
اكتشاف و استخراج و فروش منابع نفتي ايران ،بدون
هيچ الزامي به ارائ��ه صورت عملكرد به دولت ايران،
ادامه ميداد .مدت قرارداد  ۶۰سال تعيين شد.
قانون ملي شدن نفت كه در سال  ۱۳۲۹تصويب شد
اين قرارداد را باطل كرد ولي پس از كودتاي  ۲۸مرداد در
سال  ۱۳۳۲قرارداد كنسرسيوم جانشين آن شد.
ق��رارداد جدي��د ب��راي نخس��تين ب��ار در دوره
چهاردهم مجلس شوراي ملي از طرف دكتر مصدق
م��ورد بررس��ي و انتقاد ش��ديد قرار گرف��ت .محمد
مص��دق در زمينه اين ق��رارداد در مجلس چهاردهم

ميگويد« :اگر امتياز دارس��ي تمديد نش��ده بود ،در
س��ال  ۱۹۶۱مي�لادي (۱۳۴۰خورش��يدي) به بعد
دولت نه تنها به صدي  ۱۶عايدات حق داشت ،بلكه
صدي صد عايدات حق دولت بود؛ بنابراين صدي ۸۴
از عايدات كه در  ۱۹۶۱ميالدي حق دولت ميشود،
طبق قرارداد جديد كمپاني آن را تا  ۳۲س��ال ديگر

ميب��رد126 .ميليون ليره انگليس از قرار ۱۲۸ريال،
 ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ريال ميش��ود و تاريخ عالم نشان
نميدهد كه يكي از اف��راد مملكت به وطن خود در
ي��ك معامله ۱۶بيليون و  ۱۲۸ه��زار ريال ضرر زده
باش��د و شايد مادر روزگار ديگر نزايد كسي را كه به
بيگانه چنين خدمتي كند».

