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    ريیس جمهوري در گفت  و گوي تلفني  با ريیس جمهور فرانسه: 

تغییر برجام موجب فروپاشي توافق مي شود
روس��اي جمهوري ايران و فرانسه در تماسي تلفني درباره مهم ترين مسائل 
دوجانبه، منطقه يي و بين المللي گفت وگو و تبادل نظر كردند. گفت وگويي كه 
در جري��ان آن دامنه وس��يعي از موضوعات تاثيرگ��ذار منطقه يي و بين المللي 
از برج��ام و پاي��ان كار داع��ش تا گس��ترش رواب��ط بانكي ايران و فرانس��ه و 
ماجراجويي هاي خطرناك برخي كشورهاي منطقه مطرح و درباره آنها گفت وگو 
ش��د.  به گزارش پاد، روحاني ديروز در تماس تلفني »امانوئل ماكرون« با وي 
با تش��كر از ابراز همدردي دولت، ملت و رييس جمهور فرانس��ه با دولت و ملت 
ايران به خاطر زلزله اخير در كرمانشاه تصريح كرد كه جمهوري اسالمي ايران 
آماده اس��ت، روابط خود را با فرانس��ه در همه عرصه هاي مورد عالقه دوجانبه، 
منطقه يي و بين المللي بر مبناي احترام متقابل و منافع مشترك توسعه دهد. 
رييس جمهور در ادامه با اش��اره به موضوع برج��ام و با قدرداني از تالش 
فرانس��ه و اتحادي��ه اروپا براي تحكيم اين معاه��ده بين المللي اظهار كرد: از 
ديدگاه ايران از يك سو اجراي كامل و دقيق برجام آزمون مهمي براي ساير 
همكاري هاي مهم در عرصه بين المللي اس��ت و از س��وي ديگر اضافه كردن 
بخشي به برجام يا حذف بخش هايي از آن موجب فروپاشي كامل اين توافق 
خواهد ش��د.  رييس جمهور همچنين درهم كوبيده ش��دن پايگاه هاي اصلي 
داعش به عنوان بزرگ ترين و خطرناك ترين گروهك تروريس��تي در منطقه 
و جهان را خبري مسرت آميز براي همه كشورها دانست و اظهار كرد: هدف 
اصلي جمهوري اسالمي ايران در منطقه، مبارزه با تروريسم است و معتقديم 
بعد از داعش بايد با بقيه گروه هاي تروريس��تي نيز مبارزه ش��ود.  روحاني با 
بي��ان اينكه »حضور ما در عراق و س��وريه به دعوت رس��مي دولت هاي اين 
كش��ورها و براي مبارزه با تروريس��م بوده اس��ت«، گفت: همانطور كه بارها 
تاكيد كرده ايم، ايران به دنبال سلطه و برتري در منطقه نيست. هدف ايران 
كم��ك به صل��ح و امنيت منطقه و جلوگي��ري از تجزيه كشورهاس��ت و از 
نظر ما در همه كش��ورهاي منطقه، تصميم گير اصلي مردم منطقه هس��تند.  
رييس جمه��ور ماجراجويي هايي كه در منطقه توس��ط برخي ش��اهزادگان 
ك��م تجربه انج��ام مي گيرد را به ض��رر كل منطقه دانس��ت و اظهار كرد: با 
ماجراجويي و تفرقه افكني در اين منطقه مخالفيم و معتقديم فرانسه با حفظ 
استقالل راي و جايگاهي كه در منطقه دارد، مي تواند با رويكردي واقع بينانه 
و بي طرفان��ه نقش س��ازنده يي ايفا كند.  روحاني با تاكي��د بر اينكه همه در 
منطقه بايد مراقب باش��ند كه در ميدان بازي اس��راييل وارد نش��وند، اظهار 
كرد: حزب اهلل جزو ملت لبنان اس��ت و در اين كش��ور فوق العاده محبوبيت 
دارد و سالح آن نيز صرفا دفاعي و براي استفاده در مقابل حمالت احتمالي 

به لبنان است. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 همين صفحه   صفحه 2  

گروه ايران|
  رد پ��اي موضوع »كيفيت مس��كن مهر« كه اين روزها 
اظهارنظرهاي متفاوت و د ر برخي موارد  متضاد ي د رخصوص 
آن از سوي مسووالن و كارگزاران نظام شنيد ه مي شود ، روز 
گذشته به نشست خبري سخنگوي د ولت با خبرنگاران نيز 
راه پي��د ا كرد . زماني كه خبرنگار »تعاد ل« از نوبخت د رباره 
اين موضوع پرس��يد  د ر شرايطي كه اكثريت قريب به اتفاق 
كارشناس��ان نسبت به كيفيت پايين مسكن مهر اعالم نظر 
كرد ه اند ، چرا د ولت د ر قالب يك كميته كارشناسي د ر اين 
زمينه نظر تخصصي و قطعي خود  را اعالم نمي كند ؟ گفت: 
د ولت تالش مي كند  به د ور از حاشيه هاي سياسي و جناحي 
اع��الم نظر كند  و بارها اين نظرات از س��وي رييس جمهور، 
ش��خص وزير راه و شهرس��ازي و كارشناسان سازمان نظام 

مهند سي مطرح شد ه است. 
 س��خنگوي د ولت د ر اد امه با اش��اره ب��ه اينكه انتقاد  
رييس جمهور از مس��كن مهر س��رپل ذهاب به جا و به حق 
بود ، گفت: نبايد  هر انتقاد  د ولت را به معناي سياسي كاري 

تلقي كنند . 
نوبخت د رباره واكنش ها به انتقاد  رييس جمهور از مسكن 
مهر سرپل ذهاب اظهار كرد : تخريب مسكن مهر بر اثر زلزله 
بيشتر از ساير س��اختمان ها بود . برخي ساختمان ها كه د ر 
مسير گسل هم بود ند  آسيب جد ي ند يد ند . مسلما براي هر 
د لسوزي اين سوال پيش مي آيد  كه چرا مسكن مهر اين گونه 

تخريب شد ؟ آيا نمي شد  از اين خسارات پيشگيري كرد ؟
وي د ر اد امه افزود : طبيعي است كه براي رييس جمهور 
اين سوال پيش آيد  كه چرا خسارات مسكن مهر زياد  است. 
البته همه مس��كن هاي مهر سراس��ر كشور را يك پيمانكار 
نساخته اس��ت و نمي توانيم بگوييم كه مسكن مهر سراسر 
كش��ور مش��كل د ارد . نبايد  ب��راي مرد م احس��اس ناامني 
ايج��اد  كنيم، ولي بايد  مس��كن مهر بازبيني ش��ود . موضع 
رييس جمهور به حق و به جا بود  و نبايد  هر انتقاد ي كه د ولت 

مي كند  برچسب سياسي خورد ه و تخطئه شود . 
نوبخت با بيان اينكه انتقاد  د ولت به پيمانكار برمي گرد د  
ن��ه د ولت قبلي، خاطرنش��ان ك��رد : اگر اي��ن انتقاد  مطرح 
نمي ش��ود  د ر واقع به معناي آس��ان گذش��تن د ولت از اين 
موضوع مهم بود . البته اين انتقاد  سياسي نبود . اين انتقاد  به 
كيفيت پايين مسكن مهر سرپل ذهاب بود  نه به مسكن مهر 
كل كشور. بايد  همه مسكن مهر سراسر كشور و حتي ساير 
مسكن ها بازبيني ش��وند . نوبخت همچنين د رباره اقد امات 
د ولت براي جبران خسارات مرد م د ر مناطق زلزله زد ه گفت: 
د ولت 281ميليارد  تومان براي اسكان موقت، ترميم و مرمت 
خانه ها و احد اث و بازس��ازي واحد هاي 100د رصد  تخريب 
ش��د ه به صورت بالعوض و 659 ميلي��ارد  تومان به صورت 
تسهيالت ارزان قيمت پرد اخت مي كند  كه تخصيص بود جه 
آن هم د اد ه ش��د ه تا اين تسهيالت به 4هزار و 500 خانوار 

شهري و 11 هزار خانوار روستايي برسد . 

 هزينه هاي باالي مسكن مهر براي د ولت
سخنگوي د ولت د ر پاسخ به س��وال خبرنگار »تعاد ل« 
مبني ب��ر تاكيد  رهبر معظ��م انقالب بر كمك بيش��تر به 
زلزله زد گان، تصري��ح كرد : صحبت هاي رهبري اين بود  كه 
مسووالن بايد  تالش بيشتري د اشته باشند  و ما هم نسبت 
به اقد اماتي كه انجام د اد ه ايم، راضي نيستيم. د رباره ساخت 
مسكن زلزله زد گان سياست د ولت اين است كه مسووليت 

بازس��ازي را به عهد ه بنياد  مسكن بگذارد . بنياد  مسكن هم 
اعالم كرد ه كه س��اخت منازل به عهد ه خود  مرد م گذاشته 
مي شود  و بنياد  از آنها پشتيباني مالي و فني مي كند  تا كار 

با سرعت و د قت بيشتري انجام شود . 
وي د ر پاس��خ به سوالي مبني بر موضع د ولت نسبت به 
مس��كن مهر اظهار كرد : د و راه نسبت به مسكن مهر پيش 
روي د ولت بود ؛ اول اينكه كل طرح متوقف شود  و راه د يگر 
اينكه اقد امات نيمه تمام به فرجام برسد  كه د ولت مسير د وم 
را انتخاب كرد . د ر ميان راه به د ليل باال رفتن هزينه مسكن 
د ولت هم تس��هيالت را افزايش د اد  و هم تكميل تاسيسات 
مس��كن مهر مثل آب و برق را برعهد ه گرفت. به طور مثال 
هزار ميليارد  تومان جهت تامين آب و برق د ولت متقبل شد  

تا هزينه مسكن مهر براي د ولت كمتر شود . 
سخنگوي د ولت با اش��اره به اينكه سازند ه مسكن مهر 
باتوجه به افزايش هزينه هاي مسكن، مصالحي انتخاب كرد ه 
اس��ت كه براي او ارزان تر تمام ش��ود ، گفت: بايد  اين كار با 
د قت بيشتري انجام مي شد  و د ولت تالش مي كند  با نظارت 

بيشتر كيفيت مسكن مهر را افزايش د هد . 
نوبخ��ت د ر بخ��ش د يگ��ري از اي��ن نشس��ت خبري 
خاطرنش��ان ك��رد : 8 ميلي��ون و 872 هزار ت��ن گند م به 
ارزش 11 ه��زار و 593 ميلي��ارد  تومان به صورت تضميني 
از كشاورزان خريد اري شد ه كه 100د رصد  هزينه آن نيز به 
گند مكاران پرد اخت شد ه است. همچنين پرد اخت اعتبارات 

عمراني از مرز 30هزار ميليارد  تومان نيز گذشت. 

 حاشیه هاي قرارد اد  »توتال «
سخنگوي د ولت د ر پاسخ به اين پرسش كه آيا د ر قرارد اد  
توتال براي عد م اجراي تعهد ات طرف مقابل پيش بيني شد ه 
است، اظهار كرد : د ر اين قرارد اد  شرايطي د رنظر گرفته شد ه 
كه اگر ط��رف مقابل از تعهد ات خود  عد ول كرد ، ما چگونه 
عم��ل كنيم. تا االن كه هيچ اتفاقي نيفتاد ه اس��ت اما ما از 

حقوق خود  هم كوتاه نمي آييم. 
خبرنگاري از نوبخت پرسيد ، آيا بهتر نيست كمك هاي 
خارج��ي خود  را قطع كرد ه و ب��ه زلزله زد گان كمك كنيم 
كه نوبخت د ر پاسخ گفت: ما شرايط امنيتي خود  را د رنظر 
مي گيريم و براس��اس آن به د رستي تخصيص اعتبار د اريم. 
هر موض��وع رد يف هزينه ه��اي خ��ود  را د ارد  به طور مثال 
همان طور كه بيان ش��د  د ولت 281ميلي��ارد  تومان كمك 
بالعوض و 659ميليارد  تومان تس��هيالت ارزان قيمت براي 
زلزله زد گان د رنظر گرفت است. ما بايد  بتوانيم امنيت كشور 
خود م��ان را هم تامين كنيم. وي د رب��اره اقد ام امريكا براي 
كاهش فروش نفت ايران و مغايرت آن با برجام، خاطرنشان 
كرد : كميته ويژه رسيد گي به اقد امات طرف مقابل د ر برجام 
فعال بود ه و مصاد يق نقض برجام را بررسي مي كند . ما با هر 

نوع نقض برجام فعاالنه برخورد  مي كنيم. 
نوبخت د رباره نقش كمك ه��اي مرد مي به زلزله زد گان 
و كمك بيش��تر مرد م نس��بت ب��ه د ولت تصري��ح كرد : ما 
كمك ه��اي مرد مي را تقد يس مي كني��م و معتقد يم د ولت 
هيچ گاه به تنهايي نمي تواند  كش��ور را اد اره كند  و د ر تمام 
مس��ائل د ولت بايد  د ر كنار مرد م باشد  اما باتوجه به حجم 
خس��ارات و مش��كالت تحليل غيرواقع بينانه يي اس��ت كه 
بگوييم همه مش��كالت با كمك هاي مرد مي حل مي شود . 
نهاد ه��اي نظام كه د ولت نيز جزئي از آن اس��ت د ر منطقه 

كارهاي بزرگي د ر حال اجرا د ارد . 

 اختصاص بود جه براي قم
سخنگوي د ولت د ر پاسخ به اين پرسش كه د ر د يد ار 
با آيت اهلل مكارم شيرازي موضوع اختصاص بود جه خاص 
براي ش��هر قم مطرح ش��د ، تصريح كرد : اين مساله د ر 
د يد ار با ايش��ان مطرح نشد  اما سياست د ولت د ر توزيع 
اعتبارات، رعايت عد الت است. د ر طرح توازن منطقه يي 
اس��ناد  آمايش س��رزميني 18 اس��تان براي اختصاص 

اعتبارات الزم تهيه شد ه است. 
نوبخت همچني��ن د رباره زمان ارائه گ��زارش 100روزه 
توس��ط رييس جمهور اظهار كرد : اين گزارش آماد ه شد ه و 
روي ميز من است كه خد مت رييس جمهور هم د اد ه شد ه و 

د ر زمان مقرر اعالم خواهد  شد . 
خبرنگاري با اشاره به تالش FATF براي قطع همكاري 
اي��ران و حزب اهلل به بهانه مبارزه با تروريس��م پرس��يد  كه 
د ر متن اليحه پولش��ويي د ولت به اين موضوع اش��اره شد ه 
اس��ت كه نوبخت د ر پاس��خ گفت: اين اليحه د ر راس��تاي 
سياست هاي نظام بود ه و هيچ چيز خارج از آن نيست. براي 
مقابله با تروريسم د يگران از ما جلوتر نيستند . پرچم مقابله 

با تروريسم بر د وش نيروهاي مسلح ماست. 
وي د رباره بازگش��ايي د فتر اتحاد ي��ه اروپا د ر تهران نيز 
تصريح كرد : چنين بحثي د ر د ولت يا د ر شوراي عالي امنيت 

ملي مطرح نشد ه است. 

 بود جه هاي میلیارد ي برخي نهاد هاي خاص
خبرن��گاري از س��خنگوي د ول��ت د رب��اره بود جه هاي 
ميليارد ي برخي نهاد هاي فرهنگي خاص غيرد ولتي پرسيد  
كه نظارتي روي عملكرد  آنها انجام نمي شود . نوبخت د رمورد  
نظارت بر بود جه د س��تگاه هاي فرهنگي كشور خاطرنشان 
كرد : برخي نهاد هاي فرهنگي هس��تند  كه غيرد ولتي بود ه 
اما د ر كنار د س��تگاه هاي فرهنگي د ولت��ي، اعتبار و كمك 
مي گيرن��د . ما نمي د انيم اين پول ها چگونه خرج مي ش��د  و 
آيا اقد ام اين نهاد ها هم كه البته اقد ام خيري هم هست د ر 
راستاي اقد امات د ولت است يا نه. د ر موارد ي حتي سياست 
اين نهاد ها با د ولت مغايرت د اشته است. ما هر سه ماه از اين 
نهاد ها گزارش كار مي گيريم و براساس عملكرد  آنها بود جه 
به آنها مي د هيم. البته ما بود جه را به د ستگاه هايي مي د هيم 
كه ماموريت آنها د ر راس��تاي د ولت باشد . د رواقع ما بود جه 
فرهنگ��ي را كاهش نمي د هيم و رد يف آن را حفظ كرد ه اما 

به آن جهت  مي د هيم. 
خبرنگاري از نوبخت د ر مورد  مواضع اتحاد يه اروپا نسبت 
به ايران پرس��يد  كه نوبخت د ر پاسخ اظهار كرد : شايد  زود  
باش��د  كه بگوييم اتحاد يه اروپا نسبت به ايران سياست هاي 
خصمانه امريكا را د نبال مي كند . تا االن اتحاد يه اروپا مواضع 
اي��ران را تاييد  كرد ه اس��ت البته ما ب��ر مواضع د فاعي خود  
تاكيد  د اريم و تحت هيچ ش��رايطي د رباره توان د فاعي خود  
توافق��ي نمي كنيم. مگر ما از فرانس��ه مي پرس��يم چرا آنها 
موش��ك د ارند ؟وي همچنين د رباره مواضع اخير عربستان 
نس��بت به ايران افزود : همه تحليلگران مي گويند  عربستان 
نس��بت به ايران د ر موضع ضعف اس��ت و ايران د ر منطقه 
د س��ت باال را د ارد  كه يك نمونه آن پيروزي جبهه مقاومت 
بر تروريست هاست. اتحاد يه عرب هم وقتي نسبت به مرد م 
يمن كه عرب هس��تند  اين گونه بي عاطفه صحبت مي كند ، 

مشخص است كه كم آورد ه اند . 
ادامه در صفحه 2

خبر سخن نخست

   ضرورت آسیب شناسي 
روابط دولت و بخش خصوصي

 پيشبرد امر »توسعه« اگر روزگاري تنها توسط دولت امكان پذير بود، سال هاست 
)دقيق تر پس از فروپاشي ديوار برلين( كه به واسطه تكثر و تنوع منابع فكري و مادي 
اين طريق به پايان رس��يده است و اين مهم بي همراهي و همكاري جامعه و ازجمله 
بخش خصوصي به سرانجام نمي رسد. اما متاسفانه به نظر مي رسد ضرورت اين حركت 
همبسته توسعه يي در كشورمان باوجود قوانين و مقررات گوناگون و سخنان بسيار و... 
چندان فهم و درك نشده و همچنان »توسعه يي دولتمدار« شاهراه پيشرفت و توسعه 

كشور محسوب مي شود. چند اظهارنظر زير اين مشكل را به خوبي نشان مي دهد: 
1- رييس اتاق تهران در جلسه روز گذشته اتاق تهران چند خواست مشخص از 
دولت مطرح كرد؛ ازجمله »صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها باتوجه به تاثير آنها 
بر فضاي كسب و كار«، »ممنوع كردن كاالها يا برخورد هاي غيرتحليلي براي كنترل 
قيمت ارز« و »پرداخت بدهي هايش به پيمانكاران و شركت هاي بخش خصوصي.« 
قبل از آن نيز رييس اتاق ايران در آخرين نشست هيات نمايندگان اين نهاد اصلي 
بخش خصوصي كشور، بار ديگر از بي توجهي دولت نسبت به اين بخش انتقاد كرده 
و گفته بود »بدنه اجرايي دولت عالقه يي به اجراي قانون بهبود محيط كسب و كار 
ن��دارد، چراكه از ويژگي هاي اين قانون اعتب��ار دادن به بخش خصوصي و باال بردن 
جايگاه بخش خصوصي اس��ت.« آقاي ش��افعي در دو جلسه قبل هيات نمايندگان 
نيز از »عدم اعتماد بدنه س��نگين دولت به بخش خصوصي« سخن گفته بود. البته 
اعض��اي دولت نيز طي همي��ن ماه ها انتقاداتي را متوجه بخ��ش خصوصي كردند. 
ازجمل��ه معاون اول رييس جمهوري كه »برخ��ورد فعال تر اتاق بازرگاني در انعكاس 
خواست ها و مطالبات بخش خصوصي به ستاد اقتصاد مقاومتي« را ضروري دانست 
)رس��انه ها – 96/1/28( و ني��ز انتقاد وزير صنعت از اتاق كه خواس��تار ارائه نظرات 
منسجم و مشخص و برآمده از يك »اتاق فكر« به دولت براي تصميم گيري صحيح 

شد. )رسانه ها – 29/ 7/ 96( 
2- از س��وي ديگ��ر در همي��ن روزها، معاون نظ��ارت و هماهنگي مع��اون اول 
رييس جمه��وري در گفت وگوي مفصل با روزنام��ه ارگان دولت به نكات بس مهمي 
در رابطه با برنامه هاي در دست اقدام دولت اشاره كرد كه بي شك بسيار در حيات و 
تداوم فعاليت هاي بخش خصوصي تاثيرگذار است و به نظر نمي رسد بخش خصوصي 
از اصل و جزئيات آنها باخبر باشد. آقاي ويسه اين پروژه هاي در دست اقدام دولت را 
»سه پروژه ملي اصالح نظام اداري و ساختار دولت، اجراي دولت الكترونيك و اجراي 
كامل اصل 44« برشمرد و درمورد خصوصي سازي هاي الزم براي »انتقال حاكميت از 
دولت به ملت« از ضرورت »واگذاري حداقل 500 هزار ميليارد تومان از بخش دولتي 

به بخش خصوصي« سخن مي گويد )روزنامه ايران-96/8/21(. 
حال س��وال اين اس��ت كه چ��را با وجود »ش��وراي گفت وگ��وي دولت و بخش 
خصوصي« كه »براي تبادل نظر دولت و بخش خصوصي و بررسي و رفع موانع كسب 
و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات الزم براي اجراي قوانين و مقررات و...« و با 
حضور وزراي اقتصادي و نمايندگان مجلس و قوه قضاييه و روساي اتاق هاي بازرگاني 
و تعاون و... تش��كيل مي شود و حتي در اس��تان ها نيز شوراهاي استاني گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي ظاهرا فعال است اين »گفت وگو« و همكاري مشترك دولت 
و بخش خصوصي در عمق و سطوح وسيع تر و در بدنه هاي اجرايي آن چنان كه مورد 

انتظار طرفين است، شكل نمي گيرد ؟ 
به نظر مي رسد دولت بايد از تصور »داناي كل« بودن خود دست بكشد و با اصالح 
س��اختار و كوچك در عين چابك س��ازي خود امكان اتخاذ تصميمات صحيح تر را از 
طريق شنيده شدن صداي بخش خصوصي و گم نشدن آن در البيرنت هاي هزار توي 
ديوان س��االري فراهم آورد. از سوي ديگر بخش خصوصي و نماد آن »اتاق بازرگاني« 
نيز بايد با ساماندهي تشكل هاي زيرمجموعه خود، طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر 
فضاي كسب و كار، راهكارهاي مشخص و كارشناسي شده و قابل اجرا براي مسائل و 
مشكالت اقتصادي كشور را روانه دولت سازد و از گاليه گذاري و حرف هاي كلي زدن 

فراتر رود كه در موارد زيادي نيز چنين كرده است. 
 پيشنهاد مشخص آن است كه كميته يي مشترك از دولت و بخش خصوصي اقدام 
به آسيب شناسي عملكرد »شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي« كند و نتيجه 

را جهت تقويت و روشن تر كردن اين رابطه ارائه دهد. 
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 پيشبرد امر »توسعه« اگر روزگاري تنها توسط دولت 
امكان پذير بود، سال هاست )دقيق تر پس از فروپاشي ديوار 
برلين( كه به واس��طه تكثر و تنوع مناب��ع فكري و مادي 
اين طريق به پايان رس��يده اس��ت و اين مهم بي همراهي 
و همكاري جامعه و ازجمله بخش خصوصي به س��رانجام 
نمي رسد. اما متاسفانه به نظر مي رسد ضرورت اين حركت 
همبسته توسعه يي در كشورمان باوجود قوانين و مقررات 
گوناگون و س��خنان بسيار و... چندان فهم و درك نشده و 
همچنان »توسعه يي دولتمدار« شاهراه پيشرفت و توسعه 
كشور محسوب مي شود. چند اظهارنظر زير اين مشكل را 
به خوبي نش��ان مي دهد: 1- رييس اتاق تهران در جلسه 
روز گذش��ته اتاق تهران چند خواس��ت مشخص از دولت 

مطرح كرد ...

 محم��د مالج��و و پروي��ز صداقت دو كارش��ناس 
اقتصادي منتقد در نشستي در دانشگاه تهران با عنوان 
»نقد و بررس��ي طرح كارورزي« ب��ه تحليل اين طرح 
وزارت كار پرداختن��د؛ طرحي كه با هدف كاهش نرخ 
بيكاري در دستور كار قرار گرفت ولي اين اقتصاددانان 
اين موضوع را به طور كامل رد مي كنند و معتقدند تنها 
به ارزان سازي نيروي كار خواهد انجاميد. محمد مالجو 
از دو منظ��ر طرح كارورزي را م��ورد نقد قرار مي دهد: 
از يك س��و در ي��ك چارچ��وب حقوق��ي »غيرقانوني« 
محس��وب مي ش��ود و از س��وي ديگر برخ��الف هدف 
موردنظر آن، نمي تواند ظرفيت اش��تغال زايي در كشور 
را افزاي��ش دهد. مالج��و راه حلي ارائ��ه مي كند كه از 
طريق آن بشود بدون ارزان سازي نيروي كار به مقابله 
با بحران بيكاري رفت. اين امر از نظر وي تنها با ايجاد 

تعاوني هاي نيروي كار ميسر خواهد شد ...

 ضرورت آسیب شناسي 
روابط دولت و بخش خصوصي

نفي اشتغال زايي طرح كارورزي

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  
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نفت و انرژي
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 روايتي از ترميم 
زخم پااليشگاه آبادان

ترجمه: مهدي نیكوئي   
ايران به دنبال آن اس��ت تا از پااليشگاه زخم خورده 
از جن��گ در آب��ادان ب��راي توليد س��وخت با كيفيت 
اس��تفاده كند تا ديگر متكي به واردات)بنزين( نباشد.  
روي س��يلوهاي زرد رنگ قديمي ترين پااليشگاه نفت 
خاورميان��ه كه نفت خ��ام و فرآورده هاي نفتي ايران را 
در خود ذخيره كرده، جاي گلوله هاي بر جاي مانده از 
جنگ 8 ساله ايران عراق خودنمايي مي كند. روي يكي 
از اين سيلوهاي ذخيره سازي حتي حفره بزرگي باقي 
مانده كه جاي گلوله توپ اس��ت.  عرصه جنگ اكنون 
تغيير يافته و به جنگ اقتصادي تبديل شده اما منطقه 
جنوب غرب ايران در نزديكي خليج فارس باز هم از نظر 
استراتژيك داراي اهميت است. سخنان دونالد ترامپ، 
رييس جمهوري امريكا در مورد احتمال خروج از توافقي 
ك��ه قرار بود ايران را مجددا ب��ه بازار جهاني بازگرداند، 
فوريت بيشتري به طرح هاي نوسازي پااليشگاه آبادان 

بخشيده است ...

 حسين حقگو   

  حسين حقگو   
تحليلگر  اقتصادي

سخنگوي د ولت د ر پاسخ به پرسش »تعاد ل«:

نبايد  انتقاد  د ولت از مسكن مهر را سیاسي كاري تلقي كرد 



 جاع�ل عناوين بزرگ د س�تگير شد -باش�گاه 
خبرن�گاران| س��ربازان گمنام امام زمان )ع��ج( فرد ي را 
كه ب��ا جعل عناوين مختل��ف از جمله ب��ازرس ويژه بيت 
رهبري و پرسنل وزارت اطالعات به اخاذي و د ريافت رشوه 
از طعمه هاي��ش د ر تهران و كرج اقد ام مي كرد ، د س��تگير 
كرد ند . د ر بازرس��ي از منزل ح-ف، كارت ها و احكام جعلي 
د يگري از قبيل مشاور محاكم عمومي و انقالب د اد ستاني 
تهران، معاون بازرگاني و مكاتبات جعلي با سازمان بازرسي 
كل كش��ور، وزير اطالعات و د يگر س��ازمان ها و نهاد ها به 

د ست آمد ه است. 
 پيام محمد ج�واد  ظريف به وزي�ر امور خارجه 
لبنان-ف�ارس| وزير ام��ور خارجه كش��ورمان پيامي به 
جبران باس��يل همت��اي لبناني اش فرس��تاد  و تاكيد  كرد : 
»د يپلماس��ي« تنها راه حل بحران هاي منطقه يي است. بر 
اساس گزارش شبكه »المياد ين«، ظريف د ر اين پيام تاكيد  
كرد : بايد  فرصت براي »ميش��ل عون« رييس جمهور لبنان 
فراهم شود  تا به د ور از تالش براي تحميل نظرات خارجي، 
تد ابير مناس��ب را اتخاذ كند . وزير امور خارجه كش��ورمان 
اد امه د اد : گزينه نظامي، راه حل بحران هاي منطقه نيس��ت 
و تنها راه حل، د يپلماس��ي و محترم ش��مرد ن حقوق همه 

طرف هاست. 
 توافق ايران، روسيه و تركيه براي از بين برد ن 
بقاياي تروريست ها –صد ا و سيما| وزارت د فاع روسيه 
پس از نشس��ت روساي س��تاد  كل نيروهاي مسلح ايران، 
روس��يه و تركيه اعالم كرد : روس��اي س��تاد  كل نيروهاي 
مس��لح سه كشور د رباره افزايش سطح همكاري د ر منطقه 
»عاري از تنش« اد لب و گسترش گام هاي ويژه براي حذف 
بقاياي تروريس��ت هاي وهابي صهيونيستي د اعش و گروه 

تروريستي جبهه النصره توافق كرد ند .
 كميس�يون اصل ۹۰ د ر مورد  مسكن مهر تذكر 
د اد ه بود -ايس�نا|  با گرم تر ش��د ن بحث كيفيت مسكن 
مهر، رييس كميس��يون اصل ۹۰ مجلس د هم نيز د ر اين 
زمينه به اظهارنظر پرد اخ��ت. د اوود  محمد ي گفت كه د ر 
گزارش اين كميس��يون راجع به مس��كن مهر عنوان شد ه 
بود  پيمانكاران برخي مجموعه ها د ست د وم و سوم بود ه و 
براي اقتصاد ي ش��د ن فعاليت شان از كيفيت كاسته بود ند . 
محمد ي اظهار كرد : البته االن واقعا جاي اين كار نيس��ت 
كه به موضوع مسكن مهر بپرد ازيم. به هر حال حاد ثه  زلزله 
اتف��اق افتاد ه و بايد  تالش كنيم آثار و تبعات آن را كاهش 
د هي��م و براي التيام مرد م آس��يب د يد ه اقد ام كنيم. اينكه 
بخواهيم از اين موضوع به صورت ابزاري اس��تفاد ه كنيم و 
نگاه سياسي د اشته باشيم، د ر اين شرايط منصفانه نيست. 
 اقد امات الزم ب�راي راه اند ازي مد ارس د ر حال 
انجام است-ايلنا| معاون اجرايي بيت رهبري با حضور د ر 
منطقه زلزله  زد ه با تاكيد  براينكه بايد  تالش شود  تا زند گي 
مرد م به جريان بيفتد ، گفت: همه چيز رو به پيشرفت است 
و آن بحران اوليه تمام شد ه است. سرد ار وحيد  حقانيان با 
حضور د ر محله فوالد ي هاي ش��هر زلزله زد ه سرپل ذهاب 
گفت: ش��رايط ش��هر از وضعيت بحراني خارج شد ه است. 
وي افزود : د ر حال حاضر همه عوامل د س��ت به د ست هم 
د اد ه اند  تا به وضعيت موجود  رسيد گي شود ، هالل احمر د ر 
حال توزيع د فترچه اس��ت، بنياد  مس��كن و د ولت مستقر 
ش��د ه اس��ت، قرارگاه خاتم با بنياد  مس��كن براي روستاها 

قرارد اد  بسته اند  تا كار روي غلتك بيفتد . 
 اي�ران حساس�يت هاي تركي�ه د ر منطق�ه را 
ارد وغ��ان«  »رج��ب طي��ب  مالحظ�ه مي كند -مه�ر| 
رييس جمه��ور تركيه د يروز سه ش��نبه د ر اظهاراتي گفت: 
اتهامات مطرح ش��د ه عليه رضا ض��راب همانند  توطئه يي 
اس��ت كه د ر س��ال ۲۰۱۳ عليه د ولت انجام ش��د  و هد ف 
از آن س��رنگون ك��رد ن د ولت تركيه ب��ود . ارد وغان كه د ر 
جلس��ه حزب حاكم عد الت و توس��عه س��خن مي گفت د ر 
مورد  ش��ركت د ر اجالس سوچي نيز گفت: نشست سوچي 
)سران ايران، تركيه و روسيه( يك د يد ار مهم د رباره آيند ه 
منطقه اس��ت. ايران نيز حساسيت هاي تركيه د ر منطقه را 

مالحظه مي كند . 
 افزاي�ش ق�د رت هواي�ي د ر د س�تور كار قرار 
د ارد -تس�نيم| سيد حس��ين نقوي حس��يني سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به جلسه د يروز اين 
كميس��يون با وزير د فاع گفت: نشست مشترك كميسيون 
با وزير د فاع، معاونان و د ر حضور حجت االس��الم قند هاري 
د ر محل وزارت د فاع برگزار شد . نمايند ه ورامين د ر مجلس 
خاطرنشان كرد : اميرحاتمي د ر اين د يد ار تاكيد  كرد ند  كه 
ايران د ر اد ام��ه راه د ر جهت تقويت و افزايش قابليت هاي 
د فاعي از جمله موش��كي به لحاظ كمي و به لحاظ كيفي 
ب��ا قد رت پيش خواهد  رف��ت، همچنين افزود ند  كه قد رت 
هوايي و تقويت آن د ر تراز منطقه د ر د س��توركار قرار د ارد . 
وي از برنامه ه��اي فوق الع��اد ه د ر حوزه د ريايي و پد افند  به 

لحاظ كمي و كيفي خبر د اد . 
 خد م�ت بد ون من�ت به م�رد م -ف�ارس| وزير 
اطالعات گف��ت: از آنجا كه مرد م صاحب اصلي حكومت و 
انقالب هستند ، بايد  بد ون منت و با نهايت د لسوزي به آنها 
خد مت كرد . س��يد  محمود  علوي وزير اطالعات د يروز د ر 
نشست ش��وراي اد اري استان هرمزگان گفت: همه وظيفه 
د اريم د ر د س��تگاه هاي امنيتي و انتظامي، امنيت پايد ار و 
باثب��ات را د ر بخش هاي مختلف برقرار و حفظ كنيم. وزير 
اطالعات خاطرنش��ان كرد : از آنجا كه مرد م صاحب اصلي 
حكوم��ت و انقالب هس��تند ، بايد  بد ون من��ت و با نهايت 

د لسوزي به آنها خد مت كرد . 
 روابط اقتصاد ي با لهستان به ۲۰۰ميليون د الر 
رسيد -برنا| »عبد الرضا رحماني فضلي« وزير كشور د ر 
د يد ار وزير همكاري هاي بين المللي د فتر نخس��ت وزير 
لهستان با اشاره به امضاي موافقتنامه ايران و لهستان د ر 
زمينه همكاري هاي مبارزه با تروريس��م، جرايم سازمان 
يافت��ه و م��واد  مخد ر گفت: اين موافقتنام��ه د ر د ولت و 
مجلس اي��ران به تصويب رس��يد ه و انتظ��ار د اريم اين 
موافقتنام��ه هر چه زود تر د ر د ولت لهس��تان به تصويب 
برس��د . وزير كش��ور تاكيد  كرد : تصويب اين موافقتنامه 
موجب افزاي��ش همكاري هاي بين الملل��ي بين ايران و 
لهس��تان د ر مبارزه با تروريس��م، جرايم سازمان يافته و 
مواد مخد ر خواهد  شد . وي با اشاره به سفر تجار لهستان 
به ايران و برگزاري نشس��ت مشترك با تجار ايراني براي 
شناسايي زمينه هاي سرمايه گذاري د ر كشورمان تصريح 
كرد : بايد  مسير را براي افزايش همكاري هاي اقتصاد ي و 

روابط تجار و بازرگانان د و كشور تسهيل كنيم. 
 بده�ي انگليس ربطي به زاغ�ري ند ارد -ايرنا| 
ريي��س گروه د وس��تي-پارلماني اي��ران و انگليس گفت: 
پروند ه نازنين زاغري و موضوع پرد اخت بد هي انگليس به 
ايران د و مقوله جد ا هستند  و پرد اخت بد هي د ولت لند ن 
د ر راستاي آزاد ي نازنين زاغري تكذيب مي شود . مصطفي 
كواكبيان اظهاركرد : موضوع پروند ه نازنين زاغري موضوع 
جد يد ي نيست و مد ت زياد ي است كه د ر محافل مختلف 
مطرح مي ش��ود . عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس تصريح كرد : د ر روزهاي اخير اين موضوع 
مطرح شد ه كه انگليسي ها قرار است مبلغي را براي نازنين 
زاغ��ري بپرد ازند  د ر حالي كه اين بد هي انگليس به ايران 
اس��ت و ربطي به موضوع نازنين زاغ��ري ند ارد  و ما آن را 

كامال رد  مي كنيم.

روي موج خبر

نبايد  انتقاد  د ولت از مسكن مهر را سياسي كاري تلقي كرد 
اد امه از صفحه اول

 موضوع بازد  اشت روزنامه نگاران
سخنگوي د  ولت د  ر پاسخ به سوال خبرنگاري د  ر مورد   
رسيد  گي به موضوع بازد  اشت روزنامه نگاراني چون ساسان 
آقايي و يغما فشخامي د  ر جلسه سران قوا خاطرنشان كرد  : 
وقتي تعد  اد   جلسات بيشتر شود   به موضوعات بيشتري از 
جمله مسائل حقوق شهروند  ي و تحكيم آزاد  ي هاي مصرح 
قانوني د  ر اين جلس��ات رس��يد  گي خواهد   ش��د  .  نوبخت 
همچنين د  ر پاسخ به اين سوال كه چرا تعطيلي روز 6 آذر 
د  ر تقويم نيامد  ه است و موضع د  ولت نسبت به اين تعطيلي 
چيست، تصريح كرد  : د  ولت خود  ش اين اليحه را به مجلس 

فرستاد   و آن را هم ابالغ كرد  . 

وي افزود  : اين اليحه مخالفت هايي هم د  اشت اما موضع 
د  ولت نس��بت به تعطيلي 6 آذر صريح و شفاف است ولي 

بايد   بپرسيم كه چرا د  ر تقويم نيامد  ه است. 
وي د  رب��اره ارتب��اط آزاد  ي نازنين زاغ��ري با پرد  اخت 
بد  هي هاي انگليس ب��ه ايران اظهار ك��رد  : موضوع نازنين 
زاغ��ري ي��ك بح��ث قضايي اس��ت ك��ه د  س��تگاه قضا و 
د  ستگاه هاي امنيتي و اطالعاتي د  ر اين زمينه وظايف خود   
را انجام مي د  هند   و اين موضوع به پرد  اخت بد  هي هاي د  ولت 
انگليس به ايران ارتباطي ند  ارد  . سخنگوي د  ولت د  ر پاسخ 
به اين پرس��ش كه آيا شوراي عالي امنيت ملي مصوبه يي 
د  رباره فيلتر تلگرام د  اشته است، گفت: د  ر جلسات شوراي 
عالي امنيت ملي كه من هم مرتب حضور د  اش��تم چنين 

مصوبه يي وجود   ند  اشته است. خبرنگاري از نوبخت پرسيد   
كه د  ولت چ��ه برنامه هايي د  ر حوزه مس��كن د  ارد   كه وي 
د  ر پاس��خ گفت: ما طرح هاي مستقلي براي مسكن د  اريم. 
س��ازمان برنامه و بود  جه موظف شد  ه مبالغي كه د  ولت د  ر 
اين زمينه بايد   كمك كند   را تامين كند  . طرح هاي مختلفي 
براي س��ال ۹7 د  اريم ك��ه د  ر مورد   چگونگ��ي اجراي آن 
اطالع رساني مي كنيم. ما د  نبال تقويت قد  رت خريد   مرد  م 
هس��تيم. وي د  ر مورد   تخصيص بود  جه به د  س��تگاه هاي 
مختلف ني��ز اظهار كرد  : ما بود  جه برخي د  س��تگاه ها را تا 
۱۱۰د  رصد   تامين كرد  ه ايم اما هنوز اين د  ستگاه ها مشكل 
د  ارند   به خاطر همين من د  ي��روز يك متمم 5۰۰ميليارد   

توماني د  يگر را براي رفع مشكل ها امضا كرد  ه ام. 

  يارانه هاي مطبوعات
س��خنگوي د  ولت د  ر مورد   پرد  اخت يارانه مطبوعات 
نيز خاطرنشان كرد  : ما س��ال گذشته ۱۰۰د  رصد   يارانه 
مطبوع��ات را پرد  اخت كرد  يم. امس��ال ه��م ۲6 هر ماه 
ياران��ه را به مطبوعات مي د  هيم. تالش ما براي پرد  اخت 

۱۰۰د  رصد   يارانه مطبوعات است. 
خبرنگاري با اش��اره به نام��ه نمايند  گان مجلس به 
د  ول��ت ب��راي پرد  اخت بد  هي د  ولت به س��ازمان تامين 
اجتماعي پرسيد   كه برنامه د  ولت د  ر اين زمينه چيست 
كه نوبخت د  ر پاسخ گفت: بخشي از اين بد  هي ها ناشي 
از تكالي��ف قانوني اس��ت كه به وجود   آمد  ه و س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي بايد   آن را پرد  اخ��ت كند  . نمايند  گان 
محترم هم ان ش��اءاهلل باتوجه به اينكه از وضعيت مالي 
د  ولت باخبر هس��تند   از اين پس كمت��ر از اين قوانين 
كه د  ولت را بد  هكار س��ازمان تامين اجتماعي مي كند  ، 
تصوي��ب كنن��د  . س��خنگوي د  ولت ب��ا بي��ان اينكه د  ر 

قانون مشخص شد  ه اس��ت و بي سابقه د  ر برنامه ششم 
نيس��ت، اظهار كرد  : د  ر برنامه شش��م مصوب ش��د   كه 
به نوع��ي پرد  اخت مطالبات س��ازمان تامين اجتماعي 
انجام ش��ود   البت��ه اين بد  هي ها فق��ط مربوط به د  ولت 
ما نيس��ت و بد  هي هاي انباش��تي اس��ت كه از گذشته 
باقي ماند  ه اس��ت. حاال قرار ش��د   د  ولت ب��ا يك برنامه 
ش��روع به پرد  اخت تعه��د  ات كند  . ص��د  ور اوراق براي 
پرد  اخت اين مطالبات س��ازمان تامين اجتماعي د  رنظر 
گرفته ش��د   و اين اتفاق هم افتاد   و پيشنهاد  ش هم د  ر 
راس��تاي پرد  اخت 5 ه��زار ميليارد   تومان از اس��ناد   به 
س��ازمان تامين اجتماعي د  ر د  ولت مطرح ش��د   و آنچه 
د  ر چارچوب قانون برنامه شش��م توسعه است را انجام 
مي د  هي��م. وي د  ر پايان گفت: اينك��ه نمايند  گان اعالم 
كنند   هر چه بد  هي د  ر طول تاريخ پيش آمد  ه اس��ت را 
د  ولت بپرد  ازد  ، غيرممكن اس��ت. خ��ود   نمايند  گان هم 

نس��بت به اين موضوع مطلع هس��تند  . 

گروه ايران|
 با گذشت ۲ماه از وعد  ه سرد  ار سليماني فرماند  ه نيروي 
قد  س س��پاه مبني بر پاي��ان كار د  اعش با انتش��ار نامه روز 
گذشته سرد  ار سليماني خطاب به مقام معظم رهبري، حاال 
د  يگر با اطمينان مي توان گف��ت كه كار د  اعش پايان يافته 

است. 
د  ر ش��رايطي ك��ه بس��ياري از مس��ووالن و روس��اي 
سيس��تم هاي اطالعاتي و امنيتي كش��ورهاي غربي اعالم 
مي كرد  ند   كه حد  اقل س��ه د  ه��ه براي خارج ك��رد  ن گروه 
تروريس��تي د  اعش از قلمرو س��رزميني سوريه و عراق وقت 
مورد   نياز است، اما وحد  ت گروه هاي مختلف سوري و عراقي 
با كمك هاي فكري و مستشاري ايران توانست، د  اعش را از 

صحنه عملياتي منطقه حذف كند  . 
د  ر پي پيروزي تاريخ س��از جبهه مقاومت اسالمي عراق 
و س��وريه بر فتنه تروريس��م تكفيري و پايان يافتن سيطره 
د  اعش كه با پايين كش��يد  ن پرچم اين گروه د  ر »ابوكمال« 
رقم خورد  ؛ س��رد  ار سرلش��كر پاس��د  ار حاج قاسم سليماني 
فرماند  ه نيروي قد  س س��پاه پاسد  اران انقالب اسالمي، پيام 
مهمي به محضر مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه اي 
)مد  ظله العالي( منتش��ر كرد  . بالفاصله پس از انتش��ار نامه 
س��رد  ار س��ليماني خطاب به مقام معظم رهبري مسووالن 
ارش��د   كش��ورمان د  ر پيام ها و اظهارنظره��اي جد  اگانه يي 
ضمن قد  رد  اني از فرماند  ه س��پاه قد  س، تصويري از شرايط 
پس��اد  اعش د  ر منطقه را ترس��يم كرد  ند  . چهره هايي مانند  ، 
روحاني رييس جمهوري، س��خنگوي د  ولت، واعظي رييس 
د  فتر رييس جمهوري و... هر يك د  ر پيام هايي از اين پيروزي 

مقاومت ابراز خوشحالي كرد  ند  . 
متن پيام سرد ار سليماني به اين شرح است: 

» بسم اهلل الرحمن الرحيم
انّافتحنا لك فتحاً ُمبينا

محضر مبارك رهبر عزيز و شجاع انقالب اسالمي
حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنه اي مد  ظله العالي

سالم عليكم 
6س��ال قبل فتنه ي��ي خطرناك ش��بيه فتنه هاي زمان 
اميرالمومني��ن )عليه الس��الم( كه فرص��ت و حالوت د  رك 
حقيقي اس��الم ناب محمد  ي)ص( را از مس��لمانان س��لب 
نمود  ، اين بار پيچيد  ه و آغشته به سم صهيونيسم و استكبار 

همچون توفاني ويرانگر، عالم اسالمي را د  رنورد  يد  . 
اين فتنه خطرناك و مسموم با هد  ف آتش افروزي وسيع 
د  ر عالم اسالمي و د  رگير نمود  ن مسلمانان با يكد  يگر توسط 
د  شمنان اس��الم ايجاد   گرد  يد  . حركت خبيثانه يي كه تحت 
نام »حكومت اس��المي عراق و شام« د  ر همان ماه هاي اوليه 
موفق شد   با اغفال د  ه ها هزار جوان مسلمان د  و كشور، بسيار 
اثرگذار و سرنوشت س��از عالم اس��المي »عراق« و »سوريه« 
را د  چار بحران بس��يار خطرناكي كند   و صد   ها هزار كيلومتر 
مربع از اراضي اين كش��ورها را همراه با هزاران روستا، شهر 
و مراكز مهم اس��تاني به تصرف د  رآورد   و ه��زاران كارگاه و 
كارخانه و زيرساخت هاي مهم اين كشور ها از جمله، راه ها، 
پل ها، پااليشگاه ها، چاه ها و خطوط نفت و گاز و نيروگاه هاي 
برق و موارد   د  يگري از اين نوع را تخريب نمود  ند   و شهرهاي 

مهمي همراه با آثار گرانبهاي تاريخي و تمد  ن ملي آنها را با 
بمب گذاري از بين برد  ه يا سوزاند  ند  . 

اگر چه آمار خس��ارت هاي وارد  ه قابل احصاء نيست اما 
بررسي هاي اوليه حاكي از پانصد   ميليارد   د  الر است. 

د  ر اي��ن حاد  ثه، جنايات بس��يار د  رد  ناك��ي كه غير قابل 
نمايش اس��ت رخ د  اد  ؛ از جمله: سربريد  ن كود  كان يا پوست 
كند  ن زند  ه زند  ه مرد  ان د  ر مقابل خانواد  ه هاي خود  ، به اسارت 
گرفتن د  ختران و زن هاي بي گناه و تجاوز به آنان، سوزاند  ن 

زند  ه زند  ه افراد   و ذبح د  سته جمعي صد  ها جوان. 
مرد  م مسلمان اين كشورها متحير از اين توفان مسموم، 
بخشي گرفتار خنجرهاي برند  ه جنايتكاران تكفيري گرد  يد  ند   
و ميليون ها نفر د  يگر خانه و كاشانه خود   را رها كرد  ه و آواره 

شهرها و كشورهاي د  يگر شد  ند  . 
د  ر اي��ن فتنه س��ياه، ه��زاران مس��جد   و مراكز مقد  س 
مسلمانان تخريب يا ويران گرد  يد   و بعضا مسجد   را به همراه 

امام جماعت و نمازگزاران آن با هم منفجر نمود  ند  . 
بيش از 6هزار جوان فريب خورد  ه به نام د  فاع از اس��الم 
ب��ه صورت انتحاري با خود  روهاي پ��ر از مواد   منفجره خود   
را د  ر مياد  ين، مساجد  ، مد  ارس، حتي بيمارستان ها و مراكز 
عمومي مس��لمان ها منفجر كرد  ند   كه د  ر نتيجه اين اعمال 
جنايتكارانه د  ه ها هزار مرد  ، زن و كود  ك بي گناه به شهاد  ت 
رس��يد  ند  . تمام اين جنايت ها بنا به اعتراف عالي ترين مقام 
رس��مي امريكا كه هم اكنون رياست جمهوري اين كشور را 
بر عهد  ه د  ارد   توسط رهبران و سازمان هاي مرتبط با امريكا 
طراحي و اجرا گرد  يد  ه اس��ت كما اينكه همچنان اين روش 

توسط رهبران كنوني امريكا د  ر حال طراحي و اجراست. 
آنچه پ��س از لط��ف خد  اوند   س��بحان و عنايت خاص 
رسول معظم اسالم )صل اهلل عليه و آله( و اهل بيت گرانقد  رش 
باعث شكس��ت اين توطئه سياه و خطرناك گرد  يد  ، رهبري 
خرد  مند  انه و هد  ايت هاي حكيمانه حضرت مستطاب عالي 
و مرج��ع عاليقد  ر حضرت آيت العظمي سيس��تاني بود   كه 
موجب بسيج كليه امكانات براي مقابله با اين توفان مسموم 
گرد  يد  . يقينا پايد  اري د  ولت هاي عراق و س��وريه و پايمرد  ي 
ارتش ها و جوانان اين د  و كشور خصوصا حشد  الشعبي مقد  س 
و د  يگر جوانان مس��لمان ساير كشورها با حضور مقتد  رانه و 
محوري حزب اهلل به رهبري سيد   پر افتخار آن، جناب سيد   
حسن نصراهلل )حفظه اهلل تعالي( نقش تعيين كنند  ه يي د  ر به 

شكست كشاند  ن اين حاد  ثه خطرناك د  اشتند  . 
قطعا نقش ارزشمند   ملت و د  ولت خد  متگذار جمهوري 
اسالمي خصوصا رياست محترم جمهوري اسالمي، مجلس، 
وزارت د  ف��اع و س��ازمان هاي نظامي و انتظام��ي و امنيتي 
كش��ورمان د  ر حماي��ت از د  ولت ها و ملت هاي كش��ورهاي 

فوق الذكر قابل تقد  ير است. 
حقير به عنوان س��رباز مكلف شد  ه از جانب حضرتعالي 
د  ر اي��ن ميد  ان با اتمام عمليات آزاد  س��ازي ابوكمال آخرين 
قلعه د  اعش با پايين كش��يد  ن پرچم اين گروه امريكايي – 
صهيونيس��تي و برافراشتن پرچم سوريه، پايان سيطره اين 
ش��جره خبيثه ملعون��ه را اعالم مي كنم و ب��ه نمايند  گي از 
كلي��ه فرماند  هان و مجاهد  ين گمنام اي��ن صحنه و هزاران 
شهيد   و جانباز مد  افع حرم ايراني، عراقي، سوريه يي، لبناني، 

افغانس��تاني و پاكس��تاني كه براي د  فاع از جان و نواميس 
مس��لمانان و مقد  س��ات آنان جان خود   را ف��د  ا كرد  ند  ، اين 
پيروزي بس��يار بزرگ و سرنوشت ساز را به حضرت عالي و 
ملت بزرگوار ايران اسالمي و ملت هاي مظلوم عراق و سوريه 
و د  يگر مس��لمانان جهان تبريك و تهنيت عرض مي نمايم 
و پيشاني ش��كر را د  ر مقابل پيشگاه خد  اوند   قاد  ر متعال به 

شكرانه اين پيروزي بزرگ بر زمين مي ساييم. 
ِاهلل العِزيِز الحكيم و ما الّنصرااّل ِمن ِعند  

فرزند   و سربازتان قاسم سليماني «

 واكنش رييس جمهوري به پايان د  اعش
به فاصله چند   د  قيقه بعد   از انتشار نامه سرد  ار سليماني 
رييس جمه��وري كه د  ر مراس��م خانه كش��اورز و د  ر جمع 
كش��اورزان كش��ور صحبت مي كرد  ، د  رباره اعالم پايان كار 
د  اعش واكنش نش��ان د  اد  . روحاني پاي��ان د  اعش را به همه 
رزمند  گان اسالم، د  يپلمات هاي كشور، د  ولت و ملت رهبري 
انقالب، نيروهاي مس��لح ايران، عراق و سوريه تبريك گفت. 
رييس جمهوري د  يروز د  ر پنجمين كنگره سراس��ري خانه 
كش��اورز با اشاره به اعالم پايان سيطره گروهك تروريستي 
د  اعش اظهار كرد  : از همه رزمند  گان اس��الم، د  يپلمات هاي 
كش��ور، د  ولت و مل��ت و مقام معظم رهب��ري و همچنين 
نيروهاي مس��لح ايران، عراق، سوريه و لبنان به خاطر پايان 
گروهكي كه جز ش��ر، نكبت، ويراني و آد  مكش��ي و توحش 
چيزي به همراه ند  اش��ت، تش��كر مي كنم. وي با اش��اره به 
ماهيت گروهك تروريس��تي د  اعش و حمايت هاي غرب از 
اين گروهك خاطرنشان كرد  : اين گروهك توسط قد  رت هاي 
بزرگ و برخي كشورهاي مرتجع منطقه مورد   حمايت قرار 
گرفتند   و مسلح ش��د  ند   و آنچه د  ر موزه هاي عراق و سوريه 
از س��وي آنها به تاراج رفت، توس��ط همان د  ولت ها د  ر بازار 

فروخته شد  . 
روحان��ي با بيان اينكه فروش آثار موزه ها اقد  ام كوچكي 
د  ر برابر ظلم بزرگي اس��ت كه از سوي د  اعش و حاميان آن 
اتف��اق افتاد  ، افزود  : آنها د  ختران مرد  م را د  ر بازارها فروختند   
و ب��ا جنايات خود   كاري كرد  ن��د   كه روي جنايتكاران تاريخ 
سفيد   شود  . آنها انسان ها را زند  ه زند  ه د  ر قفس سوزاند  ند   و سر 
بهترين جوانان منطقه را با خنجر بريد  ند  . همه اين اقد  امات 

را مرد  م د  نيا مشاهد  ه كرد  ند  . 
رييس جمه��وري ب��ا بيان اينك��ه هيچ گاه كس��ي فكر 
نمي كرد   كه د  ر قرن ۲۱ جنايتكاران اين چنين وحشي مورد   
حمايت قد  رت ه��اي بزرگ، غربي ها به وي��ژه امريكا و رژيم 
غاصب صهيونيس��تي قرار بگيرند  ، اظهار ك��رد  : اربابان آنها 
فك��ر مي كرد  ند   كه س��اليان د  رازي د  ر منطقه خواهند   ماند   
و اختالف افكن��ي و غارت را براي س��ال ها د  ر منطقه انجام 
خواهن��د   د  اد  ، اما به لطف خد  ا و مجاهد  ت  ملت هاي منطقه 
امروز مي توان گفت كه ش��ر اين گروهك تروريستي از سر 

مرد  م منطقه برد  اشته شد  ه يا بسيار كمتر شد  ه است. 
وي خاطرنشان كرد  : گرچه آثار اين گروهك ها د  ر برخي 
مناطق كوچك و روستاها همچنان اد  امه خواهد   د  اشت، اما 

امروز اساس بنيان آنها از بين رفته است. 
وي ب��ا تاكيد   بر اهمي��ت نقش آفرين��ي د  يپلمات ها د  ر 

اجالس هاي آستانه د  ر بازگرد  اند  ن صلح و آرامش د  ر منطقه 
به برگزاري نشستي س��ه جانبه با حضور روساي جمهوري 
ايران، روس��يه و تركيه د  ر زمينه مبارزه با تروريسم و ايجاد   
صل��ح د  ر منطقه اش��اره كرد   و گفت: امروز چهارش��نبه د  ر 
روس��يه، روس��اي جمهوري ايران روس��يه و تركيه د  ر كنار 
يكد  يگر جمع خواهند   ش��د   و براي آيند  ه سوريه و منطقه با 

يكد  يگر مشورت خواهند   كرد  . 

 د  اعش از صحنه عراق و سوريه حذف شد  ه است
ام��ا عل��ي الريجاني ريي��س مجلس ه��م گفت:»امروز 
مي توانيم بگوييم تروريست ها نفس هاي آخر خود   را د  ر عراق 
و س��وريه مي كشند   كه اين موضوع د  ستاورد   بزرگي است و 
ايران د  ر 5 الي 6 سال گذشته د  ر برخي مقاطع به تنهايي اين 
مسووليت را به د  وش كشيد  ه است...« اين عباراتي است كه 
رييس مجلس با آن به استقبال خبر شكست نهايي د  اعش 
د  ر عراق و سوريه مي رود  . رييس مجلس معتقد   است: د  اعش 
از صحنه عراق و س��وريه حذف ش��د  ه است. علي الريجاني 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي د  يروز پيش از عزيمت به 
كشور تركيه براي حضور د  ر د  همين مجمع عمومي مجالس 
آس��يايي د  ر فرود  گاه مهرآباد   تهران د  ر جمع خبرنگاران، از 
نقش ويژه سرد  ار س��ليماني د  ر تحقق اين پيروزي بزرگ و 

تاريخي قد  رد  اني كرد  . 

 واكنش واعظي به اعالم پايان د  اعش
د  ر عراق و سوريه

رييس د  فتر رييس جمهور نيز نسبت به پايان د  اعش د  ر 
عراق و سوريه واكنش نشان د  اد   و از سرد  ار سليماني تقد  ير 
كرد  . به گزارش »تعاد  ل«، محمود   واعظي د  ر صفحه شخصي 
اينس��تاگرام خود   نوش��ت: خبر خوب پايان فتنه د  اعش د  ر 
عراق و سوريه كه امروز توسط سرد  ار سرافراز اسالم، سرد  ار 
سليماني اعالم شد   موجي از شاد  ماني را د  ر جامعه اسالمي 
د  ر آغازين روزهاي ماه ربيع االول ايجاد   كرد  . از مجاهد  ت هاي 
اين فرماند  ه بزرگ و همه رزمند  گان اسالم تشكر نمود  ه و ياد   

همه ش��هد  ا و به ويژه شهد  اي بزرگوار مد  افع حرم را گرامي 
مي د  ارم.  اين مجاهد  ت ها د  ر ميد  ان عمل ثابت كرد   كه ملت 
و د  ولت ايران بزرگ ترين حامي صلح و ثبات و ياريگر صاد  ق 

ملت هاي منطقه د  ر برابر تروريسم و تكفير است. 

 پايان نبرد   با تروريست هاي د  اعش
د  ر همين خصوص سخنگوي د  ولت گفت: د  ولت قد  رد  ان 
نيروهاي مس��لح كش��ورمان به ويژه براد  ر رشيد   و عزيزمان 
س��رد  ار قاسم سليماني اس��ت كه يك فرد   د  ر حد   قواره يك 

نظام ايفاي نقش كرد   و  خد  اوند   حفظش كند  . 
نوبخت س��خنگوي د  ولت د  ر نشست خبري خود   ضمن 
تبري��ك پيروزي جبهه مقاومت د  ر برابر تروريس��م گفت: با 
وجود   همه نامرد  ي هايي كه از س��وي تروريس��ت ها اعمال 
مي ش��د   با عنايت خد  اوند   و  پش��تيباني ملت ها مرد  م بزرگ 
سوريه و عراق جبهه تروريستي د  اعش را د  رهم ريخت و بار 
د  يگر نشان د  اد  ه شد   كه اگر ايستاد  گي از سوي مرد  م صورت 

گيرد   پايان آن پيروزي است. 
وي ب��ا بيان اينكه شايس��ته اس��ت به پاس تش��خيص 
د  رس��ت و واقع بينانه ي��ي ك��ه از س��وي مق��ام معظ��م 
رهب��ري د  ر آغاز اين مب��ارزه صورت گرفت تش��كر كنيم، 
اد  ام��ه د  اد  : د  ر حال��ي ك��ه تالش مي ش��د   د  اع��ش را عليه 
د  و ل��ت قانون��ي س��وريه به نش��انه اعت��راض مد  ن��ي مرد  م 
 علي��ه آن كش��ور تعريف كنند   ب��ا بصيرت و  هوش��مند  ي 
رهبر معظم انقالب و مسووالن عالي نظام تشخيص د  اد  ه شد   
كه اين مبارزه براي حقوق ش��هروند  ي نيست و  لشكركشي 
عد  ه يي تروريس��م عليه يك د  ولت قانوني اس��ت. نوبخت با 
تاكيد   ب��ر اينكه از نيروهاي فهي��م مد  افع حرم و  همچنين 
مستش��اراني كه به حشد  الش��عبي و  نيروهاي مسلح عراق 
كمك رس��اني كرد  ند   قد  رد  اني مي كني��م، اضافه كرد  : د  ولت 
سپاسگزار و قد  رد  ان نيروهاي مسلح كشورمان به ويژه براد  ر 
فهيم، رشيد   سليم و عزيزمان سرد  ار قاسم سليماني است كه 
يك فرد   د  ر حد   و قواره يك نظام ايفاي نقش كرد   و  خد  اوند   

حفظش كند  .
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چهرهها

واضح مي گوييم جايي براي مذاكره  د ر مورد  برجام وجود  ند ارد  تا سال ۲۰۳۰ »آل  سعود « وجود  نخواهد  د اشت

د س��تيار و مش��اور عالي فرماند ه كل قوا گفت: براس��اس 
گزارش مطالعاتي كه چند  س��ال قبل توسط امريكا با عنوان 
جهان تا س��ال ۲۰۳۰ منتش��ر شد  تا س��ال ۲۰۳۰ رژيمي با 
عنوان آل س��عود  د ر خاورميانه وجود  نخواهد  د اشت و د ر اين 
گزارش احتمال تجزيه عربس��تان را ه��م د اد ه اند .  به گزارش 
ايس��نا، س��رد ار صفوي د ر همايش بس��يجيان مركز مقاومت 
بسيج س��ازمان اوقاف و امور خيريه اظهار كرد : تفكر بسيجي 
و تجربه بس��يج د ر ايران توسط نيروي قد س سپاه و فرماند ه 
د الور آن سرلشكر حاج قاسم سليماني بنا به د رخواست د ولت عراق به عراق رفت و بيش 
از ۲۰تيپ حشد الشعبي عراق را تشكيل د اد  و باعث نجات بغد اد ، سامرا و موصل و اربيل 
همچنين خنثي ش��د ن توطئه تجزيه شمال عراق و تصرف مناطق نفتي كركوك تا مرز 
تركيه ش��د . وي اضافه كرد : حوثي ها با كمك مكتب جهاد  و مقاومت به مقابله با تجاوز 
پاد ش��اهي س��عود ي و قتل عام مرد م بي گناه يمن پرد اخته اند . س��رد ار صفوي اد امه د اد : 
ميليون ها كود ك يمني د ر معرض بيماري وبا و مرگ ناش��ي از بيماري و كمبود  غذا به 
سر مي برند ، چرا اجالس وزراي اتحاد يه عرب يك حكم د ر محكوميت اين همه قساوت 

و جنايت عربستان سعود ي ند اد ه و سكوت مرگبار كرد ه است. 

معاون سياست خارجه اتحاد يه اروپا گفت: واضح مي گوييم جايي 
ب��راي مذاكره د ر مورد  برجام وجود  ن��د ارد .  به گزارش فارس، هلگا 
اشميد  صبح د يروز د ر د ور جد يد  سمينار سطح باالي همكاري هاي 
ايران و اتحاد يه اروپا د ر اصفهان گفت: اين نشس��ت اهميت زياد ي 
براي ارتب��اط بين ايران و اتحاد يه اروپا د ارد ؛ اين س��مينار نش��ان 
مي د هد ، روند  س��مينار بروكس��ل اد امه د ارد  چراكه سمينار بسيار 
موفقيت آميزي بود . وي اف��زود : آژانس بين المللي انرژي اتمي ۹بار 
اع��الم كرد ه ك��ه ايران به تعه��د ات خود  عمل كرد ه اس��ت؛ واضح 
مي گوييم جايي براي مذاكره د ر مورد  برجام وجود  ند ارد . معاون مسوول سياست خارجه اتحاد يه 
اروپا گفت: برجام براي همه طرف ها الزام آور است، مذاكراتي كه با كشورهاي مختلف د ر سطح 
جهان د اريم، گوياي حمايت همه از برجام براي اس��تفاد ه صلح آميز از انرژي هس��ته يي اس��ت. 
اش��ميد  با بيان اينكه ايران ملزم به اجراي پيوس��ت ۳ بعد  از برجام اس��ت، گفت: اتحاد يه اروپا 
باالترين استاند ارد هاي ايمني براي استفاد ه از انرژي صلح آميز هسته يي را د ر نظر مي گيرد . معاون 
مسوول سياست خارجه اتحاد يه اروپا گفت: از همكاري ايران د ر پروژه اراك تشكر مي كنم چراكه 
شفافيت انجام د اد ، تبد يل فرد و به مركز تحقيقاتي براي محافظت از ايزوتوپ ها نيز طبق توافق 

صورت گرفت.

مع��اون وزير امور خارجه گفت: از طرفين انتظار مي رود  
خ��ود  را به برجام متعهد  بد انن��د  و با اتحاد يه اروپا همكاري 
خود  را اد امه مي د هيم ت��ا پايبند ي خود  را به اتحاد يه اروپا 
بيشتر ثابت كنيم.  به گزارش فارس، عباس عراقچي د يروز 
د ر د ور جد يد  س��مينار س��طح باالي همكاري هاي ايران و 
اتحاد ي��ه اروپ��ا د ر اصفهان اظهار كرد : د س��تورالعمل ما د ر 
اين راه حفظ برجام اس��ت كه د ر اين راه اين نشست بسيار 
پرثمري بود  و ما به فهرستي از موارد  و موضوعات رسيد يم 
كه بتواند  نقش��ه راه را براي ما ترس��يم كند ؛ خط تازه يي از بحث د ر مورد  انرژي هاي 
تجد يد پذير برگزار شد  و سرمايه گذاري شركت ها د ر اين حوزه مطرح است. وي افزود : 
يك��ي از مهم ترين زمينه هاي گفت وگو بين ايران و اروپا بحث انرژي اس��ت كه نفت 
و گاز نقش بس��يار مهمي د ارد ، صاد رات نفت خام ايران به اروپا، بازگش��ت به د وران 
قبلي، قرارد اد  با توتال و د يگر شركت هاست. معاون وزير امور خارجه خاطرنشان كرد : 
د ر مس��ائل منطقه يي تفاوت هايي ميان ايران و اروپ��ا وجود  د ارد  و اميد واريم بتوانيم 
به نتيجه برس��يم كه د ر سطح متخصصان و د ر س��طوح عاليرتبه بحث و تباد ل نظر 

مي كنيم تا به يك د رك مشترك برسيم. 

انرژي يكي از مهم ترين زمينه هاي گفت  و گو  بين ايران و اروپاست

در پيام سردار سليماني به محضر مقام معظم رهبري اعالم شد

پايان سيطره داعش

 رهبر انقالب اس��المی به نامه سرلشكر قاسم سليمانی درباره 
پايان سيطره شجره خبيثه داعش پاسخ داد.

ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس به نقل از پايگاه اطالع رس��انی 
دفت��ر مقام معظ��م رهبری، حض��رت آيت اهلل خامن��ه ای به نامه 

سرلشكر قاسم سليمانی فرمانده نيروی قدس سپاه پاسخ داد.

متن اين نامه به شرح زير است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سردار پر افتخار اس��الم و مجاهد فی سبيل اهلل آقای سرلشكر 
حاج قاسم سليمانی دام توفيقه

خ��دای بزرگ را با همه ی وجود سپاس��گزارم ك��ه به مجاهدات 
فداكارانه ی شما و خيل عظيم همكارانتان در سطوح مختلف، بركت 
عط��ا فرمود و ش��جره ی خبيثه ئی را كه به دس��ت طواغيت جهان 
غرس شده بود، به دست شما بندگان صالح در كشور سوريه و عراق 
ريشه كن كرد. اين تنها ضربه به گروه ستمگر و روسياه داعش نبود، 
ضربه ی سخت تر به سياست خباثت آلودی بود كه ايجاد جنگ داخلی 
در منطقه و نابودی مقاومت ضد صهيونيستی و تضعيف دولت های 
مس��تقل را به وسيله رؤسای شقّی اين گروه گمراه هدف گرفته بود. 
ضربه بود به دولتهای قبلی و كنونی امريكا و رژيم های وابسته به آن 
در اين منطقه كه اين گروه را به وجود آوردند و همه گونه پشتيبانی 

كردند تا س��لطه ی نحس خود را در منطقه ی غرب آسيا بگسترانند 
و رژيم غاصب صهيونيس��ت را بر آن مس��لط سازند. شما با متالشی 
س��اختن اين توده ی سرطانی و مهلك نه فقط به كشورهای منطقه 
و به جهان اسالم بلكه به همه ی ملت ها و به بشريت خدمتی بزرگ 
كردي��د. اين نصرتی الهی و مص��داق: و ما رميَت اذ رميت و لكن اهلل 
رمی بود كه به خاطر مجاهدت شبانه روزی شما و هم رزمانتان به شما 

پاداش داده شد.
اينجانب صميمانه به شما تبريك می گويم و با اين حال تأكيد 

می كنم كه از كيد دشمن غفلت نشود.
آنهايی كه با س��رمايه گذاری س��نگين اين توطئه ی ش��وم را 

تدارك ديده بودند آرام نخواهند نشست سعی خواهند كرد آن را 
در بخشی ديگر از اين منطقه و يا به شكلی ديگر دوباره به جريان 
افكنند. حفظ انگيزه، حفظ هوش��ياری، حفظ وحدت، زدودن هر 
پسماند خطرناك، كار فرهنگی بصيرت افزا و خالصه، آمادگی های 
همه جانبه نبايد فراموش شود. شما را و همه ی برادران مجاهد از 
كشورهای عراق و سوريه و ديگران را به خدای بزرگ می سپارم و 

به همه ی شما سالم و دعا می كنم.
والسالم عليكم و رحمه اهلل
۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶     
سيد علی خامنه ای   

پاسخ رهبر معظم انقالب به نامه سردار سليمانی

شجره خبيثه به دست شما بندگان صالح ريشه كن شد
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3 كالن
تغييرات فضاي كسب و كار 

احساس خواهد شد
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از شناسايي 
۹هزار سرويس بين دستگاهي در كشور خبر داد و 
اظهار كرد: براي بهبود فضاي كس��ب وكار لزومي 
ندارد كه به همه دستگاه ها توجه كنيم بلكه بايد 
دستگاه هايي كه ۷۰درصد استعالمات مجوزها از 
آنها گرفته مي ش��ود وارد عرصه تسهيل شوند كه 
اين دستگاه ها شامل قوه قضاييه، نيروي انتظامي، 
وزارت اقتصاد و وزارت كش��ور هستند و در آينده 
نزدي��ك مردم تغييرات فضاي كس��ب وكار را در 

كشور احساس خواهند كرد. 
به گزارش ايسنا، حسين ميرشجاعيان حسيني 
روز گذشته در جلسه پنجره واحد سرمايه گذاري 
استان كرمان با بيان اين مطلب كه فضاي كسب 
وكار ب��ه نظام اداري و بروكراس��ي اي��ران پيوند 
خورده اس��ت، تصريح كرد: بخش��ي از اين پيوند 
به سيستم هاي سازوكار و بخشي ديگر مربوط به 

محيط هاي بيروني است. 
وي شعار دولت يازدهم را بهبود فضاي كسب 
وكار اع��الم و عنوان كرد: از ابتداي دولت يازدهم 
يك هيات فراقوه يي تحت عن��وان مقررات زدايي 
و تس��هيل صدور مج��وز فضاي كس��ب وكار در 
راس��تاي بهبود فضاي كس��ب وكار تشكيل شد. 
مع��اون وزير امور اقتص��ادي و دارايي از اقدامات 
هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز فضاي 
كسب وكار سخن به ميان آورد و عنوان كرد: اين 
هيات در گام نخس��ت يك س��امانه تحت عنوان 
»اي��ران مجوز« راه اندازي كرده كه تاكنون حدود 
۲هزار مجوز در اين س��امانه ثبت شده كه در گام 
بعدي به بررس��ي مجوزها براس��اس اسناد قانوني 

سوق پيدا كرده است. 
وي از شناسايي ۹هزار سرويس بين دستگاهي 
در كشور خبر داد و اظهار كرد: براي بهبود فضاي 
كس��ب وكار لزومي ندارد كه به همه دس��تگاه ها 
توجه كنيم بلكه بايد دس��تگاه هايي كه ۷۰درصد 
اس��تعالمات مجوزها از آنها گرفته مي ش��ود وارد 
عرصه تسهيل شوند كه اين دستگاه ها شامل قوه 
قضايي، نيروي انتظام��ي، وزارت اقتصاد و وزارت 
كشور هس��تند و در آينده نزديك مردم تغييرات 
فضاي كس��ب وكار را در كشور احساس خواهند 

كرد. 
شجاعيان حسيني با بيان اين مطلب كه دنيا به 
س��مت ايجاد سيستم هاي هوشمند حركت كرده 
است تا مشكالت كسب وكار را حل و فصل كند، 
ادام��ه داد: مركز ملي پايش فضاي كس��ب وكار 

سعي مي كند فضاي كسب وكار را پايش كند. 
وي تاكي��د كرد: پنجره واحد س��رمايه گذاري 
دس��تگاه ها بايد توس��عه پيدا كن��د و هيات هاي 
فراقوه يي ب��راي مقررات زدايي و تس��هيل صدور 
مجوزهاي فضاي كس��ب وكار در جاهايي كه خأل 

وجود دارد، وارد مي شود. 

خبر كالن

2 اقتصاددان در نشست »نقد و بررسي طرح كارورزي« تحليل كردند

نفي اشتغال زايي طرح كارورزي
گروه اقتصادكالن|

 محمد مالجو و پرويز صداقت دو كارش��ناس اقتصادي 
منتقد در نشستي در دانشگاه تهران با عنوان »نقد و بررسي 
طرح كارورزي« به تحليل اين طرح وزارت كار پرداختند؛ 
طرحي كه با هدف كاهش نرخ بيكاري در دستور كار قرار 
گرفت ولي اين اقتصاددانان اين موضوع را به طور كامل رد 
مي كنند و معتقدند تنها به ارزان سازي نيروي كار خواهد 
انجاميد. محمد مالج��و از دو منظر طرح كارورزي را مورد 
نقد ق��رار مي دهد: از يك س��و در ي��ك چارچوب حقوقي 
»غيرقانوني« محسوب مي ش��ود و از سوي ديگر برخالف 
هدف موردنظر آن، نمي تواند ظرفيت اشتغال زايي در كشور 
را افزاي��ش دهد. مالجو راه حل��ي ارائه مي كند كه از طريق 
آن بشود بدون ارزان س��ازي نيروي كار به مقابله با بحران 
بي��كاري رفت. اين امر از نظر وي تنها با ايجاد تعاوني هاي 

نيروي كار ميسر خواهد شد. 

 تهاجم به حقوق كارگر
محمد مالجو در اين نشست اظهار كرد: من اين طرح را 
تهاجمي به حق و حقوق نيروي كار مي دانم و جزو معدود 
طرح هايي است كه مجموعه فعاالن كارگري و منتقدان به 

قوي ترين شكل از لحاظ فكري آن را نقض كرده اند. 
اي��ن اقتصاددان گفت: به طور كلي بايد بگويم كه طرح 
كارورزي در چارچوب قوانين موجود طرحي غيرقانوني به 
ش��مار آمده و در مغايرت با مقابله نامه هايي است كه ايران 
در عرصه بين الملل امضا كرده اس��ت. همچنين اين قانون 
در تضاد با قانون كار و برنامه ششم توسعه است. نكته دوم 
كه بايد بگويم اين اس��ت كه به نظر من اين طرح ظرفيت 
اشتغال زايي ندارد و به طور مشخص براي مهارت آموزشي 
و اشتغال پذيري دانش آموختگان نيز سودمند نخواهد بود. 
اگرچه هدف اصلي آن توانمندسازي نيروي كار اعالم شده، 

ولي فقط منجر به ارزان سازي نيروي كار خواهد شد. 
او اظه��ار كرد: البت��ه بايد بگويم كه ط��رح كارورزي، 
اشتغال زا نيست، ولي چش��م اندازي براي اشتغال زايي هم 
ندارد و من معتقدم پيشنهادات منتقدان هم بايد در شرايط 
كنوني در چارچوب نظم موجود تدوين شود. اكنون وظيفه 
ما منتقدان اين است كه بررسي كنيم و ببينيم كه با توجه 
به امكانات موجود چگونه مي توان هم بحران فزاينده طرح 
بي��كاري را تا حدي مه��ار كرد و هم بيش از اين در جهت 
ارزان س��ازي نيروي كار نرف��ت. وي اضافه كرد: بايد بگويم 
ك��ه با توجه ب��ه اينكه دولت ها و از جمل��ه دولت در ايران 
ميل به كوچك شدن دارد، بنابراين نمي تواند و نمي خواهد 
اشتغال زايي دولتي ايجاد كند و عالقه دارد كه اشتغال زايي 
را به بخش خصوصي منتقل كند و از سوي ديگر هم بخش 
خصوصي در ايران به داليل مختلفي از اشتغال زايي ناتوان 

است، وضعيت بحران و بيكاري در آينده بسيار خطيرتر از 
ش��رايط كنوني خواهد ش��د. اگر بخواهم بگويم كه ما چه 
راه حلي براي اين مش��كل داريم، بايد بگويم كه پيش��نهاد 
مشخص من تمهيد، تاسيس و تسهيل تعاوني هاي نيروي 
كار خواه��د بود. اين نه��اد بايد واحد مالكيت مس��تقلي 
داش��ته باش��د كه متعلق به نيروي كار اس��ت، همچنين 
ميزان مالكيت و س��هم نيروي كار و س��اير اعضاي آن نيز 
بر اساس سهم مشاركتي باشد كه در آن دارند و مشاركت 
آنها بر اساس عضويت دموكراتيك شان در تعاوني ها باشد. 
همچنين اين تعاوني بايد مستقل از دخالت مستقيم دولت 
بوده و بر همكاري با س��اير تعاوني ه��ا تكيه كند. او درباره 
امكان تامين مالي اين تعاوني ها گفت: براي اين تعاوني ها 
راه هايي جهت تامين مالي ه��م وجود دارد. ابتدا از طريق 
مالي��ات ش��امل ماليات  بخش ه��اي عموم��ي غيردولتي، 
بخش هاي نظامي، انتظام��ي، بنيادهاي خيريه مذهبي و 
سازمان هاي عمومي غيردولتي كه حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد 
توليد ناخالص داخل��ي را در اختيار دارند. همچنين يكي 
ديگر از منابع مالي آنها مي تواند تس��هيالت بانكي باشد و 
همچنين مي توان بر پرداخت اقساط اين تعاوني ها بر اساس 

درآمدهاي آتي حساب باز كرد. 
وي ب��ا بيان اينكه بحران بي��كاري در آينده نزديك به 
س��راغ ما خواهد آمد، گفت: البته معتقدم تعاوني هايي كه 
پيشنهاد كردم، بحران بيكاري را حل نمي كند، ولي ظرفيت 

مهار آن را دارد. 
اين اقتصاددان در بخشي از سخنانش اظهار كرد: اكنون 
نابرابري هاي كم سابقه يي در اقتصاد ايران مشاهده مي شود 
كه به دنبال اجراي سياست هاي سلب مالكيت از توده ها رخ 
داده است و به اين ترتيب اقليتي به ضرر اكثريت ثروتمند 
ش��دند. اكنون بايد س��اماندهي در اقدامات��ي كه تاكنون 
صورت گرفته ايجاد ش��ود. در بحث خصوصي سازي توجه 
كنيد، خصوصي سازي اصلي ترين ساز و كار براي گسترش 
نابرابري ها بود و اكنون بايد باقيمانده شركت هاي دولتي نه 
به افراد حقيقي و حقوقي بخش خصوصي كه به نيروي كار 
آن واحدها و گروه هاي ذي نفع واگذار شود. تاكيد مي كنم 
ك��ه اميد ندارم تعاوني هاي نيروي كار س��ود چنداني دهد 
ول��ي مي توان پيش بيني كرد كه در صورت اجرا اش��تغال 

مستمر ايجاد كند. 

 تضعيف موقعيت نيروي كار 
در ادام��ه پرويز صداق��ت گفت: اين ط��رح يك طرح 
اتفاقي نيست، بلكه در ادامه مجموعه سياست ها، برنامه ها، 
مقررات گذاري ها و مقررات زدايي هايي به كار گرفته ش��ده 

كه در دهه هاي گذشته بي وقفه جريان دارند. 
وي ادامه داد: از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي برخالف 

ش��عارهاي عدالت اجتماعي جرياني پيوسته از تضعيف به 
نيروي كار را شاهد بوديم. نخستين اتفاقات در اين زمينه 
بعد از انقالب اسالمي از طريق سنت گرايان اتفاق افتاد به 
اين ترتي��ب كه بنا بر اين بود كه رابط��ه كارگر و كارفرما 
ب��ه موضوعي درب��اره حق اجاره تقليل ياب��د، حتي در آن 
زمان تالش ش��د كه نام كارگ��ر و كارفرما هم تغيير كند. 
اين تالش ها با مقاومت جريان هاي قدرتمند عدالت خواهانه 
موفق نش��د. اين اقتص��اددان ادامه داد: از س��ال ۱۳۶۸ با 
اج��راي برنامه هاي توس��عه اقتصادي بار ديگ��ر اين روند 
تضعيف پيگيري شد. محورهاي همه برنامه ها از آن زمان 
تاكنون و همه سياست گذاري ها بر مبناي جريان نوليبرال 
بوده اس��ت و بنا بر اين بوده كه مثال قيمت ها آزاد س��ازي 
ش��ود، حداقل مداخله دولت ص��ورت گيرد و اين برنامه ها 
در لواي ش��عارهاي فريبنده يي مانند تمايل براي افزايش 
بازدهي بازارها اجرا ش��ده كه تضعيف هر چه بيشتر اقشار 
فرودست جامعه را به دنبال داشته است. صداقت در ادامه 
س��خنانش اظهار كرد: گرچه در يك ده��ه بعد از انقالب 
جريان سنت گرا تمايل داشت، مناسبات كارگري را تنظيم 
كن��د و در يك دهه اخير جريال نوليبرال چنين برنامه يي 
داش��ت، ولي همواره اين جريانات دچار واگرايي بوده اند، با 

اين حال اخيرا به يك همگرايي رسيده اند كه اين موضوع 
قابل تامل است. 

وي به روند برنامه هاي توس��عه اش��اره كرد و گفت: از 
اول برنامه توس��عه ش��اهد آن بوديم كه به نحو پرشتابي 
برنامه هايي در دس��تور اجرا قرار گرفت كه به اضافه عرضه 
نيروي كار منجر شده و نتيجه آن تضعيف قدرت چانه زني 
طبقه كارگر بود به اين ترتيب كه بر حجم بيكاران افزوده 
ش��د و توامان بخش اعظم قراردادهاي كاري به مرور زمان 
بي ثبات تر ش��د، يعني به اين ترتيب فرد شاغل يا مزدبگير 
عالوه بر اينكه با تهديد خيل عظيم بيكاران روبه روست كه 
مي توان��د به راحتي جاي او را بگيرند، از قراردادي بي ثبات 
برخوردار است كه هر لحظه به هر دليلي تصميم به ادامه 
كار او گرفته ش��ود. اين اقتصاددان بيان كرد: با وجود همه 
انتقادهايي كه به قوانين و مقررات حوزه كار وارد مي دانم با 
اين حال همين طرح كارورزي با قوانين و مقررات موجود 
ه��م مغايرت دارد. مثال از جمله اين مغايرت ها مي توان به 
موضوع س��ه جانبه گرايي قانون كار، حداكثر ۱۸ سال سن 
براي كار، حداكثر كار روزانه ۶ساعت و غيره اشاره كرد كه 
با قوانين مختلف از جمله قانون كار و قانون پنج ساله توسعه 
مغايرت دارد. در نتيجه اين طرح حتي در چارچوب قانون و 

قوانين پرمساله موجود نيز توجيه ندارد. 
صداق��ت افزود: كس��اني ك��ه از ط��رح كارورزي دفاع 
مي كنند اين مس��اله را مطرح مي كنند ك��ه اكنون رابطه 
دانش��گاه با صنعت قطع اس��ت و بايد دانش آموختگان با 
فضاي كار آش��نا شوند. اين در حالي است كه عدم ارتباط 
بين دانش��گاه و صنعت يك مس��اله طوالني مدت است و 
دليل آن نيز اين است كه اين دو مستقل از يكديگر توسعه 
يافته اند و اين روند بعد از بازگشايي دانشگاه ها در دهه ۶۰ 
كه بي اعتنا به ابعاد بسياري ايجاد شدند، تشديد شده  است. 
وي ادامه داد: توجه به اين موارد در حالي ضروري است 
كه اكنون دانش��گاهي كه در ايران قرار است، نخبه پروري 
كند همه س��اله بخش��ي از فارغ التحصيالن��ش مهاجرت 
مي كنن��د و تنها خدمتي كه نظام آموزش��ي ب��ه بازار كار 
مي كند، اين اس��ت كه در مواردي فارغ التحصيالني را كه 

مهاجرت نمي كنند چند سالي دير روانه بازار مي كند. 
اين اقتص��اددان اظهار كرد: اگ��ر بخواهم بگويم طرح 
كارورزي چه نتيجه يي به دنبال خواهد داشت بايد بگويم 
كه گروه هاي اجتماعي را به زير خط فقر برده و بخشي از 
جامعه را به حاش��يه مي راند. همچنين ارزان سازي نيروي 

كار را به دنبال خواهد داشت. 
صداقت در ادامه سخنانش به موضوع زلزله كرمانشاه و 
اتفاقاتي كه درباره مسكن مهر افتاد، اشاره كرد و گفت: در 
آن زلزله ش��اهد بوديم كه وقتي سياست در مسكن ترويج 
انبوه س��ازي باش��د نتيجه آن خواهد ش��د كه در دوره يي 
پول هايي جابه جا شده، انباش��ت سرمايه ايجاد شده، ولي 
موتور بخش مسكن به بهاي از بين رفتن جان آدم ها روشن 
مانده است.  وي ادامه داد: امروزه انواع آسيب هاي اجتماعي 
مانند فحشا و فقر را مي بينيم كه آسيب هاي معيشتي ايجاد 

كرده است. 
اين اقتصاددان بيان كرد: اتفاق تازه سال هاي اخير اين 
بود كه شاهد آنيم كه خرده  بورژوازي سنتي و خرده مالكي 
جزء به ش��دت تضعيف ش��ده اند و اين موض��وع از طريق 
فروش��گاه هاي بزرگ اتفاق افتاده است به اين ترتيب اين 
گروه ها هم به خيل دس��تمزدبگيرها و تهيدس��تان اضافه 
مي ش��وند و به اين ترتيب آسيب پذيري دستمزدبگيران را 
شاهد هس��تيم. صداقت در پايان سخنانش گفت: خالصه 
معتقدم طرح كارورزي طرحي نبوده كه اش��تباهي تدوين 
ش��ده باشد بلكه نتيجه مس��تقيم طرح هايي از اين دست 
كاهش يا محدود كردن امكان افزايش دس��تمزد است كه 
حاشيه سود سرمايه دار به حس��اب مي آيد. همان طور كه 
در برنامه هاي توس��عه خواسته شده به اين ترتيب انباشت 
س��رمايه تحريك مي شود. من فكر مي كنم طرح كارورزي 
يك پروژه طبقاتي است بنابراين مقاومت در برابر آنها بايد 

در قالب يك پروژه طبقاتي پيگيري شود. 
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 اصالحات ساختاري
د ر مقام عمل

سعيد  بيات| صاحب  نظر پولي و بانكي|
طرح ۸۰ ماد ه يي قانون بان��ك مركزي به گونه يي تهيه 
شد ه كه بسياري از اصالحات ساختاري مورد  نياز براي پايد ار 

ماند ن تورم د ر سطوح پايين د ر آن لحاظ شد ه است. 
اقتصاد  ايران د ر طول س��ال هاي پس از انقالب اسالمي 
بارها د س��تيابي به تورم تك رقمي را تجربه كرد ه اس��ت؛ اما 
معموال هر بار پس از چند  ماه اين د ستاورد  از بين رفته و بار 
د يگر نرخ تورم د و رقمي شد ه است. تجربه سال هاي ۱۳۸۴و 
۱۳۸۸ از اين د س��ت اس��ت. اما چه بايد  كرد  تا تجربه تورم 
يك رقم��ي كه د ر د ولت يازد هم و د وازد هم به د س��ت آمد ه 
از د س��ت نرود ؟ چه گام هاي عملي بايد  برد اشته شود  و چه 

گام هايي تاكنون برد اشته شد ه؟
اقتص��اد  خواند ه ها مكرر د ر كالس هاي د رس از اس��اتيد  
اقتصاد  كالن ش��نيد ه اند  كه د ستيابي به تورم پايين و پايد ار 
نگه د اشتن آن نياز به »اصالحات ساختاري و نهاد ي« د ارد . 
حتي ابع��اد  اين اصالح��ات نيز د ر كت��ب و مقاالت علمي 
اساتيد  اقتصاد  تبيين شد ه اس��ت. از لزوم افزايش استقالل 
بان��ك مركزي و نحوه عزل و نصب رييس كل بانك مركزي 
گرفته تا نياز به شفافيت و پاسخگويي د ر مورد  عملكرد  اين 
بانك همگي بارها د ر مقاالت و ياد د اش��ت هاي علمي مورد  
تاكيد  قرار گرفته است اما چرا د ر مقام عمل، اين اصالحات 

ساختاري هيچگاه به طور جد ي عملياتي نشد ه است؟
ب��ه عقي��د ه نگارند ه ۳ د ليل ب��راي اين ام��ر قابل تصور 
اس��ت. د ليل اول اين اس��ت كه غالبا د ر كشورهاي د رحال 
توسعه نس��بت به مس��ائل اقتصاد ي نگاه كوتاه مد ت وجود  
د ارد  ن��ه بلند مد ت. د ر واقع ت��الش د ولت ها بر اين بود ه تا با 
سياست هاي عامه پس��ند ، رفاه آني مرد م را افزايش د هند  و 
كمتر عالقه ي��ي به اصالحات س��اختاري و بهبود  روند هاي 
بلند مد ت)ك��ه رفاه همه نس��ل ها را تضمين مي كند ( وجود  
د اشته است. د ليل د وم اين است كه د ر غالب سال هاي پس 
از انقالب اسالمي، د ولت با كسري بود جه مواجه بود ه و بانك 
مركزي و ش��بكه بانكي به عن��وان آخرين ملجا تامين مالي 
كس��ري بود جه د ولت مطرح بود ه اند . طبيعي اس��ت كه د ر 
چنين شرايطي وجود  بانك مركزي مستقل با نيازهاي د ولت 
همسو نيست. سومين د ليل اين است كه د ر سال هاي پس 
از انقالب اسالمي ساير نهاد ها مانند  مجلس شوراي اسالمي، 
اقد امات كافي جهت تش��ويق د ولت به اصالحات ساختاري 

مورد  نياز براي كاهش تورم را انجام ند اد ه اند . 
اتفاق خوشايند ي كه د ر ماه هاي اخير افتاد ه اين است كه 
مجلس شوراي اسالمي از طريق مركز پژوهش هاي مجلس 
طرح ۸۰ ماد ه يي اصالح ساختاري بانك مركزي را تهيه كرد ه 
و د ر تالش است تا آن را به تصويب برساند  بنابراين فرصتي 
مناس��ب براي وقوع يك اصالح ساختاري د ر اقتصاد  كشور 

فراهم شد ه است. 
طرح ۸۰ ماد ه يي به گونه يي تهيه ش��د ه كه بس��ياري از 
اصالحات س��اختاري مورد  نياز براي پاي��د ار ماند ن تورم د ر 
س��طوح پايين د ر آن لحاظ شد ه است. براي مثال به موجب 
بند )ج( از م��اد ه ۸ همچنين ماد ه ۱۰ اين طرح، رييس كل 
بانك مركزي به پيش��نهاد  اعض��اي غيراجرايي هيات عالي 
تعيين مي ش��ود  و رييس جمهور حكم وي را امضا مي كند . 
 عزل رييس كل توس��ط رييس جمهور هم نيازمند  موافقت

د و سوم اعضاي هيات عالي است. 
همچنين تمامي بند هاي ماد ه ۴ اين طرح به اس��تقالل 
بانك مركزي د ر تصويب مقررات بانكي و اتخاذ سياست پولي 
و ارزي اختص��اص د ارد  و ب��ه هيچ مقام د ولتي يا غيرد ولتي 
اجازه نمي د هد  تا اعضاي هيات عالي و كاركنان بانك مركزي 
را د ر حوزه وظايفي كه د ارند  تحت فشار قرار د هند . بنابراين 
بانك مركزي قد رت بيش��تري د ر انتخاب ابزارهاي سياست 
پولي خواهد  د اشت و ساد ه تر مي تواند  د ر مقابل پد يد ه سلطه 
مالي)dominance Fiscal( ايستاد گي كند .  طرح مزبور 
سياس��ت ارتباطي بانك مركزي را هم از نظر د ور ند اش��ته 
و م��اد ه ۳۳ را ب��ه آن اختصاص د اد ه اس��ت. طبق اين ماد ه 
بانك مركزي موظف اس��ت از ابزارهاي ارتباطي متناس��ب 
ب��راي ش��كل د هي انتظ��ارات، پيش بيني پذي��ري و اجراي 
سياست هاي پولي استفاد ه كند . مطابق اين ماد ه استفاد ه از 
ابزارهاي ارتباطي رسمي ازجمله مصاحبه و سخنراني براي 
اعالم نقطه نظرات بانك مركزي و تبيين سياست هاي پولي 
مصوب به وسيله رييس كل انجام مي پذيرد . حرف آخر اينكه 
هر چند  بررسي د قيق و همه  جانبه ابعاد  اصالحات ساختاري 
اي��ن ط��رح ۸۰ ماد ه ي��ي نيازمند  مطالعه يي مجزاس��ت اما 
همين بررس��ي كوتاه نشان مي د هد  كه اصالحات ساختاري 
پايد ارس��ازي تورم د ر سطوح پايين قرار است بروز عملياتي 
پيد ا كند . همچني��ن اجراي موفق اين طرح مي تواند  زمينه 
را براي ورود  مجلس شوراي اسالمي به اصالحات ساختاري 

ساير بخش هاي اقتصاد ي فراهم  كند .

پورزرند  ي به نمايند  گي از شبكه 
بانكي به كرمانشاه مي رود  

مد  يرعامل بانك ش��هر ب��ه نمايند  گي از ش��بكه 
 بانكي كشور روز چهارشنبه به استان كرمانشاه سفر 

خواهد   كرد  . 
پي��رو انتش��ار اخب��اري د  رخصوص س��فر د  كتر 
حس��ين محمد   پورزرند  ي، مد  يرعامل بانك ش��هر به 
مناطق زلزله زد  ه غرب كشور به عنوان نمايند  ه شبكه 
بانكي؛ به اطالع مي رساند   كه طبق هماهنگي هاي به 
عمل آمد  ه با آقاي هوشنگ بازوند   استاند  ار كرمانشاه 
و تقاضاي ايش��ان، اين سفر به جاي روز سه شنبه د  ر 

روز چهارشنبه هفته جاري صورت خواهد   گرفت. 

كليات طرح اصالح قانون چك 
تصويب شد 

عضو هيات رييس��ه كميس��يون قضايي و حقوقي 
مجلس از تصويب كلي��ات طرح اصالح قانون چك د ر 

كميسيون متبوع خود  خبر د اد . 
يحيي كمالي پور د ر تشريح د ستور كار نشست روز 
سه ش��نبه كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس گفت: 
د ر نشس��ت امروز كليات طرح اصالح قانون چك مورد  
بررسي و تصويب قرار گرفت همچنين از جزييات اين 
طرح د و ماد ه مطرح و به تصويب شد . وي با اعالم اين 
مطلب به خبرگ��زاري خانه ملت اظهار كرد : مهم ترين 
موضوع مورد  بررس��ي د ر اين طرح اعتبارسنجي براي 
چك اس��ت يعني اعتبارسنجي بايد  به صورت سيستم 
متمركز توسط بانك مركزي انجام شود  اما نمايند گان 
مخالف ط��رح معتقد ند ، حوزه عملكرد ي بانك مركزي 
بيش��تر نظارتي است؛ اين د رحالي اس��ت كه موافقان 
ط��رح تاكيد  د ارن��د  كه اي��ن رويه نيز نوع��ي نظارت 

محسوب مي شود .

يادداشت

اخبار

رايزني براي تغيير مد  يران بانك ها رو به افزايش است 

بانك ها د  ر انتظار مد  يران باسابقه و بومي

حباب ۱۸۹ هزار توماني قيمت سكه

بازار طال روند  كاهشي به خود  گرفت
گروه بانك و بيمه|

د ر معامالت روز سه ش��نبه نرخ رسمي 2۳ ارز افزايش و ۱2 
ارز كاهش يافته و بهاي ۴ ارز هم تغييري ند اشته است. د الر با ۸ 
ريال افزايش ۳52۴تومان، پوند  با ۱7۰ريال رشد  ۴66۸.۴تومان 

و يورو با رشد  22ريالي ۴۱۳6.۴تومان ارزش گذاري شد . 
د ر ب��ازار آزاد  ارز د الر ي��ك توم��ان، يورو ۱۳توم��ان، پوند  

۱6تومان و د رهم ۳تومان افت قيمت د اشت. 
به گزارش »تعاد ل« د ر بازار طال اونس به ۱27۸د الر كاهش 

يافته و د ر نتيجه نرخ طال و س��كه كاهش خواهد  د اشت.  پس 
از رش��د  قابل توجه بهاي سكه د ر چند  روز كاري گذشته، روز 
گذشته د ر بازار تهران بهاي انواع سكه كاهش يافت. بازار تهران 
ش��اهد  افت 2۴هزار توماني قيمت س��كه ط��رح جد يد  و نزول 

۱7هزار توماني نيم سكه بود .
بهاي سكه طرح جد يد  با 2۴هزار تومان، طرح قد يم ۳هزار 
تومان، نيم سكه ۱7هزار تومان، ربع سكه ۱6هزار تومان، سكه 
گرمي هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸عيار ۸69 تومان افت كرد . 

قيمت اونس نيز د ر بازار جهاني طال تا اين لحظه با يك د الر 
و ۳۰سنت كاهش ۱2۸7د الر و ۸۳ سنت د رج شد . 

با توجه به بهاي د الر و اونس جهاني و هزينه ضرب س��كه 
هم اكن��ون تف��اوت ارزش واقع��ي و بازاري س��كه طرح جد يد  
۱۸9هزار تومان، نيم س��كه 7۳هزار تومان، ربع س��كه 7۰هزار 

تومان و سكه گرمي 9۴هزار تومان است. 
قيمت بيت كوين نيز امروز با ۱5د الر و 7۰سنت به افزايش 

۸ هزار و ۱99تومان رسيد . 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
به د  نبال انتشار اخبار و تحليل هاي مختلف رسانه ها د  ر 
هفته هاي اخير د  ر ارتباط با تصميم مد  يران اقتصاد  ي كشور 
براي تغيير احتمالي تعد  اد  ي از مد  يران بانك هاي بزرگ كه 
د  ر حال حاضر خصوصي شد  ه محسوب مي شوند   و د  ر هفته 
گذشته منجر به تغيير مد  يرعامل بانك ملت شد  ، شنيد  ه ها 
حكاي��ت از آن د  ارد   كه گمانه زن��ي و مذاكره با تعد  اد  ي از 
مد  يران باتجربه و كارآمد   كه قبال سابقه مد  يريتي موفقي د  ر 
بانك هاي بزرگ كشور د  اشته اند   و از د  انش بانكد  اري و نفوذ 
كالم د  ر بين مسووالن كشور و همچنين اقبال عمومي د  ر 
بد  نه بانك ها و شبكه بانكي برخورد  ار هستند  ، افزايش يافته 
و بسياري از كارشناسان و كاركنان بانك ها انتظار د  ارند   كه 
ب��راي گذار از چالش هاي كنوني، افراد  ي كه قبال از آزمون 
عملكرد   مد  يريتي د  ر مواجه شد  ن با بحران ها سربلند   خارج 

شد  ه اند  ، براي عبور از شرايط فعلي انتخاب شوند  . 
برخ��ي كاركنان و كارش��ناس بانك��ي د  ر گفت وگو با 
خبرنگار تعاد  ل مي گويند  : انتظار ما اين است كه به جاي 
انتخاب هاي سياسي و اعتماد   حزبي و گروهي، كه عمد  تا 
افراد  ي را از خارج بانك انتخاب مي كنند  ، به انتخاب افراد  ي 
از بد  ن��ه خود   بانك كه آش��نا با س��اختار و پيچيد  گي ها و 
مشكالت هستند   و از اقبال بيشتري د  ر بين پرسنل بانك 
برخورد  ارند  ، توجه شود  ، زيرا مد  يراني كه سابقه كار د  ر خود   
بانك را د  ارند   و مد  يران و پرس��نل را مي شناس��ند   امكان 
تجهيز س��رمايه انس��اني و مد  يران و كاركنان را د  ارند  ، د  ر 
عين حال به د  ليل آگاهي از مس��ائل پولي و بانكي كشور، 
د  اراي نفوذ كالم و توان مذاكره و ارائه راهكار به مسووالن 

كشور و نظام بانكي هستند  . 
كارشناسان به وزير و معاون بانكي وزارت اقتصاد  ، بانك 
مركزي و مسووالن اقتصاد  ي توصيه مي كنند   كه افراد  ي با 
سابقه كار قبلي و د  اراي د  انش روز بانكد  اري و د  اراي راهكار 
اجراي��ي كوتاه مد  ت و ميان م��د  ت را براي بانك ها انتخاب 
كنند  . هر چند   كه برخي مد  يران به د  ليل فيش حقوقي يا 
حاشيه هاي د  يگر امكان انتخاب شد  ن ند  ارند   اما تعد  اد   قابل 
توجهي از مد  يران با س��ابقه قبلي را مي توان براي شرايط 

امروز بانك ها انتخاب كرد  .
اين د  ر حالي است كه مد  يران خارج از سيستم بانكي، 
عمد  تا به اجراي بخش��نامه ها و رضايت تعد  اد  ي از مد  يران 
توجه د  ارند   و چالش ها و مشكالت بانك د  غد  غه اصلي آنها 
نيست. اما از آنجا كه حل مشكالت فعلي بانك ها، نيازمند   
همد  ل��ي و هم��كاري كاركنان و كارشناس��ان بانك براي 
اجراي سياس��ت هاي اصالح ساختار بانك مركزي است و 
د  ر عين حال نيازمند   د  لسوزي و همد  لي د  ر جذب سپرد  ه ها 
و منابع و رضايت مش��تريان است و مجموعه يي از اهد  اف 
د  رون بانك و ب��ازار پول و نظام بانكي بايد   همزمان با هم 
هد  ايت و پيگيري شود  ، لذا تنها نمي توان يك مد  ير اجرايي 
را براي چنين ش��رايطي انتخاب كرد   و بايد   صاحب نظران 
و مد  يراني توانمند   و اجرايي انتخاب شوند   كه هم قاد  ر به 
اجراي برنامه اصالح س��اختار بانك ها باشند   و هم اعتماد   
و همد  لي نيروهاي بان��ك را تقويت كنند   و هم بتوانند   با 
مذاك��ره و گفت وگو و ارائه راهكار و نفوذ كالم خود  ، بانك 
مركزي و ساير بخش هاي نظام بانكي را د  ر تحقق اهد  اف 

د  ولت ياري د  هند  . 

 مالك انتخاب مد  يران د  ر شرايط خاص 
د  ر چنين شرايطي، مالك انتخاب مد  يران ارشد   بانك ها 
بايد   س��ابقه كار و موفقيت قبل��ي د  ر مد  يريت بانك، نفوذ 
كالم د  ر مسووالن كشور، د  انش اقتصاد  ي و بانكي، آشنايي 
با اس��تاند  ارد  ها و بانكد  اري بين المللي باشد   تا امكان ارائه 
راهكار، توافق با مد  يران اقتصاد  ي كش��ور و نهاد   ناظر بازار 
پول و همد  لي و همكاري با كاركنان بانك ها جهت اجراي 

موفقيت آميز آن فراهم شود  . 
به عبارت د  يگر، مد  يران جد  يد   بايد   از توانايي و د  انش و 
كارايي الزم به اند  ازه يي برخورد  ار باشند   تا مشكالت بانك 
به صورت ريش��ه يي و س��اختاري پيگيري شود   و قاد  ر به 
جلب اعتماد   وزارت اقتصاد  ، بانك مركزي، ش��بكه بانكي، 
كاركنان بانك، ذي نفعان، اتاق هاي بازرگاني، سهامد  اران، 

شركت ها، س��ازمان ها و مشتريان بانك به عنوان سرمايه 
اصلي بازار پول باشند  . 

د  ليل اين معيارها، شرايطي است كه بازار پول و بانك ها 
د  ر آن ق��رار د  ارند   زيرا د  ر صورت��ي كه انتخاب مد  يران د  ر 
فضايي مبهم انجام ش��ود   و برنامه و عملكرد   مد  يران قابل 
ارزيابي و مقايسه نباش��د  ، مد  ت ها طول مي كشد   تا بانك 
د  ر مس��ير مورد   انتظار قرار گيرد  . كاركنان بانك ها مد  تي 
انتظار مي كشند   كه س��اير مد  يران انتخاب شوند   و مسير 
بعد  ي مشخص شود  ، س��هامد  اران و سپرد  ه گذاران مد  تي 
طول مي كش��د   كه تصميمات اصلي و جد  ي خود   را اعالم 
كنند  . تقويت مسير جذب س��پرد  ه، د  ريافت تسهيالت و 

سرمايه گذاري ها نيز به مرور زمان نياز خواهد   د  اشت. 
ب��ه عبارت د  يگ��ر هر تغيير مد  يريت��ي از هيات مد  يره 
ت��ا مد  يرعامل، عالمت هاي��ي را به بازار پ��ول، ذي نفعان، 
س��پرد  ه گذاران و س��هامد  اران د  ولت��ي و ش��به د  ولتي و 
خصوصي، س��رمايه گذاران بزرگ و كوچك، سازمان هاي 
همجوار مثل بورس، اتاق هاي بازرگاني و... مي د  هد   كه اگر 
سابقه مد  ير انتخاب شد  ه روشن باشد   و چهره يي شناخته 
ش��د  ه و آگاه و آشنا با مس��ائل بانكي و اقتصاد  ي باشد  ، نه 
تنها ذي نفعان و بازار پول و اقتصاد   را به س��رعت به مسير 
اس��تقبال از آن مد  ير سوق خواهد   د  اد   و مشكالت بانك را 
به تد  ريج د  ر مسير گشايش قرار خواهد   د  اد  ، بلكه با اقبال 
مناسب از سوي كاركنان بانك مواجه شد  ه و نوعي همد  لي 
و احس��اس تعلق و نتايج بهتر را به همراه خواهد   د  اشت و 

انرژي و شور و شوق فزايند  ه يي را ايجاد   خواهد   كرد  . 
بر اين اس��اس برخي كارشناس��ان بانك��ي مي گويند   
چالش هاي متعد  د   بانكي موجود   از جمله بس��ته ش��د  ن 
 ،IFRS نماد  هاي بانكي د  ر بورس و اجراي استاند  ارد  هاي
زياند  ه شد  ن بانك به د  ليل تغيير روش محاسبه سود   و زيان، 
مطالبات معوق، هزينه مستقيم و غيرمستقيم ساماند  هي 
موسسات غيرمجاز، تسهيالت و تعهد  اتي كه د  ولت ايجاد   
كرد  ه، روند   جذب يا خروج س��پرد  ه ها، تغيير شاخص هاي 
ترازنامه يي و بسياري د  يگر از چالش هاي موجود  ، نيازمند   
انتخاب افراد  ي اس��ت كه اوال بانك را بشناس��ند   و سابقه 
كار د  ر بانك را د  اش��ته و توان ارائه راهكار اجرايي را د  اشته 
باش��ند  . د  وما انگيزه و د  ان��ش و حال و حوصله كافي براي 
اجراي راهكارهاي موثر را د  اشته باشند  . سوما از نفوذ كالم 
د  ر بين مد  يران بانكي و اقتصاد  ي كشور برخورد  ار باشند   و 
شور و نشاط و انگيزه و فضاي مثبت ايجاد   كنند   و كاركنان 
بانك نيز از حضور مد  ير جد  يد   اس��تقبال كنند   و تشويق 
به فعاليت بيشتر ش��وند  . با چنين شاخص هايي، تعد اد ي 
از مد يران ش��ناخته شد ه و صاحب نظر و د اراي نفوذ كالم 

و صاحب د ان��ش، تكنوكرات، كارآم��د  و د اراي توان ارائه 
راهكار كه س��ابقه كار د ر بخش ه��اي بانكي و مالي د ارند ، 
مي تواند  د ر ليست بررسي هاي وزارت اقتصاد ، معاون پولي 
و بانكي وزير اقتصاد ، بانك مركزي، سازمان برنامه، بورس و 
سهامد اران عمد ه بانك ها قرار گيرد  تا بهترين انتخاب ها از 
بين مد يران با سابقه و صاحب تخصص و آگاه انجام شود ، 
زيرا د ر شرايط كنوني، امكان ريسك و انتخاب افراد ي كه 
تنها بخشي از اين توانايي ها را د ارند ، نمي تواند  بانك ها را از 

چالش ها و مسير اصالح ساختار عبور د هد . 

  امكان انتخاب تعد اد ي از مد يران باسابقه
تنظيم ليستي از بين مد يران باتجربه با شاخص هايي 
ك��ه بتواند  مورد  توافق وزير اقتص��اد ، معاون بانكي وزارت 
اقتصاد ، بانك مركزي، پرس��نل بانك ها و ساير ذي نفعان 
باش��د  و همه روي اين انتخاب ها، نم��ره ميانگين خوبي 
را بد هند ، كار سختي نيس��ت و نگاهي به ليست مد يران 
باس��ابقه ك��ه د ر د و د هه گذش��ته عض��و هيات مد يره و 
مد يرعامل بود ه اند ، مي تواند  د ر انتخاب 5 تا 6 مد ير توانمند  

به مسووالن كمك كند . 
اما به د اليل مختلف، ازجمله فيش هاي حقوقي باال يا 
حاشيه هايي كه د ر سال هاي قبل رخ د اد ه يا انتخاب مد يران 
سياس��ي توانمند  كه عملكرد  به نسبت خوبي د اشته اند ، 
باعث مي ش��ود  كه ن��ام برخي افراد  از اين ليس��ت خارج 
ش��ود  و د ر نتيجه يك ليست مناسب از افراد  صاحب نظر، 
باسابقه كه از اقبال موثري د ر بد نه بانك برخورد ار هستند  
و بانك مركزي و ساير نهاد هاي ناظر و ازجمله وزير اقتصاد  
و معاون بانكي وزير مي تواند  مس��ير انتخاب اين مد يران 

كارآمد  براي شرايط كنوني را ساد ه تر كند . 

 بانك هاي د اراي اولويت 
يك��ي از بانك هايي كه از اولوي��ت تغيير مد يرعامل و 
هيات مد يره برخورد ار بود  و د ر هفته گذش��ته، مد يرعامل 
جد يد  به خود  د يد ه اس��ت، بانك ملت بود . اما د ر ليس��ت 
بانك هايي كه د ر هفته هاي گذش��ته مطرح شد ه اند ، چند  
بانك د يگر نيز ش��امل بانك هاي ص��اد رات، رفاه كارگران، 
توس��عه تعاون و... نيز مطرح ش��د ه بود  كه بانك صاد رات 
ايران به لحاظ اهميت و بزرگي و حوزه گس��ترد ه فعاليت 
آن نيازمند  بررس��ي بيش��تر و مهم تري است و مسووالن 
اقتصاد ي و بانكي با عنايت و توجه ويژه يي الزم اس��ت به 

آن توجه نمايند . 
بان��ك ص��اد رات ايران از ي��ك بانك د ولت��ي به بانك 
خصوصي تبد يل ش��د  و د ر چارچوب اصل ۴۴، بخشي از 

س��هام آن به سهام عد الت تبد يل ش��د ه كه مد يريت آن 
با د ولت اس��ت، برخي نهاد هاي عمومي و شبه د ولتي نيز 
سهامد ار آن هس��تند . همچنين بخشي از سهام به عنوان 
س��هام كاركنان بانك ص��اد رات و بخش��ي از آن د ر بازار 

سرمايه توسط سهامد اران بورس خريد اري شد ه است. 
بر اين اساس، اگرچه حضور د ولت و نهاد هاي عمومي 
د ر اين بانك پررنگ است اما د ر عين حال از نظر اد اره يك 
بانك خصوصي محسوب مي ش��ود  و لذا برگزاري مجمع، 
نماد  و قيمت و شاخص هاي د رآمد  هر سهم و... براي بورس 

و سهامد اران اهميت د ارد . 
به عبارت د يگر، با اينكه د ولت و بانك مركزي همچنان 
تسهيالت تكليفي و تعهد اتي را روي د وش بانك صاد رات 
قرار د اد ه اند  و بخش عمد ه يي از طلب هاي بانك صاد رات از 
د ولت است و بد هي سنگين د ولت به بانك صاد رات، عمال 
بخش��ي از منابع را قفل كرد ه، اما د ر عين حال س��اختار 
اد اره اين بانك خصوصي است و لذا با چالش هاي سختي 
مواجه است. از س��وي د يگر، ساماند هي موسسه ميزان و 
طرح بزرگ شاند يز و برخي تعهد ات د ولتي و عمراني د يگر 
روي د وش بان��ك صاد رات قرار گرفته و همه اين موارد ، بر 

وضعيت منابع و د ارايي بانك اثرگذار است. 
لذا د ولت براي چنين وضعيتي بايد  حد اقل بخشي از 
بد ه��ي خود  به بانك را پرد اخت كند  يا فرصت بيش��تري 
ب��راي اصالح گزارش مالي بد هد  تا نماد  بانك باز ش��ود  و 
س��پرد ه گذاران و سهامد اران با اعتماد  و حمايت بيشتري 

به بانك كمك كنند . 
همه اين موارد  نيازمند  مد يراني اس��ت كه بتواند  هم 
حمايت س��هامد ار و س��پرد ه گذار را تقويت كند  و انگيزه 
كاركنان را د ر د رون بانك تقويت نمايد  و هم با نفوذ كالم 
و مذاكره با نهاد هاي ناظر، فرصت و ش��رايط بهتري براي 
اصالح ساختار گزارش مالي، باز شد ن نماد  و... ايجاد  كند . 
همين حساس��يت برگزاري مجمع توسط سهامد اران 
باعث ش��د ه كه به خاطر چالش هاي ايجاد  شد ه از طريق 
فرمت جد يد  گزارش مالي IFRS با بسته شد ن نماد  براي 
چند  ماه روبه رو ش��ود  و اگر قرار باش��د  كه نماد  باز شود  و 
گزارش ارائه و مجمع برگزار ش��ود  بايد  قبل از آن مد يران 
بان��ك اقد امات موثري انجام د هند  و برخي چالش ها را د ر 
كوتاه مد ت حل كنند  و اصالح ساختار را نيز د ر ميان مد ت 
و بلند مد ت پيگيري نمايند . ايجاد  چنين زمينه يي به كسي 
يا كس��اني نياز د ارد  كه د ر هيات مد يره اجماع نظر د اشته 
باش��ند  و راهكار موثر و كوتاه مد ت ارائه د هند  و با اقبال و 
همد لي كاركنان بانك صاد رات د ر مناطق مختلف، جذب 
منابع و سپرد ه را افزايش د هند ، مطالبات را پيگيري كنند  

و وضعيت د رآمد ها و د ارايي ها و منابع را بهبود  ببخش��ند . 
د ر روزهاي اخير، برخي شنيد ه ها حاكي از آن است افراد ي 
كه د ر گذشته عضو هيات مد يره و مد يرعامل بانك بود ه اند  
بي��ش از د يگران مطرح ش��د ه اند . آنچه ب��راي كاركنان و 
كارشناس��ان بانكي بيش از هر چيز اهميت د ارد ، انسجام 
نيروهاي بانك و اصول و ساماند هي مد يريتي است كه بايد  
هيات مد يره و مد يرعامل به آن توجه د اش��ته باش��ند  زيرا 
بانك هاي بزرگ با اين همه پرسنل و اثرگذاري د ر اقتصاد  
و اين همه د ارايي و منابع، بايد  به شرايط بهتري برسند  و 

اين كار با انتخاب مد يران قوي امكان پذير است. 

 همد لي پرسنل و مد يران و قفل شد ن 
40د رصد  از منابع

قفل ش��د ن يا از د سترس خارج شد ن ۴۰د رصد  منابع 
بانك��ي كه از طريق بد ه��ي د ولت به بانك ه��ا، مطالبات 
معوق و س��وخت شد ه و مشكوك الوصول، سپرد ه قانوني، 
تس��هيالت تكليفي د ول��ت، طرح هاي بلند م��د ت د ولتي 
و عمراني، پرد اخت س��پرد ه به س��پرد ه گذاران موسسات 
غيرمجاز، وثايق و د ارايي هاي مازاد  بانك ها كه د ر ش��رايط 
ركود  مس��كن و ساختمان قابل فروش نيستند  و... اكنون 
د ست مد يران بانك ها را بسته نيز موضوع مهمي است كه 
فشار و تنگناهاي موجود  قطعا با همكاري پرسنل بانك ها و 

مد يرعامل و هيات مد يره بهتر تحمل خواهد  شد . 
اگر د ر بانك هاي بزرگ مثل صاد رات ايران كه بيش از 
۳۰هزار نفر پرسنل و حد ود  ۳ هزار شعبه د ر نقاط مختلف 
كش��ور د ارند ، بين مد يران بانك و پرسنل احساس تعلق 
و همبس��تگي و همد لي وجود  د اشته باشد  قطعا د ر حل 
مشكالت، جذب منابع جد يد  و حفظ سپرد ه هاي قبلي نيز 

موثر خواهد  بود . 

 نفوذ كالم و قد رت چانه زني بانكد اران آگاه
به مسائل اقتصاد ي و پولي 

نفوذ كالم مد يران باسابقه و شناخته شد ه كه عالوه بر 
س��وابق مد يريتي طوالني، از د انش اقتصاد  كالن و مسائل 
سياس��ت هاي پولي و مالي كش��ور آگاهي د ارند  نيز مورد  

تاكيد  كارشناسان و پرسنل بانك هاست. 
بس��ياري از كاركنان بانكي كه سال ها شاهد  حضور و 
عملكرد  متفاوت مد يران مختلف بانكي و غيربانكي، بومي 
و غيربوم��ي بود ه اند  كه از د اخل يا خ��ارج بانك به عنوان 
مد يرعامل و عضو هيات مد يره انتخاب ش��د ه اند  و عملكرد  
مد يران قوي و ضعيف را با هم مقايسه و ارزيابي كرد ه اند ، 
معتقد ند : مد يراني كه از بد نه خود  بانك انتخاب ش��د ه اند  
و با اقبال بيش��تري از سوي كاركنان خود  بانك ها همراه 
هس��تند  و به قول معروف از پول شمرد ن د ر خزانه بانك 
تا د ريافت و پرد اخت پش��ت باج��ه، كار كرد ن د ر بخش 
اعتبارات، مد يريت شعب، مناطق، عضويت د ر هيات مد يره 
و مد يرعامل��ي را د ر كارنام��ه خود  د ارن��د  و از گرد  و غبار 
اس��كناس تا اس��ترس و نگراني و فراز و نشيب بانك را با 
پوس��ت و جان خود  د ر د وره 2۰ تا ۳۰ س��اله احس��اس 
كرد ه اند ، نه تنها د ر حل مش��كالت د اخل بانك بهتر عمل 
مي كنند  و از د انش و س��ابقه و تجربه بيشتري برخورد ار 
هستند ، بلكه به واسطه آشنايي با سياست هاي پولي و مالي 
كشور، تسهيالت تكليفي، كسري بود جه و انتظارات د ولت 
و فشارهايي كه به شكل هاي مختلف به شبكه بانكي وارد  
شد ه است، حتي مي توانند  به عنوان مشاور شبكه بانكي و 
بانك مركزي و... راهكارهاي اصولي و راهگشا ارائه د هند . 

 مقايسه عملكرد  و جذب منابع
تفاوت عملكرد  مد يراني كه از بد نه خود  بانك انتخاب 
شد ه اند  با كساني كه از خارج بانك به عنوان مد ير انتخاب 
شد ه اند  نيز مي تواند  شاخص مهمي باشد . نگاهي به عملكرد  
مد ي��ران بانك هايي مانند  ص��اد رات د ر د وره هاي مختلف 
مي تواند  ش��اخص مناسبي باش��د  كه كد ام مد ير و د ر چه 

زماني توانست موفق عمل كند . 
همچنين مقايسه جذب منابع و سپرد ه ها، تعهد ات و 

مطالبات و... نيز مي تواند  راهگشا باشد . 

جايگاه شوراي پول و اعتبار د ر طرح اصالح قانون پولي و بانكي افت كرد ه است

 ۵ ايراد  طرح اصالح قانون پولي و بانكي
رييس كل بيمه مركزي تاكيد كرد

محدود شدن بيمه بدنه در تصادف با خودروهاي لوكس
گروه بانك و بيمه|

مد يرعامل بانك پارس��يان گفت: طرح اص��الح قانون بانكد اري 
نس��بت به قانون س��ال 5۱ بس��يار طرح ضعيف تري است و از هم 
گسيختگي قوانين بعد ي از جمله قانون بانكد اري بد ون رباي سال 

62 اين قانون را با مشكل روبه رو كرد ه است. 
به گزارش »تعاد ل«،  كوروش پرويزيان مد يرعامل بانك پارسيان 
د ر س��ي و د ومين نشس��ت هيات نمايند گان اتاق بازرگاني تهران 
با اش��اره به اليحه اص��الح قانون نظام پولي و بانكي كش��ور گفت: 
مهم تري��ن نكته يي كه اصالح آن د نبال مي ش��ود ، بحث اس��تقالل 
سياست گذاري پولي براي حمايت از مرد م و بخش خصوصي است 
كه هد ف بس��يار بااليي است و اميد وارم اگر اين اصالحيه به نتيجه 

برسد ، اصالحات د قيق تري د ر آن انجام شود . 
مد يرعامل بانك پارسيان اظهار كرد : اوال اين طرح اصالح قانون 
بانكد اري نسبت به قانون سال 5۱ بسيار طرح ضعيف تري است و از 
هم گسيختگي قوانين بعد ي ازجمله قانون بانكد اري بد ون رباي سال 
62 اين قانون را با مشكل روبه رو كرد ه است. وي افزود : افت جايگاه 
قانوني شوراي پول و اعتبار د ر اين طرح بسيار روشن است، زيرا قانون 
پولي و بانكي شوراي پول و اعتبار يك جايگاه فرا قوه يي د اشت كه 

د ر اين طرح پيشنهاد ي تبد يل شد ه به يك هيات عالي و اين موضوع 
به لحاظ منطق پژوهش��ي و د انش��گاهي جوابگو است، اما به لحاظ 
منطق اجرايي و عملي بسيار د ر سطح نازلي است و نمي تواند  هد ف 
استقالل را به سامان برساند . مد يرعامل بانك پارسيان اظهار د اشت: 
مس��اله د وم د ر اين طرح حذف بخش خصوصي د ر اركان و جايگاه 
پيش بيني ش��د ه د ر طرح اصالح بانكد اري اس��ت. پرويزيان گفت: 
مس��اله سوم كمرنگ ش��د ن حقوق صاحبان كسب و كار د ر اليحه 
اصالح قانون نظام پولي و بانكي كش��ور است، كما اينكه پيش بيني 
شد ه كانوني توس��ط بانك مركزي شكل گيرد  كه جايگزين كانون 
منحله بانك هاي كشور د ر سال 5۸ شود . وي به مساله چهارم طرح 
اصالح قانون بانكد اري اشاره كرد  و گفت: تالش شد ه د ر اين قانون 
مساله استقالل حل و فصل شود ، اما مساله هم ترازي و هم راستايي 
سياست هاي پولي با ساير سياست ها د ر بازارهاي مختلف به مشكل 
خورد ه و د چار ابهام شد ه است. پرويزيان اظهار د اشت: مساله پنجم 
عد م وجود  جايگاه ش��وراي فقهي است و نس��بت به آن با فعاليت 
بانك ها و همچنين مساله بعد ي قانون بانكد اري جامع است كه د ر 
حال فرآيند  تصويب د ر مجلس اس��ت و نكته آخر هم عد م تعيين 

تكليف رابطه د ولت و بخش خصوصي است. 

رييس كل بيمه مركزي بر مس��ووليت محد ود  شركت هاي 
بيمه و مرد م د ر تصاد فات رانند گي با خود روهاي لوكس تاكيد  
كرد  و گفت: تنها چاره مالكان اين خود روها پوشش بيمه بد نه 
خود رو است و به نظر مي رسد  به همين د ليل فروش بيمه نامه 

بد نه د ر سال جاري رشد  د اشته است. 
عبد الناص��ر همتي د ر گفت وگو با ف��ارس كه گفت باوجود  
تد ابي��ر قانون جد يد  ش��خص ثالث همچن��ان نگراني مرد م از 
تص��اد ف با خود روه��اي لوكس وجود  د ارد  و ش��ايعات فضاي 
مج��ازي به اين نگراني ه��ا د امن مي زند ، اف��زود : برخي تصور 
مي كنن��د  بيمه ه��ا حاضر ب��ه پرد اخت خس��ارت خود روهاي 
گران قيمت از يك حد ي نيس��تند ، د ر حالي كه از يك س��قف 
مش��خص هيچ ك��س د ر برابر خس��ارت اين گون��ه خود روها 

مسووليتي ند ارد . 
وي خاطرنش��ان كرد : مثال اگر كس��ي با ي��ك خود رو يك 
ميليارد  توماني تصاد ف كند ، باتوجه به پوشش خسارت معاد ل 
نيمي از د يه كامل انسان، ۱۴۰ ميليون تومان تقسيم بر قيمت 
خود رو يعني يك ميليارد  تومان مي شود  كه كمتر از 2۰د رصد  

است. 

رييس كل بيمه مركزي افزود : از نظر قانون خود رو متعارف 
كه مي تواند  خس��ارت كامل بد نه را د ريافت كند  خود رو ۱۴۰ 
ميلي��ون توماني اس��ت، بنابراين اگر مال��ك خود رويي با يك 
خود رو لوكس يك ميليارد  توماني تصاد ف كند  خسارت ضربد ر 
۱۴۰ و تقس��يم بر قيمت خود رو مي شود  كه عد د ي حد ود  ۱۴ 

ميليون تومان است. 
وي اد امه د اد : طبق قانون هيچ كس بيش از اين مسووليتي 
د ر برابر خس��ارت خود روهاي گران قيمت ند ارد ، نه فرد  عامل 

حاد ثه و نه شركت بيمه. 
به گفته همتي تنها راه حل مساله براي مالكان خود روهاي 
گران قيمت خريد  پوش��ش بيمه بد نه اس��ت و ش��ايد  يكي از 
د اليلي كه امس��ال بيمه بد نه رشد  خوبي د اشته اين است كه 
مالكان اين گونه خود روها احس��اس كرد ن��د  نياز به بيمه بد نه 
د ارند ، چرا كه اين بيمه نامه مابه التفاوت تعهد ات شخص ثالث 

را براي خسارت اين گونه خود روها مي پرد ازد . 
با وج��ود  تعيين تكليف قانون جد يد  ش��خص ثالث د رباره 
خس��ارت خود روه��اي گران قيمت د ر تصاد ف��ات همچنان د ر 

فضاي مجازي به نگراني ها د ر اين باره د امن زد ه مي شود .

ميزان تغيير قيمتقيمتطال و ارز
2۴،۰۰۰- تومان۱،۴۱6،۰۰۰ تومانسكه طرح جد يد 
۳۰۰۰- تومان۱،۳5۳،۰۰۰ تومانسكه طرح قد يم

۱7،۰۰۰- تومان7۰9،۰۰۰ توماننيم سكه
۱6،۰۰۰ تومان۳9۸،۰۰۰ تومانربع سكه

۱۰۰۰- تومان266،۰۰۰ تومانسكه گرمی
۸69- تومان۱25،۸2۱ تومانهر گرم طالی ۱۸عيار
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۳- تومان۱۱۳۰ توماند رهم
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5 بورس و فرابورس
تمايل يوروكلير براي همكاري 

با بازار سرمايه ايران
گ�روه ب�ورس| نماين��د گان ش��ركت ي��ورو كلي��ر 
)Euroclear( د ر د يد ار با نمايند گان شركت سپرد ه گذاري 
مركزي، تمايل اين شركت را براي همكاري با بازار سرمايه 
ايران اع��ام كرد ند . د ر همين حال، محمد رضا محس��ني 
مد يرعامل و حس��ين فهيمي رييس هيات مد يره ش��ركت 
س��پرد ه گذاري مركزي، د ر حاش��يه اجاس ش��ركت هاي 
س��پرد ه گذاري با نمايند گان يورو كلي��ر د يد ار و گفت وگو 
كرد ند . نمايند گان ش��ركت سمات د ر د يد ار با برنالد  فلون، 
عاقه مند ي بازار س��رمايه و شركت سپرد ه گذاري مركزي 
ايران را براي همكاري با يورو كلير د ر زمينه كاس��تود ين، 
تسويه معامات فرامرزي و تباد ل د انش و تجربيات را اعام 
كرد ند  كه مورد  استقبال طرف مقابل قرار گرفت. فلون نيز 
د ر اين نشس��ت با تشريح فرآيند  فعاليت هاي يورو كلير د ر 
اروپا از تمايل نهاد هاي مالي اين قاره براي همكاري با ايران 
خبر د اد  و گفت: نمايند گان اين ش��ركت د ر حال بررس��ي 
ابعاد  مختلف حقوقي، فني، قرارد اد ي و زيرس��اختي براي 
همكاري با بازار سرمايه ايران هستند  كه اميد واريم هرچه 
س��ريع تر وارد  فاز اجرايي اين همكاري ها شويم. همچنين 
نمايند گان سمات د ر د يد اري جد اگانه با والتر د يگر نمايند ه 
يورو كلير د ر اجاس WFC، اقد امات بازار س��رمايه ايران 
را ب��راي ورود  به بازارهاي جهاني تش��ريح كرد ند . والتر نيز 
پيش��نهاد  انعقاد  تفاهمنامه همكاري يورو كلير با شركت 
س��پرد ه گذاري مركزي ايران را ارائه كرد  تا با تشكيل يك 
كارگروه مش��ترك، راهكارهاي توسعه همكاري ها تسريع 
يابد . د ر پايان اين نشس��ت مقرر ش��د ، نمايند گان شركت 
يورو كلير د ر آيند ه يي نزد يك به تهران سفر كنند  تا عاوه 
بر انعقاد  تفاهمنامه همكاري با سمات، شرايط براي تباد ل 
اطاعات و تجربيات د وطرف مهيا شود . اجاس شركت هاي 
س��پرد ه گذاري هاي جه��ان )WFC( و مجم��ع عمومي 
گروه شركت هاي س��پرد ه گذاري مركزي آسيا و اقيانوسيه 
هفته گذش��ته به طور همزمان د ر هنگ كنگ برگزار شد  و 
نمايند گان ش��ركت سپرد ه گذاري د ر اين اجاس ها حضور 
 )Euroclear( يافتند  و مذاكراتي را با نمايد گان يورو كلير
و ش��ركت هاي سپرد ه گذاري روس��يه، تايوان و كره جنوبي 

براي گسترش همكاري هاي بين المللي انجام د اد ند .

 پوش�ش پيش بيني هاي »غس�الم«: ش��ركت 
سالمين با سرمايه ثبت شد ه 300 ميليارد  ريال پيش بيني 
 د رآمد  هر سهم سال مالي منتهي به پايان اسفند  96 د وره

 6 ماه��ه منته��ي ب��ه پايان ش��هريور را منتش��ر كرد . 
همچني��ن، اي��ن ش��ركت پيش بيني د رآمد  هر س��هم 
 براي س��ال مالي منتهي به پايان اس��فند  امسال را مبلغ

 272 ري��ال به ط��ور خالص پس از كس��ر ماليات اعام 
كرد . ع��اوه بر اين، »غس��الم« د ر د وره 6 ماهه منتهي 
به پايان ش��هريور امس��ال ب��ه ازاي هر س��هم 98 ريال 
 س��ود  محقق كرد . اين شركت 36د رصد  پيش بيني ها را

 6 ماهه پوش��ش د اد . گفتني اس��ت س��المين د ر سال 
مال��ي منته��ي به پاي��ان اس��فند  95 به ازاي هر س��هم 
 307ريال س��ود  محقق كرد . همچنين اين ش��ركت د ر

 6 ماهه س��ال مالي قبل 129 ريال سود  محقق كرد ه و 
42د رصد  پيش بيني ها را پوشش د اد ه بود . 

 پوش�ش 26د رص�د ي صنعتي پ�ارس مينو: 
ش��ركت صنعتي پارس مينو پيش بيني د رآمد  هر سهم 
س��ال مالي منتهي به 31 شهريور ماه 96 را حسابرسي 
شد ه و با سرمايه معاد ل 500 ميليارد  ريال منتشر كرد . 
همچنين، اين ش��ركت پيش بيني د رآمد  هر سهم سال 
مال��ي 96 را حسابرس��ي ش��د ه مبلغ 277 ري��ال اعام 
كرد ه اس��ت و ط��ي 6 ماهه ابتد ايي س��ال با اختصاص 
مبلغ 73 ريال س��ود  به ازاي هر س��هم معاد ل 26د رصد  
از پيش بيني هايش را پوش��ش د اد  كه د ر مقايسه با سال 
مالي قبل معاد ل 47د رصد  كاهش د اش��ت. گفتني است 
»غپينو« د ر د وره 6 ماهه سال مالي قبل مبلغ 138ريال 
س��ود  به ازاي هر س��هم كنار گذاش��ت و به 28د رصد  از 

پيش بيني هايش رسيد . 
 اع�ام د الي�ل رش�د  كالس�يمين: ش��ركت 
 كالسيمين پيش بيني د رآمد  هر سهم سال مالي منتهي به

 29 اس��فند  ماه 96 را حسابرس��ي ش��د ه و با س��رمايه 
مع��اد ل 2 هزار ميليارد  ريال منتش��ر ك��رد . همچنين، 
ش��ركت پيش بيني د رآمد  هر سهم س��ال مالي منتهي 
به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي شد ه مبلغ 702ريال 
 اع��ام ك��رد  و ط��ي د وره 6 ماه��ه با اختص��اص مبلغ

 413 ريال س��ود  به ازاي هر س��هم مع��اد ل 59د رصد  از 
پيش بيني هايش را پوش��ش د اد  كه د ر مقايس��ه با د وره 
مشابه سال مالي قبل معاد ل 121د رصد  افزايش د اشت. 
گفتني اس��ت اين شركت د ر د وره مشابه سال مالي قبل 
مبلغ 187 ريال س��ود  به هر س��هم اختص��اص د اد  كه 
مع��اد ل 38د رص��د  از كل پيش بيني هايش بود . عاوه بر 
اين، »فاس��مين« د اليل تغيير اطاعات پيش بيني سال 
منتهي به 29 اس��فند  ماه 96 را حسابرسي شد ه نسبت 
به اطاعيه قبلي منتش��ر كرد . بر اين اس��اس تغيير د ر 
پيش بيني س��ود ، د ر كل ناشي از افزايش پيش بيني نرخ 
فروش هر تن ش��مش روي د ر مفروضات از 2400 د الر 
به 2600 د الر و افزايش س��ود  شركت هاي گروه د ر اين 

رابطه است. 
 نگاه�ي بر عملكرد  »پتاير«: ش��ركت توليد ي 
ايران تاي��ر پيش بيني د رآمد  هر س��هم س��ال مالي 96 
را حسابرس��ي شد ه و با س��رمايه معاد ل 286 ميليارد  و 
469ميليون ريال منتش��ر كرد . همچنين، اين ش��ركت 
پيش بين��ي د رآمد  هر س��هم س��ال مال��ي 96 را مبلغ 
333ري��ال اعام كرد ه اس��ت و طي 6 م��اه مبلغ 117 
ريال س��ود  به ازاي هر سهم كنار گذاشت و به 35د رصد  
از پيش بيني هايش رس��يد  كه د ر مقايسه با د وره مشابه 
س��ال مالي قب��ل مع��اد ل 225د رصد  افزايش د اش��ت. 
گفتني اس��ت اين ش��ركت د ر د وره مش��ابه سال مالي 
قب��ل مبلغ 36 ريال س��ود  به ازاي هر س��هم اختصاص 
د اد  و مع��اد ل 3 د رص��د  از پيش بيني هاي��ش را محقق 
ك��رد . اين ش��ركت د الي��ل تغيير اطاع��ات پيش بيني 
س��ال منتهي به 29 اس��فند  ماه 96 را حسابرسي شد ه 
نس��بت به اطاعيه قبلي منتشر كرد . اين د ر حالي است 
 كه، مفروضات اساس��ي پيش بين��ي 12 ماهه منتهي به
 29 اسفند  1396 براساس عملكرد  واقعي 6ماهه منتهي 
به 31 ش��هريور ماه 1396 به شرح زير است. نرخ فروش 
محصوالت براساس آخرين نرخ فروش د ر عملكرد  واقعي 
 6 ماهه با احتس��اب 3د رصد  افزايش ن��رخ فروش براي

6 ماهه د وم پيش بيني شد ه است. همچنين، نرخ خريد  
مواد  اوليه براي 6 ماهه د وم س��ال براس��اس آخرين نرخ 
خريد  د ر عملكرد  واقعي 6ماهه اول محاسبه و پيش بيني 
شد ه است. عاوه بر اين، مقد ار توليد  و فروش محصوالت 
 براي 6 ماهه د وم س��ال براس��اس ميزان عملكرد  واقعي

6 ماهه اول محاسبه و پيش بيني شد ه است. 

ذره بين بازار

روي خط شركت ها

»تعاد ل« از مراسم روز ملي كيفيت گزارش مي د هد 

پتانسيل بورس كاال براي استاند ارد سازي معامالت
گروه بورس|

مد يرعامل بورس كاالي ايران د ر مراس��م روز ملي 
كيفيت با بيان اينكه اين مجموعه د ر كنار س��ه بورس 
د يگر د ر اقتصاد  كش��ور د ر حال فعاليت بود ه و محلي 
براي مباد له كاالها د ر بس��تري شفاف است، گفت: د ر 
اين بازار، اس��تاند ارد هاي الزم براي انجام معامله انواع 
كاال توسط شخص ثالثي به نام بورس مد يريت شد ه و 
بر آنها نظارت مي شود . بر اين اساس، حامد  سلطاني نژاد  
با بيان اينكه كاالهاي مورد معامله د ر بورس كاال عموما 
كاالهاي واسطه يي هس��تند ، افزود : بورس كاال محلي 
براي قيمت گذاري كاالهاي واسطه يي و كشف قيمت 
محص��والت مختلف بود ه و مد عي اس��ت كه مي تواند  
س��نجه كيفيت را ب��ا موضوع قيمت ايج��اد  كند . وي 
ضمن معرف��ي اجمالي بورس كاالي اي��ران و جايگاه 
آن د ر بازار س��رمايه، س��اختار كل��ي بازارهاي بورس 
كاال را مورد توج��ه قرار د اد  و گفت: بورس كاالي ايران 
د اراي 4 بازار مالي، مش��تقه، فيزيكي و فرعي است كه 
د ر اين بازاره��ا صند وق هاي كااليي، گواهي س��پرد ه 
كااليي، سلف موازي استاند ارد ، قرارد اد  اختيار معامله، 
قرارد اد هاي آتي، محصوالت كش��اورزي، فرآورد ه هاي 
نفتي، محصوالت پتروش��يمي و محصوالت صنعتي و 

معد ني مورد  معامله قرار مي گيرد . 

 ابزارهاي بورس كاال؛ استاند ارد سازي معامات
وي به ابزارهاي معاماتي بورس كاالي ايران اش��اره 
ك��رد  و اف��زود : براي اينك��ه بورس كاال بتواند  بس��تري 
اس��تاند ارد  براي معامله كاالها فراهم كن��د  از ابزارهاي 
مختلف بهره مند  اس��ت كه اين ابزارها شامل معامات 
نقد ي، نس��يه و سلف، قرارد اد هاي آتي و اختيار معامله، 
گواهي سپرد ه كااليي، صند وق كااليي، قرارد اد هاي سلف 
موازي اس��تاند ارد  و اوراق خريد  د ين و همچنين كشف 

پريميوم و پيمان هاي آتي است. 

 سهم 6.5د رصد ي د ر GDP كل كشور
سلطاني نژاد  د ر اد امه به آمار معامات بورس كاالي 
ايران اش��اره و خاطرنشان كرد : د ر 6 ماهه اول سال 96 
ارزش كل معامات نس��بت به مد ت مشابه سال قبل 
با رش��د  4د رصد ي رو به رو ش��د ه و به بيش از 367هزار 
ميليارد  ريال رسيد ه است. وي با بررسي روند  10ساله 
حجم و ارزش معامات بورس كاالي ايران، اظهار كرد : 
ارزش كل معامات بورس كاالي ايران د ر س��ال 95 به 
رقمي بي��ش از 81 هزار و 700 ميليارد  تومان به ثبت 
رسيد  كه اين رقم 6.5د رصد  GDP كل كشور را شامل 
مي شود ؛ به طوري  كه بورس كاالي ايران د ر حوزه ارزش 
معام��ات، رتبه اول را بين بورس هاي كش��ور به خود  

اختصاص د اد ه است. 

 گسترش استاند ارد 
س��لطاني نژاد  ب��ا بيان نق��ش بورس ه��اي كااليي د ر 
گسترش استاند ارد ، به كاركرد هاي اصلي بورس هاي كااليي 
اش��اره كرد  و گفت: بورس كاالي ايران با همكاري سازمان 
ملي استاند ارد  تحقيقات خوبي د رخصوص اثرات مرتبط با 
توسعه بورس هاي كااليي د ر بازارهاي نوظهور انجام د اد ه كه 
د ر همين راستا نتايج اين تحقيقات د ر كتابي با عنوان »آثار 
توسعه يي بورس هاي كااليي د ر بازارهاي نوظهور« منتشر 
ش��د ه اس��ت. وي اد امه د اد : اين نتايج نش��ان مي د هد  كه 
بورس هاي كااليي كاركرد هاي متعد د ي د ارند ؛ ازجمله اين 
كاركرد ها مي توان به ايجاد  بستري متشكل و شفاف براي 
كشف نرخ كاالها براساس مكانيسم عرضه و تقاضا، امكان 
انتش��ار آناين قيمت كاالها، تغيير الگوي فروش توس��ط 
توليد كنند گان خرد  با بهره گيري از قيمت هاي بازار، ايجاد  
مرجعيت قيمت د ر منطقه، تضمين تعهد ات طرفين معامله، 
ارائه ابزارهاي مد يريت ريسك قيمت، ارائه ابزارهاي مالي د ر 
 جهت تس��هيل تامين مالي، توس��عه زيرساخت هاي الزم

 د ر راس��تاي تقوي��ت محيط س��رمايه گذاري و همچنين 
گس��ترش د سترسي به بازار از طريق ش��بكه كارگزاري و 
بهره گيري از فناوري هاي اطاعات و ارتباطات اشاره كرد . 
وي با بيان اينكه كيفيت د ر بورس كاال يك اصل اس��ت و 
رعايت استاند ارد هاي كيفي تعيين شد ه د ر تمام معامات، 

شرط اجتناب ناپذير معامات بورس كاالست، گفت: تسهيل 
معامات كاالي فيزيكي شامل بهبود  قيمت گذاري د ر بازار 
نقد ي از طريق افزايش س��رعت گرد ش اطاعات، تقويت 
معامات بازارهاي نقد ي از طريق تضمين تعهد ات تحويل 
كاال، بهبود  زيرساخت هاي انبارد اري و حمل و نقل و ارتقاي 
استاند ارد هاي كيفي محصوالت، از د يگر كاركرد هاي اصلي 
بورس هاي كااليي است. سلطاني نژاد  سازوكارهاي ارتقاي 
اس��تاند ارد  كيفي محصوالت از طري��ق بورس هاي كااليي 
را مورد  توجه قرار د اد  و گفت: اعام اس��تاند ارد  مش��خص 
د ر فرآين��د  تحويل د ر راس��تاي نيازهاي صنعت، تمايز د ر 
قيمت گذاري محصوالت براس��اس اس��تاند ارد هاي كيفي 
ش��فاف و قابل قبول و گس��ترش زيرس��اخت هاي ارزيابي 
كيفي كاال سازوكارهاي ارتقاي استاند ارد  كيفي محصوالت 
از طريق بورس هاي كااليي اس��ت. وي اضافه كرد : د ر اين 
راستا اعام استاند ارد  مشخص د ر فرآيند  تحويل د ر راستاي 
نيازه��اي صنعت، منج��ر به افزايش آگاه��ي توليد كنند ه 
)به خصوص د ر بخش كشاورزي( از الزامات كيفي و توانايي 
آنه��ا د ر تحقق اين الزامات ش��د ه و تمايز د ر قيمت گذاري 
محصوالت براس��اس اس��تاند ارد هاي كيفي شفاف به ويژه 
اس��تاند ارد هايي كه براي كاالهاي با كيفيت تر پاد اش��ي را 
د رنظر مي گيرند ، انگيزه قد رتمند ي را براي كشاورزان ايجاد  

مي كند  تا كيفيت محصوالت خود  را ارتقا د هند . 

 شرايط پذيرش كاال
وي ب��ه رويكرد ه��اي متف��اوت ب��ورس د رخص��وص 
استاند ارد هاي كيفي پرد اخت و گفت: پذيرش كاال براساس 
ميانگين كيفي منصفانه د ر ش��رايطي ك��ه تنوع رد ه هاي 
كيفي پايين باش��د ، سود مند  است و بخش چشمگيري از 
محصوالت را پوشش مي د هد . همچنين ارائه مجموعه يي 
از صف��ر و كس��رها برمبناي يك رد ه مرج��ع، د ر موارد ي 
كه رد ه بند ي ها ش��فاف و بر تفاوت هاي كاما قابل د رك، 
مبتني هستند ، سود مند  است. ضمن اينكه تعيين كيفيت 
مطلوب كاالي تحويلي و عد م پذيرش كاال با مش��خصات 
كيفي پايين تر از د يگر رويكرد هاي متفاوت بورس د ر اين 
زمينه است كه اين شيوه د ر موارد ي كه خريد ار يا بازارهاي 
صاد راتي د ر برابر كيفيت حساسيت زياد ي د ارند ، سود مند  
است. سلطاني نژاد  د رخصوص رويكرد هاي متفاوت بورس 
د رخصوص اس��تاند ارد هاي كيفي گفت: هر ساختاري كه 
انتخاب شود ، نتيجه آن افزايش حساسيت توليد كنند گان 
و فرآوران به كيفيت، افزايش آگاهي توليد كنند گان د رباره 
مس��ائل كيفي د ر بازار، برد اش��تن گام هاي��ي براي بهبود  
كيفيت محصوالت و د ر نتيج��ه افزايش كيفيت، كاهش 
اتاف محصوالت برد اش��ت ش��د ه و كاهش ع��د م تقارن 
اطاع��ات ميان خريد ار و فروش��ند ه و هزينه مباد الت به 

واسطه استاند ارد  بود ن كاالي معاماتي است. 

 بهره گيري از تجربيات 
س��لطاني نژاد  به تجربه اس��تاند ارد  كيفي د ر سيستم 
انبارد اري بورس فلزات لند ن اشاره كرد  و گفت: انبارهاي 
بورس مجوز پذيرش كاالهايي كه بورس آن نشان كااليي 
)برند ( را پذيرفته اس��ت، د ارن��د . همچنين براي پذيرش 
نشان كااليي )برند (، بورس ارزيابي كيفي از آن محصول 
را براس��اس استاند ارد هاي مشخص انجام مي د هد  و پس 
از تحوي��ل كاال به انبار قبض انبار توس��ط انبارد ار صاد ر 
مي شود . سپس، قبض انبار پس از فروش كاال د ر بورس به 
خريد ار منتقل مي شود  و خريد ار با مراجعه به انبار كاالي 
اس��تاند ارد  را تحويل مي گيرد . نكته مهم اينكه، انبارهاي 
پذيرفته شد ه توسط بورس فلزات لند ن د ر نقاط مختلف 

جهان پراكند ه اند . 
وي اف��زود : د ر اي��ن رابط��ه، باتوجه به تجربه س��اير 
كش��ورها د رخصوص بحث انبارد اري، بورس كاالي ايران 
به اين س��مت حركت ك��رد ه و د ر حال حاضر بالغ بر 80 
انبار د ر سراس��ر كشور پذيرش شد ه است. بر اين اساس، 
بايد  اجازه د اد  تا كاالها د ر انبارهاي اس��تاند ارد  س��ر جاي 
خود  قرار گرفته و ش��خص ثالثي به ن��ام بورس كيفيت 
كاالها را اند ازه گيري كند  و س��ازوكار انبارد اري د ر كشور 

تقويت شود .
وي ب��ه رابط��ه بي��ن ب��ورس كاالي اي��ران و حوزه 
اس��تاند ارد  اش��اره ك��رد  و گف��ت: راه ان��د ازي معامات 
گواهي س��پرد ه كااليي و استفاد ه از آن د ر تحويل كاال، 
اس��تفاد ه از گواهي س��پرد ه كااليي د ر اجراي سياست 
قيم��ت تضميني، اس��تفاد ه از خد مات آزمايش��گاه ها و 
ش��ركت هاي بازرسي مورد  تاييد  سازمان ملي استاند ارد  
اي��ران د رخصوص تعيين كيفيت كاالهاي مورد  معامله، 
هم��كاري و تعام��ل با انجمن هاي صنف��ي براي تعريف 
استاند ارد هاي بورس��ي د ر جهت ارتقاي كيفيت كاالها 
و رف��ع مش��كات كيف��ي از م��وارد ي اس��ت كه بحث 
اس��تاند ارد ها د ر فعاليت هاي بورس كاال مورد  اس��تفاد ه 
ق��رار مي گيرد . وي اضافه ك��رد : همچنين بورس كاالي 
ايران با سازمان ملي استاند ارد  د ر تد وين استاند ارد هاي 
 ملي مش��اركت ك��رد ه و د ر كميته فن��ي فرعي متناظر
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 راهكار گسترش استاند ارد 
مد يرعامل بورس كاالي ايران د ر خاتمه به راهكارهاي 
پيشنهاد ي براي گسترش استاند ارد  پرد اخت و گفت: اد امه 
اصاح يا تعريف اس��تاند ارد هاي ملي توسط سازمان ملي 
استاند ارد  با همكاري بورس كاال، تصويب قانون انبارد اري 
د ر ايران د ر راس��تاي گسترش استاند ارد  و كاناليزه كرد ن 
معامات به بازاري متشكل و ايجاد  مشوق هاي مالياتي با 
هد ف س��وق د اد ن معامات به ب��ورس با هد ف كمك به 

گسترش استاند ارد  از جمله اين پيشنهاد ات است. 

گروه بورس|
ش��اخص كل بورس اوراق بهاد ار تهران د ر معامات روز سه شنبه 
با افزايش 513 واحد ي توانس��ت رق��م 88 هزار و 774 واحد ي را به 
خ��ود  اختصاص د هد . از همين رو، ش��اخص كل هم  وزن با كاهش 
يك واحد ي عد د  17 هزار و 535 واحد  را به نمايش گذاش��ت. عاوه 
 بر اين، ش��اخص سهام آزاد  شناور نيز با افزايش 552 واحد ي به رقم

95 هزار و 613واحد  د ست يافت. اين د ر حالي است كه، شاخص بازار 
اول اما د ر حالي با افزايش 555 واحد ي به رقم 62هزار و 475واحد  
د س��ت يافت كه ش��اخص بازار د وم با افزايش 87واحد ي عد د  192 
هزار و 129 واحد  را به نمايش گذاش��ت. براس��اس اين گزارش، روز 
گذش��ته معامات سهام د ر نماد  فوالد  مباركه با 140 واحد ، پااليش 
نفت اصفهان با 92 واحد  و پااليش نفت بند رعباس با 83واحد  افزايش 
بيش��ترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به نام خود  
ثبت كرد ند . اين د ر حالي است كه، ارزش كل معامات بورس تهران 

د ر حالي به بيش از 444 ميليارد  تومان نمايش د اد ه شد  كه ناشي از 
د ست به د ست شد ن بيش از يك ميليارد  و 384ميليون سهم و اوراق 

مالي قابل معامله طي 68هزار و 24 نوبت د اد  و ستد  بود . 

 افزايش متغيرهاي فرابورس 
د ر س��ويي د يگر، فرابورس ايران د ر آخرين روز معاماتي آبان ماه 
د ر كنار تد اوم سبزپوشي شاخص كل، افزايش حجم و ارزش معامات 

را تجربه كرد .

بر اين اساس، د ر جريان د اد وستد هاي روز شاهد  جابه جايي بيش 
از 498 ميليون ورقه به ارزش بالغ بر 3هزار و 458 ميليارد  ريال بود يم 
كه نسبت به روز قبل از رشد  159د رصد ي حجم و 87د رصد ي ارزش 
معامات حكايت د اشت. اين د ر حالي است كه، همزمان با صعود  اين 
متغيرهاي معاماتي شاخص كل نيز با رشد  2.5 واحد ي مواجه شد  
و به اين ترتيب آيفكس تا ارتفاع 1012 واحد ي صعود  كرد . عاوه بر 
اين، د ر مجم��وع د و بازار اول و د وم نيز معامله بيش از 374ميليون 

سهم به ارزش يك هزار و 104ميليارد  ريال به ثبت رسيد . 

صعود  شاخص بورس
آمار معامالت

صكوك منفعت براي تامين مالي بيلبورد هاي شهري گزينه بسيار 
خوبي اس��ت و مي تواند  د رآمد هاي آتي ش��هرد اري را يكجا و تنزيل 
شد ه كند . د ر حال حاضر صد ا و سيما براي تبليغات خود  د رخواست 
انتشار صكوك منفعت را به سازمان بورس ارسال كرد ه و مجوزهاي 
فقهي آن نيز صاد ر شد ه است. بر اين اساس، امير هاموني مد يرعامل 
ش��ركت فرابورس ايران با اش��اره به اينكه تعهد ات شهرد اري هفته 
گذش��ته با همكاري شهرد اري تهران و بانك شهر ختم به خير شد ، 
گفت: با اين اتفاق نگراني بازار س��رمايه بابت نكول اوراق ش��هرد اري 
برطرف ش��د  و همه بد هي شهرد اري ها تس��ويه شد . وي با تاكيد  بر 
اينكه اين تس��ويه تعهد ات شهرد اري تهران و ساير شهرد اري ها پيام 
مثبتي براي بازار سرمايه از طرف شهرد اري و مد يريت شهري است، 
افزود : ابزارهاي متنوعي د ر بازار سرمايه وجود  د ارد  كه مي تواند  آغازگر 
فصل مشترك همكاري بازار سرمايه و شهرد اري تهران باشد . به گفته 
هاموني صند ق هاي سرمايه گذاري و مستغات مي تواند ، كاربرد  بااليي 

د ر شهرد اري تهران د اشته باشد  و مشاركت مرد م د ر بازار سرمايه از 
طريق »ريت«ها انجام شود . د ر حال حاضر »ريتي« د ر بازار سرمايه 

وجود  ند ارد . 
صند وق ه��اي زمين و س��اختمان ه��م جزو اين گروه نيس��تند  
چون صند وق اماك و مس��تغات محسوب نمي شوند . وي صكوك 
منفعت را د ر بحث فضاي تبليغات ش��هري ابزار مناس��بي د انست و 
اظهار د اش��ت: صكوك منفعت براي تامين مالي بيلبورد هاي شهري 
گزينه بسيار خوبي است و مي تواند  د رآمد هاي آتي شهرد اري را يكجا 
و تنزيل ش��د ه كند . ب��ه گفته هاموني د ر حال حاضر صد ا و س��يما 
براي تبليغات خود  د رخواس��ت انتشار صكوك منفعت را به سازمان 
بورس ارس��ال كرد ه اس��ت. مجوزهاي فقهي اي��ن موضوع نيز صاد ر 
شد ه است. به گزارش س��نا، مد يرعامل فرابورس ايران د ر بحث هاي 
توسعه شهري، بحث زيرساخت ها، حمل و نقل و قطار شهري نيز به 
تامين مالي از طريق صكوك منفعت اش��اره كرد  و افزود : شهرد اري 

يا س��ازمان هايي كه وابسته به ش��هرد اري هستند ، صكوك منفعت 
را مي توانن��د  جايگزين د ريافت د رآمد هاي خ��رد  خرد  كنند ؛ به اين 
ترتيب كه با اوراق منفعت كل د رآمد  قطار شهري را يكجا د ر ابتد اي 
س��ال د ر اختيار مي گيرند . وي صكوك اجاره را نيز گزينه مناس��بي 
براي تامين مالي ش��هرد اري د انس��ت و گفت: با توجه به د ارايي هاي 
سنگين شهرد اري تهران كه عموما منجمد  و راكد  است و استفاد ه يي 
از آنها نمي شود ، صكوك اجاره مي تواند  منابع مالي شهرد اري تهران 
را تحريك كند . هاموني پيشنهاد  كرد  كه د ر بحث سامت شهري و 
بحث هاي توريسم سامت شهرد اري پروژه هايي را د ر قالب صند وق 

پروژه تعريف و از طريق بازار سرمايه تامين مالي كند . 
وي همچنين به بازار د ارايي هاي فكري براي حراج هاي هنري د ر 
حوزه هنر شهري اشاره كرد  و اظهار د اشت: موضوع »اقتصاد  شاد ي« 
مد تي اس��ت د ر استراليا مطرح شد ه و تبد يل به يك رشته تحصيلي 
ش��د ه كه د ر د انشگاه هاي اس��تراليا تد ريس مي شود  و اين موضوعي 
اس��ت كه واقعا تهران به آن نياز د ارد . پروژه هاي تفريحي، فرهنگي و 
ورزشي را مي توان تعريف كرد  كه از طريق بازار سرمايه تامين مالي 
ش��ود . مد يرعامل فرابورس ايران د ر خاتمه پيشنهاد  كرد : شهرد اري 
زميني را د ر اختيار بازار س��رمايه قرار د هد  تا بازار س��رمايه د ر قالب 
صند وق پروژه نهاد هاي مالي فعال را د ر يك مركز مالي تجميع كند . 

تش��كيل يك مركز مالي د ر كش��ور مي تواند  صرفه ناشي از مقياس 
ايجاد  و ترافيك را كنترل كند  و منافع بس��يار د يگري د اش��ته باشد . 
قطعا اين پروژه كه تامين مالي آن از طريق بازار سرمايه هم صورت 
بگيرد  بسيار سود آور خواهد  بود . وي همچنين با اشاره به اينكه برخي 
نهاد هاي بازار س��رمايه از شهرد اري طلبكار و برخي بد هكار هستند ، 
گفت: اگر شهرد اري فضاي تهاتر بد هي ها و طلب ها را براي نهاد هاي 
بازار س��رمايه ايجاد  كند ، مسائل مالي نهاد هاي مالي بازار سرمايه به 

شهرد اري به راحتي و به سرعت حل مي شود . 

مد يرعامل شركت فرابورس ايران خبر د اد  

تسويه بد هي شهرد اري ها د ر بازار سرمايه

چهره 

نظام حاكميت شركتي مجموعه د ستور العمل ها، ساختارها، فرآيند ها و 
هنجارهاي فرهنگي است كه شركت ها با رعايت آنها به اهد اف شفافيت د ر 
فرآيند  هاي كاري، پاسخگويي د ر مقابل ذي نفعان و رعايت حقوق ايشان 
د ست خواهند  يافت. مد ير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهاد ار 
د ر گفت وگو با س��نا د ر پاس��خ به اين س��وال كه تعريف روشن حاكميت 
شركتي چيست و چه اهد افي از اجراي آن د ر بازار سرمايه د نبال مي شود ، 
گفت: به طور كلي راهبري شركتي مجموعه مكانيسم هاي هد ايت و كنترل 
شركت هاست. سعيد  محمد عليزاد ه افزود : حاكميت شركتي، توزيع حقوق 
و مس��ووليت هاي ذي نفعان مختلف ش��ركت ها اعم از مد يران، كاركنان، 

س��هامد اران، و ساير شخصيت هاي حقيقي و حقوقي را كه از فعاليت هاي 
ش��ركت تاثير گرفته و بر آن اثر مي گذارند ، مشخص مي كند . وي با اشاره 
به اينكه راهبري ش��ركتي ابعاد  فراوان��ي د ارد ، گفت: اين نظام كه قوانين 
و رويه هاي��ي جهت تعيي��ن فرآيند  هاي تصميم گيري  د ر ش��ركت اعم از 
هد ف گذاري، تعيين ابزارهاي رس��يد ن به اهد اف و طراحي سيس��تم هاي 
كنترلي را معين مي كند ، با راه هايي كه تامين كنند گان منابع مالي جهت 
اطمينان از بازگشت سرمايه شان به كار مي بند ند ، ارتباط تنگاتنگي د ارد . 
محمد عليزاد ه خاطرنش��ان كرد : حاكميت ش��ركتي را مي توان بر اساس 
قوانين و مقررات بازار به بخش هاي كلي وظايف مد يران، جبران خد مات 

مد يران، نقش سهامد اران و پاسخگويي و حسابرسي تفكيك كرد . 
محمد عليزاد ه س��پس د ر پاس��خ به اين س��وال كه پياد ه س��ازي نظام 
حاكميت شركتي به عنوان يكي از سرحلقه هاي مهم مناسبات اقتصاد ي با 
چه چالش هايي د ر كشور مواجه است، گفت: مهم ترين چالش، چالش قانوني 
د ر بخش قانون تجارت و تد وين مقررات حاكميت شركتي د ر بورس و اوراق 
بهاد ار است. اين مقام مسوول د ر خصوص تد وين مقررات حاكميت شركتي 
د ر بورس و اوراق بهاد ار هم گفت: با عنايت به اينكه د ر حال حاضر مقررات 
مربوط به حاكميت شركتي د ر بورس و اوراق بهاد ار د ر حال تد وين است، 
توجه به تجربه ساير كشورها و مهم تر از آن لحاظ كرد ن ويژگي هاي خاص 
كشور ما امري اجتناب ناپذير است. محمد عليزاد ه همچنين د رباره اقد اماتي 
ك��ه تاكنون د ر بنگاه ها و ش��ركت هاي ايراني پيرامون اس��تقرار حاكميت 
شركتي و نظام كنترل د اخلي و مد يريت ريسك انجام شد ه نيز گفت: تهيه 

و تصويب د س��تورالعمل كنترل هاي د اخلي ناشران پذيرفته شد ه د ر بورس 
و اوراق بهاد ار تهران و فرابورس ايران )1391(، منش��ور كميته حسابرسي 
)1391( منشور فعاليت حسابرس��ي د اخلي )1391( چك ليست رعايت 
الزامات كنترل هاي د اخلي حاكم بر گزارشگري مالي )1391(، رهنمود هاي 
الزم د ر راستاي د ستورالعمل كنترل هاي د اخلي )1391(، برگزاري كارگاه 
آموزش��ي ارزيابي كنترل هاي د اخلي حاكم بر گزارشگري مالي )1391( و 
تهيه پيش نويس د س��تورالعمل راهبري شركتي و پيش نويس پرسشنامه 
امتيازبند ي راهبري شركتي بورس و اوراق بهاد ار تهران از جمله اين اقد امات 
بود ه است. مد ير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهاد ار اظهار د اشت: 
د ر كشورهاي منطقه مي توان از تركيه، تايلند ، كره جنوبي و هند  نام برد  كه 
عاوه بر تد وين ضوابط و مقررات راهبري ش��ركتي د ر رتبه بند ي راهبري 

شركت ها نيز اقد اماتي را انجام د اد ه اند .

حمايت بانك مركزي از بخشنامه سازمان بورس: قائم مقام بانك 
مرك��زي از پايبند ي بانك ها به نرخ س��ود  مصوب 15د رص��د ي و رعايت 
بخش��نامه اخير س��ازمان بورس د رخصوص صند وق هاي س��رمايه گذاري 
بانك ها خبر د اد . به گزارش س��نا، اكبر كميجان��ي د ر جمع مد يران عامل 
و اعض��اي هيات مد يره بانك ها و موسس��ات اعتب��اري از پايبند ي بانك ها 
به نرخ س��ود  مصوب 15د رص��د ي خبر د اد . وي افزود : با بازرس��ي هاي به 

عمل آمد ه توس��ط بخش نظ��ارت بانك مركزي د ر بيش از 3600ش��عبه 
مشخص شد  تاكنون بانك ها عملكرد  مثبتي د رباره رعايت نرخ سود  بانكي 
د اشته اند . اميد واريم اين پايبند ي بانك ها به نرخ سود  مصوب شوراي پول 
و اعتبار همچنان اس��تمرار يابد  و د ر آيند ه نزد يك شاهد  كاهش نرخ سود  
تسهيات باشيم. كميجاني د رباره بخشنامه اخير سازمان بورس د رخصوص 
صند وق هاي سرمايه گذاري بانك ها گفت: همان گونه كه سازمان بورس نيز 
تاكيد  كرد ه، صند وق هاي سرمايه گذاري با د رآمد  ثابت بايد  امور را از شعب 
و بانك ها جد ا كنند  و نرخ س��ود  مصوب ش��وراي پول و اعتبار نيز بايد  د ر 
س��پرد ه گذاري صند وق ها د ر بانك ها رعايت ش��ود . براساس اين گزارش با 

تصميم س��ازمان بورس از 14 آبان ص��د ور واحد هاي بيش از 40 صند وق 
س��رمايه گذاري د ر بانك ها و موسس��ات مالي ممنوع ش��د . اين تصميم با 
هد ف تفكيك ابزارهاي مالي بازار س��رمايه از نظ��ام بانكي و جلوگيري از 
افزايش ريسك متقاضيان سرمايه گذاري د ر صند وق ها به د ليل عد م د ريافت 
اطاعات كافي از طريق حضور د ر بانك ها و موسسات مالي گرفته شد ه اما 
د ارند گان واحد هاي حد ود  40 صند وق سرمايه گذاري همچنان براي ابطال 

مي توانند  به شعب بانك ها و موسسات مالي مراجعه كنند . 
بازگشت »هاي وب«: بعد  از انتشار خبري مبني بر عقد  تفاهمنامه ميان 
شركت هاي »هاي وب« و »پارس آناين« نماد  شركت د اد ه گستر عصرنوين با 

توجه به تعد يل د ر پيش بيني سود  متوقف شد . بر همين اساس و براي بررسي 
بيشتر از سوي نهاد  ناظر، نماد  اين شركت از ششم آبان ماه تاكنون متوقف 
است. به گزارش سنا وحيد  روشن قلب، رييس اد اره نظارت بر ناشران بورسي 
س��ازمان بورس و اوراق بهاد ار بيان كرد : خوشبختانه وضعيت فعلي شركت 
براي بازگش��ايي بررسي ش��د . رييس اد اره نظارت بر ناشران بورسي سازمان 
بورس و اوراق بهاد ار د ر اد امه با اشاره به مشخص نبود ن زمان بازگشايي اين 
نماد  گفت: س��ازمان اين موضوع را مورد  بررسي قرار مي د هد  كه د ر صورت 
انتق��ال پ��ارس آناين رعايت قوانين مربوط صورت گرفته باش��د  د ر نتيجه 

نمي توان زمان مشخصي براي بازگشايي اين نماد  د ر نظر گرفت.

اقد امات سازمان بورس د ر استقرار حاكميت شركتي

نگاهي به تحوالت بازار

د يد گاه

بازار سرمايه
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  صادرات گياهان دارويي
در كما

جليل مغازه اي رييس اتحاديه صادركنندگان گياهان 
دارويي از بازار كس��اد صادرات گياهان دارويي خبر داد و 
اظه��ار كرد: با وجود وضعيت مناس��ب توليد، اما خبري 
از صادرات اين محصوالت نيس��ت. وي با اشاره به اينكه 
پيش از تحريم، امريكا و اروپا بزرگ ترين مشتريان گياهان 
دارويي ايران بودند، افزود: در ش��رايط كنوني به س��بب 
مس��ائل تحريم و نقل و انتق��االت پولي، گياهان دارويي 
روي دست توليدكنندگان مانده است. به گفته مغازه اي، 
زعفران از جمله گياهان دارويي است كه به سبب اهميت 
ويژه آن در صنعت غذا و آرايش و بهداشتي به بازارهاي 
ه��دف صادر مي ش��ود. رييس اتحادي��ه صادركنندگان 
زعف��ران ادامه داد: با توجه به حجم باالي توليد زعفران، 
قيمت اين محصول در بازار داخلي كاهش يافته اس��ت. 
ب��ه گفته مغازه اي، در صورت تحقق برداش��ت 350 تن 
زعف��ران تا پايان فصل و ص��ادرات 250 تن محصول به 
بازارهاي هدف، با مازاد قابل توجه زعفران در داخل روبرو 
خواهيم بود چرا كه اين ميزان بيش از نياز داخل است. 

وي ب��ا انتقاد از دريافت تعرفه 33درصدي هند براي 
واردات زعف��ران ايراني تصريح كرد: اين درحالي اس��ت 
كه افغانس��تان براي صادرات زعفران خود به اين كشور 

تعرفه يي پرداخت نمي كند. 

 ناديده گرفتن آيين نامه هاي 
مدرن ساخت و ساز

رييس كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي 
اتاق ايران معتقد اس��ت طراحان و ناظران ساختمان در 
رعايت آيين نامه ها و مقررات نوين ساختمان دچار قصور 
و كوتاهي شده اند و نتوانسته اند آن گونه كه شايسته است 
در اين زمينه اقدامي عملي انجام دهند. محمد اميرزاده 
در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران گفت: بر اين باورم 
كه سيس��تم طراحي و نظارت ما در حوزه ساخت و ساز 
با معايب و مش��كالتي روبه رو است و به همين دليل ما 
نه تنها در مس��كن مهر بلكه در بقيه س��اخت و س��ازها 
با ضعف و اش��كاالتي ج��دي مواجهيم. وي گفت: بعد از 
زلزله بوئين زهرا آيين نامه زلزله طراحي و ابالغ ش��د اما 
متاس��فانه به دليل ضعف نظارت ها در اجرا با مشكالتي 
روبه رو هستيم به طوري كه هر از چند گاهي با وقوع زلزله 
بس��ياري از اشكاالت و ايرادات در حوزه ساختمان سازي 
نمود پيدا مي كند. رييس كميس��يون احداث و خدمات 
فني و مهندس��ي اتاق ايران با بيان اينكه بسياري از اين 
ايرادات و اش��كاالت در حوزه س��اخت و س��از در وقوع 
زلزله هاي چندين ريش��تري نمايان مي شود اضافه كرد: 
ما امروزه متاس��فانه با پديده امضافروشي و رفتار كاسب 
كارانه در حوزه مهندسي و نظارت بر اجراي پروژه ها روبرو 
هس��تيم كه سبب مي شود بسياري از منابع مالي هزينه 

شده در اين حوزه تلف شود. 
اميرزاده ضرورت تجديدنظر كلي در ساختار ساخت 
و سازها و احداث پروژه هاي مختلف را نظير مسكن مهر 
يادآور ش��د و خاطرنش��ان كرد: البته اي��ن ايرادات فقط 
محدود به مسكن مهر نيست چرا كه ما حتي در ساخت 
بيمارستان هاي نوس��از و خرابي آنها به عينه با نواقصي 
روبه رو هستيم كه به معناي واقعي نشان مي دهد كه در 
اين حوزه بايد تجديدنظر كلي انجام شده تا ضعف ها در 

حوزه طراحي و نظارت برطرف شود. 
وي ادامه داد: س��اخت و س��ازهاي اخير با ايرادات و 
اشكاالت متفاوت نشان مي دهد كه ما در ساختمان سازي 
به نسبت گذشته با ضعف هاي مشهودي روبه رو هستيم 
به ط��وري كه اين ضعف ها حتي امنيت رواني مردم را به 
خطر انداخته اند. رييس كميسيون احداث و خدمات فني 
و مهندسي اتاق ايران گفت: بايد اقداماتي را انجام دهيم 
تا با اصالح اين فرآيند مردم نسبت به ساخت و سازهاي 
انجام شده با اطمينان و امنيت بيشتر ورود پيدا كرده و 
برخي از تبعات منفي اين كار به حداقل برسد. اميرزاده 
بيان كرد: هر چن��د مقاومتي را در بازنگري ايين نامه ها 
و مقررات در حوزه س��اخت و س��ازها شاهد هستيم اما 
بهتر اس��ت با كمك س��ازمان نظام مهندسي ساختمان 
ش��ركت هاي قوي و ماهر طراحي و نظارت بر س��اخت 
و س��ازها ش��كل گرفته و در اين زمينه در صورت بروز 
ايرادات و اش��كاالت خود اين شركت ها پاسخگو باشند. 
وي ضرورت برچيده شدن بساط امضافروشي ها را در اين 
عرصه در قالب شركت ها و عناوين مختلف يادآور شد و 
اظهار داش��ت: اگر كارها براساس اصول درست و قاعده 
منسجم انجام ش��ود به يقين شركت هاي بيمه نيز قادر 
خواهند بود نسبت به پوشش بيمه يي ساختمان ها اقدام 
كنند تا يك وضعيت مناس��ب در حوزه ساخت و سازها 

به انجام برسد. 

 هزينه و فايده رشد ارزش 
صادرات محصوالت پتروشيمي

حميدرضا صالحي دبيركل فدراسيون صادركنندگان 
انرژي در پاسخ به اين پرسش كه توافق كشورهاي عضو 
و غيرعضو اوپك بر س��ر تمديد توافق كاهش توليد نفت 
منجر به جهش قيمت نفت و ارزش صادرات پتروشيمي 
مي ش��ود و اين امر براي صنعت فرصت اس��ت يا تهديد 
گفت: مزيت هاي كش��ور در صنعت پتروش��يمي بايد با 
س��اير كشورها مقايسه ش��ود؛ اين صنعت رقيبي بزرگ 
به نام س��ابيك عربس��تان دارد كه خوراك خود را تهيه 
مي كند و صنعت پتروش��يمي كشور نيز نيازمند تامين 
خوراك از داخل اس��ت، بنابراين هري��ك از اين واحدها 
كه بتوانن��د خوراك ارزان ت��ر تهيه كنن��د در بازارهاي 
صادرات��ي مزيت پيدا خواهند داش��ت. وي ادامه داد: هر 
چه محصول توليدي در بخش باالدس��تي بيش��تر باشد 
بازار در دسترس تري دارد و پيدا كردن مشتري در بخش 
پايين دستي با رقابت بيشتري همراه است. صالحي گفت: 
گران ش��دن نفت در بازارهاي جهان��ي موجب افزايش 
ارزش صادرات محصوالت پتروشيمي شده اما بايد مراقب 
بود كه گراني محصوالت پتروش��يمي در بازار جهاني به 
فرصتي براي رقبا و كس��ب بازارهاي صادراتي ما نشود. 
وي ادام��ه داد: باي��د بتوان بازار را حف��ظ كرد و افزايش 
قيمت نفت نبايد ش��وكي ايجاد كند كه زمينه خروج يا 
كاهش س��هم ما را از بازار جهان��ي فراهم كند؛ بنابراين 
افزايش ارزش صادرات محصوالت پتروشيمي هم فرصت 
است و هم مي تواند تهديد باشد و بايد براي حفظ سهم 
از بازار صادراتي تالش كرد. نايب رييس كميسيون انرژي 
اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد: پيش بيني مي ش��ود در 
آينده نفت خام ش��يل كه سرمايه گذاري بااليي براي آن 
از س��وي امريكا و چند كشور ديگر شده است در صورت 
افزايش بيشتر بهاي نفت به بازارعرضه شود و بازار نفت را 
متعادل كرده يا از افزايش بيشتر بهاي آن جلوگيري كند. 

اخبار

پيشنهاد حذف كرسي اتاق بازرگاني در شوراي پول و اعتبار

لزوم تغيير در رويكرد اتاق بازرگاني به اختيارات قانوني
روز گذش��ته در صحبت هاي رييس كميسيون 
پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران در جلسه هيات 
نمايندگان اين اتاق خبر مهمي نقل ش��د. به گفته 
وي در ح��ال حاضر و براس��اس طرح پيش��نهادي 
مجلس، بخش خصوصي از تركيب اعضاي ش��وراي 
پول و اعتبار حذف ش��ده اس��ت و جايگاه شوراي 
فقهي و نس��بت آن ب��ا فعاليت بانك ها مش��خص 
نيس��ت. در حال حاضر اصالحي��ه قانون بانكداري 
در مجل��س در حال بررس��ي اس��ت و طبق قانون 
قبل��ي در ش��وراي پ��ول و اعتبار ي��ك نماينده از 
ات��اق بازرگاني، يك نماين��ده از اتاق تعاون حضور 
داش��ت ولي در اين ط��رح پيش��نهادي، نهادهاي 
برآمده از مردم نماينده يي ندارند. اين كرسي يكي 
از مهم ترين كرس��ي هاي اثرگذار ات��اق بازرگاني و 
بخش خصوصي در نهادهاي قدرت است و طبيعتا 
حذف آن آسيب غيرقابل جبراني بر اثرگذاري اتاق 
مي زند. اما س��وال اين است كه چرا چنين اتفاقي 

در حال رخ دادن است و چاره چيست؟

 نگاهي به كرسي هاي اتاق بازرگاني
مهم تري��ن دلي��ل اهميت ات��اق بازرگاني براي 
فعاالن اقتصادي ارتباطات گس��ترده و قانوني اين 
تش��كل اس��ت. در حال حاضر از نظ��ر تعداد اتاق 
بازرگان��ي به هيچ وجه قابل قياس ب��ا اتاق اصناف 
نيس��ت و جمعيت ميليوني عضو اتاق اصناف باعث 
ش��ده اس��ت كه اثرگذاري اين نه��اد از نظر تعداد 
اعضا بس��يار بيشتر از ساير تشكل ها باشد. اما اتاق 
بازرگاني داراي يك امتياز ويژه اس��ت و آن قوانين 
متعددي است كه اوال به اين تشكل كمك مي كند 

و ثانيا اختيارات خاصي به اين تشكل مي دهد. 
براي بس��ياري از مردم دليل اهميت زياد اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران غيرقابل 
درك اس��ت. بسياري اين س��وال را دارند كه چرا 
درحال��ي ك��ه هيچ گون��ه دريافتي مال��ي در اتاق 
بازرگان��ي وجود ندارد و اصوال اي��ن نهاد در قانون 
تنها به عنوان يك مشاور براي 3 قوه درنظر گرفته 
ش��ده اس��ت باز هم گروه هاي مختل��ف ميلياردها 
تومان هزينه ص��رف حضور در راس تصميم گيري 
اي��ن اتاق مي كنن��د. آيا اين تش��كل صرفا در حد 
ي��ك تش��كل صنفي اس��ت ي��ا ق��درت اجرايي و 

تصميم گيري نيز دارد؟
ش��ايد دليل اصل��ي اين موضوع اين باش��د كه 
تاكن��ون تمام توجه ه��ا صرفا به ات��اق بازرگاني و 
جلس��ات هيات نمايندگان بوده اس��ت بدون آنكه 
به اثرگذاري اين اتاق در جلسات تصميم ساز دولت 
توجهي شده باشد. براس��اس قوانين مختلف اتاق 
بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران عضو 

بيش از 96 شورا، هيات و نهاد تصميم ساز است كه 
اتفاقا مهم ترين تصميم گيري هاي اجرايي كشور در 
آنها صورت مي گيرد. حدود 30درصد اين جلسات 
رييس اتاق بازرگاني راسا حضور پيدا مي كند و در 
8درصد آنها حق دارد از نواب خود اس��تفاده كند. 
همچني��ن 6درصد با حضور رييس اتاق اس��تان ها 
ص��ورت مي پذيرد و در بقيه نماين��ده اتاق حضور 
خواهد داشت. اين درحالي است كه برخالف تصور 
كلي تنها در 4درصد جلسات اتاق حق راي ندارد و 
در 96درصد جلسات حق راي اتاق محفوظ است. 
ليست اين نهادها بس��يار طوالني است. هيات 
امناي صندوق توس��عه ملي، س��تاد س��اماندهي و 
حمايت از مش��اغل خانگي، ش��وراي عالي اجراي 
سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، هيات 
عالي واگذاري، هيات امناي حس��اب ذخيره ارزي؛ 
ش��وراي عالي بيمه، كميس��يون تعيي��ن ضرايب 
ماليات��ي كش��ور، هي��ات امناي صن��دوق ضمانت 
صادرات، هيات امناي صندوق تس��هيالت، شوراي 
عم��ران وزارت جه��اد كش��اورزي، ش��وراي عالي 
فرهنگ و آموزش، شوراي عالي موسسه استاندارد، 
مجمع عمومي شركت نمايش��گاه هاي بين المللي، 

كارگ��روه تعيين ارزش اف��زوده و مزي��ت رقابتي 
كاالهاي صادراتي، ش��وراي عال��ي معادن، كميته 
دايمي مق��ررات صادرات و واردات، كميته انتخاب 
صادركنندگان نمونه، كميس��يون رفع مش��كالت 
مربوط به عوارض، مجمع عمومي سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تنها بخشي از 
نهادهايي هس��تند كه با حض��ور رييس يا نماينده 

اتاق بازرگاني برگزار مي شوند. 

 علت حذف اتاق چيست؟
هرچند حذف نماينده اتاق بازرگاني در موضوع 
ش��وراي پول و اعتبار مي تواند ب��ه خاطر تغييرات 
در س��اختار اين ش��ورا باش��د اما يك زنگ خطر 
جدي براي تش��كل هاي بخش خصوصي محسوب 
مي شود. از زمان آغاز خصوصي سازي بحث تقويت 
اتاق بازرگاني به صورت جدي در دس��تور كار قرار 
گرفت. در حقيقت اهميت اتاق بازرگاني با مس��اله 
خصوصي س��ازي، تقويت بخش خصوصي و كاهش 
حض��ور دولت در اقتصاد عجين ش��ده اس��ت. در 
حقيقت در زماني موضوع خصوصي س��ازي مطرح 
مي شد بحث ساماندهي فعاالن بخش خصوصي در 

نظر گرفته نش��د و اين كار در عمل به تشكل هاي 
بخش خصوصي واگذار ش��د. س��پس در دهه 90 
براس��اس ي��ك بن��د قانون��ي اختيار س��اماندهي 
تش��كل هاي بخ��ش خصوصي ب��ه ات��اق بازرگاني 
سپرده شد تا عمال ش��اهد تقويت همه جانبه اتاق 

باشيم. 
انديش��ه خصوصي س��ازي در ايران در پي عدم 
تحقق پيش بيني هايي كه از تاس��يس شركت هاي 
دولت��ي در اي��ران انتظار مي رفت در س��ال 1362 
مطرح ش��د، ام��ا اتفاقات��ي از جمل��ه جنگ عراق 
عليه اي��ران و تحريم ه��اي اقتص��ادي مان��ع اصلي 
اجراي اين سياست ها شد . مهم ترين تغيير رويكرد 
درباره بخش خصوصي از زمان ابالغ سياس��ت هاي 
كلي اصل 44 قانون اساس��ي رخ داد. ابالغيه رهبر 
معظم انقالب اس��المي در س��ال 84 و سپس 85 
عمال باعث تقويت بخش خصوصي و بخش تعاوني 
در كش��ور ش��د. قوانين مصوب مجلس نيز بر اين 
ابالغيه ها صحه گذاشت تا عمال شاهد لزوم خروج 
دول��ت از اقتصاد و جايگزين��ي بخش خصوصي و 
بخ��ش تعاوني باش��يم. ب��ا اين وج��ود يك بحث 
اساس��ي در اين خصوص مس��كوت مانده بود. در 

بخش خصوصي چه نهادي مس��وول س��اماندهي 
بخش خصوصي است؟

اين مس��اله عمال در برنامه پنجم توسعه پاسخ 
داده ش��د. در برنامه پنجم توس��عه برخالف ساير 
برنامه ها به صراحت از اتاق بازرگاني نام برده ش��د 
و وظايفي به اتاق تفويض گشت كه بسياري از اين 
موارد در جهت ساماندهي بخش خصوصي توسط 

اتاق بازرگاني بود. 
در دوره اج��راي همي��ن برنام��ه قان��ون بهبود 
مستمر محيط كسب و كار به تصويب رسيد كه در 
آن اختيارات فراواني به اتاق بازرگاني داده ش��د و 
عمال اتاق بازرگاني به عنوان نهاد اصلي ساماندهي 

بخش خصوصي برگزيده شد. 
ب��ه همين دلي��ل در 30 س��ال گذش��ته اتاق 
بازرگاني دايم��ا در حال افزايش نقش خود از نظر 
قانون��ي در اقتصاد اس��ت و هر نه��اد جديدي كه 
ايجاد مي ش��ود به خاطر حمايت از سياس��ت هاي 
خصوصي س��ازي خود را ملزم ب��ه همكاري با اتاق 

بازرگاني مي داند. 

 چالش نداشتن استراتژي
ب��ا اين وجود يك ايراد ج��دي به عملكرد اتاق 
بازرگان��ي در همي��ن زمينه وج��ود دارد. در حال 
حاضر ش��ايد هيچ نهادي به ان��دازه اتاق بازرگاني 
داراي امكان حضور در جلسات نيست اما خروجي 
قابل قبولي از سوي اتاق بازرگاني براي اين جلسات 
دي��ده نمي ش��ود. اوال معاونت اقتص��ادي و مركز 
پژوهش هاي اتاق بازرگاني بر اس��اس نهادهايي كه 
نماين��ده اتاق در آنها حضور دارن��د اقدام به تهيه 
ط��رح، ايده و برنامه نمي كند. دومين مش��كل اين 
اس��ت كه در بس��ياري از جلسات نه اعضاي هيات 
نمايندگان و فعاالن واقع��ي بخش خصوصي بلكه 
كارمن��دان ات��اق بازرگاني در جلس��ات ش��ركت 
مي كنن��د. طبيعي اس��ت كه در چني��ن وضعيتي 
نمي ت��وان انتظار داش��ت كه خروج��ي خاصي از 

حضور اتاق بازرگاني در جلسات را شاهد باشيم. 
در حقيقت حض��ور نمايندگان ات��اق بازرگاني 
در جلس��ات در صورتي مي تواند خروجي مطلوب 
داش��ته باش��د كه اوال اي��ن افراد از نظر س��ابقه و 
اطالعات درباره مس��اله اشراف داشته باشند و دوم 
اينكه كار كارشناس��ي كافي براي ارائه طرح و ايده 
توس��ط اين افراد صورت گرفته باش��د. طبيعتا اگر 
اتاق بخواهد صرفا كارش��ناس براي اين جلس��ات 
اع��زام كند در دولت كارشناس��ان زي��ادي وجود 
دارد اما مساله شنيدن نظرات كارشناسي از سوي 
فعاالن بخش خصوصي درباره موضوعات گوناگون 

است. 

 موقعيت ويژه ايران در توليد محصوالت كشاورزي به همراه 
فضاي امن اقتصادي، انگيزه خوبي براي كشورهاي عضو اتحاديه 

اروپا فراهم كرده است. 
بر اين اس��اس، بعد از پسابرجام، بيش از 200 هيات تجاري 
و اقتصادي عمدتا از اروپا براي س��رمايه گذاري به ايران آمدند تا 
بتوانند با سرمايه گذاري مشترك، روابط تجاري خود را گسترش 

دهند. 
البت��ه ناگفته نماند كه ت��ا پيش از تحريم ه��ا، اتحاديه اروپا 
ش��ريك نخست تجاري ايران بود كه با اعمال تحريم ها و كاهش 
مبادالت تجاري اقتصادي ايران و اروپا، بازهم كش��ور توانس��ت 

مسير رشد را ادامه دهد. 
با وجود آنكه توس��عه صادرات غيرنفتي و كاهش وابس��تگي 
به درآمد ه��اي نفتي، يكي از اهداف موردتوج��ه دولتمردان در 
ادوار مختلف بوده اس��ت چراكه نه تنها از ديدگاه ارزآوري بلكه 

از حيث ايجاد اشتغال و پايداري اقتصاد اهميت فراواني دارد. 
حال جاي س��وال اس��ت كه در جهت افزايش همكاري ميان 
اتحاديه اروپا و ايران، تس��هيل شرايط بانكي به عنوان مهم ترين 

اصل تحقق مي يابد؟
 رض��ا نوراني ريي��س اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي با 
اش��اره به اهميت ويژه بخش كش��اورزي در اقتصاد اظهار كرد: 
براس��اس اعالم س��ازمان فائو، ايران به س��بب پتانسيل باال در 
بخش كش��اورزي قادر به تامين محصوالت غذايي خود و س��اير 

كشورهاي حاشيه خليج فارس است. 
وي با اشاره به تمايل اتحاديه اروپا به سرمايه گذاري مشترك 
ب��ا ايران افزود: باتوجه به ش��رايط اقليمي و تن��وع آب و هوايي 
و پتانس��يل ب��االي توليد در كش��ور، مقامات اتحادي��ه اروپا در 
س��فر اخير خود به اي��ران به اين نتيجه رس��يدند كه مي توانند 
س��رمايه گذاري مش��تركي در زمينه واردات و صادرات با ايران 

داشته باشند. 

نوراني با اشاره به چالش هاي پيش رو جذب سرمايه در ايران 
گف��ت: با وجود مش��كالت متعدد در زيرس��اخت هاي صادراتي، 
مس��ووالن امر بايد تمهيداتي براي رفع آن به كار گيرند چراكه 
هدف از توس��عه صادرات محصوالت كشاورزي، خروج وابستگي 

اقتصاد از ارز نفتي است. 
رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي با اشاره به دستاورد 
مهم س��فر اخير هيات بلندپايه مقامات اتحادي��ه اروپا به ايران 
تصريح كرد: تاس��يس دفت��ر اتحاديه اروپا در ايران در توس��عه 
روابط ميان دو كش��ور تاثير بس��زايي دارد از اين رو، اين امر در 

دستور كار وزارت امور خارجه ايران قرار گرفته است. 
كاوه زرگ��ران ريي��س كميس��يون كش��اورزي، آب و صنايع 
غذاي��ي اتاق تهران نيز در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران گفت: 
باتوجه به عزم اتحاديه اروپا براي افزايش تجارت ميان دوكشور، 

تسهيل تعامالت بانكي و مالي امري ضروري است. 
وي افزود: مقام��ات اتحاديه اروپا معتقدند كه اظهارات اخير 
رييس جمه��ور امريكا تاثيري در ارتباط با اي��ران ندارد چرا كه 
آنه��ا با پايبندي به تعهدات برجام درصدد افزايش روابط تجاري 

خود هستند. 
زرگ��ران، با اش��اره ب��ه ضرورت اخ��ذ مج��وز و گواهي الزم 
محصوالت كشاورزي براي صادرات به اتحاديه اروپا تصريح كرد: 
در برخي كاالها نظير زعفران و پس��ته مزيت نسبي و خدادادي 
وجود دارد و به س��هولت ام��كان صادرات آن به بازارهاي هدف، 
ميس��ر اس��ت اما درخصوص مابقي محصوالت، افزايش كيفيت 

امري ضروري تلقي مي شود. 
اين مقام مس��وول در پايان، با اشاره به داليل انگيزه مقامات 
اتحادي��ه اروپا براي س��رمايه گذاري در ايران يادآور ش��د: ثبات 
اقتصادي و تورم س��ال هاي اخير در كش��ور، انگيزه خوبي براي 
بس��ياري از كشورها به س��بب فضاي امن كسب و كار در ايران 

فراهم كرده است. 

عض��و ات��اق بازرگاني و صناي��ع و معادن تهران با اش��اره به 
اينكه حدود 10 سال قبل از انقالب در كشور ارز ثابت و توسعه 
صنعتي داش��تيم گفت در آن دوره ماشين آالت با ارز ثابت وارد 
مي شد و صنايع در حال رشد بود. به گفته حسين سليمي، اين 
تجربه وجود دارد و ما شاهد اثرات مثبت در صنايع بوديم و رشد 

اقتصادي و وام بانك جهاني را توانستيم براي كشور بگيريم. 
وي در ادام��ه گفت: ف��رض مي كنيم م��ن 10 ميليارد دالر 
دارم و مي خواه��م صنعتي را راه اندازي كنم. 90درصد از صنايع 
كش��ور وابسته ورود ماشين آالت اس��ت. براي آغاز كار، محاسبه 
مي ك��ردم كه با ارز هزار تومان اينكار جواب مي داد، اما در حال 
حاضر با ارز 4هزار تومان گران تمام مي شود. زيرا اين پول براي 
راه اندازي اين واحد صنعتي كافي نيس��ت. در سال هاي گذشته 
حجم سرمايه گذاري كشور نس��بت به افزايش دالر كاهش پيدا 
كرده است. عمال رشد سرمايه گذاري منفي را در سه سال اخير 

نيز شاهد بوديم. 
به گفته س��ليمي من اين را احساس مي كنم؛ خيلي از افراد 
نمي توانند كاالي خ��ود را رقابتي كنند و صادر كنند. در نتيجه 
نخس��تين تقاضايشان اين اس��ت كه دالر 9هزار تومان شود. اما 
توجه نمي كنند كه بهره وري اين كار به ش��دت پايين است. اگر 
بتوانيم نرخ بهره وري را باال ببريم، مي توانيم با كاالهاي خارجي 

رقابت كنيم. اما اولويت پولي آنها متفاوت است. 
به گفته وي بايد توجه داش��ت ه��ر 10درصد ارزش پول كه 
افزايش پيدا مي كند، يك درصد تورم به همراه خود دارد. شاهد 
بوديم قيمت دالر در كشور افزايش پيدا مي كند، ميوه يا سبزي 

كه مي خواهيد بخريد گران مي شود. 
س��ليمي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر با افزايش دالر بايد 
منتظر بازگش��ت تورم باشيم، گفت: نمي توان دوگانه عمل كرد؛ 
برخ��ي افزايش قيمت دالر را به نفع ص��ادرات مي دانند، اما من 
ثابت مي كنم اگر امروز دالر 6هزار تومان شود، قيمت مواد اوليه 

افزاي��ش پي��دا مي كند و به همين ترتي��ب درآينده براي من به 
عنوان صادرات كاال شرايط سخت تر خواهد شد. 

به گفته اين عضو اتاق بازرگاني حدود 90 درصد ماشين آالت 
كش��ور وارداتي اس��ت. اگر نرخ ارز باال برود، مجددا با مش��كل 
افزايش هزينه ها رو به رو خواهيم شد. رقيب صادركننده داخلي 

تنها تورم نيست. نرخ بهره وري است. 
وي ادامه داد: اگر اين مس��اله حل شود، مي توان به راحتي با 
كاالي خارج��ي رقابت كرد و بي عرضگي برخي صادركننده ها را 

نبايد با اجحاف كردن به پول ملي جواب داد. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خود اف��زود: ما صنعتگران 
نگران افزايش نرخ دالرهس��تيم، زيرا نمي توانيم مواد اوليه وارد 
كنيم و س��پس كاالي مان را صادر كنيم. تنها بخشي كه از اين 
اتفاق مي تواند به س��وددهي برس��د، پتروشيمي هاست. صنعت 
پتروش��يمي با هر نرخي مي تواند رقابت كند و با مش��كل رو به 

رو نخواهد بود. 
وي در ادامه گف��ت: نبايد همين طور كه تورم داخلي و تورم 
خارجي را در نظر داريم و براي صادر كننده دالر را افزايش دهيم؛ 
فارغ از اينكه اين صادركننده س��ود مي كند، توليدكننده يي كه 

مواد اوليه وارد مي كند بدبخت مي شود. 
 س��ليمي با اش��اره به اينكه دونرخي بودن فساد ايجاد كرده 
و عده ي��ي هم خوردند و هم بردند، ادامه داد: دو نرخ فس��ادآور 
است. زماني كه كااليي دونرخي شود، حتما فساد ايجاد مي شود. 
دونرخي سوخت فسادآور بود. امريكا سيستمي كه پياده كرده و 
موفق بوده به اين دليل اس��ت كه افرادشان براي كشورشان كار 
مي كنند. به گفته وي، ما در سيس��تم دچار مشكل هستيم و به 
پايداري ارز نياز داريم. پايداري يا ثبات به اين دليل نيس��ت كه 
نرخ ارز 50 س��ال يك قيمت باشد. اما بايد سيستم آن مشخص 
ش��ود. براساس تورم مشخص شود. من مخالف اين هستم كه با 

گران كردن ارز مجدد به تورم شعله بزنيم. 

فعاالن حوزه كشاورزي مطرح كردند

توسعه صادرات محصوالت كشاورزي يك راه نجات اقتصاد
عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اعالم كرد

اثرات تورمي در شرايط رشد ارز

نگاهي به آمار اشتغال تعاوني ها

هزينه ايجاد يك شغل صنعتي چقدر است؟
ريي��س اتاق تع��اون اي��ران گف��ت: تنها بخش 
اقتصادي ايران كه مي تواند به اشتغال پايدار كمك 
كند، بخش تعاون اس��ت. او ايجاد ش��غل در بخش 
تعاون را كم هزينه دانست و هزينه ايجاد هر شغلي 
صنعتي را 100تا300ميليون تومان ذكر كرد. بهمن 
عبدالله��ي ابراز كرد: يك��ي از مهم ترين نگراني هاي 
اقتصاددانان و جامعه شناسان ايراني براي دهه پيش 
رو، تع��داد باالي بيكاران و افراد جوياي كار اس��ت. 
درحال حاضر 38 درص��د ايراني هايي كه مي توانند 
كار كنن��د به فعالي��ت اقتصادي مش��غولند و نرخ 

مشاركت اقتصادي 38 درصد است. 
وي ادامه داد: آمارهاي مربوط به بيكاري نش��ان 
مي دهد كه هر سال حدود يك ميليون نفر به لشكر 
بيكاران اضافه مي ش��ود ولي آي��ا دولت مي تواند به 
عن��وان بزرگ ترين س��رمايه گذار كش��ور به جنگ 
بي��كاري برود؟ طبع��ا دولت آن ان��دازه منابع مالي 

ندارد كه روند فزاينده نرخ بيكاري را در كوتاه مدت 
و ميان م��دت متوقف كن��د، بخش خصوصي هم در 
طول چند سال گذشته به اندازه يي نحيف شده كه 
نمي تواند تحولي در ايجاد اش��تغال براي نيروي كار 

عمدتا غيرمتخصص ايراني ايجاد كند. 
ريي��س اتاق تع��اون ايران گف��ت: تنها بخش از 
اقتص��اد اي��ران كه ش��ايد بتواند به تامي��ن يكي از 
اساس��ي ترين نيازهاي اجتماعي خانوار ايراني يعني 

اشتغال پايدار كمك كند، بخش تعاون است. 
به گفته وي تعاوني ها از آنجا كه براساس تامين 
ني��از اعضا ش��كل مي گيرند بس��يار س��اده تر از هر 
ش��يوه نامه و آيين نامه دولتي در زمينه اشتغال زايي 

عمل مي كنند. 
عبدالله��ي ادامه داد: تعاوني ه��ا به دليل ويژگي 
محلي ب��ودن نياز به ش��غل را بهت��ر از برنامه هاي 
اشتغال زايي در سطح ملي يا استاني پاسخ مي دهند 

و مي توانند با تجميع س��رمايه هاي خرد در مناطق 
ك��م برخ��وردار و حت��ي حاشيه نش��ين، بنگاه هاي 
كوچ��ك و متوس��طي راه اندازي كنند ك��ه توانايي 
ايجاد مش��اغل به كم هزينه ترين ش��كل ممكن را 
دارند اين درحالي اس��ت كه هزينه ايجاد هر شغلي 
صنعتي توس��ط دولت حدود 100ت��ا 300ميليون 

تومان است. 
ريي��س ات��اق تع��اون اي��ران ب��ا بي��ان اينك��ه 
سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي متكي ب��ه روحيه 
مش��اركتي و كار جمع��ي اس��ت، تصري��ح ك��رد: 
نمون��ه تعاوني هاي كوچك و محلي ك��ه مي توانند 
اشتغال زايي گس��ترده داشته باش��ند، كم نيستند 
چنانچه در بخش هاي بومي نشين، تعاوني هاي زنان 
روس��تايي وج��ود دارد كه در زمين��ه توليد صنايع 
دس��تي و گردش��گري فعاليت دارند و نه تنها براي 
زنان روس��تا اش��تغال زايي ك��رده  بلكه ب��راي زنان 

روس��تاهاي مجاور هم فرصت هاي شغلي به وجود 
آورده اند. 

به گفته وي امكان اشتغال زايي تعاوني ها محدود 
ب��ه نقاط محروم ي��ا تعاوني هاي كوچ��ك و محلي 
نمي شود بلكه تعدادي از شركت هاي بزرگ داخلي 
در قال��ب و س��اختار تعاون��ي ايجاد ش��ده اند حتي 
تعاوني هاي��ي وجود دارد كه توس��ط كاركنان توليد 
برق تاس��يس ش��ده و اكنون مالكيت مجموعه هاي 

اقتصادي بزرگي در كشور را در اختيار دارند. 
براس��اس گزارش اتاق تعاون در مهر ماه امسال 
تع��داد 261تعاوني در كل كش��ور به ميزان 33۷0 
فرصت ش��غلي ايجاد كردند. براساس گزارشات اخذ 
شده از س��امانه جامع آمارهاي ثبتي تعاون، تعداد 
كل اعض��اي تعاوني ه��ا 4196نفر و تع��داد فرصت 
شغلي 33۷0نفر و س��رمايه اوليه حدود 23ميليارد 
ريال ثبت ش��ده كه متوس��ط تعداد اعضا و فرصت 
شغلي مربوط به اين تعاوني ها به ترتيب 16و 13نفر 

است. 
براساس اين گزارش، استان هاي خراسان رضوي 
و چهارمح��ال و بختياري به ترتي��ب با تعداد 30و 
25تعاوني بيشترين تعداد تعاوني هاي ثبت شده در 
اين ماه را به خود اختصاص داده اند. گفتني اس��ت 

در استان هاي خراسان شمالي و قم در اين ماه هيچ 
تعاوني به ثبت نرسيده است. 

بيشترين تعداد تعاوني هاي ثبت شده به ترتيب 
در فعاليت هاي »كشاورزي« و »صنعت« به ترتيب 
ب��ا تعداد ۷1و 55 واح��د و تعاوني هاي فعاليت هاي 
»ساختمان« و »كش��اورزي« به ترتيب با 1401 و 

۷5۷ نفر داراي بيشترين اعضا هستند. 
همچني��ن بيش��ترين فرصت ش��غلي مربوط به 
تعاوني ه��اي »كش��اورزي« و »س��اير فعاليت هاي 
خدم��ات عمومي، اجتماعي و ش��خصي« به ترتيب 

با 8۷9 و 6۷۷ نفر است. 
براس��اس اين گزارش، تع��داد تعاوني هاي ثبت 
شده در مهر ماه سال جاري)261واحد( در مقايسه 
با ماه گذش��ته)240واحد( افزايشي معادل 9درصد 
دارد. تعداد اعضا كاهش��ي معادل 19 درصد و تعداد 
فرصت شغلي كاهش��ي معادل 4درصد را به همراه 

دارند. 
مقايس��ه عملكرد مهر ماه 1396 نسبت به مهر 
1395 كاهش��ي معادل يك درصد را نشان مي دهد 
ك��ه اين ميزان ب��راي تعداد اعضا افزايش��ي معادل 
9درص��د و تعداد فرصت ش��غلي كاهش��ي معادل 

13درصد را به همراه دارد. 
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7  جهان
  وداع ژانت يلن

با فدرال رزرو امريكا 
گروه جهان  ژانت يلن پس از اينكه براي دومين دور 
به رياست بانك مركزي امريكا انتخاب نشد، اعالم كرد از 
حضور در هيات مديران بانك مركزي استعفا خواهد كرد. 
به گزارش ايس��نا، ژانت يلن نخس��تين زني اس��ت 
 كه رياس��ت بانك مرك��زي امريكا را برعه��ده گرفت و 
با وجود اينكه دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، تصميم 
گرف��ت جروم پاول را جانش��ين وي كند، مي توانس��ت 
تا س��ال ۲۰۲۴ به عن��وان يك مدي��ر در بانك مركزي 
بماند. ام��ا يلن كه به عنوان نايب ريي��س بانك مركزي 
در دوران بن برنانك��ه، ب��ه عنوان مدير در زمان رياس��ت 
آلن گرين اس��پان و به عنوان رييس بان��ك فدرال رزرو 
سانفرانسيسكو خدمت كرده بود، اعالم كرد مايه مباهات 
و افتخار وي بوده كه بيش از س��ه دهه در بانك مركزي 
خدمت كرده است. ژانت يلن گفت: »در حالي كه آماده 
ترك هيات مديران مي ش��وم، خوش��حالم كه سيس��تم 
مالي بسيار قوي تر از يك دهه قبل شده و بهتر مي تواند 
بي ثباتي ه��اي آتي را تحمل كن��د و از اهداف اقتصادي 
خانواده ها و شركت هاي امريكايي حمايت كند. همچنين 
خش��نودم كه اقتصاد از زمان بحران بهبود قابل توجهي 
يافته اس��ت.« وي تاكيد كرده اقتصاد امريكا در هشت 
سال گذشته ۱۷ميليون ش��غل ايجاد كرده و به اهداف 
دوگان��ه بانك مرك��زي امريكا براي حداكثر اش��تغال و 
ثبات قيمت نزديك ش��ده است. نرخ بيكاري امريكا در 
۴.۱درصد ق��رار دارد كه نزديك ب��ه پايين ترين ركورد 
۱۷س��ال اخير اس��ت. با اين  همه ت��ورم هنوز به هدف 
۲درصدي بانك مركزي امريكا نرس��يده اس��ت. رييس 
فعل��ي فدرال رزرو در نامه خود خطاب به رييس جمهور 
امريكا گفته نهايت تالش خود براي انتقال هموار قدرت 
به جروم پاول را به كار گيرد. وي گفته مطمئن است كه 
پاول به ماموريت بانك مركزي عميقا متعهد اس��ت و تا 
زماني كه جانشين وي سوگند ياد كند، در بانك مركزي 
خواهد ماند. براساس گزارش ماركت واچ، انتظار مي رود 
سنا، پاول را به عنوان رييس جديد بانك مركزي امريكا 
تاييد كند. جرومي پاول در دوم نوامبر ماه جاري ميالدي 
توسط ترامپ به عنوان رييس جديد فدرال رزرو منصوب 
ش��د و براساس جدول زمانبندي هفته آينده قرار است 
كميته بانكداري سنا امريكا جلسه يي را براي تاييد جروم 
پاول برگزار كند. پاول تنها عضو جمهوري خواه در هيات 
عامل فدرال رزرو امريكاست و از ۲۰۱۲ به عضويت اين 
هيات عامل درآمده است و پيش بيني مي شود كه موانع 
جدي براي گرفتن تاييد از س��وي كميته بانكداري سنا 
نداشته باش��د. با خروج يلن از بانك مركزي امريكا اين 
فرصت براي ترامپ مهيا مي شود كه از ميان هفت عضو 
ف��درال رزرو، پنج عض��و را او انتخاب كند؛ انتخاب هاي 
ترامپ تاثير قابل توجهي در آينده سياست پولي امريكا 

خواهد داشت. 

 اردوغان: آنكارا عروسك 
دست كشورها نيست

رييس جمهور تركيه گفته تهديدهاي خبيثاني عليه 
تركيه مطرح است اما آنكارا عروسك نيست و نمي توانند 
همانند كشورهاي ديگر با تركيه بازي كنند. به گزارش 
آناتولي، رجب طيب اردوغان گفته اس��ت: »ما همان قدر 
كه دولت��ي متعهد و پايبند هس��تيم، خصومت مان نيز 
ش��ديد است. در حالي كه اعالم مي كنند سوريه و عراق 
از داعش پاكس��ازي شده است باز هم حجم گسترده يي 
از تس��ليحات به اين كشور ارسال مي ش��ود. چرا انتقال 
تس��ليحات ادامه دارد؟ اين س��الح ها براي چه كشوري 
اس��تفاده خواهد ش��د، اما تركيه اين نقشه ها را مي داند 
و گام هاي الزم را برمي دارد، كس��ي تصور نكند در برابر 
اين اتفاقات تركيه مي نشيند و بدون هيچ اقدامي منتظر 

مي ماند.«

 سفر 2 مقام ارشد امريكايي 
به پاكستان

جيم��ز ماتيس وزير دف��اع و ژنرال ج��وزف دانفورد 
فرمانده ستاد مشترك ارتش امريكا به زودي به پاكستان 
سفر مي كنند. اين سفر به دليل تنش هاي اخير در روابط 
اسالم آباد - واشنگتن در كانون توجه كارشناسان سياسي 
قرار گرفته است. نشريه پاكستاني داون نوشته، دانفورد 
و جيمز ماتيس به زودي براي گس��ترش همكاري ها با 
پاكس��تان در جنگ عليه طالب��ان و تالش براي كاهش 
تنش هاي دو كشور به اسالم آباد سفر مي كنند. اين سفر 

احتماال در هفته نخست دسامبر انجام خواهد شد. 

 الجبير: متهمان پرونده هاي 
فساد دو راه بيشتر ندارند

وزير خارجه عربس��تان س��عودي تاكيد كرد: كساني 
كه در عربس��تان در پرونده هاي فساد دس��ت دارند دو 
گزين��ه در مقاب��ل آنها وجود دارد يا اينك��ه اموال غارت 
شده را بازگردانند يا اينكه پرونده آنها به دستگاه قضايي 
ارجاع داده ش��وند. به گزارش عكاظ، عادل الجبير گفته 
مسووالن ذي ربط در عربس��تان پرونده هاي ۲۰۸ نفر را 
كه در مسائل فساد دست داشتند، بررسي كردند و ۷ نفر 
بي گناهي شان ثابت و آزاد شد. رييس دستگاه ديپلماسي 
عربستان گفته: »آمار نتايج اوليه تحقيقات درباره اموال 
غارت ش��ده به ۱۰۰ميليارد دالر مي رسد كه اين امكان 
وجود داش��ت از اين اموال براي توس��عه و پروژه ها و باال 
بردن سطح سرمايه گذاري ها در عربستان استفاده شود.« 

 محدوديت ورود كاميون هاي 
پاكستاني به افغانستان

افغانس��تان در مقاب��ل ممانع��ت پاكس��تان از ورود 
كاميون ه��اي حمل بار، ب��راي كاميون هاي پاكس��تان 
محدودي��ت متقاب��ل تعيين ك��رد. با اي��ن محدوديت 
كاميون هاي پاكس��تاني تنها مي توانند تا ننگرهار پيش 
روند و در اين استان بايد كاالها از خودرو پاكستاني براي 
حمل به استان هاي ديگر افغانستان به داخل كاميون هاي 
افغانستاني منتقل ش��وند. كابل و اسالم آباد بارها بر سر 
ورود و خروج وسايل نقليه باري با يكديگر اختالف پيدا 

كرده اند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

بانك هاي بين المللي براي خروج از بريتانيا برنامه ريزي مي كنند

پاريس پيروز رقابت هاي جانشيني لندن

پوتين و بشار اسد در سوچي ديدار كردند 

عصر چانه زني سياسي پساداعش

گروه جهان 
 »غيرمنتظره« توصيفي است كه اغلب رسانه هاي 
جهان براي نش��ان دادن تعجب خود از ديدار دوشنبه 
بشار اسد رييس جمهوري س��وريه و والديمير پوتين 
همتاي روس او، جايي خارج از سوريه )در شهر بندري 
سوچي( اس��تفاده كرده اند. اين ديدار يك روز پس از 
كنترل كامل ارتش سوريه بر شهر بوكمال در نزديكي 
مرز عراق برگزار ش��ده اس��ت. ش��هر بوكمال آخرين 
منطقه شهري در سوريه محسوب مي شد كه همچنان 

در اختيار گروه تروريستي داعش بود. 
به گزارش دويچه وله، ديميتري پسكوف سخنگوي 
كاخ كرملين ه��دف از ديدار اس��د و پوتين را فراهم 
آوردن مقدمات اجالس سه جانبه سوچي اعالم كرده 
اس��ت. نشست سه جانبه سوچي چهارشنبه )امروز( با 
حضور حسن روحاني، والديمير پوتين و رجب طيب 
اردوغان روس��اي جمهوري ايران، روس��يه و تركيه به 
عنوان كشورهاي حامي مذاكرات صلح آستانه برگزار 
مي ش��ود. والديمير پوتين در اين دي��دار اعالم كرده 

كه به زودي فاز نظامي در س��وريه پايان گرفته و فاز 
سياس��ي براي حل بحران آغاز خواهد شد. بشار اسد 
نيز در اين ديدار اعالم كرده كه آماده اس��ت تا با تمام 
طرف هايي كه خواس��تار حل و فصل بحران س��وريه 
هستند مذاكره كند، اظهاراتي كه با استقبال همتاي 

روس او روبه رو شده است. 
سخنگوي كاخ كرملين در پاسخ به اين پرسش كه 
آيا در اين ديدار، كناره گيري رييس جمهوري س��وريه 
از قدرت نيز مطرح شده يا خير، گفته است: »در اين 
ديدار شرايط مختلف حل و فصل بحران سوريه بررسي 
شد. با اين حال روسيه و هيچ كشور ديگري نمي تواند 
نقش بشار اسد در آينده حكومت سوريه را پيش بيني 
كند زيرا تمام مسائل را ملت سوريه حل كرده و درباره 

آن تصميم گيري خواهند كرد.«
سخنگوي كرملين همچنين اعالم كرده كه پوتين 
پس از ديدار با اس��د و پيش از اجالس چهارش��نبه با 
دونال��د ترامپ رييس جمهوري امريكا، ملك س��لمان 
پادش��اه عربس��تان و رهبران قطر و امارات نيز درباره 
نتايج سفر بش��ار اس��د تلفني گفت وگو خواهد كرد. 
آخرين ديدار روس��اي جمهوري س��وريه و روسيه در 
اواخر اكتبر س��ال ۲۰۱۵ مي��الدي و چند هفته پس 
از آغاز عمليات نظامي روس��يه در حمايت از نيروهاي 

دولتي سوريه صورت گرفت. 
شبكه العربيه نزديك به دولت عربستان سعودي كه 
از مخالفان سرسخت ماندن بشار اسد در قدرت است، 
نيز در مطلبي با عنوان »ديدار ناگهاني پوتين و اس��د 
براي استقرار سياسي« به انعكاس اين خبر پرداخته و از 
ارائه هرگونه تفسيري در اين باره خودداري كرده است. 
س��ي ان ان هم با انتشار ديدار اسد و پوتين گزارش 
داده رهب��ران دو كش��ور بر يافت��ن راه حل صلح آميز 

سياسي در بحران سوريه تاكيد كردند. در اين گزارش 
آمده است: »پوتين و اسد درباره اينكه جنگ داخلي و 
عمليات نظامي عليه تروريست ها در سوريه رو به پايان 

است، توافق داشتند.«
دي��دار  در  »پوتي��ن  نوش��ته:  سي ان بي س��ي 
غيرمنتظره اش با اس��د گفته كه روس��يه قصد دارد، 
عمليات نظامي خود را در سوريه پايان دهد. اين ديدار 
بدون اطالع قبلي دوشنبه برگزار شد و كرملين تا روز 
سه شنبه آن را علني نكرد. با اين حال تصاوير منتشر 
شده نشان مي دهد كه پوتين استقبال بسيار گرمي از 
اسد به عمل آورده است. اين ديدار تنها دو روز پس از 
آن برگزار شد كه نيروهاي سوريه يي موفق شدند شهر 
بوكمال به عنوان آخرين منطقه تحت تسلط داعش در 

سوريه را به كنترل خود درآورند.«
روزنامه گاردين نيز در گزارش��ي ب��ا عنوان »پيام 
پوتين به اس��د؛ بسته ش��دن پرونده عمليات نظامي 
در س��وريه« نوشته اس��ت: »پوتين براي نخستين بار 
در دو سال گذش��ته با همتاي سوري خود ديدار و از 
همكاري او در مبارزه با تروريس��م تشكر كرد. تمركز 
اين ديدار تاكيد بر اين مساله بود كه بحران سوريه از 
حالت نظامي خارج شده و به سوي يافتن راه حل هاي 

سياسي حركت مي كند.«

 استعفاي رييس تشكل اپوزيسيون 
در ش��رايطي كه بش��ار اس��د در ديدار با پوتين از 
آمادگي خود براي مذاكره با تمام طرف هاي عالقه مند 
به حل بحران سوريه سخن گفته است، رياض حجاب 
رييس هيات عالي مذاكره كنندگان، ائتالفي از گروه هاي 
مخالف دولت سوريه از سمت خود استعفا كرده است. 
گفته شده، به دنبال استعفاي حجاب، رهبران ديگر اين 

تشكل نيز استعفا كرده اند. بنابراين احتماال اين تشكل 
در نشس��ت چهارش��نبه )امروز( رياض حضور نخواهد 
داش��ت. اين استعفا در ش��رايطي است كه هفته آينده 
قرار اس��ت، مذاكرات صلح س��وريه در ژن��و نيز برگزار 
شود. كميته عالي مذاكرات سوريه جبهه يي متشكل از 
گروه هاي اپوزيسيون است كه زيرنظر سازمان ملل در 
ژنو فعاليت مي كند. اين گروه در دسامبر ۲۰۱۵ تشكيل 

شد و از حمايت عربستان سعودي برخوردار است. 
 به  گزارش دويچه وله، رياض حجاب كه دو س��ال 
هماهنگ كننده كميت��ه عالي مذاكرات س��وريه بود 
دوش��نبه در توييتر خود نوشت، مجبور شده از مقام 
خ��ود كناره گيري كن��د. گرچه حج��اب دليلي براي 
اين مس��اله ارائه نداده اما برخي منابع نزديك به وي 
گفته ان��د كه تندروهايي مثل حجاب از س��وي ديگر 
گروه هاي اپوزيسيون تحت فش��ار قرار گرفته اند تا از 
سمت خود استعفا كنند. يكي از نمايندگان بلندپايه 
اپوزيسيون به خبرگزاري فرانسه گفته است: »اين گونه 
برنامه ريزي ش��ده كه يك كميته جديد تشكيل شده 
و يك هماهنگ كننده جديد انتخاب شود. همچنين 

هيات تازه يي براي مذاكرات ژنو تعيين شود.«
وزي��ر خارجه روس��يه سه ش��نبه با اس��تقبال از 
استعفاي رياض حجاب گفته »مسكو بر اين باور است 
كه اس��تعفاي اشخاص برجسته هيات عالي مذاكرات 
سوريه به اپوزيسيون داخلي و خارجي كمك مي كند 
تا روي س��اختار س��ازنده تري متحد شوند.« سرگئي 
الوروف گفته: »استعفاي اشخاص اپوزيسيون راديكال 
همچون رياض حجاب از داشتن نقش كليدي در هيات 
عالي مخالفان، احتمال وحدت اين هيات متش��كل از 
اپوزيسيون داخلي و خارجي را براي ايجاد يك ساختار 

قابل قبول، واقعي و سازنده بيشتر مي كند.«

گروه جهان  طال تسليمي  
وزراي اتحاديه اروپا پ��س از چندين دور رايزني، 
و راي گيري ه��اي  البي گري ه��اي پش��ت صحن��ه 
ناموف��ق در نهايت پاريس و آمس��تردام را به عنوان 
جايگزين هاي لندن براي ميزباني سازمان نظارت بر 
بانك��داري و آژانس داروي��ي اروپايي پس از برگزيت 
برگزيدن��د؛ اتفاقي كه پيروزي بزرگ فرانس��ه براي 
تثبيت جايگاه خود به عنوان مركز تجارت هاي مالي 
اروپايي محس��وب مي ش��ود و با خ��روج حدود هزار 
فرصت ش��غلي از بريتانيا هم��راه خواهد بود. اگرچه 
سياستمداران بريتانيايي همچنان براي دستيابي به 
تواف��ق با اتحاديه اروپا براي كاهش نگراني تجارت ها 
از برگزيت تالش مي كنند اما به نظر مي رس��د براي 
دولت ترزا مي  فرصت چنداني براي اطمينان س��ازي 
در برخي صنايع ازجمله بانكداري باقي نمانده است. 
در پي بن بس��ت چند ماه��ه در مذاكرات برگزيت بر 
سر مس��ائلي ازجمله هزينه جدايي)سهم بريتانيا از 
اتحادي��ه اروپا( منابع آگاه در لندن از موافقت وزراي 
كابينه دول��ت ترزا مي  با پرداخ��ت ۴۰ميليارد پوند 
به عن��وان هزينه خروج از اتحادي��ه اروپا خبر دادند 
به شرط اينكه بروكس��ل نيز با آغاز مذاكرات درباره 
ارتب��اط تجاري آتي رضايت ده��د؛ اما خبرها حاكي 
است، ش��ركت هاي بزرگ سرمايه گذاري و بانك هاي 
بين المللي در پي نگراني از نامشخص بودن شرايط، 
رون��د انتقال زيرس��اخت ها و تجارت ها را به خارج از 

بريتانيا آغاز كرده اند. 

 انتخابي غيرمنتظره
به گ��زارش فايننش��ال تايمز 3 دور راي گيري در 
بروكس��ل براي انتخاب مقصدي مناسب براي انتقال 
سازمان نظارت بر بانكداري و آژانس دارويي اتحاديه 
اروپا در عمل نتيجه ملموسي نداشت. در دور پاياني 
رقابت ها بر سر مقر جديد آژانس دارويي اروپايي پس 
از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا كه ميان ۱6كش��ور 
برگزار شد، آمس��تردام و ميالن آرا مساوي به دست 
آوردن��د و در رقابت ه��ا بر س��ر مقر جديد س��ازمان 
نظارت بر بانكداري، پاريس با اختالف اندكي دوبلين 
را شكس��ت داد؛ تصميم گيري ب��راي انتقال مقر اين 
نه��اد از لندن به پاريس بي��ش از هر چيزي پيروزي 
ب��زرگ امانوئل ماكرون محس��وب مي ش��ود چراكه 
رييس جمهوري فرانسه به  ش��دت به تبديل پاريس 

به مركز مالي اتحاديه اروپا پس از برگزيت عالقه مند 
اس��ت. ماكرون بالفاصل��ه در توييتي نوش��ت:»اين 
تصميم به  معناي به رسميت شناخته شدن جذابيت 
فرانسه و تعامل اروپايي با اين كشور است. خوشحاليم 
و به كش��ورمان افتخار مي كني��م. اين تصميم بدين 
معناست كه پايتخت فرانس��ه پس از خروج بريتانيا 
از اتحادي��ه اروپا ميزبان دو نه��اد اتحاد اروپا خواهد 
بود كه يكي مسووليت تعيين استانداردهاي بانكي را 
بر عهده دارد و ديگري)اسما( آژانس مسوول نظارت 
بر تجارت هاي مالي اس��ت. يك مقام ارش��د اروپايي 
در اين ب��اره گفت: »انتخاب پاريس غيرمنتظره بود؛ 
هميشه فكر مي كرديم فرانكفورت يا وين پيروز اين 

رقابت خواهند شد.« 
انتخاب ه��اي ص��ورت گرفت��ه از س��وي ۲۷وزير 
خارجه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا يكي از نخستين 
قدم هاي اين بلوك در كس��ب آمادگي براي جدايي 

بريتانيا محسوب مي شود. سازمان نظارت بر بانكداري 
با حدود 9۰۰كارمند يكي از بزرگ ترين س��ازمان ها 
در ميان ۴۰ آژانس پخش شده در اروپاست. سازمان 
نظارت بر بانكداري هن��وز تاريخ دقيقي براي انتقال 
اعالم نكرده اما اقدامات اوليه در راس��تاي جا به جايي 
كارمندان را از ماه مارس ۲۰۱9 زمان تعيين ش��ده 
براي خروج رس��مي بريتاني��ا از اتحاديه اروپا در نظر 
گرفت��ه اس��ت و باقي مراح��ل در تابس��تان تكميل 
مي ش��وند. درخصوص آژانس دارويي، رقابت ها ميان 
۱6كش��ور آغاز و پ��س از راي گيري هاي پيچيده به 
3 گزينه ميالن، آمس��تردام و كپنهاگ محدود ش��د 
و در نهايت در دور پاياني ميالن و آمستردام هر يك 
با ۱3راي در ش��رايطي مس��اوي قرار گرفتند و وزير 
خارجه استوني كه رياست دوره يي اتحاديه اروپا را بر 
عهده دارد در يك قرعه كشي نام آمستردام را بيرون 

كشيد. 

 نشانه هاي ملموس جدايي
درحالي كه تعيين تكليف براي دو سازمان اروپايي 
پ��س از جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا برخي مقامات 
منطقه را آس��وده خاطر كرده اما برخ��ي ديگر از آغاز 
رون��د انتقال چندان خوش��نود نيس��تند چراكه اين 
اتفاق نشانه يي ملموس از وقوع برگزيت است اما تنها 
اتحاديه اروپا نيست كه به مقدمه چيني براي برگزيت 
مي انديشد. به گزارش بلومبرگ، بانك هاي بين المللي 
نيز برنامه  جا به جايي ش��عب خود از لندن را به  منظور 
كسب اطمينان از داشتن دفاتر جديد در اتحاديه اروپا 
س��ال آينده ميالدي آغاز خواهند كرد. سروين كابانز، 
معاون اجرايي بانك سوسيت ژنرال اس اي در اين باره 
گفت:»اگر اوايل سال آتي مسير مشخصي براي روند 
خروج مشخص نش��ود، آنگاه به عقيده من مهره هاي 
اصلي صنعت بانكداري بايد خودش��ان تصميم گيري 
كنن��د؛ تصميمي زودهنگام ب��راي مواجهه با بدترين 

احتمال.« وي با اشاره به اينكه اين بانك تصميم دارد 
3۰۰ فرصت شغلي جديد در پاريس ايجاد كند، افزود: 
»ب��راي اقدام در زمينه جا به جايي به يك س��ال زمان 

نياز داريم«.
ب��ه  گفته مناب��ع آگاه با توجه به اينك��ه مذاكرات 
برگزي��ت در چند ماه گذش��ته به بن بس��ت خورده، 
ش��ركت هايي همچون گروه گلدمن ساكس، مورگان 
اس��تنلي، يو بي اس و رويال بانك اسكاتلند در 3ماهه 
اول سال آينده انتقال افراد، زيرساخت ها و سرمايه هاي 
خ��ود را به مراكز جدي��د تجاري در داخ��ل اتحاديه 
اروپ��ا آغاز مي كنند. بانك ها احتماال ترجيح مي دهند 
ك��ه برنامه ريزي ها براي انتق��ال را به تعويق اندازند يا 
در بهتري��ن حالت لغو كنند چراكه اين اقدامات براي 
هر يك از آنها حدود ۵۰۰ ميليون دالر هزينه خواهد 
داش��ت؛ اما ب��راي جابه جايي و تاس��يس مقر جديد 
عمليات��ي در داخل اتحاديه اروپا دس��ت كم به ۱۲ماه 
زمان ني��از دارند و با  توجه به رون��د كنوني مذاكرات 
فرصت چنداني براي عمل بر مبناي وخيم ترين سناريو 
ممكن نخواهند داشت. سيلوي ماترات، ناظر ارشد در 
بانك آلماني يو بي اس گفت:»الزم است نهايتا تا اوايل 
سال آينده ديدگاهي شفاف درباره آنچه روي مي دهد، 
داشته باشيم. اگر سريع تر توافقي حاصل نشود، آنگاه 
بانك ه��ا مجبورند خود را ب��راي بدترين حالت آماده 

كنند.«
وخيم تري��ن س��ناريو ممك��ن يا بدتري��ن حالت، 
خ��روج بريتانيا از اتحاديه اروپا ب��دون توافق يا بدون 
برنامه ريزي ب��راي دوره انتقالي انگاش��ته مي ش��ود. 
ميش��ل بارنيه، مذاكره كننده ارش��د اتحاديه اروپا روز 
دوش��نبه گفت بانك هايي كه مقر آنها در بريتانياست 
در نتيجه »عواقب حقوقي« جدايي، دسترسي به بازار 
واحد اروپايي را از دست خواهند داد. مذاكرات بر سر 
مسائلي همچون حقوق شهروندان اروپايي در بريتانيا، 
مرز ايرلند شمالي و از همه مهم تر هزينه جدايي دچار 
بن بست شده است. گفته مي شود، وزراي كابينه ترزا 
مي  رقم پيش��نهادي به عنوان هزينه جدايي را از ۲۰ 
به ۴۰ميلي��ارد پوند افزايش داده اند تا ش��ايد بتوانند 
بروكس��ل را ب��ه آغاز مذاكرات تج��اري ترغيب كنند 
و بدين ترتي��ب از وحش��ت بازارها بكاهن��د. اما طبق 
برآوردهاي صورت گرفته، انتظار مي رود صورت حساب 
نهايي جدايي بريتاني��ا از اتحاديه اروپا به ۸۰ ميليارد 

پوند، يعني دو برابر رقم پيشنهادي ترزا مي، برسد. 

 اعالم آمادگي مركل براي
حضور در انتخابات مجدد 

 تيلرسون به نقض قانون
»كودك سرباز« متهم شد

 ترامپ كره  شمالي را دولت
حامي تروريسم اعالم كرد

گروه جهان 
گروهي متش��كل از حدود ۱۲ مقام وزارت خارجه امريكا در اقدامي نامتعارف ركس 
تيلرس��ون وزير خارجه را به طور رس��مي به نقض قانون فدرال درباره منع اس��تفاده از 
كودك س��ربازان توس��ط ارتش هاي خارجي متهم كردند. به گزارش رويترز، طبق يك 
ياداشت محرمانه وزارت خارجه امريكا كه از طريق ساز و كار موسوم به »كانال مخالف« 
در وزارت خارجه تهيه شده تيلرسون در تصميم ژوئن گذشته خود براي خارج كردن نام 
عراق، ميانمار و افغانستان از فهرست كشورهاي متخلف در استفاده از كودك سربازان، 
قانون��ي در امريكا را به نام منع اس��تفاده از س��ربازان كودك نقض كرده اس��ت. كانال 
مخالف چارچوب پيام رساني در داخل وزارت خارجه و آژانس توسعه بين المللي امريكا 
)USAID( اس��ت كه از كاركنان اين وزارتخانه و سازمان دعوت مي شود تا انتقادهاي 
سازنده خود را درباره سياست دولت بيان كنند.  طبق اين گزارش، تيلرسون در حالي 
چني��ن تصميمي گرفت كه وزارت خارج��ه امريكا به طور علني تاييد كرده كودكان در 
اين كشورها به خدمت سربازي گرفته مي شوند. حذف كشورها از فهرست ساالنه امريكا 
كمك نظامي را به اين كش��ورها آس��ان تر مي كند. عراق و افغانستان متحدان نزديك 
امريكا در جنگ با داعش هس��تند و اين در حالي است كه ميانمار متحد جديد امريكا 
در جلوگيري از نفوذ چين در منطقه آسياي جنوب شرقي است.  اسنادي كه به رويت 
رويترز رس��يده، همچنين نش��ان مي دهد تصميم تيلرسون با توصيه هاي اكثر مقامات 
ارش��د ادارات منطقه يي وزارت خارجه امريكا كه بر س��فارتخانه هاي خاورميانه و آسيا، 
نماينده امريكا در افغانستان و پاكستان، دفتر حقوق بشر وزارت خارجه و وكالي داخلي 
اين وزارتخانه نظارت دارند، مغايرت داشته است.  در اين يادداشت آمده است: »تصميم 
تيلرس��ون جز نقض قان��ون امريكا، خطر لطمه زدن به اعتبار مجموعه گس��ترده يي از 
گزارش ه��ا و تحليل هاي وزارت خارجه و تضعيف يك��ي از ابزارهاي ديپلماتيك دولت 
امريكا را براي جلوگيري از نيروهاي مس��لح دولت ها و گروه هاي مس��لح تحت حمايت 
دولت ه��ا براي اس��تخدام و اس��تفاده از ك��ودكان در جنگ ها به دنب��ال دارد.« رويترز 
ژوئن گذش��ته گزارش داده بود، تيلرسون به توصيه هاي داخلي درباره عراق، ميانمار و 

افغانستان بي توجه بوده است.

گروه جهان 
آنگال مركل نسبت به خروج دموكرات هاي آزاد از مذاكرات تشكيل دولت جديد ابراز 
تاسف كرد و گفت كه در صورت برگزاري انتخابات مجدد، بازهم براي سمت صدراعظمي 
نامزد مي شود.  به گزارش دويچه وله، احزاب سوسيال مسيحي، دموكرات مسيحي، سبزها 
و ليبرال هاي آزاد آلمان حدود چهار هفته پياپي براي تشكيل دولت ائتالفي مذاكره كردند 
و در پايان مهلت تعيين ش��ده براي توافق، حزب ليبرال  دموكرات هاي آزاد از مذاكرات 
خارج شد. درنتيجه اين تصميم ها كريستيان ليندر رهبر اين حزب، با انتقادهاي گسترده 
مواجه شده است. بيش از همه اتحاد احزاب مسيحي از ليندر انتقاد و وي را به جاه طلبي 
و مانور سياسي براي جذب طرفداران بيشتر متهم كرده است. يوليا كلوكنر نايب رييس 
حزب دموكرات مسيحي، معتقد است كه دموكرات هاي آزاد از مدت ها پيش قصد پايان  
دادن به مذاكرات و جلوگيري از اتئالف با ديگر احزاب را داشتند. آنگال مركل رهبر حزب 
دموكرات مس��يحي، شامگاه دوشنبه در مصاحبه با شبكه اول تلويزيون آلمان بار ديگر 
تاس��ف خود را درباره خروج حزب دموكرات هاي آزاد از مذاكرات تش��كيل دولت جديد 
آلم��ان ابراز كرد و گفت در صورت برگزاري انتخابات مجدد، بازهم براي مقام رياس��ت 
دولت نامزد خواهد ش��د. مركل افزود: به تشكيل »دولت اقليت« زياد خوش بين نيست 
و ترجيح مي دهد كه راه ديگري براي تش��كيل دولت بيابد. تصميم نهايي در اين زمينه 
با فرانك والتر اش��تاين ماير رييس جمهوري آلمان، خواهد بود. اشتاين ماير قرار بوده روز 
دوشنبه با سران احزاب درباره انتخابات مجدد گفت وگو كند. وي پيش از مذاكره با مركل 
با رد احتمال برگزاري انتخابات مجدد تاكيد كرد از احزاب مي خواهد براي تشكيل دولت 
ائتالفي توافق كنند. سران احزاب دموكرات هاي آزاد مي گويند كه نقاط اشتراك احزاب 
 نا م  برده براي ايجاد ائتالف كافي نبوده اس��ت. به  گفت��ه ليندر، احزاب مذاكره كننده در

 ۲3۷ مورد اختالف نظر داش��تند و دس��تيبابي به توافق غيرممكن بود. در مقابل، حزب 
سبزها معتقد اس��ت كه مذاكره كنندگان در مسير درستي حركت مي كردند و احتمال 
دس��تيابي به توافق نسبي زياد بود. مركل هم تاييد كرد كه حزب سبزها در بسياري از 
موضوعات مورد بحث، با حزب او به توافق نس��بي رسيده بودند. بسياري از كارشناسان 

معتقدند كه احزاب مذاكره كننده از آغاز به يكديگر اعتماد نداشتند.

گروه جهان 
اياالت متحده امريكا بار ديگر كره شمالي را در فهرست كشور هاي حامي تروريسم قرار 
داد. به گزارش يورونيوز، دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا پيش از تشديد تحريم هاي 
واش��نگتن عليه پيونگ يانگ گفت:»كره ش��مالي عالوه بر تهديدهاي هسته يي، بارها از 
عمليات تروريستي حمايت كرده است.« با اين حال، ركس تيلرسون وزير خارجه امريكا، 
تروريس��ت خواندن كره ش��مالي را اقدامي نمادين توصيف كرد كه هدف از آن افزايش 
فش��ارها بر پيونگ يانگ بوده اس��ت. وي در اين باره گفت:»امريكا كماكان در پي يافتن 
يك راه حل ديپلماتيك براي بحران هس��ته يي شبه جزيره كره است.« امريكا پيش تر و 
در س��ال هاي ۱99۸تا ۲۰۰۸ كره شمالي را در فهرست كشورهاي حامي تروريسم قرار 
داده بود. واشنگتن در آن زمان پيونگ يانگ را به نقش داشتن در انفجار يك هواپيماي 
مس��افربري متعلق به كره جنوبي در سال ۱9۸۷ متهم مي كرد. با اين حال دولت جورج 
دابليو. بوش، رييس جمهوري اسبق امريكا در آخرين ماه هاي حضور خود در كاخ سفيد 
به اميد دستيابي به يك توافق هسته يي با كره شمالي نام اين كشور را از سياهه دولت هاي 
حامي تروريس��م خارج كرد.  به گزارش بي بي س��ي، اقدام دولت ترامپ با استقبال چند 
كشور همسايه كره شمالي مواجه شد. شينزو آبه، نخست وزير ژاپن در اين باره گفت كه 
از تصميم اياالت متحده براي افزودن كره شمالي به فهرست كشورهاي حامي تروريسم 
استقبال مي كند و وزارت خارجه كره جنوبي نيز در اطالعيه يي ضمن تاييد اين تصميم، 
ابراز اميدواري كرد كه اين اقدام بتواند كره شمالي را پاي ميز مذاكره بكشاند و به استقرار 
صل��ح و آرامش در ش��به جزيره كره كمك كند. با اي��ن تصميم رييس جمهوري امريكا، 
تحريم اياالت متحده عليه كره ش��مالي و مقامات و ش��هروندان آن كشور كه مرتبط با 
تروريس��م تشخيص داده ش��وند، شدت مي گيرد و ترامپ گفته اس��ت كه هدف از اين 
اقدام »وارد كردن حداكثر فشار بر رژيم جنايتكار كره شمالي« بوده است. عالوه بر ژاپن 
و كره جنوبي مالكوم تورنبول، نخست وزير استراليا نيز تصميم رييس جمهوري امريكا را 
س��تود و گفت:»كيم جونگ  اون، رهبر كره ش��مالي هدايت يك شبكه تبهكار در سطح 
جهاني را در دس��ت دارد كه در زمينه تجارت اسلحه و مواد مخدر فعاليت مي كنند، در 
جرايم سايبري دست دارد و ثبات منطقه را با تسليحات اتمي مورد تهديد قرار مي دهد«.
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پرونده8
تصميم گير پيام رسان د اخلي 

وزارت ارتباطات نيست 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات د ر يكي از شبكه هاي 
ــي د ر واكنش نسبت به اعتراض يكي از كاربران كه  اجتماع
ــاي حمايت از صنعت  ــت و وزارت ارتباطات به ج چرا د ول
پيام رسان د اخلي، تنها سه پيام رسان خاص را مورد  حمايت 
قرار د اد ه، نوشت: تصميم ها د ر اين باره توسط كميسيون هاي 

مركز ملي فضاي مجازي اتخاذ شد ه است. 
محمد جواد  آذري جهرمي د ر صفحه توييترخود  نوشت: 
وزارت ارتباطات تصميم گيرند ه د ر اين خصوص نبود ه است 
و تصميم ها توسط كميسيون هاي مركز ملي فضاي مجازي 
ــد ه جواب د اد :  ــد ه است. وي به كاربر اعتراض كنن اتخاذ ش

مراتب اعتراض شما را منعكس خواهم كرد . 
امروز يكي از كاربران توييتر نوشته بود : سوال صميمانه 
يك توليد كنند ه از وزير محترم ارتباطات: چرا د ولت و وزارت 
ارتباطات به جاي حمايت از صنعت پيام رسان د اخلي، تنها 
ــت و عنايت قرار د اد ه  ــه پيام رسان خاص را مورد  حماي س
ــار انتخاب اين سه پيام رسان چي بود ه؟به گزارش  اند ؟ معي
ــواي مركز ملي  ــاون توليد  محت ــر خوراكيان مع ــا، امي ايرن
ــاه د ر محل نمايشگاه  ــاي مجازي بيست و هشتم آبانم فض
ــت: تالش همه اركان نظام تقويت  رسانه هاي د يجيتال گف
ــام رسان هاي د اخلي است و بر اين اساس حمايت جد ي  پي
ــزود : پس از تقويت  ــن پيام رسان ها خواهد شد . وي اف از اي
پيام رسان هاي د اخلي و همه گيرشد ن آنها، به د نبال ايجاد  
امكان اعمال مقررات بر پيام رسان هاي خارجي خواهيم بود . 

 «X فقط ورود  مسافري «آيفون
ممنوع است

ــط وارد ات گوشي موبايل مسافري  ــا وجود  ابالغ شراي ب
توسط گمرك كه مي گويد  ورود  صرفا يك د ستگاه موبايل با 
ــت حقوق گمركي و د و برابر سود  بازرگاني و عوارض  پرد اخ
ــون x ورود  مسافري هيچ مد ل  ــز آيف ــاز است، فعال ج مج

گوشي د يگري ممنوع نيست
به گزارش فارس، طرح رجيستري يا ثبت گوشي تلفن 
همراه از 28 مهرماه د ر سراسر كشور آغاز شد ه است. هد ف 
ــاق تجهيزاتي كه قابليت نصب  ــن طرح مبارزه با قاچ از اي
ــارت را د ارند  است. با اجراي اين طرح تنها گوشي ها  سيم ك
ــزات سيم كارت خوري كه شناسه 15 رقمي آنها د ر  و تجهي
گمرك ثبت و حقوق و عوارض گمركي آنها پرد اخت شد ه، از 
شبكه اپراتوري سرويس مي گيرند  د ر غيراين صورت د ستگاه 
تنها 30 روز مي تواند  خد مات اپراتوري د ريافت كند . به اين 
ــاز با شبكه اپراتوري  ترتيب به محض اينكه گوشي غيرمج
ــي ارسال مي شود  كه  ــاط برقرار كند ، پيامكي به گوش ارتب
ــا اعالم وضعيت سيم كارت و د ستگاه ، آد رسي براي كسب  ب
اطالعات بيشتر د ر آن نوشته شد ه است. يكي از پرسش هاي 
ــت گوشي هاي مسافري يا  ــد اول د رباره اين طرح وضعي مت
ــي كه به صورت مسافر د ر ايران اقامت موقت د ارند  يا  كسان
توسط مسافران براي استفاد ه د ر ايران هد يه آورد ه مي شوند ، 
ــن گوشي ها چند  روز پيش رسما مشخص  بود . وضعيت اي
ــراي يك د ستگاه موبايل با  ــد . بنابر اعالم گمرك صرفا ب ش
ــت حقوق گمركي و د و برابر سود  بازرگاني و عوارض  پرد اخ
ــرك د ر مباد ي  ــر بايد  به د فاتر گم ــازه ورود  د ارد . مساف اج
ورود ي كشور مراجعه و شناسه گوشي را د ر سامانه مسافري 
ــس از ابالغيه گمرك اين سوال مطرح شد   ثبت كند . اما پ
كه آيا از اين پس تمامي گوشي هاي مسافري مشمول اين 
قانون خواهند  شد ؟ يه اين معني كه ورود  تمامي گوشي ها 
مشمول مقررات صرفا يك عد د  و پرد اخت حقوق گمركي و 

د وبرابر سود  بازرگاني و عوارض است؟
ــاال و ارز  ــاد  مبارزه با قاچاق ك ــر اعالم رسمي ست بنا ب
ــه تنها مد ل هاي محد ود ي مشمول  د ر فاز ابتد ايي طرح ك
ــه به صورت مسافري وارد   خواهند  بود ، اگر گوشي هايي ك
ــور مي شوند  جزو مد ل هاي اعالم شد ه نباشند  مشكلي  كش
ــر مد ل گوشي مسافري  ــان پيش نخواهد  آمد . اما اگ برايش
مشمول طرح شد ه باشد ، بايد  د ر شبكه ثبت شود . بنابراين 
فعال تا اعالم مد ل هاي ممنوعه بيشتر، به جز آيفون x ورود  

مسافري هيچ مد ل گوشي د يگري ممنوع نيست

اتمام طراحي مفهومي ماهواره 
«پارس1» 

ــران از اتمام طراحي مفهومي  رييس سازمان فضايي اي
ــر د اد  و گفت: اين  ــواره سنجش از د ور «پارس 1» خب ماه
ماهواره با همكاري 4 د انشگاه ساخته مي شود  و پيش بيني 

مي كنيم تا 4 سال د يگر به فضا پرتاب شود . 
ــا مهر با اشاره به آخرين  محسن بهرامي د ر گفت وگو ب
وضعيت پروژه هاي فضايي د ر كشور گفت: پروژه هاي بخش 
فضايي كشور نيازمند  كار طوالني مد ت است و منحصر به 
ــك د ولت نخواهد  بود . بر اين اساس بسياري از پروژه ها از  ي
ــاي قبل تعريف شد ه و ما د ر اين د ولت، آن را اد امه  د ولت ه
مي د هيم. وي با بيان اينكه به د ليل سرمايه گذاري روي اين 
ــالح نيست آن را كنار گذاشته و پروژه جد يد ي  پروژه ها ص
تعريف كنيم، اد امه د اد : هم اكنون چند ين پروژه ماهواره يي 
ــه تعريف شد ه است،  ــه د ر د ولت هاي گذشت د انشگاهي ك
ــان فضايي ايران از  ــد ام قرار د ارد . رييس سازم د ر د ست اق
عملياتي شد ن پروژه ماهواره يي «ناهيد  1» خبر د اد  و گفت: 
اين ماهواره مخابراتي تقريبا آماد ه پرتاب است و تست هاي 
نهايي را مي گذراند  و پيش بيني مان اين است كه تا پايان 
ــروژه ماهواره  ــود . از سوي د يگر، پ ــال آماد ه پرتاب ش امس
مخابراتي «ناهيد  2» كه د ر د ولت يازد هم تعريف شد ه است 
ــت را مي گذراند  و اميد واريم د ر  نيز مراحل طراحي و ساخ
ــاره به پروژه ماهواره  ــال 98 آماد ه پرتاب شود . وي با اش س
ــت: مطابق با د ستور  ــش از د ور «پارس يك» نيز گف سنج
رييس جمهور براي آنكه د ر حوزه ساخت ماهواره، د انشگاه ها 
به صورت متفرق و پراكند ه كار نكنند ، كنسرسيوم مشاركتي 
با همكاري د انشگاه ها ايجاد  شد ه و ماهواره «پارس يك» را 
از طريق اين كنسرسيوم جلو مي بريم. معاون وزير ارتباطات 
با بيان اينكه براي طراحي مفهومي اين ماهواره، امسال با 4 
ــرارد اد  منعقد  كرد ه و تعريف جد يد  و به روزي از  د انشگاه ق
طراحي اين ماهواره آماد ه شد ه است، اظهار د اشت: طراحي 
ــش از د ور «پارس يك» نهايي شد .  مفهومي ماهواره سنج
ــت: برمبناي تقسيم كار صورت گرفته د ر اين پروژه  وي گف
ــار براي طراحي  ــل نهايي تقسيم ك ــي، وارد  مراح مشاركت
ــر د انشگاه ها هستيم كه تا يك ماه د يگر  اين ماهواره با نظ
ــوه واگذاري هر قسمت از پروژه را به يك د انشگاه، اعالم  نح
مي كنيم. بهرامي اضافه كرد : با توجه به زمان باقي ماند ه تا 
ــم، پيش بيني مان اين است كه پروژه  پايان د ولت د وازد ه
ــه سرانجام برسد . رييس  ــور تا پايان د ولت د وازد هم ب مذك
ــورد  انعقاد  قرارد اد  براي ساخت  سازمان فضايي ايران د ر م
ــواره ملي سنجشي با يك شركت بين المللي نيز گفت:  ماه
قرارد اد  همكاري يك شركت خارجي براي ساخت ماهواره 
سنجشي ملي هنوز نهايي نشد ه است اما با توجه به اقد امات 
صورت گرفته، به نظر مي رسد  اين قرارد اد  تا يك ماه آيند ه 

نهايي شود  و به زود ي آن را اعالم رسمي خواهيم كرد . 

ارتباطات

مروري بر سناريوهاي سياست خارجي ترامپ د ر قبال ايران

آيند ه ترامپ و ايران

نقش جمهوري اسالمي ايران د ر شكست د اعش
سيد علي نجات|

پژوهشگر جريان هاي اسالمي| 
تعاد ل: الزم به ذكر اسـت كه اين ياد د اشـت قبـل از اعالم 
رسمي شكست د اعش د ر منطقه خاورميانه نوشته شد ه است. 

 مقد مه مقد مه
ــال 2014 توانست بيش از  ــه پس اعالم خالفت د ر س د اعش ك
يك سوم مساحت جغرافيايي عراق و سوريه با جمعيتي د رحد ود  10 
ــود  د رآورد  اكنون نفس هاي آخر خود  را  ــون نفر را به تصرف خ ميلي
مي كشد . اين گروه د ر يك ماه گذشته آخرين پايگاه هاي خود  ازجمله 
ــم و راوه د ر عراق و رقه، المياد ين، د يرالزور و البوكمال  حويجه، القائ
ــال حاضر تروريست هاي  ــت د اد ه است و د ر ح ــه از د س را د ر سوري
ــي و بياباني مرزهاي عراق و  ــد ه اين گروه د ر مناطق صحراي باقي مان

سوريه سرگرد ان هستند . 
ــع د اعش د ر شهرها  ــي كه پس از ظهور و پيشروي سري د ر حال
ــاري از بازيگران منطقه يي و  ــق مختلف عراق و سوريه بسي و مناط
ــت از آن  ــا غيرمستقيم به حماي ــه صورت مستقيم ي ــي ب بين الملل
ــوالت بود ند ، جمهوري اسالمي  ــد  و برخي نيز نظاره گر تح پرد اختن
ايران نخستين كشوري بود  كه به حمايت از كشورهاي عراق و سوريه 
شتافت و با اتخاذ تد ابيري ضمن جلوگيري از پيشروي د اعش نقش 
ــازي مناطق تحت اشغال اين گروه  ــي د ر بازپس گيري و آزاد س مهم

تروريستي ايفا نمود ه است. 
1. نقش ايران د ر شكست د اعش د ر عراق

ــران د ر سال هاي گذشته بيشترين نقش را د ر كمك به د ولت  اي
ــراق د ر مبارزه با گروه تروريستي د اعش د اشته است. ورود   و ملت ع
ــع جمهوري اسالمي ايران به موضوع و كمك به ارتش و نظام  به موق
سياسي عراق، يكي از موانع اساسي گسترش جريان د اعش به شمار 
مي رود . كمك هاي سريع جمهوري اسالمي ايران د ر مقام تنها حامي 
ــي و عملياتي عراق، ضمن بازسازي روحيه ارتش و د ولتمرد ان  ميد ان
عراق و جلوگيري از سقوط بغد اد ، كربال، نجف، و اربيل د ر سازماند هي 
ــد  و به تد ريج، بازپس گيري  ــاي د اوطلب مرد مي موثر واقع ش نيروه

مناطق اشغال شد ه آغاز شد . 
ــران د ر پيروزي عراق بر د اعش  حمايت هاي جمهوري اسالمي اي

ــت، ايران نخستين كشوري  ــش تعيين كنند ه يي د اشت. د ر حقيق نق
ــاي تسليحاتي گسترد ه يي  ــه ياري عراق شتافت و كمك ه بود  كه ب
ــراق، الحشد  الشعبي و نيروهاي پيش مرگ  ُكرد   را د راختيار ارتش ع
گذاشت. عالوه بر آن جمهوري اسالمي ايران، نقش مهمي د ر آموزش 
ــي، خصوصا د ر برابر هجمه هاي  ــت از نيروهاي الحشد  الشعب و حماي
تبليغاتي و رسانه يي غرب، عربستان سعود ي و رژيم اسراييل ايفا نمود . 
نقش جمهوري اسالمي ايران د ر آزاد سازي عراق از چنگال د اعش 
ــي و اكثريت قريب به اتفاق  ــت كه سياستمد اران عراق موضوعي اس
ــه آن اذعان د ارند . حيد ر العباد ي  تحليلگران مسائل منطقه نسبت ب
نخست وزير عراق بارها از حمايت و كمك هاي جمهوري اسالمي ايران 
ــا تروريست ها قد رد اني كرد ه است.  ــت و ملت عراق د ر مقابله ب از د ول
ــز د ر گفت وگو با شبكه  ــي معاون رييس جمهور عراق ني نوري المالك
ــران از عراق د ر راه مبارزه با  المياد ين اعالم نمود : اگر حمايت هاي اي
ــط اين گونه نبود ؛ ايران سالح  ــم نبود ، امروزه وضعيت و شراي تروريس
د ر اختيار ما گذاشت و ما با اين سالح ها موفق شد يم مقاومت كنيم. 
ابو مهد ي المهند س، نايب رييس هيات الحشد  الشعبي نيز د ر مراسم 
سومين سالگرد  تاسيس الحشد  الشعبي، ضمن تاكيد  بر نقش اساسي 
ــت و پيشرفت الحشد  الشعبي، از پشتيباني  ايران د ر تاسيس، حماي
ايران قد رد اني كرد . المهند س تصريح كرد  كه اگر ايران نبود ، الحشد  
الشعبي به جايگاهي كه اكنون د ر آن است نمي رسيد  و نمي توانست به 

اين پيروزي هاي گسترد ه د ر مقابل تروريسم د ست  پيد ا كند . 
2. نقش ايران د ر شكست د اعش د ر سوريه

عالوه بر عراق، بار اصلي مقابله با گروه تروريستي د اعش د ر سوريه 
را جمهوري اسالمي ايران برعهد ه گرفته است. نقش آفريني جمهوري 
ــازي را به سود  د ولت سوريه تغيير  ــي ايران د ر سوريه قاعد ه ب اسالم
ــت. ايران عالوه بر حمايت د يپلماتيك و اقتصاد ي، د ر فراهم  د اد ه اس
ــود ن تسليحات و اعزام مستشاران نظامي براي نظام سوريه نقش  نم

مهمي ايفا كرد ه است. 
تشكيل نيروهاي مرد مي از د يگر اقد امات جمهوري اسالمي ايران 
د ر سوريه است. يكي از نقاط ضعف حكومت سوريه فقد ان تجربه د ر 
به كارگيري نيروهاي مرد مي د ر بحران سوريه بود ؛ لذا مستشاران ايران 
د ر سوريه به مقامات سوريه توصيه نمود ند  از پتانسيل ها و ظرفيت هاي 
ــاد ه نمايند .  ــا گروه هاي تروريستي استف ــي د ر مقابله ب بسيج مرد م

ــي گروه هاي مختلف نظير لشكر فاطميون، تيپ زينبيون،  سازماند ه
تيپ ابوالفضل العباس و... براي مقابله با گروه هاي تروريستي از د يگر 
اقد امات مهم ايران براي مقابله با گروه د اعش د ر سوريه است. حزب اهللا 
ــد  د ر محور مقاومت نيز تحت  ــان به عنوان عضو توانمند  و كارآم لبن
ــر نيروهاي قد س د ر سوريه حضور پيد ا كرد . همچنين تشكيل  تد ابي
ــالف 1+4 متشكل از ايران، روسيه، عراق، سوريه و حزب اهللا لبنان  ائت

براي مقابله با تروريسم از ابتكارات جمهوري اسالمي ايران است. 
ــس از د رخواست نظام  ــوري اسالمي ايران پ ــالوه بر آن، جمه ع
ــاه و ارتش را براي مقابله و نبرد  با  ــه بسياري از مستشاران سپ سوري
گروه هاي تروريستي به اين كشور اعزام كرد ه است. برخي گزارش ها 
ــر كرد ه اند  كه د ر تابستان 2015 ايران هفتصد  نفر از مستشاران  ذك
ــد اران و سپاه قد س را براي همكاري با ارتش و  ــاالي سپاه پاس رد ه ب
نيروهاي امنيتي سوريه اعزام كرد ه است. گفته مي شود  تا هفت هزار 
ــي د ر سوريه حضور د ارند . نيروهايي از سپاه و بسيج كه  نيروي ايران
ــال 2016 نيز تكاوران  ــب رزم د ر سوريه شد ه اند . د ر اوايل س د اوطل
تيپ 65 نوهد ِ ارتش ايران به عنوان مستشار به سوريه اعزام شد ه اند . 
ــروه تروريستي  ــش مهمي د ر مبارزه با گ ــاران نظامي نق مستش
د اعش د ر سوريه ايفا مي كنند . اقد اماتي كه مستشاران نظامي ايران 
ــرار است: ايجاد  روحيه  ــرد  سوريه انجام د اد ند  از اين ق ــد ان نب د ر مي
مبارزه با تروريست ها د ر بين فرماند هان نظامي سوريه، آموزش شيوه 
ــا با كمترين تلفات  ــري و مقابله با پيشروي تروريست ه جنگ شه
ــن، استفاد ه از توان نيروهاي مرد مي براي مقابله با تروريست ها  ممك
ــج مرد مي د ر سوريه، كمك اطالعاتي به  و ساماند هي نيروهاي بسي
ــا، برقراري تعامل با  ــت سوريه د ر جنگ با تروريست ه ــش و د ول ارت
ــا تروريست ها و ميانجيگري  ــر و قبايل براي كمك به مقابله ب عشاي

بين د ولت و قبايل. 
د ر اين ميان، اگرچه برخي رسانه هاي غربي و عربي سعي كرد ه اند  
ــرد ار قاسم سليماني د ر  ــان نظامي ايران ازجمله س حضور فرماند ه
ــد ان نبرد  عراق و سوريه را د خالت نظامي ايران د ر مسائل د اخلي  مي
اين د و كشور عنوان كنند ، اين حضور به د رخواست د ولت هاي عراق 
و سوريه صورت گرفته است و مقامات اين د و كشور بارها كمك هاي 
ايران را براي مقابله با تروريسم ستود ه اند . بشار اسد  رييس جمهوري 
ــع كاركنان وزارت  ــت 2017 د ر سخناني د ر جم ــه د ر آگوس سوري

خارجه د ر د مشق، با اشاره به بحران سوريه گفت: ايران از هيچ كمكي 
براي سوريه د ريغ نكرد ه و مستشاران و كارشناس نظامي متعد د ي و 
ــالح و كمك هاي بي حد ومرزي د ر اختيار ما گذاشته و د ر محافل  س
بين المللي نيز از ما حمايت كرد ه است. محمد رضا رئوف شيباني سفير 
ــق ايران د ر سوريه نيز پيرامون نظر بشار اسد  د رخصوص سرد ار  ساب
قاسم سليماني فرماند ه نيروي قد س سپاه گفته است: رييس جمهور 
سوريه با تمام مرد م منطقه نسبت به سرد ار سليماني هم نظر است؛ 
ــوره نجات است و همزمان،  ــر بشار اسد ، سرد ار سليماني اسط از نظ

اسطوره رعب و وحشت براي جريان هاي مقابل نيز هست. 

 نتيجه گيري نتيجه گيري
ــا و همپيمانان منطقه يي آن  ــي كه اياالت  متحد ه امريك د ر حال
ــاران مواضع ارتش سوريه  با اتخاذ راه كنش هاي متعد د  ازجمله بمب
ــالل د ر سيستم جنگند ه هاي ارتش  ــراق، سرنگوني و ايجاد  اخت و ع
ــه و جابه جايي تروريست هاي د اعش د ر مناطق تحت محاصره  سوري
ــد  د ر روند  شكست  ــه و نيروهاي مقاومت سعي د اشتن ارتش سوري
د اعش سنگ اند ازي و ممانعت كنند ، جمهوري اسالمي ايران به عنوان 
ــش عمد ه و تاثيرگذاري د ر شكست  سرد مد ار مبارزه با تروريسم نق

گروه تروريستي د اعش ايفا نمود ه است. 
ــي د ر ايجاد  ثبات و امنيت و د فع  ــا وجود  آنكه ايران نقش مهم ب
تروريسم د ر منطقه ايفا مي كند ، عربستان سعود ي -همزمان با اعالم 
ــان حيات د اعش د ر عراق و سوريه- با تشكيل نشست اضطراري  پاي
ــرب د ر 19 نوامبر 2017  ــه كشورهاي عضو اتحاد يه ع وزراي خارج
ــوري اسالمي ايران به عنوان كشور بي ثبات كنند ه د ر منطقه  از جمه
ــه ايران عامل اصلي شكست  ــاد  نمود . البته سعود ي ها مي د انند  ك ي
ــت د اعش د ستاورد ي  ــه است اما از آنجا كه شكس د اعش د ر منطق
ــي رود  و به افزايش قد رت اين  ــزرگ براي محور مقاومت به شمار م ب
ــور نيز منجر مي شود  از اين وضعيت استقبال نمي كنند . د ر اين  مح
ــان، گسترش روابط عربستان سعود ي با رژيم اسراييل و پيشنهاد   مي
ــل هزينه مالي د ر صورت جنگ عليه حزب اهللا و همچنين اجبار  تقب
ــا از مقام نخستوزيري را مي توان د ر همين  سعد  الحريري به استعف

راستا تحليل و ارزيابي نمود . 
منبع: شمس

امير ناظمي اشني|
د  كتري سياست گذاري علم و فناوري|

منبع|
مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري|  

 مقد  مه مقد  مه
سناريوها، صرفا د  استان هايي خيالي د  رخصوص آيند  ه 
نيستند  ؛ بلكه اغلب تفسيرهايي بد  يل(جايگزين) از وضعيت 
فعلي هستند   كه منجر به شكل گيري آيند  ه هاي مختلفي 
ــد  . تفسيرهاي بد  يلي كه هر يك برآمد  ه از د  يد  گاه  مي شون
بخشي از بازيگران عرصه قد  رت است. هر تفسير مي تواند   
نگاهي متعلق به بخش از بازيگران كه بر پايه د  يد  گاه ها و 
پيش فرض هاي خود   از آن منظر به وضعيت فعلي، ساختار 

قد  رت و پويايي قد  رت مي نگرند  . 
ــن نوشتار به صورت خالصه 5 سناريو مختلف از  د  ر اي
ــران پرد  اخته مي شود  . اين  ــد ه  رفتار ترامپ د  ر قبال اي آين
سناريوها بيش از آنكه د  رخصوص راهبرد  هاي آيند  ه ترامپ 
د  ر قبال ايران باشد   د  ر مورد   تفسيرها و احتماالتي از راهبرد   

ناآگاهانه يا منتشرنشد  ه ترامپ است. 
ــاي خود   را به  ــپ همواره انتشار راهبرد  ه اگرچه ترام
آيند  ه يي نامعلوم حواله كرد  ه است اما كنش هاي متعد  د   وي 
د  ر قبال ايران و موضع گيري هاي او د  ر مقابل ايران مي تواند   
ــا نه تنها تصوير  ــازل  باشد  . پازلي كه م ــي از يك پ قطعات
ــي از آن ند  اريم بلكه براساس اين قطعات مجزا حتي  كامل
نمي توانيم برآورد  هايي د  قيق د  اشته باشيم. برآورد   راهبرد   
ترامپ ميان بازيگران و تحليل گران مورد   اجماع نيست و 
مي تواند   به صورت هاي مختلفي تفسير و پيش بيني شود  . 
ــه اين ترتيب رفتارهاي آتي وي و شواهد  ي كه د  ر آيند  ه  ب
ــه د  ست مي آيد  ، برآورد   را كامل تر كرد  ه و احتمال تحقق  ب
يك سناريو افزايش يا كاهش مي يابد  . ترامپ از نخستين 
روزهاي استقرار د  ر كاخ سفيد   د  اراي كنش هاي معناد  ار د  ر 
ــود  ه است. لغو رواد  يد   مربوط به شهروند  ان 6  قبال ايران ب
ــور عمد  تا مسلمان كه بيش از هر كشوري شهروند  ان  كش
ــي د  اد   با سرعت د  ر د  ستور كار  ــران را تحت تاثير قرار م اي
ــد   از مجموعه  ــن نخستين شاه ــرار گرفت. اي ــپ ق ترام
ــه به سرعت د  رحال  ــد  ي بود   كه د  ر ماه هاي گذشت شواه
افزايش بود  ه است. موضع گيري وي د  ر قبال برجام يا سپاه 

پاسد  اران شواهد   د  يگري از اين مجموعه بود  ه است. 
ــواره اين پرسش مي تواند   د  ر مقابل  به اين ترتيب هم
ــه: «به غير از فروش د  اخلي اين  تحليل گران قرار گيرد   ك
رفتارها د  ر د  اخل امريكا، اين نوع از سياست اساسا د  ر چه 
پاراد  ايم فكري معناد  ار است؟» د  ر اين نوشتار به فرض اول 
يعني رفتارهايي كه صرفا به د  نبال مصرف د  اخلي د  ر اياالت 
ــود   و به د  نبال رازگشايي از  متحد  ه است؛ پرد  اخته نمي ش

رفتارها د  ر مقابل سناريوهاي مختلف است. 
مشكل تفسيرهاي مختلف د  ر فقد  ان راهبرد   مشخص 
اعالم  شد  ه، د  وچند  ان مي شود  . د  ر اين ياد  د  اشت خالصه، 
ابتد  ا هر يك از سناريوهاي باورپذيري كه مي تواند   رفتار 
ــپ را تفسيرپذير كند  ، معرفي مي شوند  . هر يك از  ترام
اين سناريوها مي تواند   راهبرد   اياالت متحد  ه تصور شود  ؛ 
ــد  ام سناريو بر واقعيت تفكر  و چون د  قيقا نمي د  انيم ك
ــك از سناريوها مي توانند    ــپ صاد  ق است لذا هر ي ترام
د  رست باشند  . اين سناريوها از د  يد  گاه امريكاييان تنظيم 
ــا يا ارائه  ــاي پذيرش صحت آنه ــت و به معن شد  ه اس

د  يد  گاه هاي متقابل ايران نيست. 

 سناريوي  سناريوي 1- بازگشت به د  وران پيشابرجام: - بازگشت به د  وران پيشابرجام: 
انزواي ايرانانزواي ايران

ــو آن است كه «ايران يك  ــرض اصلي د  ر اين سناري ف
خطر بالقوه براي منافع امريكا د  ر منطقه است؛ برجام توافق 

خوبي نيست». 
ــه اين ترتيب است كه ترامپ تالش د  ارد   تا د  وباره  ب
اجماع جهاني عليه ايران ايجاد   كند  . بازگشت به د  وران 
ــي ترامپ است. از سوي د  يگر  پيشابرجام خواسته اصل
ــي موجود  يت خود   را د  ر  ــل كه د  ر وضعيت فعل اسرايي
ــر مي بيند  ، تالش مي كند   تا اين گزاره راهبرد  ي را  خط
ــت كند  . اين احساس خطر اسراييل ناشي از ميان  تقوي
رفتن مساله ايران است. مساله يي كه همواره اصلي ترين 
ــع د  ر صحنه هاي  ــل د  ر كسب انواع مناف گزاره اسرايي
ــوازي با اسراييل  ــت. به صورت م ــي بود  ه اس بين الملل

ــرد  ي حمايت مي كند    ــز عربستان از اين گزاره راهب ني
ــد  از آيند  ه خود   است. رقابت  چراكه هم راستا با چشم ان
ــان ايران و عربستان د  ر منطقه اگرچه د  اراي  قد  رت مي
قد  متي طوالني است اما د  ر د  وران حضور د  اعش شد  ت 
گرفت و با آغاز د  وران پساد  اعش مي تواند   د  ر قالب هاي 
ــن ترتيب عربستان تالش  ــري بازتوليد   شود  . به اي د  يگ
ــد   كرد   تا هم نفوذ ايران د  ر منطقه كاهش يابد   و  خواه
هم از توانمند  ي ايران د  ر جذب سرمايه گذاري خارجي 
ــل ايران به قد  رت بزرگ منطقه يي كاسته شود  .  و تبد  ي
تحقق برجام مي تواند   زمينه ساز رشد   سريع اقتصاد  ي و 
ــه ايران د  ر منطقه شود  . به اين ترتيب عربستان  فناوران
ــي از حاميان ترامپ د  ر تحقق اين سناريو  مي تواند   يك

باشد  . 
براساس اين راهبرد   اصلي ترين سياست هاي امريكا د  ر 

قبال ايران عبارتند   از: 
1- نشان د  اد  ن غيرقابل اعتماد   بود  ن ايران 

2- تحريك براي نقض برجام
3- ايجاد   اجماع عليه ايران

ــك هد  يه از  ــه سياست هاي فوق، ي ــراي د  ستيابي ب ب
طرف ايران يا به نام ايران است كه مي تواند   او را به تمامي 
سياست هاي فوق نزد  يك كند  : «نقض برجام توسط ايران»

ــران براي نقض برجام يك  به همين د  ليل تحريك اي
تاكتيك اصلي براي اين راهبرد   كليد  ي امريكاست. 

پيش فرض امريكا د  ر اجراي اين تاكتيك تكيه بر يك 
ــان د  ولتمرد  ان اين كشور است:  پيش فرض قد  يمي د  ر مي
د  وگانگي حاكميت د  ر ايران. به اين ترتيب آنان اين فرضيه 
را د  نبال مي كنند   كه «د  ود  ستگي د  ر ميان حاكميت ايران، 
ــران را افزايش مي د  هد  ؛ پس  امكان نقض برجام توسط اي
بهتر است ايران براي نقض هر چه سريع تر برجام تحريك 

شود  ». 
د  ر راستاي تحقق اين راهبرد  ، تالش خواهند   كرد   تا از 
طريق برانگيختن احساسات عمومي و اقد  ام به فعاليت هاي 
تحريك آميز طرفد  اران نقض برجام، احتمال نقض برجام 

توسط ايران را افزايش د  هند  . 
ــه راهبرد   اصلي د  ولت كاهش  به همين د  ليل است ك
ــاي  ــري و رفتاره ــراي افراطي گ ــي ب ــاي د  اخل زمينه ه
تحريك آميز است؛ هر چند   اين سياست همراهي و همد  لي 
ــد  م تحريك آنان را به د  نبال  ــت با مخالفان برجام و ع د  ول
د  ارد   و اين امر ممكن است بخشي از پايگاه هاي اجتماعي 

د  ولت را د  لسرد   كند  . 

 سناريو  سناريو 2- امريكا پليس بد  : سخت گيري بر ايران- امريكا پليس بد  : سخت گيري بر ايران
ــو آن است كه «كنترل  فرض اصلي د  ر اين سناري
ايران تنها از طريق سخت گيري بر ايران و سوق د  اد  ن 
ــار محافظه كارانه امكان پذير است». به  او به سوي رفت
اين ترتيب د  ولت ترامپ اين فرض را د  ارد   كه هر چقد  ر 
ــود  ؛ رفتار ايران كنترل پذيرتر  بر ايران سخت گيري ش
خواهد   بود  . د  ر اين سناريو امريكا تمايلي به نقض برجام 
ند  ارد   اما فرض راهبرد  ي امريكا آن است كه د  ر صورت 
ــران ممكن است بد  ون  ــود   يك پليس بد  ، اي عد  م وج
ــه فعاليت خود   د  ر  ــه به افزايش قد  رت و حيط مالحظ
منطقه و جهان بپرد  ازد  . به اين ترتيب ايجاد   يك فضاي 
خوف و رجا مي تواند   اصلي ترين سازوكار تنظيم رفتار 

د  ر د  وران برجام باشد  . 
ــا سياست متفاوتي از اروپا د  ر  به اين ترتيب امريك
ــال ايران خواهد   د  اشت. د  ر اين تقسيم نقش امريكا  قب
اساسا نقش پليس بد   د  ر د  نيا را ايفا مي كند  . اين نقش 
ــل و كشورهاي عرب  ــي مانند   اسرايي توسط بازيگران

تقويت مي شود  . 
ــاه برد  ن به بلوف هاي سياسي يك راهبرد   جد  ي  پن
ــود  . امريكا تالش  ــراي كنترل ايران خواهد   ب ترامپ ب
د  ارد   تا «ايران بپذيرد   كه هميشه گزينه حمله نظامي 
روي ميز است.» اين سياست مشابه با سياست د  وران 
ــام توسط نيكسون  ــگ سرد   و حتي جنگ با ويتن جن
ــور د  ر آن  ــن مشاور رييس جمه ــاد  ه شد  . هالد  م استف
روزگار مي نويسد  ، كه نيكسون به او گفته است: «باب، 
ــه مي نامم، من مي خواهم  ــن آن را نظريه مرد   د  يوان م
ــن به نقطه يي رسيد  ه ام  ويتنام شمالي ها باور كنند   م
ــه ممكن است براي توقف جنگ به هر كاري د  ست  ك
بزنم. به گوششان مي رسانيم كه به خاطر خد  ا، مي د  انيد   
ــي او عصباني  ــم است. وقت ــون نگران كمونيس نيكس
ــد  ، نمي توانيم  ــش روي شستي هسته يي باش و د  ست

جلويش را بگيريم». 
ــاس همين د  يد  گاه است كه امريكا مي خواهد    براس
ــرد   د  يوانه است!» به اين  ــران بايد   بپذيرد   كه آن م «اي
ــن گزاره  ــه تاييد   كنند  ه اي ــار ايران ك ــب هر رفت ترتي
ــار را تقويت مي كند  . از  ــرور زمان اين رفت باشد  ؛ به م
ــار امريكا را د  ر اين سناريو  سوي د  يگر كساني كه رفت
ــد   كه هرگونه عقب نشيني  ــل مي كنند  ؛ باور د  ارن تحلي
ــد  ه اين گزاره است. به اين  ايران به معناي تقويت كنن
ــي از اين سناريو  ــي د  ر ايران با آگاه ــب گروه هاي ترتي

ــد  ك عقب نشيني ند  اشته باشند  .  تالش مي كنند   تا ان
ــت كه «فشار امريكا هيچ نقطه  آنها باور خواهند   د  اش
توقفي ند  ارد   و فشار را بر ايران اد  امه خواهد   د  اد  .» اد  امه 
آزمايش هاي موشكي يا كنش هاي نماد  ين د  ر تقابل با 

امريكا د  ر اين سناريو مشروعيت مي يابد  . 

 سناريو  سناريو 3: ايران كليد   منطقه: حل چالش خاورميانه: ايران كليد   منطقه: حل چالش خاورميانه
ــت كه «پاشنه  ــن سناريو آن اس ــرض اصلي د  ر اي ف
آشيل امريكا د  ر سياست خارجي مساله خاورميانه است. 
خاورميانه بايد   يك  بار و براي هميشه بازآرايي شود  ». حل 
پايد  ار مساله خاورميانه به معناي تغيير 1) وضعيت و 2) 

رفتار بازيگران اصلي د  ر اين منطقه خواهد   بود  . 
اگرچه منطقه خاورميانه د  ر د  وران كاهش قيمت نفت 
ــش د  رآمد  هاي نفتي، نمي تواند   منطقه يي مهم به  و كاه
اند  ازه گذشته باشد  ، اما فقد  ان حضور امريكا د  ر اين منطقه 
ــه معناي خالي كرد  ن زمين بازي براي رقيب راهبرد  ي  ب
ــه واسطه عوامل  ــت. روسيه ب ــي روسيه اس امريكا يعن
متعد  د  ي د  ر سال هاي اخير، بخش عمد  ه يي قد  رت خود   را 
از طريق بازيگري د  ر اين منطقه كسب كرد  ه است. ايجاد   
اتحاد  ها و همكاري هاي راهبرد  ي د  ر خصوص موضوعات 
ــا موضوعات مربوط  ــف، از مسائل امنيتي گرفته ت مختل
ــه انرژي، اين كشور را د  ر جايگاه غيرقابل مقايسه يي با  ب

امريكا قرار د  هد  . 
به اين ترتيب امريكا تالش خواهد   كرد   تا اوال از ميزان 
ــد   و ثانيا به يك تقسيم كار  ــوذ ايران د  ر منطقه بكاه نف
منطقه يي با بازيگران اصلي د  ست يابد  . تقسيم كار با 1) 
ــه و 3) عربستان د  ر منطقه بيش از هر  روسيه، 2) تركي
ــاد   يك توازن منطقه يي و مهارهاي  عاملي متكي بر ايج

چند  گانه است. 
د  ر اين وضعيت گام كليد  ي كاهش مناطق تحت نفوذ 
ــران از بازيگري د  ر منطقه است. از آنجا  ايران و حذف اي
كه امريكا مي د  اند   هر نوع مد  اخله امريكا د  ر مناطق تحت 
ــران و اقد  ام متقابل ايران  نفوذ ايران منجر به تحريك اي
ــا احتمال نبرد   نامتقارن و  ــد   شد  ؛ لذا تالش د  ارد   ت خواه
ــي د  ر امريكا را به كمينه ميزان ممكن رساند  . شايد    ناامن
ــران و كشورهاي د  اراي نفوذ  ــد  م صد  ور رواد  يد   براي اي ع
ايران رفتار پيش د  ستانه امريكا د  ر اين منطق بود  ه است. 
افزايش فشارها بر سپاه پاسد  اران انقالب اسالمي گام د  وم 
د  ر اين كاهش احتمال است. د  ر مقابل تقويت عربستان 
ــت بازبيني قد  رت منطقه يي كه د  ر د  وران د  اعش  د  ر جه

ــه كاهش رفته بود  ؛ به  ــه  واسطه شكست د  اعش رو ب و ب
ــري مي شود  . اين امر از طريق ايجاد    صورت موازي پيگي
ــد   فعاليت هاي اقليم كرد  ستان  مساله هاي جد  يد  ي مانن
ــه را وارد   مسائل جد  يد  ي كند  ؛ تا  ــد   ايران و تركي مي توان
قلمرو فعاليت هاي منطقه يي ايران به سمت مرزهاي اين 

كشور بازگرد  د  . 

 سناريو  سناريو 4- الگوي برجام: حل مساله ايران- - الگوي برجام: حل مساله ايران- 
امريكاامريكا

فرض اصلي د  ر اين سناريو آن است كه «برجام نشان 
ــت د  ستيابي به يك توافق جهاني را د  ارد  .  د  اد   ايران ظرفي
ــا بايد   بر همين اساس رفتار كند  : 1) فشار بر ايران،  امريك
2) نشاند  ن آن بر سر ميز مذاكره و 3) د  ستيابي به توافق 

ايران- امريكا». 
امريكا از برجام ياد   گرفته است كه مد  ل برجام، مد  لي 
قابل تكرار براي ساير موضوعات و ازجمله موضوع ايران- 
امريكاست. به اين ترتيب د  ر گام نخست بايد   فشار بر ايران 
ــراه با استفاد  ه از  ــش يابد  . اين افزايش فشار بايد   هم افزاي
ــراي ايران نيز باشد  . به اين ترتيب  منافع اروپايي برجام ب
فشار بر ايران از طريق رفتار مستقل امريكا از ساير اعضاي 

برجام خواهد   بود  . 
د  ر اين وضعيت امريكا نه تنها به هيچ عنوان برهم زنند  ه 
ــورت غيرمستقيم و د  ر  ــه به ص ــام نخواهد   بود  ؛ بلك برج
ــد   تا ايران از  ــان سياست خارجي تالش مي كن نيمه پنه
ــاد  ه كند   كه به  طور  ــاي موجود   د  ر برجام استف ظرفيت ه
همزمان از يك طرف هم به برجام متعهد   بود   و هم فشار بر 
ايران را افزايش د  اد  ؛ و از طرف د  يگر ايران پاد  اش مذاكره و 

ورود   به فرآيند   توافق را به صورت محد  ود   بچشد  . 
د  ر گام د  وم ايران بايد   بپذيرد   كه ترامپ تاجر است! بر 
خالف تصوير ترامپ د  يوانه، د  ر اين سناريو ترامپ تاجري 
ــه مي شود   كه اهل مذاكره و بد  ه- بستان است. به اين  ارائ
ترتيب موضوع گفت وگوي مستقيم ايران-امريكا به عنوان 

گزينه يي پيش روي ايران روي ميز قرار گيرد  . 
ــره از طريق كسب  ــراي ورود   به مذاك ــار د  اخلي ب فش
ــد  . د  ر اين سناريو  ــش مي ياب ــد  ود   برجام افزاي منافع مح
ــاي اروپايي و ايجاد    ــاي خارجي كشوره سرمايه گذاري ه
ــران مي تواند    ــان اروپا و اي ــرد   مي ــاي الزم برد  -ب زمينه ه
چشم اند  از مناسبي از مذاكره مستقيم ايران- امريكا ايجاد   
كند  . اين عوامل زمينه هاي الزم براي گفت وگو و د  يپلماسي 

از طريق مذاكره مستقيم را فراهم خواهد   آورد  . 
ــه صورت متقابل گروه هايي د  ر د  اخل ايران نيز كه از  ب
ــالش خواهد   كرد   تا به صورت  برجام ناخشنود   هستند  ، ت
ــوازي زمينه هاي شكست برجام را فراهم كنند  . ترس از  م
موفقيت برجام مي تواند   د  ر اد  امه مذاكره با امريكا را مشروع 
كند   و همين امر مي تواند   انگيزه مناسبي براي مانع گذاري 

د  ر مقابل برجام شود  . 

 سناريو  سناريو 5- ناثباتي د  ر ايران- ناثباتي د  ر ايران
ــه «برآورد    ــو آن است ك ــي د  ر اين سناري ــرض اصل ف
راهبرد  ي امريكا ناثباتي د  ر آيند  ه ايران است.» اين ناثباتي 
تنها برآورد   اكتشافي نيست؛ بلكه تجويز راهبرد  ي امريكا 
نيز هست. راهبرد   براند  ازي برآمد  ه از اين پيش فرض است 
كه برجام بايد   نيمه  جان اد  امه يابد  . هر نوع موفقيت برجام 
يعني شكست سناريو براند  ازي. به اين ترتيب حفظ برجام 
د  ر عين عد  م موفقيت برجام يك راهبرد   اصلي خواهد   بود  . 
ــن سناريو آن است كه هر ناثباتي  مشكل اصلي د  ر اي
ــران منجر به ناثباتي د  ر منطقه و جهان خواهد   شد  .  د  ر اي
به همين د  ليل يافتن متحد  اني د  ر ميان همسايگان ايران از 

ميزان اين ريسك خواهد   كاست. 

مقايسه راهبرد  يمقايسه راهبرد  ي
ــه  ــت ك ــاري آن اس ــاي سناريونگ ــي از ويژگي ه يك
سناريوهاي توليد   شد  ه با همد  يگر ناسازگار هستند  . د  ر اين 
ــا موضع گيري اياالت متحد  ه د  ر مورد   موضوعات  سناريوه
ــي از جنبه هاي د  اراي  ــت. د  ر جد  ول زير برخ مختلف اس
تمايز آمد  ه است. شواهد   آيند  ه نشان خواهد   د  اد   كه امريكا 
ــازي مي كند  .  ــك از سناريوهاي 5گانه فوق ب ــد  ام ي د  ر ك
ــي مختلف و د  ر نتيجه  ــي كه براي ايران معان سناريوهاي

واكنش هاي متنوعي خواهد   د  اشت. 

سناريو بازگشت به پيشابرجام پليس بد  ايران كليد  منطقه الگوى برجام براند ازى
موضع آمريكا د ر مقابل برجام لغو برجام حفظ برجام معامله براى حفظ برجام منفعت اروپايى برجام بى اثر كرد ن برجام

تاكتيك هاى آمريكا تحريك ايران به نقض برجام فشار سياسى به ايران تقويت شركاي منطقه اى آمريكا تصوير آمريكاى قابل مذاكره ايجاد  مسائل (ايذايى) منطقه اى جد يد 
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گزارشمركزپژوهشهايمجلسدرخصوصبروزسيلوخسارتهايآندركشورنشانميدهد

ضرورت اصالح ساختار مديريتي سيالب
مركز پژوهش هاي مجلس د ر گزارشي به بررسي سيل 
د ر ايران پرد اخت و خسارت هاي باالي آن را ناشي از. عامل 

نبود  مد ير يت بحران د ر برخورد  با سيل د انست. 
د ر اي��ن گ��زارش آمد ه اس��ت كه د ر س��ال هاي اخير 
به د ليل حاكم بود ن پد يد ه تغيير اقليم و برخي فعاليت ها 
و د خالت هاي نامطلوب انسان د ر طبيعت، تناوب، شد ت و 
خسارات سيل هاي به وقوع پيوسته د ر كشور افزايش يافته 
است. به ويژه د ر س��ال هاي 1394 و 1395 اغلب مناطق 
كشور با سيل هاي شد يد  و مخربي مواجه بود ه اند . د ر حالي 
كه د ر س��ال 1393، تنها 4 س��يل با بارش بيشتر از 100 
ميليمتر د ر كش��ور ثبت شد ه اس��ت، اين رقم براي سال 
1394، برابر 29 سيل و براي سال 1395، برابر 31 سيل 
بود ه اس��ت. بررسي آمار مربوطه نشان مي د هد  كه استان 
مازن��د ران با 56 س��يل د ر فاصله بين س��ال هاي 1390-

1395 س��يل خيزترين اس��تان كش��ور بود ه و بعد  از آن، 
گيالن با 22 سيل، بوشهر با 16 سيل، لرستان با 15 سيل 
و كرمانشاه با 11 سيل د ر مقام هاي بعد ي قرار د ارند . د ر اثر 
سيل هاي به وقوع پيوسته د ر سال 1394، تعد اد  55 نفر و 
د ر سال 1395 تعد اد  57 نفر جان خود  را از د ست د اد ه اند . 
عالوه بر تلفات جاني، خس��ارات مالي زياد ي نيز به كشور 
وارد  ش��د ه است كه اغلب شامل تخريب منازل مسكوني، 
تاسيسات شهري و جاد ه ها و راه هاي مواصالتي بود ه است. 
جهت كنترل و مهار س��يالب از روش هاي س��ازهاي 
و غيرسازهاي استفاد ه مي ش��ود  كه د ر كشور ايران اغلب 
راهكاره��ا از نوع س��ازهاي ب��ود ه و با وج��ود  كمتر بود ن 
هزينه و كارآيي بيش��تر روش هاي غيرس��ازه يي ازجمله 
عملي��ات آبخي��زد اري و مد يريت حوضه و س��امانه هاي 
پيش بيني و هشد ار س��يل، اين روش ها د ر كشور توسعه 
چند اني نيافته اند . بررسي تجارب كشورهاي مختلف د نيا 
نيز نش��ان مي د هد  كه اغلب كش��ورها به سمت استفاد ه 
از روش ه��اي غيرس��ازهاي و به خص��وص سيس��تم هاي 
پيش بيني و هشد ار سيل پيش مي روند  و د ر آن كشورها 
اساس مد يريت سيالب بر مد يريت ريسك استوار است. د ر 
كشورهاي پيشرفت هاي مانند  كاناد ا، اياالت متحد ه آمريكا 
و كش��ورهاي اروپايي، سامانه هاي هشد ار سيل پيشرفت 
بس��يار زياد ي كرد ه و با پيش بيني به موقع زمان و شد ت 
وقوع سيالب، اقد امات موثري د ر زمينه مد يريت و كنترل 
س��يل انجام د اد ه اند  و خس��ارات و تلفات ناشي از آن را به 
حد اقل رس��انيد ه اند . همچنين كشورهاي د ر حال توسعه 
جنوب شرق آسيا، مانند  بنگالد ش، هند  و ژاپن نيز ازجمله 
سيل خيزترين كشورها هستند  كه با راه اند ازي سيستم هاي 
پيش بيني س��يل، اقد ام��ات موثري د ر زمين��ه كنترل و 
مد يريت س��يالب انجام د اد ه اند . اغلب سيل هاي به وقوع 
پيوس��ته د ر كشور ايران از نوع ناگهاني و رود خانه يي بود ه 
و بنابراين مد يريت و س��اماند هي رود خانه ها، نقش بسيار 
مهمي د ر مد يريت و كاهش خسارات سيل خواهد  د اشت. 
با وجود  فعاليت هاي انجام ش��د ه د ر راس��تاي آزاد سازي 
حري��م و بس��تر رود خانه ها، همچنان ساخت وس��ازها د ر 
مناطق ممنوعه اد امه د اشته و د ر بسياري از موارد  برخورد  
قاطع با متصرفين صورت نمي پذيرد  كه اين موضوع، خود  
زمينه ساز افزايش خسارات و تلفات ناشي از سيل خواهد  
بود . با توجه به نقش نهاد هاي مختلف د ر مد يريت سيالب، 
الزم است كه تمامي د ستگاه ها با برنامه واحد  و هماهنگ 
و د ر قالب برنامه مد يريت جامع س��يالب اقد امات خود  را 
د ر زمين��ه كنترل، مهار و مقابله با س��يالب انجام د هند ، 
چراكه با توجه به پيش بيني اد امه روند  پد يد ه تغيير اقليم و 
همچنين افزايش د خالت هاي انسان د ر طبيعت، اكثر نقاط 
كشور با سيالب هاي مخرب و تلفات و خسارت هاي ناشي 

از آن مواجه خواهند  شد . 

پديدههاياقليمي
بنا بر اين گزارش،  شرايط اقليمي ايران و غيريكنواخت 
بود ن توزيع زماني و مكاني بارش ها د ر كش��ور، باعث بروز 
س��يل هاي مخرب د ر فصول مختلف س��ال و وارد  شد ن 
خس��ارات فراوان د ر مناطق مختلف كشور مي شود . واقع 
ش��د ن ايران د ر اقليم مد يترانه يي باعث ش��د ه اس��ت كه 
ريزش هاي جوي اغلب به صورت ناگهاني و د ر مد ت زمان 
كوتاهي اتفاق بيفتد . با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي 
كشور و آب و هواي خشك و نيمه خشك، استفاد ه بهينه 
از اين ريزش هاي جوي بسيار حائز اهميت است. د ر اغلب 
مناطق، ساخت وس��ازهاي غيراصولي و استفاد ه بي رويه از 
طبيعت موجب شد ه اس��ت تا بخش اعظمي از باران، د ر 
س��طح زمين جاري ش��د ه و ضمن وارد  كرد ن خس��ارات 
مال��ي و جاني و عد م تغذيه س��فره هاي زيرزميني، بد ون 
هيچگونه اس��تفاد ه يي از د سترس خارج شود . وقوع سيل 
د ر هر نقطه يي از كش��ور محتمل بود ه و تقريبا تمام نقاط 
كش��ور، برخي مواقع از اين پد يد ه متاثر مي ش��وند . البته 
نوع و مش��خصات س��يالب د ر مناطق مختلف، متفاوت 
اس��ت. به عنوان مثال د ر مناطق ش��مالي كشور با وجود  
رود خانه هاي با طول كوتاه و ش��يب تن��د ، اغلب تلفات و 
خسارات س��يل زياد  بود ه د ر حالي كه د ر مناطق جنوبي 
اغلب سيالب ها، تد ريجي و ناشي از بارش هاي سنگين د ر 
باالد ست رود خانه ها است و تلفات جاني كم، اما خسارات 
بس��يار باالي اراضي كش��اورزي، مسكوني و صنعتي را به 
همراه د ارد . آمار و اطالعات موجود  نش��ان مي د هد  كه د ر 
س��ال هاي اخير، تناوب، شد ت و خرابي هاي سيالب هايي 
ك��ه د ر برخي نق��اط جهان و ازجمله كش��ور ايران اتفاق 
مي افت��د ، رو به افزايش اس��ت و د لي��ل اصلي آن نيز گرم 
شد ن جهاني جو و تغيير اقليم عنوان مي شود . البته بايد  د ر 
نظر د اشت از عواقب پد يد ه تغيير اقليم رخد اد  پد يد ه هاي 
حد ي هواشناسي است بد ين معنا كه همانطور كه فراواني 
وقوع د وره هاي خشك و خشكسالي ها د ر اثر پد يد ه تغيير 
اقليم افزايش مي يابد ، به همان نس��بت نيز تغيير الگوي 
بارش به ش��كل بارش هاي سيل آس��ا و د ر زمان نامناسب 
نيز افزايش مي يابد . د ر ايران نيز با توجه به افزايش فراواني 
وقوع سيالب ها، همه ساله د ر قوانين بود جه اعتبارات قابل 
توجهي به منظور بازس��ازي مناطق س��يل زد ه و كمك به 

سيل زد گان پيش بيني مي شود . 

مهمترينداليلتشديدخساراتسيلدركشور
د ر گ��زارش مركز پژوهش هاي مجلس آمد ه اس��ت كه، 
علت وقوع سيل د ر رود خانه ها و مسيل هاي كشور، بارش هاي 
ش��د يد  و مد اوم د ر حوضه هاي آبريز مناطق سيل گرفته و 
باالد ست آنهاست. اما برخي اقد امات و عوامل، باعث تشد يد  

خسارات سيل مي شوند  كه د ر زير به آنها اشاره مي شود . 
- د خل و تصرف غيرمجاز د ر بس��تر و حريم رود خانه 
و مس��يل ها كه مطابق قانون توزيع عاد النه آب د ر اختيار 

وزارت ني��رو بود ه و معم��وال با توجه به س��يالب با د وره 
برگش��ت 25 ساله تعيين مي ش��ود . تصرف مجرا و بستر 
رود خانه تقريبا د ر تمام سيل هاي حاد ثه ساز، عامل اصلي 

ايجاد  خسارت و تلفات انساني است. 
- تخري��ب منابع طبيعي و پوش��ش گياهي كه د ر اثر 
عوامل طبيعي ازجمله تغييرات اقليمي و خشكسالي هاي 
اخي��ر و همچنين عوامل انس��اني و د خ��ل و تصرف هاي 
غيرمجاز صورت گرفته اس��ت، از عوامل تشد يد  خسارت 
س��يل اس��ت. به د ليل كاهش پوش��ش گياهي د ر سطح 
حوضه ه��اي آبريز، ضريب نفوذپذيري زمين كاهش يافته 
و روان آب ناش��ي از بارش ها حتي تا 30 برابر، نس��بت به 
حالتي كه پوشش گياهي د ر سطح حوضه باشد  د ر برخي 
از حوضه هاي با شيب تند  و د اراي خاك هاي فرسايش پذير 
افزايش يافته اس��ت. اين امر باع��ث جابه جايي گل و الي 
زياد ي ش��د ه و قد رت سيالب را افزايش د اد ه و خسارات و 

تلفات را افزايش مي د هد . 

- احد اث سازه هاي تقاطعي مانند  پل ها و جاد ه ها بد ون 
د ر نظر گرفتن شرايط و مسير طبيعي رود خانه ها، منجر به 
كاهش و تغيير مس��ير عبور جريان و حتي انسد اد  مسير 
آنها مي شود . د ر سيل هاي اخير تلفات جاني زياد ي ناشي 
از قرار گرفتن خود روهاي عبوري د ر مس��ير جريان سيل 
اتفاق افتاد ه است كه ناش��ي از احد اث سازه هاي تقاطعي 

نامناسب بود ه است. 
- ناد يد ه گرفتن و عد م واكنش صحيح نسبت به هشد ارها 
و پيش بيني هاي صورت گرفته د ر رابطه با وقوع س��يالب از 

د يگر عوامل افزايش خسارات ناشي از اين پد يد ه است. 
- د ر برخ��ي موارد  تصميمات د يرهنگام يا نامناس��ب 
ازسوي د ستگاه هاي اجرايي ذيربط منجر به ايجاد  خسارات 
و تلفات فراوان ش��د ه اس��ت. نمونه ي��ي از تصميم گيري 
نامناس��ب د ر مواجهه با س��يالب هاي ش��د يد  مي توان به 
سيل فرورد ين ماه س��ال 1396 رود خانه د ز اشاره كرد  كه 
زمان بند ي نامناسب د ر تخليه حجم آب ورود ي به سد هاي 

منطقه، منجر به افزايش خس��ارات وارد ه د ر حوضه آبريز 
مربوطه شد . 

بررسيوضعيتسيلدركشور
اين گزارش با اشاره به اين نكته كه د ر سال هاي اخير، 
افزايش تعد اد  وقوع، حجم و ميزان خسارت ناشي از وقوع 
س��يل، د ر س��طح جهاني و ملي متاثر از عوامل گوناگوني 
ازجمله افزايش جمعيت، تغيير كاربري اراضي و توس��عه 
و افزايش مناطق مس��كوني بود ه است.، مي افزايد : افزايش 
س��طوح نفوذناپذير و تجاوز به حريم رود خانه ها و محد ود  
كرد ن ع��رض و مجراي عب��وري س��يل ها، رود خانه ها و 
آبراهه ه��اي طبيعي، آس��يب پذيري مناطق مس��كوني و 
تاسيسات شهري را د ر مقابل سيالب هاي شهري افزايش 
د اد ه اس��ت. به د لي��ل وج��ود  حساس��يت هاي اجتماعي، 
اقتصاد ي و سياسي، موضوع مد يريت سيالب و روش هاي 
كاهش خسارات وارد ه، اخيرا مورد  توجه مسووالن مرتبط 

قرار گرفته اس��ت. خسارات ناش��ي از سيالب را به صورت 
خالصه مي توان د ر جد ول 1 مشاهد ه كرد . 

خسارات محسوس و مستقيم ناشي از سيالب شامل 
موارد ي مانند  تلفات و ضايعات انساني، آبگرفتگي منازل و 
اماكن مسكوني و صنعتي، آبگرفتگي مزارع و از بين رفتن 
محصوالت كش��اورزي و تلفات د امي، تخريب تاسيسات 
زيربناي��ي نظي��ر جاد ه ها و پل ها و خط��وط انتقال برق و 
شبكه هاي آب و گاز، اين خسارات را با روش هاي مشخص 
مي توان كم��ي كرد  و د ر محاس��بات اقتص��اد ي مد نظر 
ق��رار مي گيرد . د ر جد ول 2 خس��ارات برخي از مهم ترين 
س��يل هاي كشور آورد ه شد ه است. آمار نشان مي د هد  كه 
ميزان خس��ارات ناشي از سيل د ر س��ال هاي اخير رو به 
افزايش بود ه و عواملي ازجمله ساخت وسازهاي غيرمجاز 
د ر حريم رود خانه ه��ا، تخريب منابع طبيعي و همچنين 
تغييرات اقليمي د ر اين خصوص نقش عمد ه يي د اش��ته 
اس��ت. بررسي ها نش��ان مي د هد  كه وقوع سيل د ر كشور 
يك پد يد ه فراگير بود ه و مناطق مختلف و متعد د ي را د ر 
مقاطع زماني مختلف د چار بحران كرد ه است. به خصوص 
اخيرا كه بسياري از مناطق كشور د رگير سيل هاي شد يد  
و مكرر بود ه اند . همچنين بررس��ي آمار سال هاي 1314 و 
1315 نشان مي د هد  كه تعد اد  و شد ت سيل هاي به وقوع 
پيوسته نسبت به سال هاي قبل از آن به صورت چشمگيري 
افزايش د اشته و طي اين سال ها، كشور متحمل تلفات و 
خس��ارات زياد ي شد ه اس��ت. جد ول 3 آمار مربوط به د و 

سال مذكور را نشان مي د هد . 

نتيجهگيريوپيشنهادها
بنا بر نتيجه گيري مرك��ز پژوهش هاي مجلس،  نتايج 
بررس��ي آمارها نش��ان مي د هد  د ر چند  سال اخير، شد ت 
و تع��د اد  وقوع پد يد ه س��يالب و خس��ارات جاني و مالي 
ناشي از آن د ر كش��ور د ر حال افزايش بود ه و لزوم تغيير 
اس��تراتژي هاي مد يريتي از مد يريت بح��ران به مد يريت 
ريسك جهت بهبود  وضعيت حال حاضر و كاهش تلفات 
و خس��ارات وارد ه به كش��ور احس��اس مي گ��رد د . امروزه 
روش هاي كاهش خس��ارت س��يالب با توجه به تجارب 
به د ست آمد ه د ر سال هاي اخير، تغيير يابد . د ر »همزيستي 
با س��يالب« و »مد يريت بهم پيوسته سيالب« به »مهار 
س��يالب« بايد  از نگرش مد يريت به هم پيوسته سيالب، 
توس��عه به هم پيوس��ته اراضي و منابع آب د ر يك حوضه 
آبريز د ر قالب مد يريت به هم پيوسته آب مد نظر است و د ر 
د يد گاه هم زيستي با سيالب توسعه روش هاي غيرسازه يي 
همراه با ارائه آموزش هاي الزم به مرد م جهت به كار بستن 
روش هاي زند گي با سيالب به نحوي كه كمترين خسارت 
به آنها وارد  ش��ود ، مد نظر اس��ت. د ر د و س��ال اخير 112 
نفر د ر كش��ور د ر اثر س��يل جان خود  را از د ست د اد ه اند  
و 45000 واحد  مس��كوني به طور كامل از بين رفته است. 
عالوه بر مشكالت و معضالت اجتماعي ناشي از مرگ ومير 
ناشي از س��يل، هرساله مبالغ زياد ي اعتبارات بايد  جهت 
بازسازي راه ها، شبكه هاي آبرساني، منازل مسكوني و ساير 
زيرساخت هاي شهري د رنظر گرفته شود . با توجه به اين 
موارد  اصالح ساختار مد يريتي سيالب د ر كشور، نخستين 
گام د ر جهت كاهش اين خسارات است. موضوع مد يريت 
سيالب، مبحثي فراسازماني و ملي است كه مسووليت آن 

متوجه نهاد ها و سازمان هاي مختلف است. 
طرح ها و راهكارهايي كه به منظور پيشگيري و كاهش 
خس��ارت سيل برنامه ريزي و اجرا مي ش��ود  د ر قالب د و 
بخش اقد امات س��ازه اي و غيرس��ازه يي تقس��يم بند ي 
مي ش��ود . د ر بخش اقد امات س��ازه يي، با احد اث س��د  و 
يا اص��الح و انحراف مس��ير رود خانه و برخ��ي اقد امات 
د يگر باعث د ور كرد ن س��يل از مناطق مسكوني شد ه و 
بد ين ترتيب خسارات سيل تقليل مي يابد . د ر روش هاي 
غيرسازه يي مانند  مد يريت حوضه هاي آبريز، پهنه بند ي 
سيالب د ش��ت و اعمال مقررات كارب��ري اراضي، ايجاد  
سيستم هاي هشد ار سيالب و اطالع رساني رخد اد  سيل 
پيش از وقوع آن و تهيه نظامنامه هاي عملياتي مد يريت 
بحران سيالب، با د ور كرد ن مرد م از مسير سيل )برعكس 
روش اول( و اجازه عبور س��يل از مناطق مورد  س��كونت 
باعث كاهش خس��ارات و تلفات ناشي از سيل مي شوند . 
اغل��ب راهكارهاي كنت��رل و مهار س��يالب د ر ايران از 
نوع اقد امات سازه يي اس��ت كه د ر برخي موارد  نيز عد م 
مد يري��ت صحيح، اين روش ها را ني��ز ناكارآمد  مي كند . 
روش هاي غيرس��ازه يي ازجمله فعاليت هاي آبخيزد اري 
و مد يريت حوضه و سيس��تم هاي هش��د ار سريع سيل، 
روش هاي غيرس��ازهاي بس��يار موثر و كارآمد ي جهت 
پيش آگاهي، كنترل و مقابله با س��يل و خطرات ناشي از 
آن هس��تند . اين روش ها د ر اكثر كشورهاي د نيا ازجمله 
كاناد ا، اياالت متحد ه آمريكا، ژاپن و هند  اجرايي ش��د ه و 
نقش بس��يار موثري د ر كاهش تلفات و خس��ارات سيل 
د اشته اند . اما د ر كشور ايران اين روش ها توسعه چند اني 
نيافته اند  و تا سطح مطلوب فاصله زياد ي د ارند . عالوه بر 
آن ع��د م نظارت بر تغيير كارب��ري اراضي به خصوص د ر 
اس��تان هاي ش��مالي كه د ر معرض س��يل هاي ناگهاني 
هستند ، به تشد يد  خسارات سيل د امن زد ه است. فقد ان 
قوانين كارآم��د  و د اراي ضمانت اجرايي د ر زمينه تغيير 
كاربري اراضي و همچنين ساخت وس��ازهاي غيراصولي 
د ر بس��تر و حريم رود خانه ه��ا ازجمله چالش هاي اصلي 

مد يريت و كنترل سيالب د ر كشور است. 
مجموع راهكارهاي مد يريتي س��ازهاي و غيرسازه يي 
كنترل س��يالب بايد  تح��ت مد يريتي جام��ع و با برنامه 
مش��خص عمل نمايد . پيش��نهاد هاي زي��ر جهت بهبود  

وضعيت و كاهش مخاطرات سيل ارائه مي گرد د : 
- اولويت د اد ن به اجراي برنامه مد يريت پيش��گيري، 

به جاي بازسازي تاسيسات و مناطق تخريب شد ه، 
- توسعه مد ل هاي منطقه يي پيش بيني هواشناسي د ر 

سطح كشور، 
- رعاي��ت مالحظ��ات زيس��ت محيطي د ر مد يريت و 

ساماند هي آبراهه ها و مسيل ها، 
- به كارگي��ري سيس��تم هاي پايش و هش��د ار محلي 
س��يالب مبتني بر اند ازه گيري به هنگام ب��ارش و جريان 

رود خانه و مجهز به سيستم هاي هشد ار سريع، 
- تعيين حد  و بستر و حريم رود خانه ها به عنوان يكي 
از روش هاي غيرسازه يي موثر د ر كاهش خسارات سيالب و 
برخورد  قاطع با متصرفين اراضي بستر و حريم رود خانه ها، 
- آگاه سازي مرد م د ر زمينه خطرات موجود  د ر مناطق 

خطرپذيري از سيل
- عد م صد ور مجوز ساخت وساز د ر مناطق خطرپذير، 

- گسترش فرهنگ بيمه سيل. 

فرسايشخاكايران
2.5برابردنيا

ميانگين فرس��ايش خاك د ر د نيا ساالنه حد ود  6 تن د ر 
هكتار است كه اين رقم د ر كشور ما 16.4تن ساالنه د ر هكتار 
است كه رقمي حد ود  2.5 برابر فرسايش نقاط د يگر د نياست. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علي طهماسبي 
معاون امور باغباني وزير جهاد  كش��اورزي، د ر حاشيه افتتاح 
د ومين نمايشگاه بين المللي باغباني د ر مورد  آخرين وضعيت 
توسعه بخش باغباني كش��ور با توجه به محد ود يت هاي آبي 
گفت: د ر برنامه شش��م توسعه احد اث 500هزار هكتار باغات 
د ر اراضي شيب د ار مصوب شد ه است كه بتوانيم گياهان مثمر 
و اقتص��اد ي مانند  د رختان، د رختچه ه��ا و گياهان د ارويي را 
د ر د س��تور كار قرار د هيم. وي افزود : حد ود  8 ميليون هكتار 
از اراضي شيب د ار كشور باالي 300 ميلي متر بارند گي د ارند  
و طبق مطالعات زي��اد ي كه د ر بخش هاي آبخيز د اريم، امور 
اراضي و وزارت جهاد  كشاورزي انجام شد ه بيشترين فرسايش 
خاك د ر ايران اس��ت كه با كشت د رخت د ر اراضي شيب د ار 
مي توانيم فرسايش را كاهش د هيم. معاون امور باغباني وزير 
جهاد  كشاورزي با اظهار تاسف از حجم باالي فرسايش خاك 
د ر كشور خاطرنش��ان كرد : ميانگين فرسايش خاك د ر د نيا 
س��االنه حد ود  6 تن د ر هكتار اس��ت كه اين رقم د ر كشور ما 
16.4 تن س��االنه د ر هكتار اس��ت كه رقمي حد ود  2.5 برابر 
فرسايش نقاط د يگر د نياس��ت. وي به مزاياي كشت گياهان 
د ر اراضي ش��يب د ار اشاره كرد  و گفت: اين اراضي با استفاد ه 
از آب باران يا به زبان د يگر آب سبز مي توانند  بيشترين بازد ه 
را د اشته باشند ، منتها تكنيك هاي كاشت خاص خود  را د ارند  
كه بايد  به كش��اورزان آموزش د اد ه شود . طهماسبي د ر مورد  
نگران��ي برخي ارگان ها د ر مورد  مصرف آب د ر اين اراضي هم 
تصريح كرد : اصالً منبع جد يد  آبي براي اين اراضي تخصيص 
د اد ه نمي شود  كه عد ه يي به آن حساسيت پيد ا كنند ، چرا كه 
ما با توجه به آب و هواي هر منطقه گياه مختص آن را كشت 
مي كنيم، به عنوان مثال د ر اراضي شيب د ار كرد ستان انواعي 
از انگور يا د ر كاش��مر خراس��ان جنگل باد ام توسعه مي يابد . 
معاون امور باغباني وزير جهاد  كش��اورزي همچنين د ر مورد  
ايجاد  باغ هاي زيرزميني د ر مناطق گرمس��يري مانند  بوشهر 
اظهار د اشت: د ر بوشهر باغ هاي زيرزميني ايجاد  مي شود  كه با 
حفر كانال هايي د ر زيرزمين د رختاني مانند  انگور كشت شد ه 
و به مرور اين د رختان خود  را به س��طح زمين مي رس��انند  و 
فرانسوي ها به عنوان يك كار فني و د رست هم براي مطالعه 
به ايران آمد ه اند . طهماسبي د ر مورد  اينكه آيا امكان راهكاري 
براي تكرار نش��د ن سرمازد گي باغات د ر فصل سرما كه سال 
گذش��ته نيز د ر باغات مركبات كشور رخ د اد ، گفت: بسته به 
نوع س��رما زد گي مي توان با استفاد ه از روش هاي نوين مقابله 
كرد ، چرا كه د و نوع سرمازد گي د اريم؛ يك نوع جبهه يي و يك 
نوع منطقه يي و تشعشعي كه نوع د وم قابل عالج و پيشگيري 
اس��ت. وي با توجه به سرمازد گي سال گذشته اظهار د اشت: 
طبق تجربه افراد  مسن تا به حال چنين سرمازد گي د ر كشور 
سابقه ند اشته است، چرا كه سرماي منفي 14د رجه د ر اوايل 
آذر كه پايد اري هم د اش��ته باشد ، بي س��ابقه بود ه است، چرا 
كه د ر اين زمان بافت د رختان س��بز و تازه است. معاون امور 
باغباني وزير جهاد  كشاورزي د ر مورد  راهكارهاي نوين مقابله 
با س��رمازد گي گفت: روش هايي مانند  ايجاد  مه، اس��تفاد ه از 
ماشين هاي مولد ، گرمازا و حتي هلي كوپتر مي تواند  جلو سرما 
را بگيرد  كه د ر همه جاي د نيا هم از آن استفاد ه مي كنند . د ر 
حاشيه اين نمايشگاه، معاون حجتي د ر پاسخ به اين سوال كه 
كش��اورزان جزو و خرد ه مالكان چگونه توانايي تامين چنين 
تجهيزاتي را د ارند ، اظهار د اشت: سال گذشته به د ليل وسعت 
سرمازد گي د ر استان هاي خراسان رضوي، جنوبي، گلستان، 
مازند ران، بخش��ي از گي��الن، زنجان، قزوي��ن، وزارت جهاد  
كش��اورزي توان پوشش اين مناطق به اين بزرگي را ند اشت، 
اما كش��اورزان مي توانند  از طريق س��ايت مكانيزاسيون وارد  
شد ه و از تسهيالت ارزان قيمت براي تامين چنين تجهيزاتي 

استفاد ه كنند . 

تحقيقاتكشاورزي
باچالشساختاريروبهروست

يك عضو ش��وراي عالي حفاظت محيط زيست كشور با 
بيان اينكه از نقش محوري بخش كشاورزي د ر توسعه كشور 
غفلت شد ه است، گفت: مركز ملي تحقيقات شوري مي تواند  
د ر حفظ و ارتقاي محيط زيس��ت و اقتصاد  كشاورزي نقش 

بسزايي را ايفا كند . 
به گزارش ايس��نا، محمد رض��ا تابش د ر بازد ي��د  از مركز 
ملي تحقيقات شوري با اش��اره به گسترد گي مناطق خشك 
و نيمه خشك كش��ور تصريح كرد : اين مركز ملي مي تواند  به 
عن��وان يكي از مهم ترين مراكز تحقيقاتي كش��ور د ر حفظ و 
ارتقاي محيط زيست و اقتصاد  كش��اورزي نقش بسزايي ايفا 
كند . البته بهره برد اري پاي��د ار از منابع آب و خاك د ر مناطق 
خش��ك، با اراضي و آب هاي شور و لب شور، رسالت مهم اين 
مركز اس��ت كه بايد  به نحو مطلوب انجام گيرد . وي د ر بخش 
د يگري از سخنانش با اشاره به اينكه از بخش كشاورزي و نقش 
آن د ر توسعه كشور غفلت شد ه است، گفت: امروز د ر بسياري 
از كش��ورها بخش كش��اورزي نه تنها به عنوان تامين كنند ه 
چرخه غذاي��ي بلكه مانند  بخش��ي تاثيرگذار د ر مناس��بات 
سياسي، اجتماعي و اقتصاد ي تلقي مي شود . اين مقام مسوول 
با بيان اينكه تقريبا تمام نقاط كش��ور نيازمند  بهره برد اري از 
خد م��ات و پژوهش هاي اي��ن مركز تحقيقاتي اس��ت، اظهار 
ك��رد : به د ليل اهميت اين مركز تامين منابع مالي و انس��اني 
و تجهيزات پژوهشي مورد  نياز آن بايد  وجهه همت مسووالن 
ملي و استاني باشد . وي افزود : د ر ايران سهم بخش كشاورزي 
د ر توليد  ناخالص د اخلي كم و حد ود  8.2 د رصد  است كه البته 
اين عد د  نيز متاثر از كاهش و افزايش س��اير بخش ها از جمله 
نفت و صنعت، د چار فراز و فرود  مي شود . اين عضو كميسيون 
برنامه، بود جه و محاس��بات مجلس با بيان اينكه د ر سال 95 
ارزش افزود ه بخش كش��اورزي به قيمت هاي ثابت س��ال 90 
حد ود  44هزار ميليارد  تومان برآورد  ش��د ه است، عنوان كرد : 
بخش كشاورزي تنها حد ود  پنج د رصد  از سرمايه گذاري سهم 
د ارد  كه اين رقم بسيار ناچيز است و طبق تكليف قانون برنامه 
ششم توسعه بايد  سهم سرمايه گذاري اين بخش به 15 د رصد  
افزايش يابد . عضو هيات امناي د انش��گاه يزد  اظهار كرد : انجام 
امور پژوهشي و تحقيقاتي د ر پيمود ن راه صحيح و جلوگيري 
از اتالف س��رمايه ها بس��يار تاثيرگذار اس��ت اما با وجود  اين 
تاثيرگذاري، پژوهش د ر همه حوزه ها به خصوص كش��اورزي 
با چالش هاي ساختاري و عملكرد ي جد ي روبرو است. تابش 
مش��كالت تامين مالي طرح هاي پژوهش��ي، كمب��ود  نيروي 
انساني، امنيت شغلي محققين و تفاوت باالي د ريافتي كاركنان 
شاغل د ر بخش هاي پژوهشي را از جمله بخشي از اين مسائل 
برشمرد  و با تشريح مشكالت اقتصاد ي د ر بعد  كالن و ملي، د ر 
عين حال خواستار توجه اولويت د ار به مراكز علمي و تحقيقاتي 
بخش كش��اورزي ش��د . وي همچنين پس از استماع گزارش 
د كتر »فرهاد  د هقاني« رييس مركز ملي تحقيقات شوري، طي 
تماس تلفني با معاون فني و امور زيربنايي و توليد ي سازمان 
برنامه و بود جه كشور خواستار رسيد گي به بخشي از مشكالت 
اين مركز شد  كه د كتر »حميد رضا عد ل« قول مساعد  پيگيري 

و تشكيل جلسه د ر اين خصوص را د اد . 

كشاورزي

جدول3.آمارتلفاتوخساراتسيلدرسالهاي1394و1395

تعدادسالرديف
متوفيان

تعدادواحدهايمسكوني
)نيازمندبازسازي(

تعدادواحدهايمسكوني
)نيازمندتعمير(

تسهيالت
پيشنهادي

اعتباربالعوض
پيشنهادي

اعتبارتملكداراييهاي
سرمايهاي)ميليونريال(

اعتبارهزينهاي
پيشنهادي)ميليونريال(

113945514.14534.7277.501.9101.302.2807.152.000585.874

213955730.46650.53815.652.6003.791.8537.866.500857.346
مأخذ: سازمان مد يريت بحران كشور، 1396. 

جدول1.خساراتناشيازسيلدربخشهايمختلف

بخشخسارترديف
خسارتنامحسوسخسارتغيرمستقيمخسارتمستقيمديده

مناطق مسكوني1

- هزينه هاي ايجاد  مسكن موقت
- پاكسازي منطقه مسكوني و احد اث مجد د 

- احياي سيستم خد ماتي
مانند  آب و برق

- احساس عد م امنيت
- آشفتگي هاي اجتماعي

- از بين رفتن كامل اراضي كشاورزيكشاورزي2
- از بين رفتن محصوالت زراعي و باغي

- هزينه احياي اراضي و راه ها
- هزينه عد م توليد  و يا تاخير د ر توليد 

- خسارات صنايع و خد مات وابسته

- فرسايش خاك
- ايجاد  عد م امنيت د ر سرمايه گذاري

تاسيسات زيربنايي3
كشاورزي

- تخريب انهار و شبكه هاي آبياري و زهكشي
- تخريب قنوات

- آسيب د يد گي ايستگاه هاي پمپاژ
- آسيب د يد گي سرريز سد  و بند  انحرافي

- هزينه اليروبي
- پر شد ن مخازن از رسوب- تاخير د ر آبياري اراضي و كاهش توليد 

- شيوع بيماري- تلفات د اميد امد اري4
- كاهش بازد هي محصوالت د امي

- ايجاد  عد م امنيت 
- اختالل د ر چرخه  زيست محيطي

صنعت5
- كارخانه ها

- ايستگاه هاي پست آب و برق
- ضايعات مربوط به مواد  اوليه

- ضايعات زيست محيطيكاهش توليد 

خد ماتي6

- خسارت به شبكه راه ها، پل ها و راه آهن
- تخريب ساختمان هاي خد مات عمومي

- تخريب خطوط انتقال نيرو و تلفن
- خسارت وارد ه به شبكه آب آشاميد ني

- اختالل د ر حمل ونقل
- احد اث راه هاي موقت

- پاكسازي راه ها
- ايجاد  رعب و وحشت

بهد اشتي7

- بازسازي واحد هاي بهد اشتي
- هزينه د رمان و واكسيناسيون

- هزينه حمل مجرومين
- احد اث د رمانگاه هاي اضطراري

- شيوع بيماري ها
- تلفات جاني
 -سالم سازي

- زيان هاي بلند مد ت بهد اشتي
- ضايعات رواني

زيست محيطي8

تغييرات شرايط فيزيكي
حوضه

 ايجاد  باتالق هاي جد يد 
 شيوع بيماري ها

- فرسايش خاك
- تغيير ويژگي هاي بيولوژيكي آب

- تغيير د ر زيستگاه هاي آبي
- باير شد ن زمين ها

- افزايش د بي اوج سيل هاي بعد ي
- مهاجرت روستاييان 
- از بين رفتن تاالب ها

جدول2.مشخصاتوتلفاتوخساراتتعداديازسيالبهايمخربدركشور

ميزانبارشسالوقوعمحلسيالبرديف
)ميليمتر(

مدتبارش
)ساعت(

دبيپيكسيالب
خساراتتلفات)نفر()مترمكعببرثانيه(

)ميلياردريال(
1366283347300757رود خانه گالبد ره تهران1
13779423300ماسوله2
1378451212833630رود خانه نكا و د اراب كال3
1380651250300رود خانه مشكين شهر ارد بيل4
1380450123017410610گلستان5
1381108464445220گلستان6
138810524120470قم7
1389260105110خراسان رضوي8
138990061160كرمان9
1000550ذوب يخچال علم كوه139035كالرد شت مازند ران10
139113605670مازند ران – بهشهر11
139260019040بوشهر12
139217/203964150كرمان13
13931400350345/5مازند ران – بهشهر14
1394250/514112340رود خانه كن د ر محد ود ه امامزاد ه د اوود 15

سرشاخه هاي رود خانه كرج د ر 16
139417/2102010200محد ود ه روستاي سيجان

13943251221211500مازند ران )سواد كوه( 17
13943287222008600ايالم18
1395183965700010530خوزستان19
1395181727753100ايالم20
1395216272300150لرستان21

مأخذ: گزارش جامع سيل، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزد اري، ارد يبهشت 1396. 
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ايرانشهر10
ايران ركورد دار باالترين 

آمارتلفات زلزله 
 در اي��ران به ط��ور متوس��ط س��االنه ح��دود
۲۰۰ زلزل��ه با ب��زرگاي بين ۴ ت��ا ۵، ۲۰ زلزله با 
بزرگاي ۵ تا ۶، ۲ زلزله با بزرگاي ۶ تا ۷ و در هر 
دهه ۲ زلزله با بزرگاي بيش از ۷ مورد انتظاربوده 
و ثبت مي ش��ود، در واق��ع ايران ب��ه عنوان يكي 
از كش��ورهاي زلزله خيز ش��ناخته شده است كه 

بيشترين قربانيان را هم در رابطه با زلزله دارد. 
ضم��ن اينكه ب��ه تازگ��ي زلزله يي ب��ه بزرگي 
۷.3 ريش��تر هم در كرمانش��اه رخ داده كه برخي 
صاحبنطران آن را بزرگ ترين زلزله س��ال ۲۰1۷ 
جهان مي دانند برهمين اس��اس و باتوجه به زلزله 
خي��ز بودن ايران، روزنامه تعادل گزارش��ي درباره 
گس��ل هاي فعال كش��ور و رابطه اين گس��ل ها با 

زلزله هاي رخ داده، منتشر مي كند. 
 حدود ۲هزار زلزله ساالنه با بزرگاي بين 3 تا 

۴ ريشتر در ايران رخ مي دهد. 
 طي 1۵ س��ال اخير زمين لرزه هاي مختلفي 
با ريش��تر هاي كم و زياد ايران را لرزانده است، به 
عنوان نمونه زلزله بم با بزرگي ۶.۵ ريشتر در سال 
13۸۲ رخ داد ك��ه در اثرآن ح��دود 3۰ هزار نفر 
كشته شدند تا زلزله مرداد ماه سال ۹1 آذربايجان 
ش��رقي با ب��زرگاي ۶.۴ كه شهرس��تان هاي اهر، 
ورزقان و هريس را لرزاند و 3۰۶ نفر كشته و بيش 
از ۵ ه��زار نفر مجروح و تلفات جاني و خس��ارات 

زيادي را به دنبال داشت. 
 زلزله ه��اي ب��ا بزرگ��ي كمت��ر از ۴ ريش��تر 
آسيب رس��ان نيس��تند، ام��ا مي توانن��د نش��انگر 
لرزه خيزي منطقه باش��ند و عمال روند لرزه خيزي 

در پيرامون گسل هاي منطقه را نشان مي دهند. 
 از نظر رخداد زمين ل��رزه مخرب، همه جاي 
دني��ا زلزل��ه با بزرگاي ۶ تا ۷ را ش��ديد و زلزله ۷ 
ت��ا ۸ را اصلي و زلزله بزرگ تر از ۸ را زلزله بزرگ 

مي نامند. 
 پارامترهاي��ي مانند فاصله نس��بت به گس��ل 
مسبب زمين لرزه، ش��رايط زمين شناسي و خاك 
س��اختگاه، توپوگراف��ي، س��طح آب زيرزميني و 
مهم تر از همه نوع ساخت و ساز و طراحي سازه و 
مصالح به كار رفته از پارامترهاي اساسي موثر در 
گستردگي تخريب ناشي از زمين لرزه ها هستند. 

 ميزان خطرپذيري ايران در مقابل زلزله 

 ب��ا توجه به زلزله هاي زيادي كه در ايران رخ 
مي دهد، بيش از ۸۰ درصد يا بيش��تر ش��هرهاي 

ايران در خطر زلزله هستند. 
 براس��اس آمار جمعيت ش��هرها در سال ۹۴، 
1۰ شهر جزو مهم ترين ش��هرهاي ايران شناخته 
ش��ده اند و ح��دود 1۵.3ميليون نف��ر از جمعيت 
ايران در داخل اين 1۰ شهر اول زندگي مي كنند. 
ازطرف ديگربرآورد مي شود كه حدود ۹.۹ميليون 
نفر در حاشيه همين 1۰ شهر اول ساكن هستند 
بنابراي��ن جمعيت��ي نزديك ۲۵ ميلي��ون نفر در 
داخل و حومه همين 1۰ ش��هر اول ايران زندگي 

مي كنند. 
نكت��ه مه��م اين اس��ت كه براس��اس نقش��ه 
پهنه بندي خطر نس��بي زلزله درايران در فهرست 
1۰ ش��هر اول، فقط شهر اصفهان است كه در رده 
خطر نسبي باالي زلزله قرار نمي گيرد،  بنابراين، با 
كسر جمعيت اصفهان و حومه، حدود ۲۲ ميليون 
نف��ر از جمعي��ت )حدود ۲۸ درص��د( از جمعيت 
ايران در س��ال ۹۴ در پهنه خطر نس��بي باال و در 
داخل و حومه ش��هرهاي اصلي و پرجمعيت ايران 

زندگي مي كنند. 
 مناطق خطرناك از نظر رخداد زمين لرزه در 
پيرامون گسل هاي فعال ايران هستند اين گسل ها 
بيشتر در نواحي مرز بين كوه ها و دشت هاي ايران 
ق��رار گرفته اند. در راس��تا و مرزهاي س��اختار در 
نواح��ي البرز، زاگ��رس، كپه داغ، اي��ران مركزي، 
حاشيه هاي كوير مركزي ايران، آذربايجان، لوت و 
مكران مهم ترين گسل هاي فعال ايران را مي توان 

مشاهده كرد. 
 ش��مال تنگه هرمز در بندرعب��اس به عنوان 
لرزه خيزترين نقطه ايران شناخته مي شود و دليل 
آن ميزان تغيير شكل پوسته در اين منطقه است. 
مناط��ق منتهي اليه جنوب غرب ايران در دش��ت 
خوزستان و حومه شهرهاي خرمشهر و آبادان هم 
به عنوان منطقه كم لرزه كشور محسوب مي شوند 
اين دو ش��هر در دشت خوزس��تان واقع شده اند و 
كمترين ميزان تغييرات ش��كل پوس��ته زمين در 

كشورمان در اين نواحي رخ مي دهد. 
 نواري به نام نوار س��نندج- س��يرجان وجود 
دارد كه ش��هرهاي س��نندج، گلپايگان، اصفهان و 
س��يرجان در آن قرار دارند و اين منطقه به عنوان 
منطقه يي آرام شناخته مي شود. در مقابل، تهران، 
تبريز، مش��هد، نيش��ابور، بيرجند، جيرفت، تربت 
حيدريه و كرمان شهرهايي هستند كه گسل هاي 

فعالي از نواحي پرجمعيت آنها عبور مي كند. 

 شرايط گسل هاي تهران
 س��ه گس��ل اصلي تهران عبارتند از: گس��ل 
شمال تهران و پهنه گسل هاي جنوب تهران يعني 

گسل كهريزك، گسل هاي ري و گسل ايوانكي. 
 براساس برآوردها، توان لرزه زدايي گسل شمال 

تهران به طول ۹۰ كيلومتر و تا ۷.۵ ريشتر است. 
 تهران گسل هاي فراواني دارد كه بزرگ ترين 

آنها در شمال و جنوب تهران فعال است. 
 آمارها نش��ان مي دهد، در پهنه شهري تهران 
كنوني و حومه آن مي توانيم هر ۵۰۰ سال زلزله يي 
با بزرگاي ۷ يا بزرگ تر انتظار داش��ته باشيم كه از 
آخرين رخداد هاي مهم در پيرامون تهران )اخرين 
رخداد مهم در حدود ۵۰ كيلومتري جنوب شرق 
تهران در 13۸۴ ميالدي در ورامين و در ش��مال 
ش��رق تهران در س��ال 1۸3۰ ميالدي رخ داده( 

زمان زيادي مي گذرد. 

گزارش

 شواهدي مشاهده نمي شود
علي بيت اللهي، رييس گروه زلزله شناس��ي مركز 
تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي درباره برخي 
پيش بيني ها مبني بر بزرگ ش��دن مقياس زلزله ها 
در گس��ل زاگرس به »تعادل« مي گويد: ش��واهدي 
براي تغيير رفتار گسل زاگرس از زلزله هاي كوچك 
مقياس به س��مت زلزله هاي بزرگ مقياس مشاهده 
نمي شود مگر زلزله شديدي كه يكشنبه شب هفته 

گذشته دركرمانشاه رخ داد. 
بيت الله��ي مي افزاي��د: براي اثبات ادع��ا درباره 
تغيير رفتار گس��ل زاگرس و اينكه زلزله هاي ايالت 
ل��رزه زمين س��اختي زاگرس كه از نوع متوس��ط و 
كوچك اس��ت به س��مت زلزله هاي ايران مركزي و 
الب��رز كه ب��ا بزرگي باال و رخداد كم اس��ت، عاليم 
و ش��واهد بس��ياري باي��د دركنار هم ق��رار بگيرند 
ك��ه هم اكنون چنين ش��واهدي ديده نمي ش��ود و 

مستنداتي براي تاييد چنين ادعايي وجود ندارد. 
او ادام��ه مي ده��د: زلزل��ه رخ داده در ازگل��ه 
كرمانشاه، زلزله نادري بود كه در سده هاي پيش از 
ميالد و پس از ميالد مس��يح هم از اين نوع زلزله ها 
در غرب كش��ور به ويژه در سرپل ذهاب در ليست 
زلزله تاريخ��ي وجود دارد و چني��ن زلزله هايي در 
سال هاي گذشته، سرپل ذهاب را ويران كرده است. 
البت��ه اين نوع زلزله ها دوره هاي بازگش��ت طوالني 
دارن��د و ممكن اس��ت چندين ده س��ال يا چندين 

صدسال براي وقوع چنين زلزله  يي،  زمان بگذرد. 
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه زلزله شناسي، 
خصوصيات ايالتي زاگرس اينگونه اس��ت كه اغلب 
زلزله ه��اي متوس��ط و كوچ��ك در اي��ن ايالت رخ 
مي ده��د، البته اين موضوع به اين معنا نيس��ت كه 
تاكن��ون زلزله هايي ب��زرگ مقي��اس در اين ايالت 
رخ نداده باش��د. پس هم اكنون كه پس از گذش��ت 
چندي��ن دهه،  زلزله يي با چنين ش��دتي روي داده 
اگر بر تغيير رفتار گس��ل تاكي��د داريم بايد داليل 
و ش��واهد غيرقابل انكاري در اين زمينه ارائه دهيم 
و تنه��ا وق��وع يك زلزله پس از گذش��ت س��ال ها 
نمي توان��د دلي��ل محكمي ب��راي تاييد اي��ن ادعا 
باش��د. زيرا با وقوع يك زلزل��ه نمي توان فرضيه يي 

را سازماندهي كرد. 
بيت اللهي درباره شواهدي كه نشان دهنده تغيير 
در رفتار گس��ل زاگرس باش��د، اظه��ار مي كند: در 
زلزله ه��اي ايران مركزي از جمل��ه زلزله بم و ديگر 
زلزله هاي��ي كه در زون مركزي ايران رخ مي دهد يا 
زلزله هايي كه در گسل البرز رخ داده ازجمله زلزله 
رودب��ار، بويين زهرا و آوج كه ب��ا بزرگي باال بودند، 
زلزله ه��اي اين ايالت ها در مقابل زلزله هاي گس��ل 
زاگرس زياد نيس��تند، اما اگ��ر زلزله هاي زاگرس را 
طي س��ال هاي گذشته مشاهده كنيم اغلب زلزله ها 
در مقياس متوسط و كوچك رخ داده اند و تعدادشان 
بيشتر از ايران مركزي و البرز است و شواهدي براي 
تاييد اين ادعا وجود ندارد، زيرا تغييري در مقياس 

زلزله هاي زاگرس روي نداده است. 

 رد فرضيه نزديكي به خط استوا 
رييس گروه زلزله شناس��ي مرك��ز تحقيقات راه، 
مس��كن و شهرس��ازي درباره ادعاي ديگري مبني 
ب��ر اينكه مقياس زلزله كش��ورهاي نزديك به خط 
استوا درحال افزايش است، مي گويد: مطالبي درباره 
چرخش زمي��ن و تاثير بر مقياس زلزله ها منتش��ر 
ش��ده است كه چندان قابل اس��تناد نيست. پس از 
زلزله رودب��ار، پس از زلزله هاي بزرگ، متوس��ط و 
تاثيرگ��ذار، با توجه به جو رواني ايجاد ش��ده ميان 
م��ردم و پذي��رش همگاني ب��راي درياف��ت اخبار 
نگران كننده، چنين شايعاتي بعد ازهر زلزله بزرگي 
رواج مي يابد درحالي كه براي چنين ادعاهايي نياز 

به ارائه مستندات است. 
او بيان مي كند: براي اثبات چنين ادعايي كه 
مقياس زلزله ها در حال افزايش اس��ت و احتمال 
افزايش مقياس زلزله هاي كشورهاي نزديك خط 
استوا بيشتر است بايد شواهدي علمي ارائه شود 
درحالي كه هيچ گونه مس��تنداتي در اين زمينه 
وج��ود ن��دارد و تاكنون چني��ن ادعاهايي اثبات 

نشده است. 
بيت اللهي معتقد است كه اثر كند شدن حركت 
دوراني زمين ب��ر افزايش مقياس زلزله ها مهم ترين 
سند ارائه شده از سوي چنين افرادي است درحالي 

كه در واقعيت، زلزله حاص��ل تنش هاي تكتونيكي 
دراليه هاي دروني در عمق هاي ۲۰،  3۰ كيلومتري 
اس��ت كه اليه هايي با ضخامت۲۰ ت��ا 3۰ كيلومتر 
و ط��ول ۵۰،  ۶۰ كيلومتر گس��يخته مي ش��ود كه 
چنين رويدادي نيازمند نيروي عظيمي اس��ت. زيرا 
شكس��تن س��نگ كوچك نيروي زيادي مي خواهد 
پس تصور كنيد كه شكس��تن اليه هاي س��نگي با 
ضخام��ت ۲۰كيلومت��ر و طول۵۰ ت��ا ۶۰ كيلومتر 
نيازمند نيروي بس��ياري در درون زمين اس��ت كه 
در اثرتنش ه��اي دروني زمي��ن رخ مي دهد كه اين 
موضوع با ش��ايعات ايجاد شده مرتبط نيست و پايه 

و اساس علمي ندارد. 
اين كارش��ناس ارشد حوزه زلزله شناسي تصريح 
مي كند: مي توان ادعاهاي بس��ياري را درباره وقوع 
زلزله ه��اي مختلف ارائه كرد اما موضوع اين اس��ت 
كه چنين اظهاراتي بر چه اس��اس و پايه يي مطرح 
مي شود و ش��واهد و مس��تندات تا چه ميزان قابل 
پيگي��ري و قانع كننده اس��ت و بايد اين س��وال از 
مطرح كنندگان چنين ادعاهايي پرس��يده شود كه 
افزايش مقياس زلزله چند ريشتر است و تاكيد آن 
ب��ر افزايش بزرگي مقياس زلزله ه��ا درآينده،  يعني 

چند سال ديگر؟ 
 بيت الله��ي اضاف��ه مي كن��د: با توجه ب��ه زلزله

۷.3 ريش��تري رخ داده در ازگل��ه كرمانش��اه، بازار 
شايعات درباره وقوع زلزله هاي بعدي مستعد است، 
اما نبايد به اين شايعات توجهي شود و تجربه نشان 
داده اس��ت كه پس از گذشت كمتر از يكماه ميزان 
شايعات هم به صورت قابل توجهي كاهش مي يابد. 

 تحريك گسل هاي اطراف؟
او درباره حركت يك گس��ل و القاي گسيختگي 
به گسل ديگر مي گويد: اين موضوع از نظر مكانيكي 
و تكتونيكي قابل فهم اس��ت،  اينكه در ناحيه يي كه 
يك س��ازوكار لرزه يي دارند و سيس��تم لرزه يي آنها 
به يكديگر متصل اس��ت )ايالت لرزه يي زاگرس كه 
س��ازوكار گس��ل ها نوع زلزله ها كم و بيش مش��ابه 
اس��ت( زماني ك��ه تنش��ي در يك بخ��ش ذخيره 
مي ش��ود و سپس رها مي ش��ود اين تنش مي تواند 
موجب القاي حركت به گس��ل ديگر ش��ود كه اين 
موض��وع را مي توان به  صورت پ��س لرزه هاي ايجاد 
ش��ده در گسلي ديگر مش��اهده كرد يعني زلزله يي 
دريك گسل روي داده و پس لرزه آن درگسل ديگر 

رخ دهد. 
بيت اللهي اظهار مي كند: حالت ديگري هم وجود 
دارد وآن ه��م اين اس��ت كه زلزل��ه رخ داده و پس 
لرزه هاي آن )درمورد زلزله كرمانش��اه تاكنون۸۰۰ 
پس لرزه كوچك، متوس��ط رخ داده اس��ت( موجب 
تخلي��ه ان��رژي و تنش دراليه ه��اي زمين رخ دهد 
و حال��ت آرامش به منطقه بازگ��ردد يعني نه تنها 
گس��ل ديگري تحريك نمي ش��ود بلكه تنش ها هم 
رهاي��ي مي يابند و خطرلرزه يي ب��راي مدت زيادي 
از مي��ان مي رود. او مي گويد: مكانيزم زلزله بس��يار 
پيچيده است به عنوان نمونه زلزله كرمانشاه در۲۰ 
كيلومت��ري عم��ق زمي��ن رخ داده اس��ت كه براي 
اندازه گيري تنش و جابه جايي در چنين عمق هايي 
وس��ايلي وج��ود ندارد و قابل دس��ترس نيس��ت و 
اظهارنظ��ر درباره چگونگ��ي حركت اليه هاي زمين 
بايد به ش��واهد س��طحي در اين زمينه رجوع شود. 
برهمين اس��اس ممكن اس��ت وقوع زلزل��ه، انرژي 
نهفت��ه در اليه هاي زمين را تخليه كند و از س��وي 
ديگر ممكن است كه موجب تحريك گسل ديگري 
شود و ادعا درباره اينكه پس از وقوع هر زلزله كدام 

يك از اين دو گزينه رخ مي دهد غير ممكن اس��ت 
زي��را بحث درباره عم��ق ۲۰،  3۰ كيلومتري زمين 
اس��ت اگرچه تجربه نش��ان داده اس��ت كه پس از 
وقوع زلزله هايي با مقياس باال، معموال منطقه دچار 

سكون لرزه يي مي شود و انرژي تخليه مي شود. 
بيت اللهي ادام��ه مي دهد: درصورت��ي كه وقوع 
زمين ل��رزه در گس��لي موج��ب القاي گس��يختگي 
درگسل ديگر شود در همان روزهاي نخستين انجام 
مي شود به عنوان نمونه اگر وقوع تنش در كرمانشاه 
به گسل ديگري القا ش��ده بود تاكنون شاهد وقوع 
زلزله درگس��ل هاي ديگر بوديم پس مي توان گفت 
كه پ��س از وقوع زلزله ش��اهد س��كون لرزه يي در 
اي��ن منطقه خواهيم بود البت��ه پس لرزه هاي زلزله 
كرمانش��اه يا هر زلزله ديگري ممكن است كه تا ۶ 
ماه آينده به طول انجامد اما پس لرزه هاي اصلي در 

همان روزهاي نخستين زلزله روي مي دهد. 
رييس گروه زلزله شناس��ي مرك��ز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرس��ازي مي افزايد: در روزهاي ابتدايي 
پس از زلزله كرمانش��اه، پس لرزه هاي بس��ياري با 
مقياس باال روي داد اما با گذش��ت زمان هم تعداد 
پ��س لرزه ها كاهش يافت و ه��م اينكه مقياس آنها 

كوچك تر شد. 
درب��اره  ش��ده  مط��رح  ش��ايعات  درب��اره  او 
تاثيرگس��يختگي زمين در گس��ل زاگرس به تهران 
كه درشرق اين گس��ل قراردارد، مي گويد: سيستم 
لرزه زمين س��اختي تهران در مرز بي��ن زون البرز 
و ايران مرك��زي قراردارد و ارتباط��ي با ايالت لرزه 
زمين ساختي زاگرس ندارد كه اگر تنشي در گسل 
زاگرس روي دهد شاهد القاي گسيختگي زمين در 
تهران باش��يم. زيرا گس��يختگي بايد در نوار همان 
گس��ل زاگ��رس روي دهد به عب��ارت ديگر ارتباط 
مي��ان زلزله كرمانش��اه و ته��ران تا اين ان��دازه به 
يكديگر مرتبط هس��تند كه زلزله كرمانشاه بر وقوع 

زلزله در ژاپن اثرگذار باشد. 
بيت الله��ي ب��ا رد دوب��اره ارتباط مي��ان زلزله 
كرمانش��اه با وقوع زلزله در تهران مي گويد: اگرچه 
زلزل��ه ازگله نمي توان��د باعث تحريك گس��ل هاي 
تهران شود اما بايد به اين نكته توجه كرد كه ايران 
منطقه يي لرزه خيز اس��ت و خطر ب��راي همه نقاط 
اي��ران وجود دارد، تاكنون3۲۰ گس��ل فعال بزرگ 
در كش��ور شناسايي شده اس��ت كه اگر گسل هاي 
كوچك و متوس��ط ه��م به آن افزوده ش��ود حجم 
گس��ل ها افزاي��ش چش��م گيري دارد در اين ميان 
پايتخت هم بيش از 3۰ گس��ل بزرگ، متوس��ط و 
كوچك دارد و تقريبا درهمه نقاط ايران گسل وجود 
دارد و دور شدن از يك گسل به معناي نزديكي به 
گس��ل ديگراس��ت، درواقع خطرزلزله در هرزمان و 

هرمكان در ايران وجود دارد. 

 گسل هاي تهران فعال هستند 
او درب��اره حجم و خطرپذيري گس��ل هاي تهران 
مي گويد: در تهران، گس��ل هاي فعال ش��ناخته شده 
بسياري وجود دارد به عنوان نمونه گسل شناخته شده 
اطراف تهران كه فعاليت لرزه يي بس��ياري هم داشته، 
گسل ُمشا است، عالوه بر آن گسل شمال تهران است 
كه اين گس��ل، آبرفت هاي جوان و تازه را قطع كرده 
اس��ت و هم اكنون گس��يختگي هايي را هم در گسل 
شمال تهران شاهد هستيم كه نشان از وقوع زلزله هاي 
مهيب در تهران قديم دارد كه درآن زمان ممكن است 
 جمعيتي وجود نداشته است زيرا پيش بيني مي شود 
كه اين گس��يختگي ها ب��ه 1۰ هزار س��ال پيش باز 
مي گردد و آثار آنها نش��انگر آن است كه گسل شمال 

تهران، گسل فعالي است. 
بيت اللهي تصريح مي كند: گس��ل ش��ناخته شده 
ديگر تهران، گسل پرديسان است كه بين اتوبان همت 
و حكيم قرار دارد كه از غرب به ش��رق تهران كشيده 
شده است و گسل نهان پايتخت كه نشانه يي از وجود 
آن در سطح زمين ديده نمي شود، از جمله گسل هاي 
لرزه زاي مهم محسوب مي شود، گسل شمال و جنوب 
ري هم گس��ل هاي ش��ناخته يي ش��ده يي است كه 
زلزله هاي بزرگ و شديدي هم به آن نسبت داده شده 
است و در اثر وقوع زلزله در شهرري در سال هاي دور، 

اين شهر به صورت كلي ويران شده است. 
به گفته اين كارش��ناس ارشد حوزه زلزله شناسي، 
گس��ل هاي نياوران، داووديه و... كوچك تر هس��تند، 
 نقش��ه يي كه به عنوان حرايم گسل هاي تهران تهيه 

شده است نشانگر آن است كه مساحتي نزديك به ۵۵ 
كيلومتر مربع از خاك تهران را دربرمي گيرند. 

او درب��اره تاثير وقوع تنش دريكي از گس��ل هاي 
تهران و القاي گسيختگي به گسل هاي ديگر مي گويد: 
وقوع زلزله يي بزرگ درهر كدام از گس��ل هاي تهران 
به قدري ويرانگر اس��ت كه همان زلزل��ه براي ايجاد 
خرابي گسترده در تهران كافي است و نيازي به القاي 
گسيختگي به ساير گس��ل ها براي ويراني نيست، در 
مقياس شهر تهران اگر زلزله يي رخ دهد بطور معمول 
بايد منطقه از تنش و انرژي خالي شود و احتمال القا 

زمين لرزه بسيار كم است. 
بيت الله��ي مي افزاي��د: درصورتي ك��ه زلزله يي به 
بزرگي زلزله س��رپل ذهاب درحوالي تهران رخ مي داد 
ويراني بيشتري را شاهد بوديم ضمن اينكه قابل تصور 
نيس��ت كه با توجه به آمادگي، روش هاي پيشگيري 
و... بتوان اقدام مناسبي در تهران انجام داد،  در واقع با 
وجود آنكه بر اهميت پيشگيري و فرهنگ سازي براي 
مقابله با زلزله تاكيد مي ش��ود، اما تاكنون اقدام قابل 

توجهي در اين زمينه در پايتخت انجام نشده است. 

 زلزله كرمانشاه،  استثنا بوده است
ايران  بهرام عكاش��ه،  پدرعل��م زلزله شناس��ي 
درب��اره زلزله رخ داده در كرمانش��اه و تغيير رفتار 
گسل زاگرس به »تعادل« مي گويد: سلسله جبال 
زاگرس همواره زلزله خيز بوده اس��ت، زيرا ش��به 
جزيره عربس��تان به سمت ش��مال شرق حركت 
مي كند و در اين ميان عرض درياي سرخ همواره 
زيادتر مي شود، جنوب غرب عربستان منطقه مكه 
و مدينه زلزله خيز اس��ت. در حالي ش��مال شرق 
عربس��تان،  زلزله خيز نبوده و خليج فارس هم در 

اين زمره قرار مي گيرد. 
عكاشه ادامه مي دهد: اگر از اين منطقه به سمت 
شمال شرق حركت كنيم به اهواز و آبادان مي رسيم 
كه زلزله خيزي از اين منطقه شروع مي شود و تا مرز 
ايران و عراق ادامه مي يابد تا منطقه بندرعباس خط 
زلزله خيزي زاگرس اس��ت و اين نوار در اغلب موارد 

زلزله ۷ ريشتر و باالتر نداشته است. 
او ادام��ه مي ده��د: اين موضوع ب��ه معناي نبود 
زلزل��ه بزرگ مقياس در اين منطقه نيس��ت و زلزله 
كرمانش��اه يك استثنا اس��ت و زلزله هاي متوسط و 
كوچك ديگر قاعده هس��تند درواقع ممكن اس��ت 
در گس��ل زاگرس اتفاقاتي رخ داده باشد كه موجب 
وقوع زلزله ۷.3 ريش��تري در كرمانش��اه شده باشد 
ام��ا وقوع اين زلزله يك استثناس��ت چون وضعيت 

گسل ها پيچيده است. 

به گفته اين كارش��ناس ارش��د زلزله شناس��ي، 
رفتار گس��ل ها بسيار پيچيده اس��ت و دانشمندان 
زلزله شناسي هنوز نتوانس��ته اند رفتارگسل ها را به 
دقت تحليل و بررسي كنند اما با اين وجود مي توان 
گفت ك��ه زلزله رخ داده اس��تثنايي بوده كه قاعده 
نمي ش��ود و به علت وقوع عوامل خاص ايجادشده، 
 وقوع زلزله هاي باالي ۷ ريش��تر به گسل هاي البرز 
مربوط اس��ت و چنين ادعاي��ي را مبني بر افزايش 
مقياس زلزله ها را با يك رويداد نمي توان تاييد كرد. 
پدرعلم زلزله شناسي كشور اظهار مي كند: بيش 
از ۹۰ درصد مناطق كش��ور زلزله خيز هس��تند كه 
بايد براي مقابله با آن آماده باش��يم و دراين زمينه 
س��هل انگاري نكني��م و در اين زمينه كش��ورهايي 
مانند ژاپن،  روس��يه و چين را الگ��و قراردهيم و به 
تجربيات كشورهاي امريكاي جنوبي درمقابل زلزله 

اكتفا نكنيم. 
عكاش��ه مي گويد: تجربه نش��ان داده اس��ت كه 
وقوع زلزله ه��اي باالي ۵ ريش��تر در ايران همواره 

با كش��ته و زخمي همراه بوده اس��ت و اگر زلزله يي 
در پايتخت روي دهد شاهد فاجعه جهاني خواهيم 
بود، بايد ستاد بحران تهران فعال تر شود تادرصورت 
وقوع زلزله امكان كاهش تلفات وجود داشته باشد. 

 افزايش زلزله خيزي 
اين كارش��ناس ارش��د حوزه زلزله درباره افزايش 
مقياس زلزله هاي رخ داده دركشورهاي نزديك به خط 
اس��توا مي گويد: سيستم منظومه شمسي به گونه يي 
اس��ت كه اگر وضعيت سياره ها نسبت به زمين تغيير 
كند ممكن است وضعيت زلزله خيزي زمين افزايش يا 
كاهش يابد كه در اين زمينه بايد به علم نجوم مراجعه 
كنيم. به عنوان نمونه بايد راستاي محور زمين نسبت 
به خورش��يد سنجيده شود اما تاثير سيارات بر زمين 
همواره وجود دارد و نمي توان گفت كه زلزله كرمانشاه 
ناشي از اين تاثيرات بوده است زيرا اين موضوع هميشه 
رخ مي دهد و گردش س��يارات به دورخورشيد دايمي 
است و ممكن است اين سيارات در حالتي قرار بگيرند 
كه امكان افزايش مقياس زلزله ها در زمين رشد كند. 
به گفته عكاش��ه، سرعت س��ياره ها دورخورشيد 
متفاوت اس��ت و اين موضوع بر زمين اثرگذار اس��ت 
اما عام��ل اصلي داخل كره زمين اس��ت و مركز كره 
زمين تا ۸ هزار درجه سانتيگراد داغ است و با عبور از 
ه��ر 1۰۰ متر به داخل زمين، دماي زمين يك درجه 

افزايش مي يابد. 

 عمق كم زلزله و رابطه آن با ويراني بيشتر 
او اظهارمي كند: عم��ق زلزله هايي كه درايران رخ 
مي ده��د معموال تا عمق 3۰۰ كيلومتر اس��ت اما اين 
عمق در ژاپن به ۷۰۰ كيلومتر هم مي رسد، در اروپا هم 
عمق زلزله ها تا 3۰۰ كيلومتر است كه اين موضوع به 
ساختارسنگ كره زمين و نرم كره بستگي دارد، عمق 
س��نگ كره زمين تا عمق 3۰ تا ۴۰ كيلومتر است در 
حالي كه نرم كره تا عمق 3۰۰ كيلومتري است اگرچه 

زمين لرزه تاعمق ۷۰۰ كيلومتري هم رخ مي دهد. 
پدرعلم زلزله شناس��ي كش��ور با اش��اره به وقوع 
زلزل��ه در اعماق بي��ش از 3۰۰ كيلومت��ر زمين در 
شيلي و ژاپن مي گويد: در ايران زلزله خيزي حداكثر 
در ۲۵۰ ت��ا 3۰۰ كيلومت��ري زمين اس��ت و عمده 
زلزله ه��اي خطرناك در عمق پايي��ن روي مي دهد 
و اغلب زلزله ه��اي ايران حداكث��ردر عمق ۷۰،  ۸۰ 
كيلومتررخ داده اس��ت و زلزله هاي خانمان س��وز تا 
عمق 1۰ كيلومتري بوده اس��ت كه خس��ارت عمده 
ايجاد مي كنند و برهمين اساس بايد روي هرزميني 
خانه ساخته نشود و وجود گسل ها و شكستگي زمين 

را جدي بگيريم. 
عكاش��ه مي افزايد: هر چقدر عمق زلزله كم باشد 
ميزان خسارت كم تر خواهد بود و زلزله هاي خسارت 
ب��ار ايران در عمق كمتر از1۰ كيلومتر رخ داده اند، در 
واقع با توجه به اينكه اليه هاي س��طحي زمين بسيار 
آسيب پذير و سست هستند وقوع زلزله در اين اليه ها 
خطرناك است درحالي كه در ژاپن زلزله ها در اعماق 
بيش��تري رخ مي دهد.  او اظهار مي كند: در اليه هاي 
پايي��ن يعني ب��االي 3۰۰ ت��ا ۴۰۰ كيلومتري عمق 
زمين شكستگي چنداني را شاهد نيستيم و با نزديك 
شدن به سطح زمين شكستگي ها افزايش مي يابد اگر 
زلزله هاي ژاپن در عمق كم روي دهد ميزان خسارت 

هم به شدت افزايش مي يابد. 
پ��در علم زلزله شناس��ي ايران مي گوي��د: با وجود 
خطرناكترب��ودن زلزله ه��اي اي��ران ام��ا س��ازه هاي 
س��اختماني ايران نس��بت به ژاپن حرفي براي گفتن 
ندارد ضم��ن اينكه قواني��ن س��اختماني در ژاپن به 
درس��تي اجرا مي شود، اما در ايران و با وجود قوانين و 

مقررات مناسب،  اين قوانين اجرايي نمي شود. 
عكاش��ه معتقد اس��ت كه به دليل ع��دم نظارت 
بر س��اخت و س��از در ايران، مي توان روي گسل هاي 
خطرناك برج هاي باالي 1۰ طبقه ساخت درحالي كه 

چنين اتفاقي در ساير كشورها رخ نمي دهد. 
او اضافه مي كند: در ايران ۵ نوع زلزله خيزي وجود 
دارد كه نوع و مقياس هركدام از اين زلزله ها متفاوت 
با ديگري اس��ت يعني لرزه زمين س��اختي مربوط به 
گس��ل هاي زاگرس با گس��ل هاي البرز متفاوت است 
ضمن اينكه شبه جزيره عربستان از جنوب، افغانستان 
و پاكستان به شرق، درياي خزر به سمت جنوب فشار 
وارد مي كنند كه همين موضوع موجب شده است كه 

سيستم لرزه زمين ساخت ايران پيچيده باشد. 

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان، شايعات پس از زلزله كرمانشاه را بررسي مي كند

گسل زاگرس فعال  تغيير رفتار نداده است

گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 
پس از وقوع زلزله 7.3 ريش�تري يكشنبه شب هفته گذشته در كرمانشاه، 
ش�ايعات درباره افزايش احتمال وقوع زلزله در تهران، تغيير رفتارهاي گس�ل 
زاگ�رس از زلزله هاي كم مقياس به س�مت زلزله هاي بزرگ مقياس و... ش�دت 
گرفت و نگراني ها ميان مردم استان هاي غربي و پايتخت باال گرفت. در اين ميان 
تاييد برخي شايعات مطرح شده از سوي برخي صاحبنظران حوزه زلزله شناسي 
و جغرافيا، فضاي عمومي كش�ور را متش�نج كرد. يكي از ش�ايعاتي كه پس از 
وقوع زمين لرزه غرب كشور با مركزيت ازگله، دهان به دهان مي چرخيد، تغيير 

رفتار گس�ل زاگرس و افزايش مقياس زلزله ها در آينده بود شايعه يي كه وقوع 
زلزله ش�ديد در تهران به عنوان شهري در شرق گسل زاگرس را هم به همراه 
داش�ت.   ادعاي ديگري كه از سوي يكي از كارشناسان حوزه شهري هم تاييد 
شد افزايش مقياس زلزله ها در سال هاي آتي به ويژه در كشورهاي نزديك خط 
استوا بود، ادعايي كه براي اثبات آن به يكي از تحقيقات انجام شده در دانشگاه 
كلرادو هم رجوع ش�ده بود و به مردم كشور هشدار مي داد كه از اين پس بايد 
در انتظار زلزله هاي به ش�دت و بزرگي زلزله اخير غرب كش�ور باشند.  در بازار 
داغ شايعات و اظهارنظرهاي غيراصولي پس از زلزله غرب كشور، شايعه يي كه 

بيش از همه مردم پايتخت را نگران كرد تاثير تنش در گسل زاگرس و القاي اين 
گس�يختگي به گسل هاي تهران بود موضوعي كه از همان ساعات اوليه پس از 
زلزله در ش�بكه ها و فضاي مجازي به سرعت گسترش يافت اما با گذشت چند 
روز پس از زلزله و عدم وقوع زمين لرزه در تهران ديگر خريدار چنداني نداشت 
اگرچه در همان روزهاي نخس�تين پس از وقوع زلزله هم تمام كارشناس�ان و 
صاحب نظران حوزه زلزله شناسي ارتباط ميان گسل زاگرس و گسل هاي تهران 
و احتمال وقوع زلزله در تهران به علت تنش در اليه هاي زمين در كرمانشاه را 

رد كرده و چنين شايعه يي را كامال بي اساس دانستند.

بيت اللهي: حركت يك گسل و القاي 
گسيختگي به گسل ديگر از نظر 

مكانيكي و تكتونيكي قابل فهم است، 
 اينكه در ناحيه يي كه يك سازوكار 

لرزه يي دارند و سيستم لرزه يي آنها به 
يكديگر متصل است )ايالت لرزه يي 

زاگرس كه سازوكار گسل ها نوع 
زلزله ها كم و بيش مشابه است( زماني 

كه تنشي در يك بخش ذخيره مي شود 
و سپس رها مي شود اين تنش مي تواند 

موجب القاي حركت به گسل ديگر شود

                                                                                                      

عكاشه: عمده زلزله هاي خطرناك 
در عمق پايين روي مي دهد و اغلب 
زلزله هاي ايران حداكثردر عمق 70، 

 80 كيلومتررخ داده است و زلزله هاي 
خانمان سوز تا عمق 10 كيلومتري بوده 
است كه خسارت عمده ايجاد مي كنند 

و برهمين اساس بايد روي هرزميني 
خانه ساخته نشود و وجود گسل ها و 

شكستگي زمين را جدي بگيريم
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 همراه اول حامي ويژه
جايزه مصطفي)ص(

دومي��ن دوره جاي��زه بين الملل��ي مصطف��ي )ص(، 
معتبرتري��ن جاي��زه علمي جه��ان اس��ام، ۱۲ آذرماه با 
حمايت ويژه همراه اول برگزار مي ش��ود.  به گزارش اداره 
كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار ايران، همراه اول به 
عنوان بزرگ ترين اپراتور خاورميانه در راستاي مسووليت 
اجتماعي خود و با تمركز بر توسعه رويكردهاي دانشگاهي، 
نوآورانه و نگاه علمي به كس��ب و كار، حامي اصلي دومين 
دوره اين جايزه ش��ده اس��ت. جايزه مصطفي )ص(، نشان 
عالي علم و فناوري جهان اسام است كه هر دو سال يك 
 بار به دانشمندان مسلمان و پژوهشگران برتر جهان اسام 
اعطا مي شود. اين جايزه به احترام نام پيامبر اسام )ص( و 
به دليل تاكيد بسيار آن حضرت به علم آموزي به نام يكي 
از القاب ايشان، مصطفي )ص( به معناي برگزيده نامگذاري 
ش��ده اس��ت.  جايزه مصطفي )ص( با شناسايي، معرفي 
و تقدير شايس��ته از برترين هاي عل��م و فناوري در جهان 
اس��ام، علم  آموزي و پژوهش را در جوامع اسامي ترويج 
و تش��ويق مي كند. همچنين اين جايزه پيش��گام توسعه 
روابط منطقه يي نهادهاي علمي و فناوري در كش��ورهاي 
اسامي اس��ت و با تقويت ارتباط علمي ميان دانشمندان 
و پژوهش��گران جهان اس��ام به رش��د و تعالي علمي در 

كشورهاي اسامي كمك خواهد كرد.
جاي��زه مصطفي )ص( چهار رش��ته »عل��م و فناوري 
اطاعات و ارتباطات«، »علم و فناوري زيستي و پزشكي«، 
»علم و فناوري نانو« و »كليه زمينه هاي علم و فناوري« را 
تحت پوشش قرار مي دهد. برگزيدگان در هر رشته عاوه 
بر درياف��ت لوح و مدال مخصوص جايزه، مبلغ ۵۰۰ هزار 
دالر جايزه ويژه نيز دريافت مي كنند كه مبلغ آن از محل 
موقوفات جايزه تامين مي ش��ود.  جاي��زه مصطفي )ص( 
در س��ال ۱۳۹۱ به تصويب شوراي عالي انقاب فرهنگي 
رسيده است. شوراي سياست گذاري متشكل از دانشگاه ها 
و مراكز علمي بزرگ ايران و جهان اس��ام بر روند اعطاي 
اين جايزه نظ��ارت مي كند. اين جايزه به طرح هايي تعلق 
مي گيرد كه زمينه  س��از بهبود زندگي بشر بوده و در آنها، 
محققان دس��ت به نوآوري  هاي مشهود در مرزهاي دانش 

و فناوري زده باشند. 

 تولي�د گريد جديد محصول پليمري در ش�ركت 
پتروشيمي شازند؛ شازند  مديرعامل شركت پتروشيمي 
 PE100 شازند گفت: نخستين بار در ايران گريد پليمري
در واح��د پلي اتيلن س��نگين اين ش��ركت و با اس��تفاده 
از كاتاليس��ت جديد ب��ه توليد رس��يد.  ابراهيم ولدخاني 
افزود: توليد محصول PE100 با كاتاليس��ت جديد براي 
جلوگي��ري از واردات اين محصول و خروج ارز از كش��ور 
انج��ام ش��ده و كاربرد اين محصول ب��راي توليد لوله هاي 
پلي اتيلن جهت آبرس��اني و گازرساني است. وي ادامه داد: 
اين گريد جديد پليمري با استاندارد باالي تحمل فشار از 
اهميت ويژه يي در صنعت گاز و آب كشور برخوردار است 
و نسبت به PE80 مقاومت بيشتري در فشارها و دماهاي 
باال از خود نش��ان مي دهد.  مديرعامل شركت پتروشيمي 
شازند اظهار كرد: اين محصول در سطح جهاني قابل رقابت 
با مش��ابه خارجي است و توليد آن مي تواند به خودكفايي 
كش��ور در اين زمينه كمك كند. وي افزود: اين ش��ركت 
عاوه بر تامين نياز بازار داخلي، بيش از ۳۰۰ميليون دالر 
صادرات به كش��ورهايي چون آسياي ميانه، هند، آسياي 

جنوب شرقي، تركيه و اروپا را دارد. 
 گام بلن�د ماليري ها براي تش�كيل انجمن توليد 
و صادركنن�دگان مبل و منبت؛ هم�دان  پس از ثبت 
ماي��ر به عنوان ش��هر ملي مب��ل و منبت اي��ران زمين، 
فع��االن اين صنع��ت گام بعدي خ��ود را براي تش��كيل 
انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان اين صنعت بلندتر 
برداشتند تا بتوانند هنر خود را در سطح ملي و بين المللي 
منس��جم تر ارائه كنند.  عبدالعظيم رضايي در گردهمايي 
فعاالن صنعت مبل و منبت ماير گفت: تمام سرمايه ها و 
ظرفيت هاي صنعت مبل و منبت ماير بايد براي تشكيل 
انجمن كنار هم جمع ش��وند تا بتوانيم در سطح ملي نيز 
حرفي براي گفتن داش��ته باشيم.  وي با اشاره به تشكيل 
نخس��تين كارگروه تخصصي مبل و منبت در ماير براي 
رسميت پيدا كردن فعاليت ها و اقدامات اين صنعت بيان 
كرد: عاوه بر ساير رشته ها و فعاليت ها، مبل و منبت يك 
مزيت نس��بي قابل توجه در ماير اس��ت كه با ثبت ملي 
فعالي��ت خود را در جامعه نش��ان داده و نياز اس��ت امروز 
براي تش��كيل انجمن در كنار هم باشيم.  رضايي با بيان 
اينكه ما به دنبال س��وق دادن امور به سمت دولتي شدن 
نيس��تيم و بخش خصوصي بايد در كنار هم باشند، افزود: 
هم اكنون بس��ترها و انگيزه ها براي تشكيل اين انجمن در 
ماير وج��ود دارد و بايد از ظرفيت اتاق بازرگاني، صنايع، 

معادن و كشاورزي شهرستان نيز استفاده كنيم. 
 واحده�اي عمليات�ي آب و فاض�الب اه�واز در 
آماده ب�اش هس�تند؛ اه�واز   مديرعامل ش��ركت آبفا 
اهواز با اش��اره به اينكه وضعيت ش��بكه آب اهواز مناسب 
اس��ت، گفت: واحدهاي عملياتي آب و فاضاب در حالت 
آماده باش هس��تند تا در صورت هرگونه مش��كل با توجه 
ب��ه بروز پدي��ده ريزگردها براي حل مش��كل اقدام كنند.  
 فردوس كريمي اظهار كرد: با توجه به بروز پديده ريزگردها 
و احتمال بارندگي در س��طح ش��هر اهواز، در حال حاضر 
كليه واحدهاي عملياتي آب و فاضاب ش��ركت در حالت 
آماده باش در راس��تاي ارائه خدمات به شهروندان هستند.  
وي افزود: شركت آبفا اهواز به شهروندان اطمينان مي دهد 
با تمام توان و ظرفيت آماده رسيدگي به معضات احتمالي 
در ح��وزه آب و فاض��اب پس از بروز پدي��ده ريزگردها و 

بارندگي است.

خبر ويژه

اخبار شهرستان ها

كارشناسان درباره ابهام هاي نوار ابزار ايرانسل  نظر مي دهند

حضوري اجباري و اعتراض كاربران
گروه بنگاه ها  

اگر كاربر ديتاي ايرانس��ل هستيد به احتمال زياد در 
زمان مراجعه به برخي از وب س��ايت هاي پربازديد ايراني 
مانند سايت رسمي برنامه ۹۰ يا ديجي كاال با يك لوگو يا 
تولبار ايرانسل در پايين نمايشگر روبه رو شده ايد؛ قابليتي 
كه اعتراض كاربران همچنين برنامه نويس��ان را به دليل 
نقض حريم خصوصي در پي داشته اما ايرانسل مي گويد 
كه اين يك قابليت جديد اس��ت و آن را براي س��هولت 
در دسترسي به پنل كاربري در سايت هاي پربازديد قرار 
مي دهد.  اما خود اين »قرار دادن« حكايت هاي بسياري 
به همراه داشته اس��ت. به گفته كارشناسان، روندي كه 
ايرانس��ل مي تواند با آن يك تولبار در پايين نمايش��گر 
كاربران ق��رار دهد، اخاقي نيس��ت. »رضا ش��ادمان«، 
برنامه نويس وب و مدير فني وب س��ايت »جاباينجا« كه 
اتفاق��ا يكي از نخس��تين هايي بود ك��ه در توييتر به اين 
اقدام ايرانس��ل اعتراض كرد در گفت وگويي رس��انه يي 
خبر مي دهد:»ايرانسل با اسنيف و پايش ترافيك كاربر و 
دستكاري آن در حالت تئوري حتي مي تواند شناسه هاي 
كارب��ري و گذرواژه كاربران را هم در همين س��ايت هاي 

پربازديد ببيند.«
شادمان در اين باره مي گويد:»تصور كنيد يك آدرس 
وجود دارد كه ايرانس��ل آن را به عن��وان هدف قرار داده 
است. هر زمان كه كاربري به آن آدرس مراجعه كند يك 
كد جاوا اسكريپت هم به سايت اضافه و اينجكت مي شود 
تا س��ايتي كه در نهايت براي كاربر نمايش داده مي شود 

شامل يك تولبار باشد.«
در اي��ن ميان برخي از كارب��ران اعتقاد دارند كه علت 
نمايش اين تولبار، داش��تن اپليكيشن ايرانسل من است. 
ش��ادمان در اين باره مي گويد:»اپليكيش��ن ايرانسل من 
ب��ه صورت تئ��وري مي توان��د در اندروي��د در پس زمينه 
به س��رورهاي ايرانسل متصل ش��ده و پينگ كند. به اين 
مفهوم كه به س��ازنده اش بگويد، كاربر در حساب كاربري 
خود الگين است يا خير. يا اطاعات كليتري مانند آدرس 
 اي.پي و اطاعات سيمكارت را براي ايرانسل ارسال كند. 
حال زماني كه وارد يك سايت مي شويم، ايرانسل مي تواند 
متوج��ه ش��ود كه اين همان ش��ماره  اي.پي اس��ت كه با 
اپليكيشن ايرانس��ل من هم به سرور متصل بوده و با مچ 
كردن اين اطاعات در حالت تئوري قادر اس��ت، تولبار را 
براي كاربران خاصي نشان دهد كه در اپ الگين هستند 
ام��ا خود اپ به تنهايي قابليت نماي��ش تولبار در مرورگر 
دس��تگاه را ندارد.« »علي ميرزايي« توسعه دهنده وب به 
ديجياتو مي گويد كه درحال حاضر دو نظريه در مورد نحوه 
اضافه شدن اين تولبار وجود دارد:»زماني كه ما مي خواهيم 
ديجياتو را باز كنيم، ايرانسل متوجه مي شود كه اين سايت 
از س��وي كاربر درخواست ش��ده و با دستكاري اطاعات 

رد و ب��دل ش��ده، تولبار يا محتواي م��ورد نظر خودش را 
ب��ه محتواي س��ايت اضافه مي كن��د. درح��ال حاضر دو 
نظريه وجود دارد. عده يي مي گويند كه ايرانسل از طريق 
اپليكيشن ايرانس��ل من ديتاي رد و بدل شده براي كاربر 
را پايش مي كند و برخي هم معتقد هستند كه اين اپراتور 
با راه هاي ديگري قابليت دستكاري ترافيك و هدف گذاري 
براي نمايش محتواي خودش در برخي سايت ها را ايجاد 

مي كند كه ارتباطي به اپ ايرانسل من ندارد.«

 اعتراض به اشتراك محتوا
درحال حاضر از يك سو درخواست كاربر پايش شده 
با تغييراتي به دس��ت او مي رسد و از سوي ديگر مالكان 
سايت ها معترض هستند كه در محتواي سايت آنها دست 
برده شده و سايت آنها به گونه يي كه مايل نبوده اند براي 
كاربران به نمايش درآمده است. ايرانسل عنوان مي كند 
كه اين تولبار در سايت هاي پربازديد به نمايش درخواهد 
آمد؛ اما آيا همين س��ايت هاي پربازدي��د موافق اين كار 
هستند؟ دس��ت كم مي دانيم كه ديجي كاال مايل است، 
مس��اله را به ش��كل حقوقي دنبال كند. »محمدحسن 
موس��وي« از رواب��ط عمومي ديج��ي كاال در گفت وگو با 
ديجياتو مي گويد:  »ما هم به تازگي متوجه ش��ده ايم كه 
ايرانسل اين كار را انجام مي دهد و ظاهرا براي افرادي كه 
اپليكيشن ايرانسل من را در موبايل هاي خود دارند چنين 

اتفاقي رخ داده است. فكر مي كنيم اين اقدام نوعي سرقت 
ترافيك است و پس از گفت وگو با بخش حقوقي، متوجه 
ش��ديم كه اين اقدام در مغايرت كامل با يكي از بندهاي 
قوانين جرايم رايانه يي است. از نظر حقوقي اين موضوع 
را پيگي��ري خواهيم كرد و از نظ��ر تكنيكال نيز درحال 
طراحي يك روبات براي حذف تولبار ايرانس��ل از سايت 
خود هستيم. اقدام ايرانسل جدا از بحث سرقت ترافيك، 
تجربه كاربري ديجي كاال را هم با مشكل مواجه مي كند. 
هر صفحه در سايت يا اپليكيشن ما با دقت طراحي شده 
و اضافه ش��دن ناخواس��ته يك لوگو به آن باعث اتفاقات 

منفي مي شود.«

 تكذيب پايش ترافيك كاربران
ام��ا ايرانس��ل چگونه از اقدام خ��ود دفاع مي كند؟ 
روابط عمومي اين ش��ركت در مورد تولبار ماجراس��از 
بيانيه تنظيم ش��ده زير را در اختيار رسانه ها قرار داده 
و هر گونه پايش ترافي��ك كاربران را تكذيب مي كند: 
»ايرانس��ل با راه اندازي س��رويس »نوار ابزار ايرانسل« 
امكان دسترس��ي و مديريت آسان تر حساب ايرانسلي 
را براي مشتركان خود فراهم كرده است.« ايرانسلي ها 
مي توانن��د در زمان بازديد از وب س��ايت هاي گوناگون 
همزمان به سيس��تم مديريت حس��اب خود دسترسي 
داش��ته باش��ند. به اين معنا كه در زمان وب گردي در 

برخي سايت هاي پربازديد، نوار ابزاري در پايين صفحه 
مرورگر نمايش داده خواهد شد كه از طريق آن امكان 
دسترسي به حساب ايرانسل و مديريت آن براي كاربر 

فراهم شده است. 
ازجمله مهم ترين كاربردهاي اين نوار ابزار مي توان به 
بررسي باقيمانده بسته هاي اينترنت، فعال سازي بسته هاي 
اينترنت، مشاهده پيشنهادهاي ويژه، درخواست تعويض 
س��يمكارت 3G به 4G و مراجعه به وب سايت ايرانسل 
اش��اره كرد. اس��تفاده از اين نوار ابزار به كاربراني كه به 
پيامك هاي اطاع رس��اني در مورد حجم باقيمانده بسته 
خود دسترس��ي ندارند، اين ام��كان را مي دهد كه بدون 
متوق��ف كردن فعاليت خود به راحتي از حجم باقيمانده 

مطلع شوند. 
در پاس��خ به نگراني هاي مطرح شده از سوي برخي 
كاربران محترم، ذكر اين نكته الزم اس��ت كه در فرآيند 
ف��وق هيچ گونه رصد و مانيتورين��گ فعاليت كاربران در 
ش��بكه صورت نمي گيرد و بدون هر گونه ارتباط با فعال 
بودن نرم افزار »ايرانسل من« روي گوشي مشترك صرفا 
 IP از طريق مس��يريابي عادي شبكه و مبتني بر نشاني
وب سايت مقصد در مورد برخي وب سايت هاي پربازديد 
داخلي كه از پروتكل HTTP پش��تيباني مي كنند، نوار 

ابزار در دسترس كاربران قرار مي گيرد. 
مشاهده و استفاده از اين نوار ابزار رايگان است و حجم 

ديتاي مش��ترك براي اس��تفاده از آن كاسته نمي شود. 
سرويس هاي مشابهي تاكنون در كشورهاي برزيل، چين، 
هند و روس��يه ارائه شده و براي نخس��تين  بار در ايران 
ايرانسل آن را در اختيار مشتركان خود قرار داده است.«

 نقض حقوق مصرف كنندگان
»مي��اد ن��وري« توس��عه دهنده وب و مديرعام��ل 
توكانتك در گفت وگو با ديجياتو از مشخص نبودن روش 
دقيق ايرانسل در نمايش تولبار براي كاربران مي گويد و 
آن را چندان مرتبط با اپليكيش��ن ايرانسل من نمي داند: 
»هنوز مش��خص نيس��ت كه تولبار ايرانس��ل براي چه 
كاربراني و با چه مش��خصه هايي نمايش داده مي ش��ود. 
حدس من اين اس��ت كه تولبار صرف��ا چند بار به كاربر 
نمايش داده مي شود و وقتي كاربر عاقه يي به استفاده از 
آن نشان نمي دهد، ايرانسل نمايش آن را متوقف مي كند. 
با توجه به دسترسي هايي كه اپليكيشن ايرانسل من دارد 
ازجمله دسترسي »Device Information« مي تواند 
برخي اطاعات موبايل شما ازجمله مشخصات دستگاه 
و ش��ماره سريال آن،  اي.پي ش��بكه و موارد اينچنين را 
براي سازنده اش ارسال كند و شما را در شبكه شناسايي 
كند اما اين اپ مستقيما باعث نمايش تولبار در مرورگر 
كروم نمي شود. تنها ارتباط اينجاست كه ايرانسل مي داند 
كاربران��ي كه تولبار را مي بينن��د، اپ را نصب كرده اند يا 
خي��ر. به همين ش��كل مي تواند نوار اب��زار را به صورت 
سفارشي سازي شده به كاربر نشان دهد. براي مثال دكمه 

دانلود اپليكيشن را به تولبار اضافه كند يا نكند.«
ن��وري هم اعتقاد دارد كه اقدام ايرانس��ل هم حقوق 
مصرف كننده را نقض مي كند و هم مالكان س��ايت ها را: 
»ايرانس��ل با اين كار درحال تغيير محتواي س��ايت هاي 
پربازديد است و اهميتي ندارد كه چه استفاده يي از اين 
دسترسي خود مي برد.« وي عنوان مي كند كه تغيير يك 
نقطه در يك س��ايت به معناي آن است كه شما توانايي 
تغيي��ر كل محت��واي آن را نيز داريد: »ايرانس��ل با اين 
راهكار مي تواند حتي يكي از بنرهاي ديجي كاال را با بنر 
محصوالت خودش در ديجي كاال تغيير داده و كاربر را به 
سمت صفحه خريد مودم ها و محصوالتش هدايت كند.«

وي ني��ز ب��اور دارد كه ايرانس��ل در ص��ورت تمايل 
مي تواند با اين روش، شناسه كاربري و گذرواژه كاربرانش 
در سايت هاي مختلف را به دست بياورد: »اقدام ايرانسل 
نوعي اس��نيف و سرقت اطاعات محسوب مي شود و در 
تمام دنيا قانون جلو چنين كاري را مي گيرد اما در ايران 

نمي دانم چنين قانوني داريم يا خير.«
به گفته نوري، ايرانس��ل با اين كار مي تواند اطاعات 
آماري و رفتار كاربران ش��بكه خودش را در س��ايت ها به 

شكل كامل پايش كند. 

وزير صنعت، معدن و تجارت در همايش بزرگداشت 
روز ملي كيفيت از الزامات تسخير بازارهاي بين المللي 
س��خن گفت. محمد ش��ريعتمداري اظهار كرد: امروز 
اقتص��اد ايران براي توس��عه نيازمند كيفيت اس��ت و 
تسخير بازارهاي بين المللي جز با محصوالت و توليدات 
باكيفيت ميس��ر نيست. او افزود: س��خت گيري براي 
كيفيت، كار درس��تي است اما به صورت موازي با اين 
كار صحيح، بايد كار صحيح تري كه نوسازي صنعتي و 
معدني اس��ت مورد توجه و اهتمام باشد. او با اشاره به 
اسناد باالدستي و سياست هاي اباغي اقتصاد مقاومتي 
افزود: طبق بندهاي 8 و ۲4 سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي هم توجه به الگوي مصرف و باال بردن كيفيت 
را در اين حوزه توسط مقام معظم رهبري به عنوان يك 
سياس��ت اصولي و اباغ ش��ده مي دانيم و در بند ۲4 
گسترش سطح اس��تاندارد در همه توليدات داخلي از 
مهم ترين مطالبي است كه در اين سياست ها اباغ شده 

اس��ت. او ادامه داد: در ماده ۳۰ از قانون برنامه شش��م 
توسعه همه جانبه كشور، موضوع استاندارد موردتوجه و 
اهتمام قانونگذاران در مجلس قرار گرفت. وزير صنعت، 
 معدن و تجارت عنوان كرد: ش��وراي عالي اس��تاندارد 
مس��ووليت تدوين نقش��ه راه براي رسيدن به كيفيت 
در همه عرصه ها را برعه��ده دارد و اين جايزه يكي از 
مهم ترين اهرم ها براي رس��يدن به اين هدف و جايگاه 

مهم به شمار مي رود. 
او تصريح كرد: ش��ايد همه مشكل امروز صنعت و 
مع��دن را بازارهاي داخلي و عرض��ه كاال در بازارهاي 
خارج��ي عن��وان كنند و در ه��ر دوي اينه��ا يكي از 
مهم ترين نيازمندي هايي ك��ه بتواند منجر به افزايش 
تقاضا در بازار داخلي و خارجي ش��ود، كيفيت است و 
تسخير بازار هاي بين المللي با ارائه كاال و خدمات بدون 
كيفيت مقدور نيست و ما بايد اين مسير را با گام هايي 
استوار تر و سريع تر  برداريم.  شريعتمداري يادآور شد: 

براساس گزارش هايي كه در مجلس نيز ارائه كرديم از 
حدود 8۵هزار واحد صنعتي فعال در كش��ور بسياري 
حتي در س��ال هاي اخير بر پايه سياس��ت جايگزيني 
واردات بنا ش��ده اند اما سياس��ت اصول��ي كه بايد پي 
بگيريم بناي يك صنعت صادرات گراست.  او گفت: بايد 
بت��وان كاالها را در بازارهاي بين الملل ارائه كرد و بايد 
از سياست توسعه صادرات و حتي جايگزيني صادرات 
اس��تفاده كرد تا مواد اوليه را از خ��ارج وارد كنيم و با 
اس��تفاده از تكنولوژي مناس��ب در داخل و نيروي كار 
ماه��ر با تبديل كاال به ارزش افزوده باالتر در بازارهاي 
بين المللي عرضه كنيم و اين امر مقدور نيست مگر با 
كيفيت. شريعتمداري تصريح كرد: سال قبل در همين 
اجاس تقاضا كرديم كه سال آينده به موضوع آموزش 
بپردازيم چون يكي از مهم تري��ن پايه گذاري هاي امر 
كيفيت شروع از جايگاه مدرسه است و اينكه در ذهن 
كودكان ما حتي پيش از ورود به دبستان توجه به اين 

امر مورد توجه قرار بگي��رد و در دوره آموزش ابتدايي 
به زباني ديگر و همين طور در ادامه مسير مورد توجه 
باش��د. او افزود: اين پيشنهاد مورد توجه قرار گرفت و 
منجر به اين شد كه حدود ۱۱ هزار واحد آموزشي در 
كشور مورد ارزيابي قرار گرفتند و تعدادي كه شايسته 
تقدير بودند، تقدير شدند و اميدواريم منجر به تعميق 
كيفيت در عرصه نظام آموزشي ايران شود و شرايطي 
فراهم ش��ود كه كودكان از نخستين روزهاي فعاليت 
اجتماعي و كارجمعي در كودكستان و دبستان با اين 
مفهوم واالي كيفيت آشنا شوند و در زندگي خود به كار 

گيرند. 

 نقش دانش بنيان ها
فن��اوري  و  علم��ي  مع��اون  ديگ��ر،  از س��وي 
رييس جمه��وري گفت: آينده اقتصاد كش��ور از آن 
شركت هاي دانش بنيان است و سيستم هاي سنتي 

فعلي محكوم به شكست هستند.
س��ورنا ستاري افزود: امروز شهرها بستر آموزش 
هستند؛ ش��هرهايي كه افراد هر روز در آن مطلبي 
جديد ياد مي گيرند.  او ادامه داد: امروز شاهد آمارها 
و ارقام و تحليل هايي غلط هس��تيم و مشكل اصلي 
آموزش كشور را مهاجرت عنوان مي كنند. به گفته 

ستاري، در چند سال گذشته به مدلي رسيديم كه 
چگون��ه بت��وان آموزش را به اقتص��اد تبديل كرد و 
ثمره آن جوان هايي هس��تند كه اس��تارت آپ هاي 
خ��ود را ايجاد و راه اندازي كرده اند.  او يادآور ش��د: 
در چند سال گذشته ش��اهد بازگشت جوان خاق 
ايراني از ش��ركت هايي مانند گ��وگل و اپل به ايران 
بودي��م كه با حقوق هاي چن��د صد هزار دالري كار 
در اس��تارت آپ هاي خود را در وط��ن برگزيده اند و 

بسيار موفق بوده اند. 
او خط��اب به ش��ركت هاي س��نتي و دولتي كه 
مي خواهند جلوي اين جوانان بايس��تند، گفت: اين 
نهادها محكوم به شكستند و آنها نمي توانند جلوي 
اين افراد بايستند. ستاري تاكيد كرد: امروز نيازمند 
زيست بوم هستيم، نه وام و تسهيات و بايد بتوانيم 
روي جوانان و ايده هاي آنان سرمايه گذاري كنيم. 

او گف��ت: اس��تارت آپ هايي كه ام��روز در حوزه 
آموزش وارد ش��ده اند، اتفاقات جديدي را در جهان 
رق��م زده اند و ب��ا اطمينان مي توان گفت بس��ياري 
از سيس��تم هاي س��نتي توليد، توزيع، مال ها سبب 
در اختيار گرفتن توليدات و محصوالت با هزينه هاي 
كمتر و در دسترس تر مي ش��وند و در اين زمينه ها 

نيازمند فرهنگ سازي هستيم. 

گلستان  مديركل امور بانوان و خانواده 
استانداري  گلس��تان گفت: در اين استان 
بسياري از  زنان بخش زيادي از عمر خود 
را در مزارع كش��اورزي كارگري مي كنند 
اما هيچ شناسنامه يي ندارند و نام آنان در 
هيچ جايي ثبت نش��ده است.  به گزارش 
تسنيم از گرگان، كلثوم غفاري در نشست 
اقتصادي زنان استان با اشاره به مشكات 
و مطالبات آنان اظهار كرد: يكي از بزرگ ترين مشكات و مطالبات زنان 
در استان از مناطق صفر مرزي و صعب العبور كوهستاني گرفته تا زنان 

خانه دار و كارآفرين بيمه است.
وي اف��زود: پوش��ش بيمه يي براي بانوان به وي��ژه بانوان كارآفرين، 
فعاالن حوزه صنايع دس��تي به خصوص بافندگان فرش يك اولويت و 
دغدغه جدي و ضروري است. وي گفت: متاسفانه اين قشر را هيچ كسي 
به حس��اب نمي آورد؛ نه روز كارگر از آنان تجليل مي شود و نه اينكه از 
حمايت هايي كه از ديگر كارگران مي شود، برخوردارند.  غفاري با اشاره 
به اينكه محل دايمي نمايشگاهي براي عرضه توليدات بانوان در استان 
وجود ندارد، افزود: ما به مناس��بت هاي مختلف مي خواهيم نمايش��گاه 
برگ��زار كنيم اما مكاني براي اين كار نداري��م. فراهم كردن يك مكان 
مناسب براي ما س��خت بوده و با اينكه نمايشگاه ها عمدتا 7روز است، 

مجبوريم ۳يا 4روزه آنها را برگزار كنيم.

  بسياري از  زنان  كارگر در استان گلستان
هيچ شناسنامه  كاري ندارند

اصفه�ان  در پ��ي وق��وع حادث��ه 
دلخراش زلزله غرب كشور، مديريت و 
كاركنان گروه فوالد مباركه دوشادوش 
اقشار مختلف مردم با ارسال كمك هاي 
نق��دي و غيرنقدي خود با اين عزيزان 
اب��راز هم��دردي كردند. ب��ه گزارش 
خبرن��گار ف��والد، نخس��تين محموله 
كمك هاي ش��ركت ف��والد مباركه به 
مناطق زلزله زده غرب كشور در قالب ۵۰۰۰ تخته پتو، 4۳۶۰ثوب 
انواع لباس، ۱۵۰۰۰شل آب معدني، ۲۰۰۰۰قوطي انواع كنسرو 
غذا و ۲۰۰۰۰قرص نان توسط ۱۳دستگاه كاميون براي هموطنان 
نيازمند ارسال ش��د.  معاون نيروي انساني و سازماندهي شركت 
ف��والد مباركه در مصاحبه با خبرنگار فوالد ضمن اعام اين خبر 
و عرض تس��ليت به خانواده هاي داغ��دار زلزله زده گفت: در كنار 
فعاليت ه��اي اقتصادي ف��والد مباركه ايفاي نق��ش محوري در 
توس��عه اجتماعي كش��ور از مهم ترين ماموريت هاي اين شركت 
اس��ت. در اين خصوص تمامي مديران و كاركنان شركت ضمن 
اب��راز همدردي با هموطنان عزيز براي ارائه هر گونه كمك اعام 
آمادگي كردند و در همين راس��تا و در كوتاه ترين زمان ممكن با 
هماهنگي مسووالن ستاد بحران استان براي تهيه بخشي از اقام 

مورد نياز اين عزيزان اقدام شد. 

 ارسال كمك هاي گروه فوالد مباركه
به مناطق زلزله زده غرب كشور

اي�الم  اس��تاندار ايام كش��تارگاه 
غيرمجاز دام را تهديدي براي س��امت 
مردم دانس��ت و گفت: كش��تارگاه هاي 
صنعتي بايد س��اماندهي شوند و كشتار 
دام در مراك��ز مج��از و كش��تارگاه هاي 
اس��تان انجام ش��ود.  به گزارش ايس��نا 
»قاس��م سليماني دش��تكي« در نشست 
بررسي كش��تار دام و طيور استان اظهار 
كرد: بحث كش��تارهاي غيرمجاز كه در برخي از مناطق استان بدون 
رعايت موازين بهداشتي و مقررات ناظر به كشتار دام صورت مي گيرد 
يك آسيب و تهديد جدي هم در حوزه سامت و بهداشت محيط و 
هم بهداش��ت فردي است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.  وي 
با تاكيد بر متمركز شدن كشتار در سطح كشتارگاه ها افزود: متوليان 
حوزه بهداشت استان بايد نظارت دقيقي بر نحوه كشتار دام در مراكز 
غيرمجار داشته باشند تا شاهد جمع شدن اين مقوله در استان باشيم.  
استاندار ايام خواستار تش��كيل كارگروهي متشكل از دستگاه هاي 
ذي ربط براي جلوگيري از هر گونه كش��تار غيرمجاز و س��اماندهي 
كش��تارگاه هاي دام استان ش��د و تاكيد كرد: براي حفظ سامتي و 
جلوگيري از انواع بيماري هاي مش��ترك انس��ان و دام س��اماندهي 
كشتارگاه هاي صنعتي در سطح شهرستان ها جزو ضروريات است كه 

در اين خصوص كارگروه مربوطه بايد تصميمات الزم را اتخاذ كند. 

تاكيد استاندار بر ساماندهي كشتارگاه هاي دام 
در ايالم

ته�ران   ب��ه گفته مدي��ركل دفتر 
صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در راس��تاي اجراي 
دستورالعمل ساماندهي بازار پوشاك و با 
اشاره به اين موضوع كه طبق اطاع ارائه 
شده از س��وي مركز اصناف و بازرگانان 
۱۲7درخواس��ت جهت دريافت گواهي 
فعاليت نمايندگي پوش��اك به آن مركز 
رس��يده اس��ت، گفت: تاكنون ۱7نام و نشان )برند( خارجي مطرح 
دني��ا با انجام تمامي مراحل الزم موف��ق به اخذ گواهي فعاليت در 
كشور شده اند و ۱4متقاضي نيز درحال تكميل مدارك خود هستند. 
به گزارش شاتا، افس��انه محرابي درخصوص خبر منتشره در يكي 
از خبرگزاري ها مبني بر اجراي ناقص دستورالعمل ساماندهي بازار 
پوش��اك و گايه فعاالن اين حوزه تصريح كرد: ساماندهي واردات 
پوش��اك صاحب نام و نشان)برند( از مبادي ورودي تا سطح توزيع 
و عرضه براس��اس دستورالعمل ۱7ش��هريور ماه ۹۵ وزير صنعت، 
معدن و تجارت اباغ شده و كارگروه پيگيري، اجرا و رفع موانع اين 
دستورالعمل به رياست مشاور وزير در امور صنايع نساجي، پوشاك 
و چرم تشكيل شده است. محرابي گفت: براي انطباق با دستورالعمل 
جديد براي برندهايي كه قبل از صدور دستورالعمل گواهي فعاليت 

دريافت كرده اند، مهلت قانوني تعيين شد. 

 صدور مجوز
براي 17 برند خارجي

وزير صنعت، معدن و تجارت در همايش بزرگداشت روز ملي كيفيت  تشريح كرد

الزامات تسخير بازارهاي بين المللي 
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اقتصاد اجتماعي12
 تالش 4 ساله براي استقرار 

»نظام ارجاع«
يكي از اولويت هاي اصلي »سالمت« در دولت دوازدهم، 
استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده در كشور است؛ اولويتي 
كه وزير بهداش��ت اج��راي آن را س��خت ترين كار وزارت 
بهداشت اعالم كرده و البته سال هاست مسووالن بهداشت 
و درمان كشور بر لزوم استقرارش تاكيد دارند. نظام ارجاع 
به نوعي پشتيبان بيمار است و بيماران را هدايت مي كند 
تا مس��ير درست درمان را طي كنند؛ به اين ترتيب بيمار 
ابتدا به پزش��ك خانواده اش كه يك پزشك عمومي است 
مراجعه كرده و در صورت نياز به س��مت دريافت خدمات 
تخصصي تر س��وق داده مي شود. از اين طريق هم مي توان 
در هزينه هاي بهداشت و درمان صرفه جويي كرد و در عين 
حال منابع را در راستاي ارتقاء كيفيت ارائه خدمت به مردم 
خرج كرد. طاهر موهبتي با اشاره به موضوع استقرار نظام 
ارجاع و پزشك خانواده به عنوان مهم ترين اولويت وزارت 
بهداشت طي 4سال آينده، به ايسنا گفت: در بحث استقرار 
نظام ارجاع، سازمان بيمه س��المت ايران به عنوان بازوي 
اجرايي وزارت بهداش��ت عمل مي كند. وزير بهداشت هم 
در برنامه يي كه به مجلس ش��وراي اسالمي ارائه داده اند، 
اس��تقرار نظام ارجاع را جزو اولويت ه��اي خود ديده اند. از 
طرفي قانون برنامه ششم توسعه هم بر اجرا و استقرار نظام 
ارجاع در كشور تاكيد كرده است. او با بيان اينكه مهم ترين 
ركن در اجرا و استقرار نظام ارجاع، بحث هاي آي تي بوده 
كه بس��يار تاثيرگذار است، افزود: البته الزمه استقرار نظام 
ارجاع، وجود زيرس��اخت هاي سطح دو ارائه خدمت است 
كه خوش��بختانه اقدامات خوبي در اين زمينه انجام شده 
اس��ت. اين درحالي اس��ت كه پيش از اين در بسياري از 
مناطق كشور، سطح دوم ارائه خدمات وجود نداشت، اما به 
همت وزارت بهداشت در دولت يازدهم، كلينيك هاي ويژه 
راه اندازي ش��د تا سطح دوم ارائه خدمات را تحت پوشش 
قرار دهند. بنابراين در ح��ال حاضر وضعيت مان در اين 
حوزه خيلي بهتر از گذش��ته اس��ت. موهبتي با اشاره به 
استقرار نظام ارجاع در گلستان كه به تازگي كليد خورده، 
گفت: خوشبختانه اقدامات خوبي در اين حوزه انجام شده 
اس��ت. در عين حال بايد توجه كرد كه زيرساخت اصلي 
نظام ارجاع، آي تي اس��ت. از طرفي استقرار نظام ارجاع 
بايد در همه كش��ور تس��ري يابد و ما به عن��وان بازوي 
اجرايي وزارت بهداش��ت آمادگي انجام و پيش��برد اين 

اقدامات را داريم. 

  خسارت زلزله
به 78 مدرسه و 415 كالس

وزير آموزش وپرورش گفت: بايد در بازگشايي مدارس 
مناطق زلزله زده اس��تان كرمانشاه تعجيل كنيم. محمد 
بطحاي��ي اظهارك��رد: در زلزله اخير 78 مدرس��ه با 415 
كالس درس دچار آس��يب ش��د كه ديگر قابل اس��تفاده 
نيس��تند. وزيرآموزش و پرورش بر لزوم بازگشايي هرچه 
زودتر م��دارس تاكيد كرد واف��زود: تعجيل ما فقط براي 
جلوگيري از وقفه آموزش��ي دانش آموزان نيس��ت، بلكه 
بازگشايي مدارس باعث عادي شدن جريان زندگي در اين 
منطقه خواهد ش��د. او با بيان اينكه بازسازي مدارس بايد 
زودتر انجام شود، تاكيد كرد: خيرين مدرسه ساز و بنياد 
بركت مثل هميش��ه پيش قدم هستند تا در اين خصوص 
كمك كنن��د. وي گفت: البته تا زمان بازس��ازي مدارس 
مجبوريم برخي مدارس تك شيفت را دو شيفته كرده يا از 
كانكس استفاده كنيم. وزير آموزش و پرورش خاطرنشان 
كرد: بهس��ازي مدارسي كه آس��يب آنها كمتر بوده نيز از 
ش��نبه آغاز شده است. به گفته اين مسوول، توزيع كتاب 
و لوازم تحرير نيز بين دانش آموزان مناطق زلزله زده آغاز 
شده است. بطحايي از استقرار گروه هاي خدمات مشاوره 
در م��دارس هم خبر داد و افزود: دانش آموزان اين مناطق 
آس��يب هاي روحي و ذهني ديده ان��د و نيازمند حمايت 
تيم هاي تخصصي هستند. او يادآوري كرد: كانون پرورش 
فك��ري كودكان و نوج��وان نيز براي كمك به بازس��ازي 
روحيه كودكان اين منطقه بسيج شده است. وزيرآموزش و 
پرورش در مورد دانش آموزاني كه در اين مدت دچار وقفه 
تحصيلي شدند نيز اظهار كرد: سامانه يي براي آموزش از 

راه دور اين افراد در حال طراحي است. 

 ورود فاضالب كشورهاي 
همسايه به درياي خزر 

نماينده مردم آم��ل در مجلس گفت: درياي خزر به 
زودي به سرنوش��ت درياچه اروميه و ساير درياچه هاي 
كش��ور دچار خواهد شد. عزت اهلل يوسفيان مال وضعيت 
آلودگ��ي درياي خ��زر را بحراني خوان��د و به خانه ملت 
گفت: بر اس��اس قراردادهاي پيش��ين، ايران و شوروي 
س��ابق هر كدام 50 درصد از درياي خزر سهم داشتند و 
اين كش��ور با فروپاشي به 5 كشور تجزيه شد و در حال 
حاضر خواس��تار اين هس��تند كه 50 درصد سهم ايران 
ميان آنها و ايران توزيع شود. نماينده مردم آمل والريجان 
در مجلس ش��وراي اسالمي، آلودگي درياي خزر را يكي 
از ابعاد پنهان تقس��يم شدن سهم 50 درصدي اين دريا 
دانس��ت و با انتقاد از اينكه تمامي فاضالب هاي صنعتي 
كشورهاي حاشيه درياي خزر به سمت اين دريا سرازير 
مي ش��ود، تصريح كرد: سهم ايران از آلودگي درياي خزر 
بس��يار ناچيز و اندك بوده و ورود فاضالب هاي صنعتي 
و خانگي به دريا نيز ديده نمي ش��ود البته ممكن اس��ت 
فاضالب ها به صورت جزئي وارد رودخانه ها شوند كه اين 
امر نيز تاثير زي��ادي در آلودگي دريا ندارد. او با انتقاد از 
اينكه شرايط اقليمي و جغرافيايي درياي خزر به گونه يي 
اس��ت كه تمامي فاضالب هاي كش��ورهاي همسايه به 
س��مت ايران روانه مي ش��ود، گفت: آلودگي ها به سمت 
سواحل استان هاي شمالي روانه و در اين رابطه بيشترين 
صدمه و آسيب متوجه ايران مي شود. اين نماينده مردم 
در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه درياي خزر به زودي به 
سرنوشت درياچه اروميه و ساير درياچه هاي كشور دچار 
خواهد شد، افزود: البته آب درياي خزر مانند درياچه ها 
كش��ور كاهش نمي يابد بلكه با ش��رايط فعلي به زودي 
دريا به باتالقي از فاضالب تبديل مي ش��ود كه مشكالت 
آن دامن گير كش��ور خواهد شد. يوسفيان مال با هشدار 
نس��بت به اينكه نسل فك خزر به علت آلودگي نفتي و 
ورود فاضالب صنعتي رو به انقراض است، افزود: متاسفانه 
در ح��ال حاضر اينگونه آبزي به دليل حفاري هاي نفتي 
و ورود فاضالب ه��اي كارخانج��ات و واحدهاي توليدي 
كشورهاي حاشيه در دريا قابل رويت نبوده و نسل برخي 
آبزي��ان ديگر نيز در معرض انقراض اس��ت. او با انتقاد از 
اينكه وزارت امور خارجه اقدام موثري در رابطه با پيگيري 
آلودگي درياي خزر انجام نداده اس��ت، تصريح كرد: اين 
دس��تگاه عزم راسخي براي پيگيري آلودگي درياي خزر 
از جانب كشورهاي همسايه نداشته است و امروز تمامي 

كشورهاي همسايه در اين آلودگي نقش دارند. 

اخبار

موج كمك هاي مردمي در حوادث و سكوت در باقي روزهاي سال

هجوم امدادگران دقيقه 90 

رييس جمهوري در كنگره خانه كشاورز: 

قدر خاك حاصلخيز كشورمان را نمي دانيم 
محصوالت كشاورزي ما بايد بازار صادرات پيدا كنند

رييس جمهوري با انتقاد از اينكه متاس��فانه قدر 
نعمت بزرگ خ��اك حاصلخيز را كه خدا به وفور در 
كشورمان قرار داده است، به خوبي نمي دانيم، افزود: 
بايد از خاك حراست كنيم و نگذاريم خاك فرسوده 
شود. خاك مستعد كشاورزي نعمت بزرگي است كه 
چ��ون ما همواره از آن برخوردار بوديم، قدر آن را به 

خوبي نشناختيم. 
حس��ن روحاني در كنگره سراسري خانه كشاورز 
با اظهار خوشحالي از اينكه كشاورزان كشور در طول 
حدود 5 س��ال گذش��ته و از ابت��داي دولت يازدهم 
تاكنون موفقيت هاي خوب��ي در عرصه هاي مختلف 
كش��اورزي به دس��ت آورده اند، گفت: منبع اصلي ما 
در توليدات كشاورزي و تامين غذا، آب و خاك است. 
اين دو، سرمايه هاي بسيار ارزشمند كشور هستند. ما 
به دنبال كشاورزي پايدار و توليدات كشاورزي پايدار 
هستيم و آب و خاك پايه كشاورزي پايدار هستند. 

رييس جمه��ور اظهار كرد: در طول دولت يازدهم 
تالش فراواني كرديم از كش��اورزان حمايت كنيم و 
نمونه آشكار و واضح اين حمايت مديريت قيمت هاي 
خريد تضميني محصوالت بود. اما بايد در نظر داشته 
باش��يم كه كمك دولت به كشاورزان نيز بايد پايدار 
باشد و شرط ثبات و پايداري كمك دولت اين است 

كه صحيح مديريت شود. 
او اف��زود: كش��اورزي كش��ور بايد بتوان��د با بازار 

محصوالت كشاورزي در منطقه و جهان رقابت كند. 
اين حرف درس��تي است كه عموم دولت ها از بخش 
كشاورزي حمايت كرده و به آنها يارانه مي دهند، اما 
اين حمايت ها نبايد به ش��كلي باشد كه توان رقابت 
كش��اورزان م��ا را در بازار محصوالت كش��اورزي در 

منطقه و جهان تضعيف كند. 
رييس جمهور اظه��ار كرد: بخش كش��اورزي ما 
در 4 س��ال گذش��ته كار بزرگي انج��ام داده و توليد 
محصوالت كشاورزي را با ۲1 ميليون تن افزايش، از 
۹7 ميليون تن به 118 ميليون تن رسانده است كه 
اين افتخاري بزرگ براي كش��ور و كشاورزي ماست. 
در نتيجه همي��ن تالش ها تراز تج��اري محصوالت 
كش��اورزي كشور از منفي 8.1 ميليارد دالر در سال 
۹۲ ب��ه منفي 3.0۹ در س��ال ۹5 رس��يد و واردات 
محصوالت كشاورزي كشور نيز از 13.4 ميليارد دالر 
در سال ۹۲ به 7.7 ميليارد در سال ۹5 رسيده است. 
روحاني اين دس��تاوردها در بخش كش��اورزي را 
مايه افتخار كشور و نظام جمهوري اسالمي دانست و 
گفت: دولت حمايت هاي موثري از بخش كشاورزي 
داشته است. بنا به اطالعي كه از آقاي نوبخت گرفتم 
نيز تمام مطالبات كشاورزان در طرح خريد تضميني 
گندم س��ال ۹۶ به ارزش بيش از 11.5 هزار ميليارد 
تومان براي بيش از 8.8 ميليون تن گندم، پرداخت 
شده است، ولي بايد اين نكته را مدنظر داشته باشيم 

كه استمرار هميشگي پرداخت اين رقم فشار زيادي 
را به بودجه كشور وارد مي كند. 

او ب��ا اش��اره به اينك��ه حمايت دول��ت از بخش 
كش��اورزي تنها در بخش خريد تضميني محصوالت 
نبوده و تامين ماش��ين آالت و تجهيزات كش��اورزي، 
كانال كشي و آب رساني، زه كشي و تبديل شيوه هاي 
آبياري را نيز ش��امل شده اس��ت، اضافه كرد: وعده 
دولت در تجهيز 500 هزار هكتار از اراضي خوزستان 
و ايالم به آبياري مدرن در حال انجام اس��ت و 31۲ 
ه��زار هكتار از اي��ن طرح تا پايان امس��ال عملياتي 
خواهد ش��د. همچنين 4۶ هزار هكتار زمين نيز در 
سيس��تان و بلوچستان به سيستم هاي مدرن آبياري 

تجهيز خواهند شد. 
روحاني با اش��اره به دستاوردهاي ديگر در عرصه 
توليد محصوالت مهم كشاورزي اظهار كرد: در بخش 
كش��اورزي نيز بايد كارها به مردم واگذار شود. خانه 
كشاورز بايد در اين مسير به دولت مساعدت فكري و 
عملي بدهد. حمايت از كشاورزي بايد هدفمند شود 
و نهادهايي مثل خانه كشاورز مي توانند در اين مسير 

دولت را ياري كنند. 
رييس جمهور يادآور شد: بايد حمايت از كشاورزي 
را با مولفه هايي مثل ميزان مصرف آب، س��م، كود و 
صرفه توليد محصول هدفمن��د كنيم نه اينكه مثل 
پرداخ��ت يارانه ها كه به همه ب��دون در نظر گرفتن 
شرايط ش��ان به يك اندازه يارانه پرداخت مي ش��ود، 
يارانه هاي كشاورزي نيز غيرهدفمند پرداخت شود. 

روحاني اظه��ار كرد: آنچه به عن��وان حمايت از 
كش��اورزي با خريد تضميني محصوالت وضع شده 
مربوط به ۲8 س��ال پيش اس��ت و امروز كه شرايط 
كش��ور تغيير كرده است، بايد اين سياست اصالح و 

به روز شود. 
رييس جمهور تاكيد كرد: در كنار توجه به مسائل 
مربوط كش��اورزي از جمله بهب��ود كيفيت و كميت 
توليد محصوالت بايد اصول حفاظت از محيط زيست 
ني��ز بطور جدي مدنظر قرار گيرد و محيط زيس��ت 

نبايد از ناحيه توليد محصوالت كش��اورزي آس��يب 
ببيند. بايد مش��كالت را به ش��كل جامع ديد و براي 
حل و فصل آنها تدبير كرد. ما حداقل 15 سال است 
كه در ش��رايط خشكسالي هس��تيم و اوضاع اقليمي 
در حال تغييرات خطرناك اس��ت و بايد خودمان را 
براي يك تحول اساس��ي آماده كنيم. روحاني گفت: 
دو نكته مهم را بايد مدنظر داش��ته باشيم. اول اينكه 
محصوالت كشاورزي ما بايد بازار صادرات پيدا كنند 
و بتوانند در س��طح منطقه و جه��ان رقابت كنند و 
دوم اينكه بايد كشت فراسرزميني را جدي تر از قبل 
دنبال كنيم تا محصوالتي كه كش��ت آنها در داخل 
صرفه ندارد را در خارج از كشور بتوانيم توليد كنيم. 
هيچ اش��كالي ندارد كه محصولي را با لحاظ صرفه از 
كش��ور صادر كنيم و همان محصول را از كش��وري 
ديگر وارد كنيم؛ مهم تراز تجاري بخش كش��اورزي 

است كه بايد بهبود يابد. 
او اضاف��ه ك��رد: برخ��ي محصوالت كش��اورزي 
جايگاه��ي فراتر از يك محصول صرف كش��اورزي و 
غذايي دارند. گندم از آن جمله است و لذا بايد توليد 
آن به هر ترتيبي در كش��ور مورد حمايت قرار گيرد. 
اما نكته مهم تر اين است كه بايد در تخصيص يارانه ها 
به بخش كشاورزي تعادل ايجاد كنيم تا مردم نيز در 
توليد و تامين مواد غذايي احس��اس آرامش و امنيت 

بيشتري كنند. 
دكت��ر روحاني همچني��ن اظهار داش��ت: بايد از 
فضاي مجازي در عرصه توزيع محصوالت كشاورزي 
كم��ك بگيريم تا ب��ا حذف واس��طه هاي اضافه، اوال 
فاصله قيمت محصوالت را از توليد تا مصرف كاهش 
دهيم و در ثاني با نظم بخشيدن به توزيع سود اصلي 

نصيب توليدكنندگان شود. 
روحاني با بيان اينكه كشاورزان، امنيت غذايي را 
براي كشور فراهم مي كنند، گفت: آرامش جامعه ما 

در سايه تالش و بازوان قدرتمند كشاورزان است. 
او تاكيد كرد: اگر كش��ور روزي براي تامين مواد 
غذايي خ��ود دچار اضطراب و نگراني باش��د، اوضاع 

نابساماني پيش خواهد آمد. 

 دولت منتخب مردم است و با رأي مردم 
مسووليت را مي پذيرد

رييس جمه��ور همچني��ن ب��ا تجلي��ل از ايثار و 
ف��داكاري مل��ت بزرگ اي��ران به ويژه م��ردم غيور و 
پهلوان اس��تان كرمانش��اه كه در حادثه زلزله شديد 
و غمبار غرب كش��ور در كنار يكديگر همدل بودند، 
گفت: غم هموطنان، ي��اران و برادران و خواهران در 
كرمانش��اه، غم همه ملت ايران است و كمك به آنها 

وظيفه همگاني است. 
روحاني با اشاره به اينكه تالش ها و حركت هاي ما 
در كمك رساني به زلزله زدگان بي نقص نبوده است، 
اظهار كرد: در اين ش��رايط س��خت همه مسووالن، 
نيروه��ا و ارگان ها و خود مردم براي ياري رس��اندن 
به مردم حادثه ديده تالش و كوش��ش فراوان كردند 
و چقدر زش��ت است كه برخي رس��انه هاي خارجي 
كه مي خواهند خود را طرفدار مردم نش��ان دهند در 
روزهايي كه مردم دچار سختي شده اند به فكر ايجاد 
اختالف ميان آنها هستند، كما اينكه آنها همواره به 

دنبال دشمني با ملت ايران بوده و هستند. 
رييس جمه��ور اظه��ار ك��رد: ملت اي��ران ملتي 
بيدار، هوش��يار و متحد است و دولت هيچ چيز جز 
نمايندگي مردم نداشته و قدرت او بر اين مبنا است. 
او افزود: دولت منتخب مردم است و با رأي مردم 
مسووليت را مي پذيرد و هيچگاه ميان دولت و مردم 

فاصله يي وجود ندارد. 
رييس جمهور افزود: ه��ر اقدام و كاري كه دولت 
انجام مي دهد با پول مردم بوده و خزانه كشور متعلق 
به مردم اس��ت و دولت ب��ه نمايندگي از مردم در راه 

آباداني كشور تالش مي كند. 
روحاني اظهار ك��رد: اميدواريم كه خداوند، ايثار، 
فداكاري و مهرباني ما را در روزهاي سخت، نسبت به 
هم بيشتر كند و با تالش دولت و ملت، غم از چهره 

مردم مصيبت ديده كرمانشاه برطرف شود. 

ريحانه جاويدي  
اگرچه هالل احمر و ارتش دو نهادي هس��تند كه 
در ش��رايط بحراني وظيفه امدادرس��اني به مناطق و 
افراد آس��يب ديده را به عهده دارن��د، اما همواره در 
زم��ان وق��وع بحران هايي مانند زلزله 7.3 ريش��تري 
۲1 آبان در كرمانش��اه، موج��ي از كمك هاي مردمي 
ب��ه راه مي افتد. كمك هايي كه گاه به روال مرس��وم 
براي س��ازمان هالل احمر ارسال مي شود تا به دست 
آسيب ديدگان برسد و گاه در اقدامات نوظهور، مردم 
ترجيح مي دهند آن را بدون واسطه، به دست حادثه 
ديدگان برس��انند. موج كمك هاي مردمي در شرايط 
بح��ران گاه آنقدر بي حس��اب و كتاب مي ش��ود كه 
س��اماندهي به آنها خود نياز به مديريت بحران دارد. 
ب��اور عده يي از افراد بر آن اس��ت كه ب��ه راه افتادن 
م��وج عظيم كمك ه��اي مردمي به دلي��ل ضعف در 
زيرساخت هاي سازمان هالل احمر و كمبود تجهيزات 
و امكان��ات اي��ن نهاد اس��ت اما صرف نظ��ر از اينكه 
اي��ن عقيده تا چه اندازه صحت دارد، مس��ووالن اين 
سازمان معتقدند، كمك هاي مردمي بخشي از سرمايه 
اجتماعي س��ازمان هالل احمر به شمار مي رود. با اين 
وجود توجه به اظهارات مسووالن سازمان هالل احمر 
نس��بت به وضعيت بودجه و اعتبارات اين سازمان و 
لغو معافيت هاي مالياتي هالل احمر، مي تواند به شفاف 
شدن وضعيت زيرساخت هاي هالل احمر كمك كند. 

 سيل  خروشان مردم به وقت بحران
از روز نخست ارسال كمك هاي مردمي به مناطق 
زلزل��ه زده، موادغذاي��ي، آب و دارو به حد اش��باع و 
حتي بيش��تر از نياز مردم استان كرمانشاه رسيد اما 
هنوز هم پيامك هايي با مفهوم نياز مردم در مناطق 
زلزل��ه زده به چادر در ش��بكه هاي اجتماعي دس��ت 
به دس��ت مي ش��ود. مردمي كه در ش��رايط بحراني 
به داد هم مي رس��ند اما در س��اير روزهاي سال اگر 
حادثه يي نباش��د،  كمتر پي��ش مي آيد كه ذخيره يي 
ب��راي روزهاي بحران جمع كنند، حاال با تمام تالش 
به دنبال جمع آوري چادر و كانكس هستند تا مردم 
زلزله زده كرمانش��اه س��رماي زاگرس را تاب آورند. 
حال آنكه شرايط موجود بيش از پيش نياز به داشتن 
يك س��از و كار براي س��اماندهي كمك هاي مردمي 
را نش��ان داد. مرتضي سليمي، رييس سازمان امداد 
و نجات جمعيت هالل احم��ر، درباره اين موضوع به 
تعادل مي گويد: »مردم در روزهاي س��ال كه شرايط 
عادي اس��ت، تنها كمكي كه به سازمان هالل احمر 
دارن��د، ح��ق عضويت هايي اس��ت كه ب��راي حضور 
داوطلبانه در اين جمعيت پرداخت مي كنند در واقع 
اين حق عضويت مانند نوعي ماليات بحران اس��ت با 
اين وجود در ش��رايط بحراني نمي توان مقابل غليان 
احساسات مردم ايستاد و اين امر كامال طبيعي است 
كه بخواهند كمك ه��اي انسان دوس��تانه خود را به 
مناطق آس��يب ديده ارسال كنند،  حتي اگر سازمان 

هالل احمر به اين كمك ها احتياج نداشته باشد.«

او درباره اقالم مازاد كه در مناطق زلزله زده به آن 
نياز نمي شود، افزود: »حضور مردم سرمايه اجتماعي 
هالل احمر اس��ت كه س��بب هماهنگي بين بخشي 
ميان بخش هاي مختلف هالل احمر هم مي شود اما با 
اين وجود برخي اوقات نحوه كمك رساني آنها سبب 
مي ش��ود، حجم كاالهاي ارسالي بسيار زياد شود. در 
اين ش��رايط آن دسته از اقالم دست دوم كه قابليت 
استفاده نداشته باشد،  فروخته شده و مبلغ حاصل از 
آن در مناطق آس��يب ديده خرج مي شود. به لحاظ 
شرعي چون واقف نيت كرده است كه كمك خود را 
براي مردم زلزله خرج كند،  لذا هالل احمر اين اجازه 
را ن��دارد كه اين كمك ها را صرف امور ديگري كرده 
ي��ا در انبارهاي خود دپو كند. بايد تمامي كمك هاي 
نقدي و غيرنقدي در مناطق زلزله زده توزيع شود.«

 مردم مناطق زلزله زده نياز به چادر ندارند
اگرچه همچني��ن تهيه چادر در راس فهرس��ت 
كمك ه��اي مردم��ي كه اس��ت كه در ش��بكه هاي 
اجتماعي دست به دست مي شود،  اما سليمي معتقد 
است تنها اقالم مورد نياز براي كمك به زلزله زدگان 

در شرايط فعلي لباس گرم،  اسباب بازي و كتاب براي 
كودكان اس��ت و هيچ مشكلي در تامين چادر وجود 
ندارد. علي اصغر پيوندي، رييس جمعيت هالل احمر 
ايران، هم روز گذشته در نشست خبري خود با بيان 
اينكه اس��كان موقت مردم در مناطق زلزله زده بطور 
صد درصد انجام شده است،  گفت: »در شب اول 10 
هزار دستگاه چادر در انبار كرمانشاه موجود بود و 15 
هزار دس��تگاه نيز از اس��تان مجاور در همان شب به 
منطقه اعزام ش��د و با فرض اينكه 150 هزار نفر نياز 
به اس��كان اضطراري دارند و هر چادر قابليت اسكان 
چه��ار تا پنج نفر را دارد برآورد م��ا نياز به ۲5 هزار 
دس��تگاه چادر بود كه توانستيم در اوايل صبح با اين 
تعداد منطقه را پوش��ش بدهيم. در روز اول 10 هزار 
و 5۲0 دستگاه چادر توسط نيروها و ترابري خودمان 
ارس��ال شد و تنها در س��رپل ذهاب 5۶50 دستگاه 

چادر توزيع شد.«
او اف��زود: »از اواخ��ر روز دوم و در روز س��وم ب��ا 
پش��تيباني نيروهاي نظامي و انتظام��ي اوضاع بهتر 
ش��د و در حين اينكه در روز س��وم ساير اقالم ميان 
حادثه ديدگان توزيع ش��د تعداد چادرها به 4۲ هزار 

دس��تگاه رس��يد و در حال حاضر مجموعا 8۲ هزار 
و 540 دس��تگاه چادر در مناطق شهري و روستايي 
بين مردمي كه خانه هايش��ان امكان اسكان ندارد و 
حتي آنهايي كه ساختمان هاي ش��ان آسيب نديده و 
ب��ه خاطر ترس از زلزله بيرون از آن زندگي مي كنند 

توزيع شده است.«
پيون��دي درباره كمك هاي مردمي اهدا ش��ده به 
مناطق زلزله زده بيان كرد: »ميزان كمك هاي نقدي 
كه از گوش��ه هاي مختلف ميهن مان دريافت كرديم 
370 ميلي��ارد ري��ال تا صبح امروز ب��ود و همچنين 
مردم ۲0 ه��زار تن اقالم ام��دادي و غير امدادي به 

استان ها و شعبات تحويل دادند.«

 امدادرساني با جيب خالي و پرداخت ماليات
اگرچ��ه بنا به گفته ريي��س جمعيت هالل احمر 
در تامين چادر و س��اير اق��الم ضروري مردم مناطق 
زلزل��ه زده، هيچ مش��كلي براي اين س��ازمان ايجاد 
نش��د اما مردم همچنان كمك هاي خ��ود را به اين 
مناط��ق ارس��ال مي كنند،  ش��ايد علت اي��ن اتفاق 
مش��كالت مربوط به كمبود بودجه هالل احمر باشد. 

در س��ال هاي اخير كمبود اعتب��ار، هالل احمر را هم 
بي نصي��ب نگذاش��ت و تير كمبود بودج��ه دولت به 
اين نهاد امدادرس��اني هم اصابت ك��رد تا جايي كه 
نه تنها مسووالن هالل احمر بارها به بودجه تصويب 
ش��ده خود براي س��ال 13۹۶،  اعت��راض كرده و آن 
را جوابگوي امور اين س��ازمان ندانستند بلكه برخي 
نمايندگان مجلس هم نس��بت به وضعيت مالي اين 
سازمان واكنش نشان دادند. نكته جالب توجه اينكه 
با وجود كمبود بودجه كه گريبانگير هالل احمر است، 
معافيت مالياتي اين س��ازمان از سال 13۹4 لغو شد 
و هالل احمر ساالنه بخشي از بودجه خود را با عنوان 
ماليات از دس��ت مي دهد. حال آنكه به موجب ماده 
۲0 قان��ون اساس��نامه جمعي��ت هالل احمر مصوب 
۲8 ارديبهش��ت سال 7۹ مجلس ش��وراي اسالمي، 
»جمعيت و موسس��ات وابسته به آن و شركت هايي 
كه حداقل ۹۹ درصد س��هام آنها متعلق به جمعيت 
باش��د و درآمدهاي آن در راس��تاي اهداف و وظايف 
جمعيت به مصرف برسد از پرداخت ماليات، عوارض، 
حقوق گمركي و... معاف هستند.« اما زير پا گذاشتن 
اين ماده قانوني از سوي سازمان امور مالياتي كشور، 
 سبب شد تا هالل احمر در واكنش به سياست اتخاذ 
ش��ده از سوي س��ازمان امور مالياتي كشور،  اقدام به 

شكايت كند.
در بخشي از دادخواست اين سازمان آمده است: 
»معاونت ماليات هاي مس��تقيم سازمان امور مالياتي 
كش��ور بدون در نظر گرفتن ماهيت وظايف جمعيت 
هالل احمر و باتفس��ير ناصواب و فرات��ر از اختيارات 
قانوني خود با صدور بخشنامه و دستورالعمل مذكور 
مقرر داش��ته كه ماده ۲0 قانون اساس��نامه جمعيت 
موض��وع معافيت مالياتي هالل احمر و موسس��ات و 
شركت هاي وابس��ته لغو شده كه اين عالوه بر اينكه 
خارج از حيطه اختيارات مرجع مذكور بوده، با ماده 
۲0 قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر مغايرت دارد 
ل��ذا تقاضاي طرح موضوع در هي��ات عمومي ديوان 
عدالت اداري و صدور حكم بر ابطال بخشنامه مذكور 
از تاري��خ صدور را دارم.« از طرف ديگر اميرمحس��ن 
ضياي��ي، رييس وق��ت جمعيت هالل احم��ر، خرداد 
امس��ال با تاكيد بر كمبود بودجه اين سازمان گفت: 
»هي��چ جمعيت ملي در دنيا ماليات نمي پردازد؛ اين 
مهم حتي در كشورهايي كه تمامي افراد، شركت ها، 
نهادها و دس��تگاه ها هيچ گونه معافيتي نس��بت به 
پرداخت مالي��ات ندارند؛ صدق مي كند و هالل احمر 
اي��ران نيز به عنوان بزرگ تري��ن مجموعه داوطلبانه 
و نه��اد خيريه كش��ور نبايد مالي��ات پرداخت كند؛ 
چراك��ه به عنوان نمونه س��ازمان تداركات پزش��كي 
هالل احمر با س��ود تقريبي هيچ و بر اس��اس وظيفه 
انس��اني و اساسنامه يي خود توزيع داروهاي خاص را 
ب��ر عهده دارد؛ اما ماليات��ي را براي اين خدمت خير 
پرداخت مي كند كه پول آن را هم هنوز نگرفته است 
و جمعيت اكنون در س��خت ترين شرايط بودجه يي 

خود ناچار به پرداخت ماليات است.«

مديركل دفتر مديريت عملكرد سازمان بهزيستي 
كش��ور با بيان اينكه بيش از 38 س��ال است كه در 
حوزه س��المت اجتماعي غفل��ت كرده ايم، گفت: در 
بخش س��المت اجتماعي غفلت ديرين��ه كرده ايم و 
اگر امروز ش��روع كنيم شايد دو دهه ديگر آثارش را 
مشاهده كنيم.  او با تاكيد بر افزايش آمار نگران كننده 
مجرمان زير 18 سال به ويژه دختران، يادآورشد: در 
كش��وري زندگي مي كنيم كه ب��ه ازاي هر 4 ازدواج 
يك طالق صورت مي گيرد. حس��ن موس��وي چلك 
گفت: طبق آماري كه ق��وه قضاييه اعالم كرده، 15 
ميلي��ون و ۲00 هزار پرونده قضايي در كش��ور 80 
ميليون نفري ايران وجود دارد كه متاسفانه اين آمار 
نشانه  غفلت از سالمت اجتماعي در اين كشور است. 

او تاكيد كرد: هندوس��تان با جمعيت يك ميلياردي 
فق��ط يك ميليون و ۲00 ه��زار پرونده قضايي دارد 
كه با اين مقايسه مي توان دريافت حوزه اجتماعي ما 
از بيم��اري مزمني رنج مي برد. او با بيان اينكه طبق 
آخرين آمار حدود 4 ميليون و 400 هزار نفر در ايران 
از موادمخدر و روانگردان اس��تفاده مي كنند كه عدد 
كمي نيست بنابراين بايد به فكر چاره باشيم، اعالم 
كرد: بي��ش از 400 هزار نف��ر ورودي زنداني داريم 
بطوريكه متاس��فانه به ازاي هر ساعت 4۹ نفر روانه 

زندان مي شوند.
 او با اش��اره به اينكه ح��دود 1۹ ميليون نفر در 
مناطق حاشينه نش��يني كه حداقل خدمات عمومي 
را ن��دارد، زندگي مي كنند، تصريح كرد: متاس��فانه 

شاخص نش��اط ايران از بين 157 كشور 105 است 
كه اين آمار عدم نشاط ما را نشان مي دهد.

 
 خشونت خانوادگي، دومين پرونده قضايي كشور

موسوي چلك اضافه كرد: دومين پرونده قضايي 
اين كش��ور مربوط به خش��ونت به ويژه خانوادگي 
اس��ت بنابراين آس��يب هاي اجتماع��ي خانواده را 
كه ركن اساس��ي جامعه است، نش��انه گرفته چرا 
كه اگر مش��اهده كنيد مي بيني��د صحبت هاي ما 
در خانواده به 15 دقيقه هم نمي رس��د. او با بيان 
اينكه سالمندآزاري سومين علت مداخله اورژانس 
اجتماعي در كش��ور اس��ت، اظهار كرد: متاسفانه 

برخي ها سالمندان كه بركت خانه اند را مي زنند.

  شيب تند ايدز در ايران
 موس��وي چلك به شيب تند ايدز در ايران اشاره 
ك��رد و افزود: اگر نس��بت به اين بيم��اران پذيرش 
اجتماع��ي صورت نگي��رد و تدابير درس��تي لحاظ 
نكنيم، معلوم نيس��ت اين جامعه به كجا كش��يده 
مي ش��ود. او با تاكيد بر اينك��ه فاصله حرمت ها كم 
شده است، يادآورشد: امروزه ماشين ها شاسي بلند، 
گوشي ها هوشمند و مدل خانه ها لوكس تر شده اما 

اخالق اجتماعي را از دست داده ايم. 
تمام اين موارد نش��انه يي از يك بحران اس��ت 
بنابراي��ن باي��د متوجه اين نش��انه ها ش��ده و براي 
بهتر شدن آن تالشي بيش از گذشته انجام دهيم. 
موس��وي چلك با بيان اينكه سالمت اجتماعي بايد 
جايگزي��ن برخي از موارد جزئي ش��ود، اعالم كرد: 
همه ما اگر ايران را دوست داريم بايد در اين زمينه 
كاري انج��ام دهيم بنابراين الزم اس��ت نگاهمان را 

تغيير داده و با س��المت اجتماعي آش��نايي يافته و 
براي بهتر ش��دن آن بكوش��يم. او با تاكيد بر اينكه 
در اين راس��تا از همه ظرفيت ها بايد استفاده شود، 
گفت: برنامه و سياست گذاري هاي كنوني هدفمند 
نب��وده ك��ه به اي��ن آمارها رس��يديم پ��س بياييد 
برنامه ريزي درستي انجام داده و به آن عمل كنيم. 
موسوي چلك با بيان اينكه نبايد از مطالبه گري 
اجتماعي بترس��يم، ادام��ه داد: در حوزه اجتماعي 
ش��فاف نبودي��م در حالي كه بايد با مردم ش��فاف 
باشيم چرا كه اگر اينطور عمل نكنيم براي مديريت 
اجتماعي نمي توانيم از مش��اركت هوش��مند مردم 
اس��تفاده كني��م. مديركل دفت��ر مديريت عملكرد 
س��ازمان بهزيس��تي كش��ور با تاكيد بر اينكه اگر 
س��المت اجتماعي نداشته باشيم امنيت كشورمان 
به مخاطره مي افتد، ادامه داد: س��المت اجتماعي با 

رويكرد اجتماعي امكان پذير خواهد بود. 

افزايش نگران كننده آمار مجرمان زير 18 سال
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پارلمان شهري پايتخت درخواست كرد

شهرداري 10 ميليارد تومان به زلزله زدگان كمك كند
گروه راه و شهرسازي   آزاده كاري 

جلس��ه روز گذش��ته شوراي ش��هر تهران تحت 
تاثير زلزله اخير در كرمانش��اه قرار داش��ت و براي 
بار دوم موضوعي خارج از دس��تور جلسه در صحن 
شورا مطرح و راي گيري در خصوص آن انجام شد. 
از آنجا كه بسياري از نهادهاي دولتي و خصوصي 
كمك ه��اي نقدي ب��راي كم��ك به زلزل��ه زدگان 
كرمانش��اه در نظر گرفته اند، اعضاي ش��وراي شهر 
تهران نيز تصميم گرفتند تا به خيل كمك كنندگان 
بپيوندن��د. هر چند به گفته نجفي ش��هردار تهران، 
اين نهاد بيش از 30هزار ميليارد تومان بدهي دارد 
اما اين موضوع مانع نشد كه از پرداخت 10ميليارد 
تومان به س��تاد اربعين خودداري كند و در جلس��ه 
روز گذش��ته نيز ش��وراي ش��هر تهران، شهرداري 
را مل��زم ب��ه ارائ��ه اليحه يي ب��راي پرداخت كمك 

10ميليارد توماني به زلزله زدگان كرمانشاه كرد. 
در مت��ن پيش��نهادي اين طرح آمده اس��ت: با 
توجه به تخريب و آس��يب هاي گس��ترده ناش��ي از 
زلزله غرب كش��ور به ويژه در شهرس��تان هاي سر 
پل ذهاب، قصرش��يرين، گيالنغرب، جوانرود، ثالث 
باباجاني و اسالم آباد غرب و در چارچوب بندهاي ۴ 
و ۵ ماده ۷1 قانون تش��كيالت، وظايف و انتخابات 
شوراي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 
۷۵.3.1 ب��ا اصالح��ات و الحاقات بع��دي آن و در 
راستاي مش��اركت در حل بحران صورت گرفته به 
شهردار تهران اجازه داده مي شود از منابع در اختيار 
سرمايه يي و هزينه يي به ميزان 10ميليارد تومان به 
عنوان كمك بالعوض زيرنظر استانداري اختصاص 

دهد و هزينه كند. 
در تبصره نخس��ت اين طرح آم��ده براي جلب 
مشاركت بيش��تر همكاران و كليه كاركنان شوراي 
اسالمي ش��هر، شهرداري، س��ازمان ها، شركت ها و 
موسسات تابع به ش��هرداري اجازه داده مي شود با 
موافقت كاركنان داوطل��ب مبلغي از حقوق و مزايا 
بنا به پيشنهاد هر همكار كسر و در عمران شهرها و 
روستاهاي زلزله زده ذيل نظر استاندار استان هزينه 

شود. 
همچني��ن ب��راي حمايت داوطلبانه ش��هرداري 
مكلف اس��ت، سامانه اطالع رس��اني راه اندازي كرده 
و تنها با كس��ب اجازه و درخواس��ت كاركنان مبلغ 
حمايت از زلزله زدگان كس��ر شود. بر اساس تبصره 
دو اين طرح ش��هرداري مكلف است، گزارش حسن 
اجراي مصوبه را تا پايان بهمن ۹۶ به ش��وراي شهر 

تهران ارائه كند. 
به گ��زارش »تعادل« مجيد فراهان��ي به عنوان 
يكي از طراحان اين طرح در خصوص ضرورت قيد 
دو فوري��ت گفت: هرگونه هزينه كرد در ش��هرداري 
تهران بايد براس��اس بودجه ساالنه شهرداري انجام 
ش��ود و با توجه به عدم وج��ود چنين موضوعي در 
بودجه مصوب، به لحاظ قانوني ضرورت دارد تا اين 

طرح در شوراي شهر تصويب شود. 
به گفته وي در سال هاي پيشين نيز 3 مصوبه با 
چنين موضوعي در ش��وراي شهر تهران به تصويب 
رس��يده و شهرداري تهران مجاز به كمك هاي مالي 
در اس��تان هاي بوش��هر، آذربايجان ش��رقي، ايالم و 

لرستان شده است. 
وي با بيان اينكه هم اكنون كمك هاي مردمي در 
حال فروكش كردن است و ضرورت ورود شهرداري 
ته��ران در ح��ل معض��ل اس��كان ديده مي ش��ود، 
اظه��ار كرد: ش��هرداري ته��ران مي توان��د با كمك 
اس��تارت آپ ها به جم��ع آوري كمك ه��اي مردمي 

پرداخته و مبدع يك كار داوطلبانه باشد. 
مرتض��ي الويري عضو ش��وراي ش��هر تهران به 

عنوان مخالف اين طرح عنوان كرد كه در بررس��ي 
عجوالنه ممكن اس��ت طرحي به تصويب برسد كه 
داراي اش��كاالتي باش��د كه اين موضوع در ش��أن 
شوراي ش��هر تهران نيست. در ادامه حسن رسولي 
ني��ز پيش��نهاد داد به جاي آنكه به ش��هردار تهران 
اج��ازه داده ش��ود از منابع در اختيار س��رمايه يي و 
هزينه ي��ي به مي��زان 10 ميليارد توم��ان به عنوان 
كمك بالع��وض هزينه كند، اين عبارت به س��قف 
10ميلي��ارد تومان تغيير ياب��د كه بعد از راي گيري 

اين تغيير در متن طرح انجام شد. 
همچني��ن ابراهيم امين��ي در موافقت با قيد دو 
فوريت اي��ن طرح تاكيد كرد: پ��س از وقوع چنين 
حوادث��ي حتي كش��ورهايي كه به لحاظ سياس��ي 
ارتب��اط خوب��ي ه��م ندارن��د، س��عي مي كنند در 
ارس��ال كمك ها پيش دس��تي كرده و در اين اقدام 
انسان دوس��تانه سهيم ش��وند. اين نخس��تين باري 
نيس��ت ك��ه زلزله در كش��ور رخ داده اس��ت و اين 
مصوبه نيز نخس��تين مصوبه شوراي شهر تهران در 

كمك به مناطق بحران زده نيست. 
نايب ريي��س ش��وراي ش��هر تهران ب��ر ضرورت 
فوريت در بررسي و تصويب اين طرح تاكيد و اظهار 
كرد: با توجه به اهميت موضوع، شوراي شهر تهران 
در نخس��تين جلسه خود پس از حادثه بحث كمك 
به زلزله زدگان را مطرح كرده اس��ت و اين مي تواند 
موج��ي را از همراهي مردم ش��هر تهران در كمك 
ب��ه حادثه ديدگان در جامعه ايج��اد كند. در نهايت 

دوفوريت اين طرح با 1۴ راي به تصويب رسيد. 
بعد از تصويب دو فوريت، احمد مس��جدجامعي 
در بررس��ي اين طرح به ارائه پيشنهاداتي پرداخت 
و گفت: ش��هرداري تهران بايد مح��ل تامين اعتبار 
هزينه كرد تا س��قف 10ميلي��ارد توماني خود را در 

اين طرح مشخص كند. 
افشين حبيب زاده نيز پيشنهاد ديگري ارائه كرد 
و گفت: ش��تاب زدگي جايگاهي در مصوبات شوراي 
ش��هر تهران ندارد و به جاي اينكه با عجله طرحي 
در ش��وراي ش��هر تهران تصويب كني��م، مي توانيم 
از ش��هرداري بخواهي��م كه ظرف م��دت يك هفته 
اليحه ي��ي در اي��ن خصوص به ش��ورا ارائ��ه كند. 
پيشنهاد افشين حبيب زاده به راي گذاشته شد. در 
نهايت با راي اعضاي ش��وراي شهر تهران قرار شد، 
ش��هرداري تا ۵ آذر اليحه كمك به آسيب ديدگان 
غرب كش��ور را تا س��قف 10ميليارد تومان به شورا 

تقديم كند. 

 مسووالن از خلسه خارج شوند
اما تذكرات اعضا ني��ز پيرامون زلزله اخير بود و 
شهربانو اماني با اش��اره به زلزله كرمانشاه خواستار 
تش��كيل كمپيني به نام كانكس ب��راي اين مناطق 
ش��د و گفت: كانكس و وسايل گرمايشي مهم ترين 
ملزوم��ات اين بخش از حل بحران اس��ت و اين در 
حالي اس��ت كه بررسي ها نش��ان داده كانكس هاي 
۶مترمربع��ي بيش��ترين كارب��رد را در اي��ن مرحله 
خواهند داش��ت و متوس��ط قيمت اي��ن كانكس ها 
حدود 2.۵ميليون تومان اس��ت. به نظر مي رس��د، 
اگر كمپيني به نام »كانكس« آغاز ش��ود و مردم به 
صورت اش��تراكي اقدام به تهيه اين كانكس ها كرده 
و به مناطق زلزله زده به خصوص روستاها بفرستند 
بار بزرگ��ي از روي دوش مردم زلزله زده برداش��ته 

خواهد شد. 
ناهيد خداكرمي نيز با اشاره به زلزله اخير اظهار 
ك��رد: بايد هرچه س��ريع تر از اين خلس��ه و آرامش 
قبل از توفان خارج ش��ويم و طوري عمل كنيم كه 
گويا همين فردا از ش��دت آلودگي هوا دچار خفگي 

خواهيم شد و پس فردا در تهران زلزله خواهد آمد. 
وي در ادامه تذكر خود از رويكرد صدا و س��يما 
انتقاد كرد و گفت: اگر امروز ش��اهديم كه مردم به 
س��ازمان هاي امدادي و مسووالن اعتماد نمي كنند، 
بخ��ش مه��م آن مرب��وط ب��ه عملكرد ش��عارآلود، 
يك جانبه گرايانه و پرلعن و نفرين صداوسيماس��ت. 
تذكر من به صدا و سيما اين است كه شما از بودجه 
بيت المال استفاده مي كنيد پس دوربين و ميكروفن 
خ��ود را به طرف م��ردم و تصاوي��ر و صداهايي كه 
دوس��ت دارند، بچرخانيد. تا اين بي اعتمادي آسيب 
بيش��تري به س��بك زندگي و حركت جمعي كشور 

نزده است، به فكر اصالح باشيد. 

 تخلف در برخي دفاتر خدمات الكترونيك شهر
 در ادام��ه جلس��ه اعضا تذكرات��ي در زمينه هاي 
مختلف ارائه كردند. محمد ساالري رييس كميسيون 
معم��اري و شهرس��ازي ش��وراي ش��هر، از تخلفات 
گس��ترده در برخي دفاتر خدمات الكترونيك ش��هر 
خبر داد و گفت: طي سال هاي گذشته تعداد زيادي 
از دفاتر خدمات الكترونيك تخلفات گس��ترده كرده 
اما همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند. در سال 
۷۸ طي مصوبه يي شوراي شهر تهران تصميم گرفت 
ارائه خدمات فني ساختمان ها را به بخش خصوصي 

و شركت هاي ذي صالح برون سپاري كند. 
وي ادامه داد: فلس��فه اصلي چنين مصوبه يي اين 
بود ك��ه اوال اين تصدي گري ه��ا به بخش خصوصي 
واگذار ش��ود. دوم اينكه فضاي رانت��ي كه در حوزه 
شهرس��ازي مناطق 22گانه ش��هرداري ايجاد شده 
بود و اعتراضات مردم را در پي داش��ت از بين برود. 
همچنين تعداد زياد نيروي انساني كه در شهرداري 
جمع شده بود تعديل شود و ديگر اينكه ارائه خدمات 
صدور پروانه كه ۹0درصد مراجعات مردمي به حوزه 
ش��هرداري است توسط بخش خصوصي و در فضاي 

رقابتي انجام شود. 
س��االري ادامه داد: طبق قانون تمام شركت ها و 
افراد ذي صالح مي توانن��د براي ايجاد دفاتر خدمات 
الكتروني��ك اقدام كنند اين در حالي اس��ت كه طي 
س��ال هاي گذش��ته دفاتر زيادي اقدام ب��ه تخلفات 
گس��ترده كرده اند اما همچنان به فعاليت خود ادامه 
مي دهند و هيچ كميته انضباطي براي رس��يدگي به 

تخلفات آنها تشكيل نشده است. 
زه��را نژادبه��رام عض��و كميس��يون معم��اري و 
شهرس��ازي شوراي ش��هر و عضو هيات رييسه شورا، 
نس��بت به دكل هاي فشارقوي ش��هر در منطقه 1۶ 
تهران تذكر داد و خواستار اين شد تا برنامه يي براي 
رفع خطر دكل هاي فش��ار قوي در منطقه 1۶ شهر 

تهران ارائه شود. 
نژادبهرام با تاكيد بر اينكه وجود دكل هاي فشار 
ق��وي در منطقه 1۶ باعث بروز انواع بيماري در اين 
منطقه شده و س��المت ساكنان را به خطر انداخته 
اس��ت، گفت: بايد براي رفع خطر، هر چه س��ريع تر 
اقداماتي انجام ش��ود؛ در اين زمينه اداره برق اعالم 
همكاري كرده و بايد ش��هرداري همانند پل صدر، 

اين كابل ها را به زير زمين ببرد. 
عضو هيات رييس��ه ش��وراي ش��هر تهران ادامه 
داد: هزين��ه باالي انتقال دكل ه��ا در زير زمين در 
پروژه پل صدر، باعث شد اين اتفاق در ساير مناطق 
نيفتد. اما در حال حاضر خس��ارت زيس��ت محيطي 
زيادي ب��ه منطقه 1۶ بابت اين دكل ها وارد ش��ده 
اس��ت. اداره ب��رق نيز اعالم آمادگي ك��رده كه اين 
مش��كل را برطرف كن��د؛ بنابراين در اس��رع وقت 
ش��هرداري برنام��ه عملياتي خود را ب��راي رفع اين 

مشكل ارائه كند. 

 احداث كارگاه مترو در كنار موزه فرش 
حس��ن خليل آبادي نيز در تذكري نس��بت به 
احداث كارگاه خ��ط ۶ مترو در نزديك در ورودي 
موزه فرش تهران هش��دار داد و گفت: موزه فرش 
يكي از موزه هاي اس��تان تهران اس��ت كه در ضلع 
شمالي پارك الله تهران واقع شده است. ساختمان 
اين موزه در س��ال ۵۶ در مساحتي به ابعاد 3 هزار 
و ۴00 مترمرب��ع ب��ا اقتب��اس از  دار قالي توس��ط 
عبدالعظي��م فرمانفرماييان طراحي و تهيه ش��ده 
اس��ت. وي ادامه داد: طبق گزارش هاي رسيده در 
روزهاي گذش��ته، شركت مترو تهران قصد احداث 
كارگاه و هواك��ش ايس��تگاه كارگر در خط ۶ مترو 

تهران دقيقا مقابل در اصلي اين موزه را داشت كه 
با ممانعت و برخورد مسووالن اين موزه از استقرار 

اين بنا به طور موقت جلوگيري شد. 
خليل آب��ادي با بي��ان اينكه مج��دد اين برنامه 
كمي آن طرف تر از در اصلي و در حجمي بس��يار 
بزرگ در حال احداث است، اظهار كرد: قرار است 
دهانه هواكش ايس��تگاه مت��رو در كنار فاخرترين 
موزه فرش خاورميانه بنا ش��ود. از شركت راه آهن 
ش��هري تهران و حوم��ه و از اداره ميراث فرهنگي 
تهران مي خواهم جهت پيگيري و رسيدگي به اين 
موزه با توجه به بازديد روزانه چند صد گردش��گر 

خارجي اقدام كند.

 ادامه فعاليت تاكسي خطي
و حذف تدريجي گردشي ها

محسن پورسيدآقايي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري تهران گفت: بايد در دوره جديد تاكسيراني 
اقتصاد تاكسي داران و تاكسيرانان اصالح شود، چرا كه 
تا وقتي معيشت و اقتصاد تاكس��يرانان و تاكسي داران 

اصالح نشود هيچ امور ديگري قابل اصالح نيست. 
پورسيدآقايي با بيان اينكه رانندگان بايد درآمد خوب 
و مكفي داش��ته باش��ند، گفت: درآمد خوب الزاما از راه 
افزايش كرايه نيس��ت بلكه مي توان با ايجاد درآمدهاي 
جانبي و ايجاد س��رويس هاي چرخشي درآمد را افزايش 
داد كه در ح��ال حاضر ايده هاي مختلفي در اين زمينه 
داريم كه بايد روي آنها تفكر بيش��تري شود. وي با بيان 
اينكه تاكسي نشان دهنده وضعيت و شخصيت شهر است، 
گفت: هر تاكسي نشان دهنده وضعيت شهر به مسافران 
و توريست ها است كه بايد اين مساله نيز اصالح شود، اما 
مي بينيم كه بعضا رانندگان تاكسي حتي لباس مناسبي 
هم نمي پوشند و جالب است كه تاكسيرانان حتي لباس 
فرم هم ندارند كه البته اگر اقتصاد و معيشت آنها درست 
ش��ود، اين مسائل هم اصالح خواهد شد.  پورسيدآقايي 
با بيان اينكه هدف تاكسيراني بايد تغيير كند، گفت: به 
نظرم تاكس��ي گردش��ي به مرور حذف مي شود چراكه 
مردم مايل هس��تند به سيس��تم آژانسي كه درب محل 
كار يا خانه ش��ان آنها را سوار يا پياده مي كند روي آورند.  
وي با بيان اينكه فعاليت تاكس��ي خطي به دليل تمايل 
مردم ادامه مي يابد چراكه تاكس��ي خطي مدلي ديگر از 
سيستم آژانسي است گفت: اما بايد براي ساعات غيرپيك 
اين تاكس��ي ها نيز چاره يي انديشيد و آنها را در سيستم 

آژانسي و اينترنتي فعال كنيم. 

برداشت ماسه از رودخانه ها 
علت سيالب هاي ويرانگر

محمد ش��كرچي زاده رييس مركز تحقيق��ات راه، 
مسكن و شهرسازي، در همايش دوام حفاظ هاي بتني 
راه  )نيوجرسي( اظهار كرد: بتن تنها محصول ساختماني 
اس��ت كه تمام نيازهاي خود را با استفاده از آن برآورده 
مي كني��م. همچنين اين محصول داراي ش��گفتي ها و 
ارزش هاي قابل توجهي است كه در صورت پي بردن به 

آنها مي توان به ارزش  افزوده دست يافت. 
به گزارش مهر، وي با اشاره به مضرات زيست محيطي 
توليد س��يمان تصريح كرد: باتوجه به اينكه ۷۵درصد 
جس��م بت��ون را س��نگ دانه تش��كيل مي ده��د و اين 
سنگ دانه ها از بستر رودخانه ها تامين مي شود، از اين رو، 
شاهد هستيم بس��ياري از س��يل هاي ويرانگر به دليل 

برداشت بي رويه شن و ماسه از بستر رودخانه هاست. 
ش��كرچي زاده همچني��ن يادآور ش��د: ب��ا آزمايش 
نيوجرس��ي هاي مختلف به نتايجي دس��ت  يافتيم كه 
در برخي آنها نس��بت آب به سيمان به ۷درصد رسيده 
است و اين يك فاجعه تلقي مي شود، زيرا بتن به حداقل 
مقاومت رسيده و اكثر منافذ مويه به هم متصل هستند 

و هيچ منفذي وجود ندارد. 

ايرانشهر

مهرداد تقي زاده معاون ترافيك و حمل و نقل وزارت 
راه و شهرس��ازي با اش��اره به ارزان بودن سوخت گفت: 
اين موضوع س��بب ش��ده تا مردم به س��مت استفاده از 
خودروهاي شخصي رفته و از حمل و نقل عمومي كمتر 
استفاده كنند.  به گزارش مهر، تقي زاده در مراسم يادبود 
قربانيان سوانح رانندگي از تهيه و تدوين تقشه راه ايمن 
در كشور از سوي وزارت راه و شهرسازي خبر داد و گفت: 
در حال حاضر نقشه مذكور براي معاون اول رييس جمهور 
ارس��ال شده كه به محض تاييد و تصويب در مرحله اجرا 
قرار خواهد گرفت.  او با اش��اره ب��ه اين مطلب كه قطعا 
كش��ورهاي پيش��رفته نيز براي كاهش قابل قبول تعداد 
كشته شدگان سوانح رانندگي از طريق اجراي يك برنامه 
به تدريج به اين مرحله رس��يده اند، گفت: در حال حاضر 
شاخص ارزيابي كشته ش��دگان اين سوانح به طور ساالنه 
در اي��ران 1۶ هزار نف��ر بوده كه طبق آم��ار موجود اين 
عدد در 10 س��ال گذش��ته برابر با 2۷ ه��زار نفر گزارش 
 ش��ده اس��ت؛ امري كه طي اين 10 سال با تالش حدودا
 1۶ نهاد به ميزان 11 هزار نفر كاهش پيدا كرده است. 

به گفته تق��ي زاده، تعداد كشته ش��دگان در بدترين 
س��وانح ريل��ي حداكثر به تعداد كشته ش��دگان س��وانح 
رانندگي در يك روز اس��ت، آماري كه بسيار تامل برانگيز 
و درخ��ور توجه در اين بخش به ش��مار مي رود. اين مقام 
مس��وول با اش��اره به كاهش تعداد كاربران بخش حمل 
و نقل عمومي در ايران طي ۸ س��ال گذش��ته بيان كرد: 
باتوجه به آمار به دست آمده طي اين مدت 10 ميليون از 
كاربران اتوبوس در بخش جاده يي و ۵ ميليون در بخش 
ريلي كاهش پيدا كرده اند كه بخشي از آنها به سمت حوزه 
هوايي و بخشي ديگر به سمت خودرو و استفاده از جاده 
حركت داش��ته اند.  معاون وزير راه و شهرسازي افزايش 
تع��داد كاربران جاده يي در حوزه مس��افر و بار را يكي از 
داليل اصلي ناايمن تر شدن جاده ها دانست و گفت: طبق 
مطالعات بين المللي هرچه ميزان استفاده از بخش حمل 
و نقل عمومي در كشور بيشتر و در مقابل خودرومحوري 
كمتر ش��ود، تعداد كشته شدگان سوانح رانندگي كاهش 
خواهد داش��ت.  اين مق��ام مس��وول ارزان بودن قيمت 
سوخت در كش��ور را نيز يكي ديگر از داليل عدم تمايل 

مردم در اس��تفاده از حمل و نقل عمومي دانست و گفت: 
اين مساله در ساير نقاط جهان نيز ديده شده و به صورت 
آشكارا بيان مي شود كه افزايش قيمت سوخت در كاهش 
تعداد كشته شدگان س��وانح رانندگي تاثير بسيار زيادي 
خواهد داش��ت.  تقي زاده اظهار كرد: شيب كاهش تعداد 
قربانيان س��وانح رانندگي در ابتدا بسيار شدت داشت اما 
امروز مي بينيم كه اين ش��يب تا حد زيادي كند شده كه 
پيش بيني مي ش��ود در صورت تداوم روند جاري امسال 
رقم كاهش كشته شدگان يك درصد يا صفر بوده و طي 
س��ال هاي آتي حتي افزايش نيز داش��ته باش��د. وي در 
ادامه اين ش��يب كند يا توقف در كاهش تعداد قربانيان 
س��وانح جاده يي را به دليل ارزان بودن قيمت س��وخت و 
همچنين افزايش تعداد معادن و به دنبال آن افزايش تعداد 
كاميون ها در جاده دانست و افزود: طبق نقشه ايمني راه 
تهيه ش��ده از س��وي وزارت راه و شهرس��ازي در صورت 
ادامه اين روند طي 10 س��ال آينده تعداد قربانيان به 1۹ 
 هزار نفر افزايش خواهد داش��ت. در صورت رعايت صرف
  ۵ عام��ل مذك��ور و وج��ود بودج��ه كافي اي��ن رقم به

 1۵ هزار نفر، در صورت گس��ترش حمل و نقل ريلي به 
13 ه��زار نفر و در صورت توجه و رعايت هر دو عامل ياد 

شده به ۹ هزار نفر خواهد رسيد. 

نقش سوخت ارزان در تلفات جاده اي

آگهي ابالغ
اوراق و ضمائ��م دادخواس��ت تجديد نظر ب��ه تجديدنظرخوانده مجهول الم��كان آقاي عبدالصالح 
قزاقي به كالس��ه پرونده: ۹20132 محل حضور: ش��عبه سوم دادگاه حقوقي شهريار در خصوص 
تجديدنظرخواهي ش��اه بخت جهانشاهي س��ارنجان بيگلو از دادنامه ش��ماره ۹۶200۶۸0 مورخ 
۹۶/۶/1۶ ظ��رف ده روز چنانچه اعتراضي داريد جهت تبادل لوايح و ارائه پاس��خ اعتراض در اين 

دادگاه حاضر شويد./
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقي شهريار – م الف/2۹1۴۶

آگهي ابالغ
وقت دادرس��ي بدينوس��يله اعالم مي ش��ود خانم نرگس االيي فرزند بحرامعلي به طرفيت آقاي 

سامان خضري فرزند ابراهيم دادخواستي بخواسته: مطالبه مهريه
تسليم دادگاه عمومي شهريار نموده است كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه ۹۶0۶30 ثبت و وقت رسيدگي 
براي روز شنبه مورخ ۹۶/10/2۷ ساعت 12 ظهر تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷3 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر اين 
دادگاه واقع در شهريار شعبه ۶ دادگاه حقوقي عمومي مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حضور بهم رساند در صورت 
عدم حضور يا عدم معرفي وكيل يا عدم ارسال اليحه دفاعيه وفق مقررات قانوني اتخاذ تصميم خواهد شد.

مدير دفتر شعبه ۶ دادگاه حقوقي دادگستري شهريار- پاشايي – م الف/2۹1۴۵

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له:

 نام: صفرعلي نام خانوادگي: رس��تمي نش��اني محل اقامت: ش��هريار فردوسيه- عباس  آباد خ 1۴ 
متري افشار پ 2۸2 

مشخصات محكوم عليه: 
نام: مجيد نام خانوادگي: دهقاني منور نشاني محل اقامت: مجهول المكان 

محكوم به: به موجب دادنامه شماره ۶۵۹ مورخ ۹۶/۶/2۹ شوراي حل اختالف شهريار شعبه ۴ كه 
وفق دادنامه همان مرجع قطعيت حاصل كرده اس��ت محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
چهل و دو ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ ي��ك ميليون و پانصد هزار ريال بابت هزينه 
دادرس��ي و خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان و پرداخت 

مبلغ نيم عشر  دولتي در حق صندوق دولت جمهوري اسالمي ايران اعالم مي گردد. 
رئيس حوزه ۴ شوراي حل اختالف شهريار-حسين زاده 

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له:

 نام: رس��ول ن��ام خانوادگي: باقري نش��اني مح��ل اقامت : انديش��ه فاز يك خيابان دوم ش��رقي 
پالك  

مشخصات محكوم عليه: 
نام: پدرام نام خانوادگي: سالمي نشاني محل اقامت: مجهول المكان 

محكوم به: به موجب دادنامه شماره 1۸0۵/۹۶ مورخ ۹۶/۵/11 شوراي حل اختالف شهريار شعبه 
دوم محكوم عليه محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ هفتصد هزار تومان بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
يكصد هزار تومان بابت هزينه كارشناسي و مبلغ دويست هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق 

خواهان صادر مي گردد درضمن نيم عشر دولتي در صندوق دولت محفوظ است.
رئيس شعبه دوم شوراي حل اختالف شهريار- م الف/2۹0۷1 

محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران ديروز در 
نشس��ت علني اين ش��ورا به فضاي غم زده شهر تهران 
اشاره كرد و گفت: رتبه نامناسبي از لحاظ غم داريم. به 
گفته هاشمي شادي الزمه جامعه و از مهم ترين نيازهاي 
امروز مردم اس��ت، درجامعه ما غم، نگراني و رنج بيش 
از شادي است، بدين لحاظ در مقايسه با ساير كشورها 
رتبه نامناسبي داريم.  هاشمي با بيان اينكه ايام عزاداري 
ماه صفر، با غم ديگري براي ايرانيان همراه شد، تصريح 
ك��رد: غم فاجعه زلزله غرب كش��ور كه همدردي ده ها 
ميليون هموطن همدل را برانگيخت. امروز همه ايرانيان 
به خصوص هموطنان آس��يب ديده در زلزله به شادي 
و عب��ور از رن��ج و اندوه نياز دارند و دس��تگاه هاي فعال 

در حوزه فرهنگي كشور از جمله مديريت شهري، بايد 
براي ش��ادي سالم و تفريحات ايراني - اسالمي منطبق 
بر اصول اخالقي برنامه داش��ته باشند.  وي اظهار كرد: 
منحصر كردن تشيع به غم، مسير درستي نيست، راهي 
اس��ت كه جامعه را به سوي افس��ردگي سوق مي دهد. 
بايد متناسب با عزاداري، شادي نيز در جامعه به اندازه 
و ميزان مناسب خود برنامه ريزي شود.  الزم به يادآوري 
اس��ت: در نظر س��نجي كه چندي پيش توس��ط يك 
موسس��ه بريتانيايي انجام شد تهران به عنوان ششمين 
ش��هر پراس��ترس دنيا بعد از ش��هرهايي چون بغداد و 
كاب��ل قرار گرفته اس��ت و توجه به اين موضوع اهميت 

صحبت هاي هاشمي را دو چندان مي كند. 

براي ايجاد شادي در جامعه برنامه ريزي كنيم
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صنعت، معدن و جتارت14
قيمت نان از امروز افزايش 

مي يابد
فارس  دبير س��تاد تنظيم ب��ازار در مورد افزايش 
قيمت نان و يكسان س��ازي ن��رخ آرد گفت: افزايش 
حداكث��ر 15 درص��دي قيم��ت ن��ان از اول آذرماه 

اجرايي مي شود.
محسن بهرامي ارض اقدس در مورد يكسان سازي 
نرخ آرد اظهار كرد: آرد براي مصارف صنفي صنعتي 
و نانوايي ه��اي آزادپ��ز با گن��دم 900توماني عرضه 
مي ش��ود و در ارتباط با نانواييان سنتي آرد با گندم 

600 توماني عرضه مي شود. 
دبير ستاد تنظيم بازار افزود: بحث يكسان سازي 
ن��رخ آرد با تصويب طرح جامع گندم، آرد و نان در 
كارگروه ملي گندم و آرد و نان در دس��ت بررس��ي 
است و در حال نهايي شدن است كه بعد از تصويب 

دولت و متناسب با تصميم دولت اتخاذ مي شود.
او ب��ا بيان اينكه يكسان س��ازي ن��رخ آرد داراي 
مالحظات��ي خواهد بود، گفت: يكي از پيش��نهادات 
چهارگانه پيش بيني شده در طرح جامع گندم و آرد 
آزادس��ازي يا يكسان س��ازي نرخ آرد است كه البته 
بحث هاي آن درحوزه گندم و خريد گندم تضميني 

مالحظاتي دارد.
ب��ه گفته او، بعض��ي از دهك ها ممكن اس��ت با 
افزاي��ش قيمت نان هزينه خانوارش��ان افزايش يابد 
به طوري كه با سياست هاي جبراني دولت بخشي از 
هزينه ها حتي المقدور از محل درآمدهاي ناش��ي از 
آزادس��ازي ترميم و جبران ش��ود كه بعد از تصويب 

جزئيات آن به اطالع عموم مي رسد. 

 رشد صدور جواز صنعتي
در نيمه سال

آمار منتش��ر شده از سوي وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت حاك��ي از رش��د جوازه��اي تاس��يس و 
پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادر ش��ده در نيمه 
نخس��ت سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 95 
است. اين رش��د از لحاظ تعدادي به ترتيب افزايش 

10.6درصدي و 7.1 درصدي داشت.
براس��اس گزارش دفتر آم��ار و فرآوري داده هاي 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت جوازهاي تاس��يس 
صنعتي صادر شده در نيمه اول سال 8 هزار و 835 
فق��ره بود كه با توجه به ص��دور 7هزار و 991جواز 
تاسيس صنعتي در مدت مشابه سال 95 از افزايش 

10.6درصدي برخوردار بود. 
پيش بيني اشتغال جوازهاي تاسيس صادر شده 
در 6 ماه منتهي به ش��هريور 96 حدود 203هزار و 
464نفر و سرمايه مجوز آنها 835 هزار و 937ميليارد 
ريال بود كه با توجه به پيش بيني اشتغال 175هزار 
 و 330نف��ري و پيش بين��ي س��رمايه 751ه��زار و

6 ميلي��ارد ريال��ي جوازهاي تاس��يس س��ال 95 با 
افزايش 16درصدي اشتغال و 11.3درصدي سرمايه 

مجوز مواجه بود.
همچني��ن در اين بازه زمان��ي 6 ماهه دو هزار و 
746پروانه بهره برداري صنعتي با پيش بيني اشتغال 
44هزار و 719نفر صادر ش��د كه با توجه به صدور 
دو هزار و 565 پروانه با پيش بيني اش��تغال 38هزار 
و 455نفر در مدت مش��ابه سال گذش��ته از لحاظ 
تعدادي افزاي��ش 7.1درصدي و از لحاظ پيش بيني 

اشتغال افزايش 16.3درصدي داشت. 
سرمايه مجوز پيش بيني ش��ده براي پروانه هاي 
 بهره ب��رداري در نيم��ه س��ال ج��اري 148ه��زار و
649 ميلي��ارد ري��ال ب��ود كه ب��ا در نظ��ر گرفتن 
134ه��زار و 42ميلي��ارد ريال پيش بيني س��رمايه 
مجوز براي پروانه هاي بهره برداري سال 95 افزايش 

10.9درصدي داشت. 
همچني��ن در بخ��ش مع��دن ني��ز در همي��ن 
ب��ازه زماني 475 فقره پروانه اكتش��اف صادر ش��د 
كه به نس��بت مدت مش��ابه س��ال 95 ب��ا افزايش 
30.5درص��دي مواجه بود. مطاب��ق آمارها در نيمه 
نخست س��ال جاري نيز حدود 364پروانه اكتشاف 

صادر شده بود.
 

واردات برنج آزاد شد
فارس   با پايان يافتن فصل برداش��ت شالي برنج 
در كش��ور، واردات برنج طبق بخشنامه جديد دولت 
از اول آذر 96 آزاد و ت��ا پاي��ان تيرماه 1397 ادامه 

خواهد داشت.
در ادام��ه اي��ن بخش��نامه آم��ده اس��ت، كليه 
واردكنندگان برنج بايد تعهدات الزم را براي واردات 
و ترخيص برنج وارداتي تا پايان تيرماه سال 97 ارائه 
 كنن��د. حقوق ورودي برنج براس��اس مصوبه دولت،

26 درصد تعيين شده است.
توليد برنج در كشور س��االنه حدود 2.2ميليون 
تن اس��ت كه با توجه به مصرف كشور هر سال نياز 
ب��ه واردات حد اكث��ر 800 هزارتن برنج به كش��ور 

احساس مي شود.
مصرف س��رانه برنج در كش��ور ب��ه ازاي هر نفر 
روزان��ه 100گرم و با جمعي��ت 80 ميليوني ايران، 
س��االنه 2ميلي��ون و 920 هزار ت��ن خواهد بود كه 
باتوجه ب��ه تولي��د 2ميلي��ون و 200 هزارتن برنج 
 در كش��ور حداكث��ر نياز به واردات س��االنه 750 تا

800 هزارتن برنج خارجي است. 

روي موج خبر

در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مورد تاكيد قرار گرفت

پوست اندازي در نظام بانكي
خوانساري: دولت براي ارز چاره انديشي كند

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي خبر داد
مصاديق جديد قاچاق ارز

ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز همچنان بدون متولي!

تعادل   
»ساختار س��تاد مبارزه با قاچاق كاال« در كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با اعالم اين 
خبر اظهار كرد: تغييري در ماموريت هاي اين ستاد براي 
بهبود ش��رايط مبارزه با قاچاق كاال و ارز در كشور مورد 
تاييد قرار گرفته كه براس��اس مصوبه اين كميس��يون، 
اعضاي اتاق ه��اي »بازرگاني، تعاون و اصن��اف و وزارت 
ارتباطات« به مجموعه س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
پيوس��تند تا از ظرفيت بخش خصوصي بيشتر استفاده 

شود و وزارت ارتباطات بتواند موضوعات تخصصي خود 
را براي پش��تيباني س��اماندهي كن��د و در مواردي مثل 
رجيستري كاال پيشگيري هاي الزم را انجام دهد. از سوي 
ديگ��ر »اليحه اصالح قانون مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز« 
در جلسه كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
نيز مورد واكاوي قرار گرفت كه در اين نشست مصاديق 
جديد قاچاق ارز در قالب 8 بند تعيين شد. اين اصالحات 
درحالي در دستور كار بهارستان نشينان قرار گرفته است؛ 
كه با گذش��ت چندين ماه از وضعيت بي س��امان ستاد 
مرك��زي مبارزه با قاچاق كاال و ارز همچنان اين س��تاد 

بدون س��كان دار به حال خود رها شده است. از اين رو به 
گفته كنشگران اقتصادي براي سر و سامان دادن به امور 
اين ستاد، رييس جمهور بايد گزينه مورد نظر خود را براي 

تكيه بر صندلي اين نهاد مهم معرفي كند. 

 ستاد بدون »رييس« !
س��اختار س��تاد مبارزه با قاچاق كاالو ارز طي ماه هاي 
اخير دستخوش تغييرات جدي ش��ده است. به طوري كه 
ط��ي ماه هاي اخير بدون رييس رها ش��ده كه چند نفر از 
مديران كل اين س��تاد نيز از آن جدا ش��ده اند و مجموعه 
وزارتخانه ها و دستگاه هاي عضو اين ستاد در انتظار انتصاب 
رييس جديد از سوي رييس جمهور هستند. ستاد مركزي 
مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز متش��كل از 24عضو ازجمله 
س��تادهايي اس��ت كه در ذيل قوه مجريه تعريف ش��ده و 
وظيف��ه سياس��ت گذاري و هماهنگي دس��تگاه هاي عضو 
جهت مبارزه موثر با قاچاق كاال و ارز را عهده دار اس��ت كه 
با فرمان مقام معظم رهبري در اوايل دهه 80 تشكيل شد. 
به گزارش تسنيم بر اس��اس ماده 2 پيش نويس آيين نامه 
اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز هدف از تشكيل اين 
ستاد شامل موارد زير است: 1- تصميم گيري درخصوص 
سياست ها، اولويت ها، برنامه ها، پيشگيري و مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، پيشنهادهاي اعضا و دستورالعمل ها، بخشنامه ها، 
شيوه نامه ها و روش هاي اجرايي مرتبط 2- ارائه راهكارهاي 
مناس��ب در راس��تاي كاهش زمينه هاي قاچاق كاال و ارز 
3- تصميم گيري درخصوص اعتبارات دس��تگاه هاي عضو 
در چارچ��وب قانون 4- بررس��ي راهكارهاي پيش��نهادي 
ب��راي اصالح يا بهبود فرآيندها و بس��ترهاي تاثيرگذار بر 
حوزه قاچاق كاال و ارز اعم از اقتصادي، اجتماعي، امنيتي، 
فرهنگ��ي و... در چارچ��وب اين قان��ون و ارائه راهكارهاي 
اجرايي مناس��ب به دولت اس��ت.  حبيب اهلل حقيقي كه از 
سوي حسن روحاني در ابتداي دولت قبل به عنوان رييس 
س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز منصوب شده بود 
پس از پايان انتخابات رياست جمهوري دوازدهم به عنوان 
معاون يكي از وزارتخانه ها منصوب ش��د و همزمان با اين 
اتف��اق چندين نف��ر از مديران كل اين مجموعه از س��تاد 
مرك��زي مبارزه با قاچاق كاال و ارز جدا ش��دند. به هر حال 
با وجود رها ش��دن اين ستاد در ماه هاي اخير گزينه هايي 
براي رياست اين ستاد مطرح شده ولي هنوز تصميم نهايي 
از سوي رييس جمهور براي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
گرفته نش��ده و الزم اس��ت تا تدبيري سريع و فوري براي 
حل اين مش��كل در نظر گرفته ش��ود. حال روز گذشته با 
يك اقدام فوري كارشناس��ان س��تاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز در مجلس ش��وراي اس��المي گردهم آمدند تا درباره 
نحوه فعاليت هاي اين س��تاد به يك تصميم گيري جامعي 
دس��ت يابند. در همين راستا، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي از تغييراتي در ساختار ستاد مبارزه 

با قاچاق كاال و ارز خبر مي دهد. 
محمدرضا پورابراهيمي داوراني در اين باره به خانه ملت 
مي گويد: در نشس��ت كميس��يون اقتصادي تغييراتي در 
ساختار س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و وظايف اصلي آن به 
تصويب رس��يد و تغييري در ماموريت هاي اين ستاد براي 
بهبود شرايط مبارزه با قاچاق كاال و ارز در كشور مورد تاييد 
قرار گرفت. او ادامه مي دهد: براس��اس مصوبه كميس��يون 
اقتص��ادي مجلس، اعض��اي اتاق هاي بازرگان��ي، تعاون و 

اصناف و وزارت ارتباطات به مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز اضافه شدند تا از ظرفيت بخش خصوصي بيشتر 
استفاده شود و وزارت ارتباطات بتواند موضوعات تخصصي 
خود را براي پش��تيباني ساماندهي كند و در مواردي مثل 
رجيستري كاال پيشگيري هاي الزم را انجام دهد. به گفته 
پورابراهيمي نشست كميسيون اقتصادي مجلس همچنين 
تعيي��ن تكليفي براي حضور رييس جمهور يا نماينده ويژه 

ايشان در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز انجام شد.
او بر اين باور اس��ت كه درحال حاضر با وجود تصريح 
قان��ون كه يا باي��د رييس جمهور يا نماينده ويژه ايش��ان 
تشكيل جلسه دهند نه شخص رييس جمهور و نه نماينده 
ايشان جلسه يي برگزار نكردند و يكي از داليل اصلي روي 
زمين مان��دن مصوبات و عدم تمكين اعضا همين اس��ت 
كه عمال وقتي اختيارات قانوني براس��اس اصل 127قانون 
اساسي به س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تفويض نشده، 

انجام آن هم معلق مانده است. 
پورابراهيم��ي تاكيد كرد كه در اصالحيه كميس��يون 
مصوب ش��د، رييس جمهور از زمان تصويب قانون مكلف 
اس��ت يا خود جلسات س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز را 
برگزار كند يا نماينده ويژه ايش��ان اين مهم را انجام دهد 
و در غي��ر اين صورت تخلف صورت گرفته اس��ت. تقويت 
همكاري قوه قضاييه، صداوسيما و ساير دستگاه هاي عضو 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از ديگر مصوبات كميسيون 
اقتصادي مجلس بود. همچنين براساس مصوبه كميسيون، 
تخلف از مصوبات س��تاد و زمان بن��دي ابالغي آن پس از 
تصويب دو سوم اعضاي س��تاد مشمول مجازات شديدي 
خواهد ش��د كه در ماده 576 قانون مجازات اسالمي آمده 
اس��ت. همچنين در اص��ل 127قانون اساس��ي جمهوري 
اسالمي آمده است؛ رييس جمهور مي تواند در موارد خاص 
بر حس��ب ضرورت با تصوي��ب هيات وزي��ران نماينده يا 
نمايندگان ويژه با اختيارات مش��خص تعيين كند. در اين 
م��وارد تصميمات نماينده يا نماين��دگان مذكور در حكم 

تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران خواهد بود. 

 مصاديق جديد قاچاق ارز 
از س��وي ديگر سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اسالمي از بررس��ي مواد مراعا مانده اليحه اصالح 
قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز و تعيين مصاديق جديد 
قاچاق ارز در جلسه اين كميس��يون خبر داد. رحيم زارع 
در گفت وگو با ايسنا از تعيين مصاديق جديد قاچاق ارز در 
كميسيون اقتصادي به شرح زير خبر داد. براساس بند الف 
اين اليحه اصالحي، ورود يا خروج ارز از كشور بدون رعايت 
تش��ريفات قانوني يا از مسيرهاي غيرمجاز. در بند ب اين 
اليحه نيز آمده است كه هر گونه اقدام به خروج ارز از كشور 
بدون رعايت تش��ريفات قانوني يا از مسيرهاي غيرمجاز به 
شرط احراز در مراجع ذي صالح با استناد به قرائن و امارات 

موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود. 
در بند ديگر اين اليحه عنوان شده، انجام هر عملي كه 
عرفا معامله ارز محسوب مي شود در كشور از قبيل خريد، 
فروش و حواله توس��ط اشخاصي غير از صرافي، بانك يا 
موسس��ه مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي در 
صورتي كه طرف معامله صرافي، بانك يا موسس��ه مالي 
اعتباري داخل��ي داراي مجوز مذكور نباش��د همچنين 
معامالتي كه حدود ضوابط بانك مركزي توسط اشخاصي 

نظير واردكنن��دگان و صادركنندگان صورت مي گيرد از 
ش��مول اين بند خارج است. در بند ت آن نيز ذكر شده، 
معامله فردايي ارز اعم از آنكه توس��ط صرافي يا غير آن 
انجام شود. معامله فردايي معامله يي است كه تحميل ارز 
و ري��ال به روز يا روزهاي آينده موكول ش��ده ولي منجر 
به تحويل ارز نمي ش��ود يا از ابتدا قصد تحويل ارز وجود 
نداشته و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت ارز است. 
از ديگر بندهاي مورد اش��اره، انج��ام كارگزاري خدمات 
ارزي در داخل كشور براي اشخاص خارج از كشور بدون 
داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانك مركزي است. 
كارگزار شخصي اس��ت كه ما به ازاي ارز معامله شده را 
در كشور دريافت مي كند. »عدم ثبت معامالت ارزي در 
سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خالف واقع اطالعات مربوط 
به معامالت مذكور در اين س��امانه توسط صرافي، بانك 
يا موسسه مالي- اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي« 
از ديگر مواردي اس��ت كه در اين اليحه مورد اشاره قرار 
گرفته است. مصاديق جديد ذكر شده، عدم ارائه فاكتور 
معتبر يا ارائه فاكتور خالف واقع يا داراي اطالعات ناقص 
به مشتري توسط صرافي، بانك يا موسسه مالي اعتباري 
داراي مجوز از بانك مركزي اس��ت. همچنين براس��اس 
اين اليح��ه اصالحي »عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد 
فاكتور معتبر يا فاقد مجوز ورود توس��ط اش��خاصي غير 
از صرافي، بانك يا موسس��ه مالي اعتب��اري داراي مجوز 
از بانك مركزي و موارد كمتر از س��قف تعييني توس��ط 
بانك مركزي براي ورود ارز از كش��ور از ش��مول اين بند 

خارج است.«
به گفته وي طبق تبصره يك اين ماده صرافي شخص 
حقوقي اس��ت ك��ه از بانك مركزي مج��وز انجام عمليات 
صراف��ي اخذ كرده اس��ت. مجوز صرافي قائم به ش��خص 
حقوقي صرافي اس��ت و به هيچ طريق��ي قابل واگذاري يا 
توكيل به غير نيست. زارع ادامه داد: در تبصره 2 اين ماده 
هم مصوب شد منظور از فاكتور معتبر، رسيد سامانه ارزي 
حاوي اطالعاتي نظير كد پيگيري، طرفين معامله، ميزان و 
زمان انجام معامله است كه شماره مسلسل ارزهاي موضوع 

معامله نيز ضميمه آن است. 
او گف��ت كه طبق مصوبه اين كميس��يون در تبصره3 
بانك مركزي مكلف اس��ت دسترس��ي مس��تمر و برخط 
صرافي ها، بانك ها و موسس��ات مالي اعتباري به س��امانه 
ارزي را جهت اخذ معامالت با قابليت وارد كردن اطالعات 
من��درج در تبص��ره 2 اين ماده فراهم كن��د. به گفته وي، 
طب��ق تبصره 4 بانك مركزي مكلف اس��ت حداكثر ظرف 
مدت 3ماه نسبت به انتش��ار فهرست صرافي هاي مجاز و 
مس��يرهاي مجاز و تش��ريفات قانوني ورود و خروج ارز در 
روزنامه رسمي كشور و درگاه اينترنتي بانك مركزي اقدام 
كند. هر گونه تغييرات بعدي نيز بايد توسط بانك مركزي 
از طرق مزبور فورا به اطالع عموم برس��د. همچنين بنا به 
اظهارات براساس مصوبه كميسيون در تبصره 5 متخلفين 
از ساير ضوابط ارزي تعييني توسط دولت يا بانك مركزي 
ب��ه جريمه نقدي معادل يك چهارم موضوع تخلف و دو يا 
چن��د مورد از محروميت هاي موض��وع ماده 69 اين قانون 
محكوم مي ش��وند. اين ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت 
اجراهاي مقرر در ساير قوانين و مقررات نيست. رسيدگي 
به تخلف موضوع اين تبصره در صالحيت سازمان تعزيرات 

حكومتي است. 

تعادل   
بررسي »اصالح س��اختار نظام پولي و بانكي« يكي 
از موضوعات مهمي بود كه روز گذش��ته در دستور كار 
اعض��اي هيات نماين��دگان اتاق تهران ق��رار گرفت. به 
گفته صاحب نظران در حال حاضر تنها هفت كشور در 
جه��ان وجود دارند كه همچن��ان از نبود بانك مركزي 
مس��تقل رنج مي برند و دس��ت به اصالح س��اختار در 
نظ��ام پولي و بانكي خ��ود نزده اند. ايران ك��ه در زمره 
همين كش��ورها قرار مي گيرد، وضعيت نظام بانكي آن 
به داليل مختلفي از جمله »مداخالت و فشار دولت ها، 
نداشتن قدرت قانوني و مصونيت قضايي الزم، ساختار 
غلط حكمراني و نداشتن انگيزه و نيز عدم پاسخگويي 
و ش��فافيت« بغرنج گزارش مي شود. از اين رو به گفته 
كنشگران اقتصادي، نظام بانكي ايران بيش از هر زمان 
ديگري نياز به پوست اندازي دارد. به طوري كه به گفته 
سيدعلي مدني زاده اقتصاددان براي اصالح ساختار بانك 
مرك��زي در اي��ران بايد مقوالتي مانند »اس��تقالل اين 
نهاد، پاسخگويي و ش��فافيت و البته حكمراني خوب« 
به ط��ور جدي مورد توجه قرار گيرد. او همچنين زمينه 
شكل گيري ساختار مناسب در بانك مركزي را »ايجاد 
قاع��ده مالي و بودجه دول��ت و نيز مديريت بدهي هاي 
دولت« مي داند و بر ايجاد صندوق ثبات ساز ملي در كنار 
ساير صندوق هاي ايجاد شده تاكيد مي ورزد. »وضعيت 
تدوين بودجه 97 و بحث نرخ ارز« دو محور مهم ديگر 
نشست هيات نمايندگان اتاق تهران نيز بود. رييس اتاق 
تهران با تاكيد بر اينكه هنوز ارز به سطح واقعي قيمت 
خود متناسب با تورم نرسيده است، خطاب به دولتمردان 
تاكيد كرد كه ب��راي كنترل قيمت ارز از ممنوع كردن 
كاالها يا برخوردهاي غيرتحليلي و كارشناسي خودداري 
كنند. مس��عود خوانساري بر اين باور است كه با چنين 
اقداماتي نمي توان مشكل ارز را حل كرد و بايد براي نرخ 
ارز چاره انديشي كرد. از اين رو از دولت خواستار شد كه 
در بازار ارز دخالت نكند و اجازه دهد تا ارز هم به عنوان 
يك كاال قيمت گذاري ش��ود. مش��اور عالي رييس اتاق 
بازرگاني تهران نيز از استقراض 17هزار ميليارد توماني 
دول��ت از بانك مركزي به عنوان تنخواه خزانه خبر داد 
و گف��ت: دخل و خرج دولت همخواني ندارد و وضعيت 
صندوق هاي بازنشستگي اسفبار است. به گفته ابراهيم 
بهادراني، چنانچه اين روند اصالح نش��ود، بودجه دولت 

را كامال مي بلعد. 

 مهم ترين مطالبه بخش خصوصي
»واكاوي مسائل روز اقتصادي« يكي از محورهاي 
مهم روز گذشته نشست هيات نمايندگان اتاق ايران 
بود. در همي��ن رابطه رييس اتاق تهران با اش��اره به 
برخي آمارهاي اقتصادي از رش��د 6.2 درصد تجارت 
خارجي در 7 ماهه امس��ال خبر داد كه به حدود 52 
ميليارد دالر رس��يده است. اين در شرايطي است كه 
به گفته مسعود خوانساري شاهد كاهش 2.38درصد 

ص��ادرات در همين بازه زماني بودي��م. رتبه ايران در 
شاخص كسب و كار براساس جديدترين گزارش بانك 
جهاني 2018 در بين 190كش��ور 124 اعالم ش��ده 
كه نس��بت به سال گذش��ته نزولي بوده؛ در حالي كه 
قرار بود هر سال رتبه ايران 10واحد ارتقا پيدا كند. از 
اين رو او خطاب به دولتمردان تاكيد كرد كه هرگونه 
دستورالعمل، بخشنامه يا دستورالعملي كه قرار است 
صادر شود، حتما اثر آن در محيط كسب وكار سنجيده 
شود تا رتبه ايران در اين شاخص جهاني بيش از اين 

پايين تر نيايد. 
خوانس��اري با اشاره به اينكه رشد اقتصادي كشور 
مع��ادل 12.5درصد اعالم ش��ده ك��ه 9.5درصد آن 
مربوط به نفت و توليدات نفتي بوده و مابقي 3درصد 
آن مربوط به س��اير بخش هاي اقتصادي اس��ت، ابراز 
اميدواري كرد كه اين عدد تا پايان س��ال كاهش پيدا 
نكند و ما بتوانيم رش��د حداقل 3درصدي را تا پايان 

سال در بخش غيرنفتي داشته باشيم. 
رييس ات��اق تهران در بخش بعدي س��خنانش با 
بيان اينكه در حوزه مس��كن ش��اهد تحوالت مهمي 
در اين مدت بوده ايم، گفت: رش��د مس��كن براي 20 
فص��ل متوالي منفي بود، اما در نيمه امس��ال رش��د 
مسكن مثبت شده و برابر آمار خريد و فروش مسكن 
34درصد در تهران افزايش داش��ته است. اميدواريم با 
رشد مسكن شاهد رشد و رونق ديگر صنايع و كسب 

و كارها نيز باشيم. 
 اي��ن فعال بخ��ش  خصوص��ي بده��ي دولت به 
پيمانكاران و ش��ركت هاي بخش خصوصي را از ديگر 
معضالت نظ��ام اقتصادي كش��ور برش��مرد و گفت: 
كم��اكان طلب پيمانكاران از دول��ت به قوت خودش 
باقي است كه باعث بروز مشكالت اساسي شده است. 
از س��وي ديگر به نظر مي رس��د كه »افزايش نرخ 
ارز« مهم ترين مطالبه بخش خصوصي از دولت باشد، 
به طوري كه خوانساري در اين نشست تاكيد كرد كه 
هنوز ارز به سطح واقعي قيمت خود متناسب با تورم 
نرس��يده اس��ت؛ بنابراين انتظار ما از دولت اين است 
كه براي كنترل قيم��ت ارز از ممنوع كردن كاالها يا 
برخوردهاي غيرتحليلي و كارشناسي خودداري كند 

زيرا اين اقدامات نمي تواند مشكل ارز را حل كند. 
به گفته ريي��س اتاق تهران در 6ماهه اول س��ال 
ج��اري، 400ه��زار نفر ب��ه آنتاليا س��فر كرده اند كه 
سوبس��يد آن از س��وي دولت ايران داده ش��ده است؛ 
چراكه قيمت لير بسيار پايين است؛ ضمن اينكه بايد 
توجه داش��ت كه اصرار بيش از اندازه به ثبات نرخ ارز، 
توليد را دچار مش��كل كرده و بسياري از شركت هاي 

توليدي را با معضالت جدي مواجه كرده است. 
از اي��ن رو خوانس��اري ط��ي س��خناني از دولت 
درخواس��ت كرد كه در بازار ارز دخالت نكند و اجازه 
دهد تا ارز هم به عنوان يك كاال قيمت گذاري ش��ود. 
به گفته او، اصرار بيش از اندازه روي ثابت نگهداشتن 

قيمت ارز باعث شده كه توليد و بسياري از بنگاه هاي 
توليدي با معضل مواجه ش��وند و هر روز يكي پس از 
ديگري از صحنه خارج مي ش��وند. اين فعال اقتصادي 
اب��راز امي��دواري كرد ك��ه دولت به اي��ن موضوعات 
بينديشد و به يك راهكار اساسي براي حل مشكالت 

برسد تا هر روز شاهد تصميمات موردي نباشيم. 

 دخل و خرج دولت همخواني ندارد!
از س��وي ديگر براساس بررس��ي هاي به عمل آمده؛ 
تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله يي يا تزريقي 
دولت در ش��هريور ماه به ازاي هر دالر حدود 600تومان 
ب��وده كه با توجه به واردات ح��دود 50 ميليارد دالر در 
س��ال، چنانچه حدود20ميليارد دالر ب��ا ارز مبادله يي 
تخصيص يابد، رانتي معادل 12هزار ميليارد تومان ايجاد 
 مي كن��د كه كاركرد بازارها را دچار اختالل خواهد كرد. 
از اين رو مشاور عالي رييس اتاق بازرگاني تهران معتقد 
است كه بايد در بودجه سال 97 » ارز تك نرخي « مورد 

توجه قرار گيرد. 
ابراهيم بهادراني همچنين در تحليل بخشنامه بودجه 
سال 97 گفت: وضعيت صندوق هاي بازنشستگي اسفبار 
اس��ت. به طوري كه 70درصد صندوق هاي بازنشستگي 
ب��ه بودجه دولت وابس��ته اند، ضمن اينك��ه 100درصد 
تامين مالي صندوق هاي بازنشس��تگي نيروهاي مسلح 
نيز به بودجه دولت وابس��ته اس��ت. به گفته او، چنانچه 
اين روند اصالح نش��ود، صندوق ها به طور كامل بودجه 
دولت را مي بلعد. پس نظام بازنشستگي بايد اصالح شود. 
بهادراني از اس��تقراض 17هزار ميليارد توماني دولت از 
بانك مركزي به عنوان تنخ��واه خزانه خبر داد و گفت: 

وضعيت صندوق هاي بازنشستگي اسفبار است. 
او همچنين درآمد نفت براي بودجه س��ال جاري را 
غيرواقعي پيش بيني كرد و گفت: متاس��فانه برنامه ريزي 
دقيق��ي براي تنظيم برنامه ه��اي بودجه يي وجود ندارد؛ 
براس��اس آمارهاي موجود انتش��ار اوراق مش��اركت نيز 
23درصد محقق شده است. به گفته بهادراني، هزينه هاي 
جاري 254هزارميليارد تومان ديده ش��ده كه نسبت به 
195هزارميليارد تومان محقق ش��ده در س��ال گذشته 
رش��د بي رويه داشته اس��ت؛ يعني دخل و خرج دولت با 
ه��م همخواني ندارد بنابراين هزينه ها بر درآمدها فزوني 
يافته اس��ت. او با بيان اينكه شاخص درآمدي بانك ها با 
وضعيت كنوني اصال مناسب نيست، گفت: آنها نمي توانند 

با بانك هاي خارجي ارتباط برقرار كنند.

 5 ايراد به طرح اصالح نظام بانكي 
مدت هاس��ت فعاالن اقتصادي نظام پولي- بانكي 
كش��ور را مورد انتقاد قرار مي دهند و بر اين باورند كه 
اصالح نظام بانكداري ايران بايد كليد بخورد. در همين 
راستا بهارستان نشينان شهريور ماه سال جاري طرحي 
را در 7 بن��د براي اصالح قانون بانكداري اس��المي و 
حل مشكالت بانكي تدوين كردند. به گفته مديرعامل 

بانك پارس��يان، مهم ترين نكته يي كه در اصالح اين 
طرح دنبال مي شود بحث اس��تقالل سياست گذاري 
پولي براي حمايت از مردم و بخش خصوصي اس��ت 

كه هدف بسيار مهمي است. 
در عي��ن حال كوروش پرويزيان در جمع فعاالن 
بخش خصوصي به تش��ريح 5 ايراد اصلي اين طرح 
پرداخت و گفت: اوال اين طرح اصالح قانون بانكداري 
نس��بت به قانون سال 51 بس��يار طرح ضعيف تري 
است و از هم گسيختگي قوانين بعدي ازجمله قانون 
بانكداري بدون رباي سال 62 اين قانون را با مشكل 
روبه رو كرده اس��ت. به گفته او اف��ت جايگاه قانوني 
شوراي پول و اعتبار در اين طرح بسيار روشن است 
زي��را قانون پولي و بانكي ش��وراي پول و اعتبار يك 
جايگاه فراقوه يي داشت كه در اين طرح پيشنهادي 
تبديل ش��ده ب��ه يك هيات عالي و اي��ن موضوع به 
لحاظ منطق پژوهش��ي و دانش��گاهي جوابگو است 
اما به لحاظ منطق اجرايي و عملي بس��يار در سطح 
نازلي اس��ت و نمي تواند هدف استقالل را به سامان 
برساند. بنا به اظهارات پرويزيان، دومين ايراد چنين 
طرح��ي حذف بخش خصوص��ي در اركان و جايگاه 
پيش بيني ش��ده در ط��رح اصالح بانكداري اس��ت. 
سومين ايراد وارد بر اين طرح كمرنگ شدن حقوق 
صاحبان كس��ب وكار در اليحه اص��الح قانون نظام 
پولي و بانكي كش��ور است كمااينكه پيش بيني شده 
كانوني توسط بانك مركزي شكل گيرد كه جايگزين 
كانون منحله بانك هاي كش��ور در س��ال 58 شود. 
چهارمين ايرادي كه از سوي اين فعال بانكي عنوان 
ش��د، اين بود كه تالش ش��ده در اين قانون مساله 
اس��تقالل حل و فصل شود اما مس��اله هم ترازي و 
هم راس��تايي سياس��ت هاي پولي با ساير سياست ها 
در بازارهاي مختلف به مش��كل خورده و دچار ابهام 
ش��ده اس��ت. به گفته او پنجمين ايراد، عدم وجود 
جايگاه شوراي فقهي است و نسبت به آن با فعاليت 
بانك ها همچنين مساله بعدي قانون بانكداري جامع 
اس��ت كه درحال فرآيند تصويب در مجلس اس��ت 
و نكت��ه آخر هم عدم تعيي��ن تكليف رابطه دولت و 
بخش خصوصي است. از سوي ديگر اين نشست، يك 
ميهمان ويژه از طيف اقتصاددانان داش��ت كه در ادامه 

به تش��ريح طرح اصالح قانون پولي و بانكي كشور كه 
هم اكنون در كميس��يون هاي مجلس در دست بررسي 

است، پرداخت. 
به گفته س��يدعلي مدني زاده، هدف از اين طرح 
اصالح نظام پولي و بانكي كشور، آسيب شناسي اين 
نظ��ام و تدوين قانوني مبتني بر س��اختارهاي مالي 
دنياس��ت. او تنها عامل شكست در كنترل تورم در 
ايران را عدم اس��تقالل بان��ك مركزي عنوان كرد و 
گفت: ش��رايط كنوني نيز كه نرخ تورم كاهش يافته 
با توجه به عدم اس��تقالل بانك مرك��زي اين رويه 

نمي تواند چندان پايدار باشد. 
مدن��ي زاده، وضعي��ت پيچي��ده نظ��ام بانكي را 
»مداخالت و فش��ارهاي دولت ها، نداش��تن قدرت 
قانون��ي و مصوني��ت قضاي��ي الزم، س��اختار غلط 
حكمراني و نداش��تن انگيزه و نيز عدم پاسخگويي 
و ش��فافيت« عنوان كرد و اين موضوع را نيز يادآور 
شد كه درحال حاضر تنها 7 كشور در جهان وجود 
دارند كه همچنان از نبود بانك مركزي مستقل در 
رنج هستند و دست به اصالح ساختار در نظام پولي 

و بانكي خود نزده اند. 
اي��ن اقتصاددان يكي از زمينه هاي ش��كل گيري 
ساختار مناس��ب در بانك مركزي كش��ور را ايجاد 
قاعده مالي و بودجه دولت و نيز مديريت بدهي هاي 
دولت عنوان كرد و افزود: در اين راستا بايد صندوق 
ثبات س��از ملي در كنار س��اير صندوق ه��اي ايجاد 
شده، تش��كيل ش��ود. به  واقع براي اصالح ساختار 
بانك مركزي در كشور بايد مقوالتي مانند استقالل 
اين نهاد، پاسخگويي و ش��فافيت و البته حكمراني 

خوب به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. 
ب��ه گفته او در طرح اصالح س��اختار نظام پولي 
و بانكي كش��ور تاكيد ش��ده كه نهاد بانك مركزي 
بايد به دنبال ثبات قيمت ها و س��المت نظام بانكي 
باش��د و در عين حال در تعيي��ن مديريت اين نهاد 
نبايد دولت ها تصميم گير باش��ند. اي��ن اقتصاددان 
تاكي��د كرد كه حفظ ارزش پ��ول ملي جزو اهداف 
بانك مركزي نيس��ت، چنانچه اصالحيه قانون پولي 
و بانكي اجرايي ش��ود بانك مرك��زي اين قدرت را 

 مي يابد كه رشد نقدينگي را كنترل كند. 

آگهي مناقصه عمومي شماره 96/11 يك مرحله اي

ش��ركت آب و فاضالب اس��تان ايالم در نظر دارد وصول مطالبات آب بها از مش��تركين بدهكار در ش��هر ايالم و حومه از طريق مناقصه 
عمومي به شركت هاي خدماتي كه داراي تجربه و تخصص در اين زمينه مي  باشند واگذار نمايد متقاضيان مي توانند از تاريخ 96/9/1 
لغايت 96/9/12 جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ايالم- بلوار دانشجو- ميدان دفاع مقدس- شركت آب و فاضالب استان ايالم- 

امور بازرگاني مراجعه نمايند.
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 240.000.000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي مي باشد.

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات 96/9/25
زمان بازگشايي پاكات: ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 96/9/26

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان ايالم

شركت آب و افضالب
نوبت اول استان ايالم
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15 نفت و انرژي
 مخالفت مجلس با تغيير 

ساختار در وزارت نيرو
خانه ملت  رييس كميس��يون انرژي مجلس گفت: 
ما موافق تغيير س��اختار در وزارت نيرو نيستيم و ارجاع 
بخش صنعت برق به وزارتخانه ديگر به صالح نيس��ت. 
رييس كميس��يون انرژي مجلس گفت: ما موافق تغيير 
س��اختار در وزارت نيرو نيس��تيم و ارجاع بخش صنعت 
برق به وزارتخانه ديگر به صالح نيست. فريدون حسنوند 
شامگاه روز دوشنبه در نشست با وزير نيرو و معاونانش با 
بيان اينكه كميته يي بين وزارت نيرو و كميسيون انرژي 
در حوزه آب و برق تعيين شود، گفت: در اين كميته بنا 
بر نظر نمايندگان هر موضوعي كه اولويت دارد، پيگيري 
ش��ود و مديران اس��تاني وزارت نيرو باي��د با نمايندگان 
همكاري كنند. رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه ما موافق تغيير ساختار در وزارت 
نيرو نيستيم و آن را يك مشكل براي وزارتخانه مي دانيم، 
افزود: فعال شدن شوراي عالي انرژي يكي از راهكارهاي 
رفع مشكالت در حوزه انرژي است و اگر به تغيير ساختار 
نياز باش��د بايد در سطح استاني انجام شود. وي در ادامه 
اين نشس��ت كه در محل وزارت نيرو برگزار شد، افزود: 
ادغ��ام بخش صنعت برق وزارت ني��رو به يك وزارتخانه 
ديگر به صالح نيست، البته اين بخش در هر وزارتخانه يي 
باشد توسط كميسيون انرژي مورد نظارت قرار مي گيرد. 

 افزايش وابستگي بازار 
پتروشيمي به نفت 

نيپنا  بازار جهاني پتروشيمي تا سال 2040 ميالدي 
به نفت خام وابس��ته خواهد بود و پيش بيني مي ش��ود 
ميزان تقاضا با افزاي��ش 40 درصدي به 16 ميليون تن 
در روز برس��د. به گزارش پايگاه اينترنتي  آي سي آي اس 
)ICIS(، تائه-يون كي��م تحليلگ��ر بازار پتروش��يمي در 
آژانس بين الملل��ي انرژي )IEA(، مي گويد: بازار جهاني 
پتروش��يمي ظرف دو دهه آينده همچنان به نفت خام 
وابسته خواهد بود و پيش بيني ها نشان مي دهد كه ميزان 
تقاضا با افزايش 40 درصدي تا س��ال 2040 ميالدي به 
16 ميليون تن در روز برسد.مازاد ظرفيت موجود در بازار 
پليمرها در كوتاه مدت صنعت پتروشيمي را متاثر سازد. 
كيم افزود: با وجود تقاضاي چشمگير آسيا براي انواع كاال 
همزمان با گس��ترش بي وقفه شهرنشيني در كشورهاي 
منطق��ه، بازار آس��يا در ميان مدت تنها ق��ادر به جذب 
ظرفيت هاي تازه افزوده شده در اياالت متحده و منطقه 
خاورميانه خواهد بود. قرار اس��ت تا سال 2025 ميالدي 
تنها در منطقه گلف كوست امريكا 13 ميليون تن ظرفيت 
جديد توليد پليمر )13 ميليون تن در سال( افزوده شود. 

  لزوم تهيه نقشه راه 
صنعت پتروشيمي 

نيپنا  عضو كميس��يون انرژي مجلس گفت: بايد يك 
نقش��ه راه جغرافيايي براي صنعت پتروشيمي ايجاد شود 
ك��ه با كاهش هزينه ه��ا توليد ارزان براي توس��عه صنايع 
پايين دستي كش��ور را فراهم كند. غالمرضا شرفي تصريح 
كرد: پس از برجام براي ساخت و تكميل برخي پروژه هاي 
پتروش��يمي با رعايت اين پيش بيني ها كه تكنولوژي هاي 
به روز توليد به كش��ور وارد ش��ود قراردادهايي منعقد شده 
است كه اگرچه به طور دقيق نمي توان گفت كه چند درصد 
پيشرفت داشته يا وارد مراحل اجرايي شده است اما مي توان 
گفت از پشت ميز مذاكره به مذاكرات ميداني، تفاهم و انجام 
ش��يوه نامه هاي عملياتي وارد شده است. وي گفت: يكي از 
بحث هاي مهم در كميسيون انرژي مجلس سرمايه گذاري 
در صنايع پايين دس��ت پتروشيمي بوده است و زمينه هاي 
اش��تغال در اين زمينه نيز مورد بحث واقع شده است. وي 
افزود: به طور قطع س��رمايه گذاران ب��ا توجه به ظرفيت ها، 
امنيت س��رمايه گذاري و ريس��ك اندك به سرمايه گذاري 
اقدام مي كنند و بايد گفت صنعت پتروشيمي كشور آنقدر 
جذابيت دارد ك��ه بتواند بخش مهمي از س��رمايه گذاري 

خارجي كشور را به خود اختصاص دهد. 

بهارستان

روي خط پتروشيمي

بلومبرگ به بررسي روند نوسازي پااليشگاه آبادان پرداخت

روايتي از ترميم زخم پااليشگاه آبادان 
ترجمه: مهدي نيكوئي   

ايران به دنبال آن است تا از پااليشگاه زخم خورده از 
جنگ در آبادان براي توليد سوخت با كيفيت استفاده 

كند تا ديگر متكي به واردات)بنزين( نباشد. 
روي سيلوهاي زرد رنگ قديمي ترين پااليشگاه نفت 
خاورميان��ه كه نفت خ��ام و فرآورده هاي نفتي ايران را 
در خود ذخيره كرده، جاي گلوله هاي بر جاي مانده از 
جنگ 8 ساله ايران عراق خودنمايي مي كند. روي يكي 
از اين سيلوهاي ذخيره سازي حتي حفره بزرگي باقي 

مانده كه جاي گلوله توپ است. 
عرصه جنگ اكنون تغيير يافته و به جنگ اقتصادي 
تبديل ش��ده اما منطقه جنوب غرب ايران در نزديكي 
خليج فارس باز هم از نظر اس��تراتژيك داراي اهميت 
اس��ت. س��خنان دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا 
در م��ورد احتمال خروج از توافقي كه ق��رار بود ايران 
را مجددا به بازار جهاني بازگرداند، فوريت بيش��تري به 

طرح هاي نوسازي پااليشگاه آبادان بخشيده است. 
ه��دف اين اس��ت كه ب��ا كمك چين، پااليش��گاه 
100س��اله آبادان از مجتمعي كه ساالنه 700ميليون 
دالر هزينه روي دس��ت دول��ت مي گذارد به يك منبع 
درآمد مهم براي تهران تبديل شود كه بتواند نيازهاي 
داخلي ايران به سوخت با كيفيت را مرتفع كند و جلو 

واردات را بگيرد. 
محمود خاقاني، رييس سابق امور نفت و گاز خزر در 
وزارت نف��ت ايران در اين باره گفت:»با توجه به موضع 
ترام��پ، دولت ايران باي��د منابع خود را كنار هم جمع 
كند و يك سياس��ت ملي و كالن ان��رژي تعريف كند 
و نياز به اتخاذ اين سياس��ت اكن��ون بيش از هر زمان 
ديگري احس��اس مي ش��ود. اين س��رمايه گذاري براي 
پااليشگاه آبادان بسيار حياتي است و به طور كلي براي 

اقتصاد ايران بسيار اهميت دارد.«
ش��ركت س��ينوپك چين در ماه ژانويه ق��راردادي 
2.7ميلي��ارد دالري با ش��ركت ملي نفت اي��ران براي 
احداث واحدهاي توليد بنزين با كيفيت به امضا رساند. 
ب��ه گفته اس��فنديار دايم الذكر، مديرعامل پااليش��گاه 
آب��ادان، ش��ركت هاي ماروبني انرژي و جي جي س��ي 
ژاپن هم در مراحل نهايي مذاكرات بر س��ر يك قرارداد 
جداگانه هس��تند. ش��ركت هاي عماني، قطري و ترك 
هم درح��ال مذاكره با مقامات داخلي در مورد س��اير 

پروژه هاي سرمايه گذاري نفت و گاز هستند. 
دايم الذك��ر افزود:»اين بزرگ ترين س��رمايه گذاري 
خارجي اس��ت كه بعد از لغو تحريم ها آغاز خواهد شد. 
كل پااليشگاه در مدت 4تا 5 سال آينده نوسازي خواهد 
شد.« در بازديدي كه در ماه سپتامبر براي خبرنگاران 
برنامه ري��زي ش��ده ب��ود، كانتينرهاي حم��ل ]نفت و 
فرآورد ه ه��اي آن[ در ناحيه يي از آبادان به خط ش��ده 

بودند و لوله هاي مارپيچ  ش��كل پااليشگاه هم درآورده 
بودن��د تا محل براي عبور و مرور مهندس��ان چيني و 

شروع كارهاي زيربنايي آماده شود. 
اي��ران براي تامين نياز داخلي خ��ود روزانه به طور 
متوسط 10ميليون ليتر بنزين وارد مي كند و قصد دارد، 
توليد فرآورده هاي پااليش نشده و كم كيفيت پااليشگاه 
آبادان در چند دهه گذش��ته را به  شدت كاهش دهد. 
اين روندي است كه در ساير كشورهاي حاشيه خليج 
فارس ازجمله عربستان نيز دنبال مي شود. اين كشورها 
مدت ها تنها متك��ي بر فروش نفت خام بودند و ناچيز 
بودن توليدات پااليش��ي، حاش��يه س��ود آنها را پايين 
نگه داش��ته بود. جان استوارت، تحليلگر ارشد موسسه 
مش��اوره وود مكنزي در اين ب��اره گفت:»ايران درحال 
دنباله روي از مسير ديگر بازيگران بزرگ منطقه يي است 
و تالش دارد تا جايي كه مي تواند ارزش افزوده بيشتري 
از منابع هيدروكربني خود استحصال كند... اين كيفيت 
س��وخت هاي توليد شده است كه تفاوت قابل توجهي 

پيدا خواهد كرد.«
براس��اس آمارها، ميزان توليد نفت ايران بعد از لغو 
تحريم ها و آشتي با غرب به باالترين رقم از سال 2010 
تاكنون رسيده است اما اين كشور هنوز نتوانسته بنزين 

با كيفيت به ميزان كافي توليد كند. 
حسن روحاني، رييس جمهور ايران، اقدامات دولت 

احمدي ن��ژاد را براي واردات بنزي��ن ارزان و آالينده در 
دوران 10س��اله تحريم هاي نفتي محك��وم مي كند و 
اج��راي برنامه ه��اي خودكفايي كش��ور در آن زمان را 
نادرس��ت مي داند. با برداشته شدن تحريم ها در ژانويه 
2016 روحاني تالش كرد تا توس��عه پااليشگاه ستاره 
خليج فارس را تسريع بخشد؛ پااليشگاهي كه به وسيله 
قرارگاه خاتم االنبيا س��اخته ش��ده اس��ت. اما نوسازي 
پااليش��گاه آبادان هم بخش مهم ديگري از برنامه هاي 
رييس جمه��ور براي كاهش واردات بنزين اس��ت و به 
اين وس��يله به دنبال آن اس��ت تا سوخت با كيفيت را 
در خاك ايران توليد كند. اين پااليش��گاه تاريخچه يي 
غني دارد. اين واحد به وسيله شركت پيشين BP يعني 
شركت نفت آنگلو پرشين و در سال 1912 ساخته شد 
تا س��وخت مورد نياز نيروي دريايي پادشاهي بريتانيا 
را تامي��ن كند؛ نيرويي كه در زمان خود قدرتمندترين 
ناوگان دريايي جهان به ش��مار مي رفت. اين پااليشگاه 
در س��ال 1951و در پ��ي ملي ش��دن صنعت نفت در 
اختي��ار دولت ايران قرار گرفت تا آبادان به نقطه اصلي 
تالش هاي امري��كا و بريتانيا براي بازپس گيري كنترل 
صنعت نفت تبديل ش��ده و 2س��ال بعد هم منجر به 
كودتا)28مرداد( ش��ود. اين پااليش��گاه يكي از عوامل 
كليدي پيشرفت اقتصاد در ايران بود و روزانه 650 هزار 
بش��كه نفت را پااليش مي كرد. اين روند ادامه يافت تا 

آنكه با پيروزي انقالب اس��المي پيمانكاران خارجي از 
پااليش��گاه آبادان بيرون رانده شدند و چندي بعد هم 
حمل��ه عراق به ايران يك��ي از طوالني ترين جنگ هاي 
قرن بيستم را پديد آورد. با سقوط خرمشهر كه بندري 
در نزديكي آبادان بود، پااليش��گاه مزبور هم به يكي از 

اهداف اساسي حمالت عراق تبديل شد. 
پااليش��گاه آبادان درحال حاضر روزان��ه 380هزار 
بش��كه نفت خام را پااليش مي كند ك��ه 40درصد آن 
تبديل به س��وخت سنگين و كم كيفيتي به نام مازوت 
مي ش��ود. برنامه  ]دولت[ آن اس��ت ك��ه توليد نهايي 
پااليش��گاه آبادان را به 540 هزار بشكه در روز رسيده، 
توليد مازوت به طور كامل متوقف شده و مسير قهقرايي 

فعاليت آن معكوس شود. 
عبداهلل نوراني، دوران شكوفايي اين پااليشگاه را به 
ياد مي آورد. او زيرچشمي به عكس كم كيفيتي از دوران 
جواني خود نگاه مي كند كه در لباس يك افس��ر ارتش 
در كنار رهبر آينده جمهوري اس��المي و در خرمشهر 
قدم مي زند. او كه چش��م راست خود را در پي اصابت 
يك تركش گلوله در جنگ عراق از دس��ت داده اكنون 
يك مهمانس��راي س��نتي را اداره مي كند ك��ه از ني و 
حصير ساخته ش��ده است. او مي گويد:»شما مي توانيد 
2 ش��ريان اقتصادي بس��يار مهم براي كشور مشاهده 
كنيد: پااليش نفت و اسكله ها و مسيرهاي كشتيراني. 

اما متاس��فانه ما هنوز س��طح آنها را به ميزان 40سال 
پيش خود نرسانده ايم.«

احيا به كندي پيش رفته است. درحالي كه مقامات 
رسمي مشتاق پيشبرد و تبليغ ظرفيت هاي اقتصادي 
اين ناحيه از ]خوزس��تان[ هستند، س��ايرين دست از 
تالش كش��يده و تنها مي خواهند كه خرمش��هر يك 

يادبود زنده از دوران جنگ با عراق باشد. 
جاور نهيه، مهندس پتروش��يمي كه چند دهه در 
كويت، امارات متحده عربي و مالزي كار كرده 4 س��ال 
پيش به خرمشهر بازگشت تا با ساخت يك مركز خريد 
7ميليون دالري با پول خودش، ش��هر دوران كودكي 

خود را احيا كند. 
نهيه مي گويد: خرمشهر با داشتن اسكله و نزديكي 
ب��ه بازارهاي صادراتي اين ظرفيت را دارد تا »پل« بين 
آسيا و مديترانه باشد اما او اكنون مي خواهد كه شهر را 
ترك كند. او در مصاحبه يي كه در اتاق شيشه يي خود 
در مركز خريدش انجام مي شود، بيان مي كند:»زماني 
اين ش��هر، تهران را از نظر اقتص��ادي حمايت كرد اما 
پس از جنگ هيچ اتفاق مثبتي در جهت توس��عه آن 
رخ نداد.« بيش��تر چيزهايي كه پيمانكاران بريتانيايي 
و امريكايي س��اختند و تا زمان انقالب اس��المي ادامه 
ياف��ت در آبادان باقي مانده اند. تلفن هاي عتيقه آلماني 
كه شماره گيرهايي چرخان داشتند هنوز هم در برخي 
از اتاق هاي كنترل اس��تفاده مي ش��وند و نشان هربرت 
موريس، جرثقيل ساز انگليسي روي برخي تيرچه هاي 

فوالدي ديده مي شود. 
با رانندگي مسافت كوتاهي از پااليشگاه به منطقه يي 
مي رس��يم كه يك هتل و يك درياچه مصنوعي براي 
تفري��ح كاركنان صنعت نفت بريتانيا و ايران س��اخته 
ش��ده بود. اكن��ون در همين منطقه ديوان س��االران و 
اقتصاددانان دولتي س��اكن هس��تند كه در تالش��ند 
تا منابع مالي را ]براي توس��عه[ به خرمش��هر و آبادان 
بكش��انند. نوسازي پااليش��گاه آبادان در صدر تالش ها 
براي سرمايه گذاري در منطقه آزاد تجاري اروند يكي از 
6 منطقه آزاد تجاري تعريف شده در ايران براي جذب 
س��رمايه گذاري خواهد بود. به گفته محمود ترك زاده، 
معاون س��رمايه گذاري و توسعه كس��ب وكار سازمان 
منطقه آزاد اروند وي هر روز با سرمايه گذاران خارجي 
صحبت مي كند. ترك زاده افزود:»ما درحال ساخت يك 
مهمانس��را براي پيمانكاران چيني هستيم و من دارم 
با ش��ركت هاي لهس��تاني، آلماني و ديگر شركت هاي 
اروپايي رايزني مي كنم... ما هن��وز با دوراني كه آبادان 
به عنوان ش��هر مدرن پيشروي ايران شناخته مي شد، 
فاصل��ه داري��م اما طي چند س��ال گذش��ته تغييرات 

ملموسي رخ داده است«.
منبع:  بلومبرگ

خشكسالي هيدرولوژيك در كمين 15 استان نزديك تهران
تعادل  

در  هيدرولوژيك��ي  خشكس��الي  ويژگي ه��اي 
اس��تان تهران در جلس��ه يي بررسي ش��د. به گزارش 
روابط عمومي ش��ركت آب منطقه يي تهران، »عليرضا 
اي��زدي« كارش��ناس برنامه ري��زي دفت��ر حفاظت و 
مهندسي رودخانه هاي ش��ركت در اين جلسه با بيان 
اينكه خشكس��الي تداوم روزهاي خش��ك است، انواع 
خشكسالي ها را چهار مورد )هواشناسي، هيدرولوژيكي، 
كش��اورزي، اقتصادي و اجتماعي( عنوان كرد و گفت: 
خشكس��الي هيدرولوژيك��ي تاثير نقص��ان بارش ها بر 
منابع آب بوده كه براي ارزيابي ش��دت خشكس��الي از 
شاخص هاي مربوطه استفاده مي كنند. )مانند: شاخص 
بارش استاندارد spi و شاخص ذخيره آب هاي سطحي 
swsi وشاخص هيدرولوژيكي k( او در ادامه اين جلسه 
عنوان كرده است: » بر اساس پيش بيني ipcc از تاثير 

كالن پديده تغيير اقليم بر قاره آسيا و نظر كارشناسان 
هواشناس��ي، خشكسالي شديد براي 15 استان اطراف 
تهران براي س��ال آينده و احتم��ال وقوع دماي بيش 
از نرم��ال )0/5 ت��ا1/5 درج��ه( پيش بيني مي ش��ود. 
چنانچ��ه افزايش co2 و پيامد آن باعث افزايش دماي 
اس��تان شده اس��ت و اين موضوع وقوع تغيير اقليم در 
حوضه هاي ش��رب تهران را در آين��ده رقم خواهد زد؛ 
ل��ذا در آينده يي نه چندان دور با تغييرات عمده يي در 
وضعيت آب وه��وا، همچنين تغيي��ر در امالح آب ها، 
كاهش باروري محصوالت كشاورزي و نابودي پوشش 

گياهي مواجه خواهيم شد.«
وي چرخ��ه غيرمنطقي برخورد با خشكس��الي را 
شروع خشكسالي، هشياري، نگراني و اضطراب، افزايش 
بارش، بي تفاوتي و غفلت و ش��روع خشكسالي مجدد 
دانس��ت و گفت: بر اين اساس  بايد از رويكرد مديريت 

جامع خشكسالي استفاده كنيم؛ يعني همزمان مديريت 
ريس��ك و مديريت بحران مورد استفاده قرار گرفته و 
در زمان ترسالي اقدامات پيش��گيرانه و توانمندسازي 
نيز انجام ش��ود. ايزدي ادام��ه داد: روش هايي همچون 
تعيين زمان اضطرار خشكسالي هيدرولوژي درمنطقه با 
استفاده از شاخص k و swsi، تعيين روابط بهره برداري 
نهادهاي محلي و استاني در انجام فعاليت هاي مربوط 
به شرايط خشكسالي، ايجاد امكان اطالع رساني، هشدار 
و تخليه در هنگام وجود احتمال بروز شرايط اضطراري 
و خشكسالي و بهينه كردن جمع آوري، توزيع و ذخيره 
آب در استان در زمان وقوع خشكسالي به مديريت اين 

امر كمك مي كند. 
كارش��ناس برنامه ريزي دفتر حفاظت و مهندسي 
رودخانه هاي شركت آب منطقه يي تهران در خصوص 
ويژگي هاي وقوع خشكس��الي در استان تهران تصريح 

ك��رد: كم بارش��ي، تغييرات ش��ديد بارندگي در طول 
زمان و م��كان، تعداد روزهاي باراني كم، تغييرات زياد 
در دوره هاي خش��كي از س��الي به س��ال ديگر، وقوع 
خشكس��الي ها با تناوب هاي مختلف، آس��يب پذيري و 
شكنندگي كشاورزي باال و تغييرات زياد در شدت مدت 
و فراواني رگبارها از جمله اين ويژگي ها به شمار مي رود. 
 اي��زدي همچني��ن افزود: ايزدي با بي��ان اينكه در 
س��ال هاي 48 و 68 و 83 و 86 و 92 خشكسالي هاي 
هواشناس��ي وهيدرولوژيكي در اس��تان صورت گرفته، 
تصريح كرد: در سال هاي 1375 تا 1380 طوالني ترين 
خشكسالي و 79 شديدترين خشكسالي هيدرولوژيكي 

در استان تهران بوده است. 
وي اضاف��ه ك��رد: مي توانيم با طبقه بندي ش��دت 
خشكسالي و مطالعات هيدرولوژي شرايط خشكسالي 
ج��اري و آينده را پاي��ش كنيم. بخش كش��اورزي با 
اختصاص بيش��ترين آب مصرفي در اس��تان آس��يب 
شديدي را به منابع آبي وارد مي كند. پس  بايد بهره وري 
ب��االي آب در محصول توليدي در س��طح اس��تان با 

الگوهاي كشت مناسب صورت گيرد و مقايسه بهره وري 
آب بر اساس تبخير و تعرق واقعي در تهيه الگوي كشت 
منطقه يي مورد اس��تفاده قرار گيرد تا گياهان با بازده 

پايين از الگوهاي كشت حذف شوند. 
وي افزود: با عنايت به كوهستاني بودن حوضه هاي 
آبريز اس��تان با كاربرد سنجش از دور در هيدرولوژي و 
كاربرد سنجنده MODIS در مطالعه برف و تشخيص 
برف كهنه از برف تازه و الگوريتم پوشش برف مي توان 
نسبت به شبيه سازي تغيير اقليم براي آينده اقدام كرد. 
اي��زدي در پايان اي��ن مصاحبه خاطرنش��ان كرد: 
دانشمندان هواشناسي براس��اس آمار 30 ساله به اين 
نتيجه رسيدند كه خشكسالي هيدرولوژيكي بيشتر از 
يك سال اس��ت و همچنين خشكسالي هيدرولوژيكي 
در ادام��ه يك خشكس��الي هواشناس��ي رخ مي دهد و 
همبستگي بسيار بااليي با خشكسالي هواشناسي سال 
جاري دارد و ضروري اس��ت براي حوضه آبريز اس��تان 
س��رانه مصرف تعيين و پس از آن شاخص خشكسالي 

هيدرولوژيكي محاسبه شود. 

گروه انرژي 
از ابت��داي هفته جاري و روز ش��نبه، بيژن زنگنه در 
هر جا رويت ش��د از او راجع به قرارداد توتال پرس��يده 
ش��د. روز ش��نبه و پس از ديدار با علي شير سلطان اف، 
معاون نخست وزير ازبكس��تان زنگنه اعالم كرد، عده يي 
مي خواهند توتال از اي��ران برود تا بگويند پيش بيني ما 
درست از آب درآمد، عده يي هم مرتبا خبرهاي مربوط به 
توتال را غلط ترجمه مي كنند تا نگراني ايجاد كنند. روز 
دوش��نبه و در حاشيه امضاي دو تفاهمنامه ميان وزارت 
نفت و بنياد مس��تضعفان انقالب اسالمي زنگنه مجددا 
مجبور شد كه راجع به قرارداد توتال به خبرنگاران پاسخ 
بده��د. وي اين  ب��ار مخالفت با توت��ال را نوعي بيماري 
دانست كه عده يي به آن گرفتار هستند و مرتبا مي پرسند 

كه آيا اين مريض مرد يا زنده است؟
نهايتا روز گذشته نيز وزير نفت به كميسيون انرژي 
مجلس رفت و در آنجا نيز با پرسش هاي نمايندگان مردم 
درباره قرارداد توتال مواجه ش��د ت��ا بدين ترتيب ركورد 
صحبت  كردن راجع به اين قرارداد در كمتر از يك هفته 
توسط بيژن زنگنه شكسته شود. زنگنه ديروز نيز بار ديگر 
از حاشيه سازان، آنهايي كه خبرها را بد ترجمه مي كنند، 
گله كرد و نهايتا تضمين داد كه توتال حتي يك  روز نيز 
از مراحل اجرايي قرارداد عقب نيست. به گزارش»تعادل« 
ب��ه نق��ل از خانه ملت وزير نف��ت در اي��ن رابطه اظهار 
كرد:»تاكنون شركت توتال 56 ميليون يورو تعهد كرده و 
براساس آن درحال پيشروي است. قرارداد توتال براساس 
CPM)مديريت برنامه ريزي تلفيقي( به پيش مي رود و 
حتي يك روز هم عقب نيست. اما )عده يي( صحبت هاي 

مديرعامل توتال را به خوبي ترجمه نمي كنند. 
زنگن��ه براي چندمين بار ش��رايط فس��خ ق��رارداد 
توت��ال را تكرار كرد تا ش��ايد اين  بار منتقدان وي گوش 
شنوايي براي شنيدن آن پيدا كنند. وي در تشريح نقش 
تحريم هاي ش��وراي امنيت و ترك قرارداد توسط توتال 
گفت:»اگر تحريم هايي توسط شوراي امنيت عليه ايران 
اعمال شود، توتال »ممكن« است قرارداد را ترك كند كه 
بر اين اساس سهم توتال به دو شركت ديگر مي رسد اما 

در اين زمان)تا بهره برداري از ميدان( سرمايه هاي توتال 
در ايران مي ماند و پس از رسيدن به مرحله توليد از محل 
فروش بخشي از توليدات، سرمايه  آنها پرداخت مي شود.« 
وي ادامه داد:»اگر توتال بدون تحريم هاي شوراي امنيت 
اعالم كند كه قصد ترك قرارداد را دارد هيچ سرمايه يي 
به اين شركت بازنمي گردد و هيچ مبلغي به اين شركت 
تعلق نمي گيرد.« البته پيش از اين غالم رضا منوچهري، 
معاون مديرعامل ش��ركت ملي نفت در نشس��تي اعالم 
كرده بود كه تحريم هاي شوراي امنيت يكي از مصداق ها 
و زيرمجموعه ش��رايطي اس��ت كه ادامه فعاليت در اين 
ق��رارداد را غيرممك��ن مي كند. منوچه��ري در اين باره 
گفته بود:بازگش��ت تحريم هاي ش��وراي امنيت سازمان 
ملل مي تواند يكي از شرايطي باشد كه ادامه فعاليت در 
قرارداد را غيرممكن مي كند. در هر صورت شركت توتال 
و كنسرس��يوم بايد رسما و طي نامه يي به ما اعالم كنند 

كه توان ادامه حضور در ايران را ندارند. 

 تعيين يك مشاور براي ارتقاي توانمندي ايراني ها
صحبت هاي روز گذشته زنگنه پس از ديدار با اعضاي 
كميسيون انرژي شامل شرايط حضور ايراني ها در قرارداد 
توسعه فاز 11پارس جنوبي نيز مي شد. مهم ترين خبري 
كه وزير نفت در اين باره اعالم كرد، تعيين يك مش��اور 
با وظيف��ه اختصاصي ارتق��اي توانمندي  ش��ركت هاي 
داخل��ي ب��ود. وي در اين باره اظهار كرد:»ش��ركت هاي 
ايران��ي بايد توانمندي هاي خود را ب��اال برده و بتوانند با 
يكديگر رقابت كنند. بنده يك مشاور تعيين كرده ام كه 
تنها وظيفه اش ارتقاي توانمندي  شركت هاي ايراني براي 
برد در مناقصات اس��ت.« وي ب��ا تاكيد بر اينكه تاكنون 
عمده اقداماتي كه در مراحل اجرايي قرارداد توتال صورت 
گرفته با همكاري شركت هاي ايراني بوده  است، بار ديگر 
اظهار اميدواري كرد ك��ه حداقل 70درصد امور اجرايي 
اين قرارداد توس��ط ايراني ها ص��ورت بگيرد. زنگنه بيان 
كرد:»بن��ده معتقدم كه اين 70درصد س��همي كه براي 
شركت هاي ايراني در نظر گرفته شده، عملياتي است اما 
شركت هاي ايراني بايد رقابت كنند و اين گونه نيست كه 

بدون رقابت در مناقصات برنده شوند.« به گفته اين عضو 
كابينه، شركت ايراني برنده مناقصه ساخت جكت يا پايه 
سكو براي نخستين  بار از ميان شركت هاي غيررايج نفتي 
داخلي است كه با قيمت و شرايط مناسب خود برنده شد. 

 اعمال حاكميت ضعيف وزارت نفت بر پااليشگاه ها
جز قرارداد توتال و حواشي آن اظهارنظر در رابطه با 
حوادث اخير صنعت نفت ازجمله آتش سوزي پااليشگاه  
تهران ديگر بخ��ش  صحبت هاي روز گذش��ته زنگنه را 
تشكيل مي داد. توجيه زنگنه درباره آتش سوزي پااليشگاه 
تهران شباهت زيادي به توجيه مقامات وزارت نفت پس 
از آتش سوزي پتروشيمي بوعلي سينا دارد: پااليشگاه ها 
واگ��ذار ش��ده اند و اعمال حاكمي��ت وزارت نفت بر آنها 
ضعيف است. او در تشريح اين مساله گفت:»پااليشگاه ها 
دو نوع هس��تند يك��ي دولتي و ديگري پااليش��گاه هاي 
واگذار ش��ده كه در دسته دوم مشكل وجود دارد. اكنون 
به صورت دوستانه با مديران پااليشگاه ها صحبت مي شود 
و اعمال حاكميت وزارت نفت در اين بخش ضعيف است. 
اميدوارم با كمك كميسيون انرژي، ضوابط نظارتي قوي 
بر كار اين پااليش��گاه ها از لحاظ قانوني براي وزارت نفت 

برقرار شود.«
اين توجيه كه واحدهاي پااليش��گاهي و پتروشيمي 
چون واگذار ش��ده اند پس نظارتي بر آنها وجود ندارد يا 
ضعيف اس��ت در همان زمان حادثه پتروش��يمي بوعلي 
س��ينا نيز مورد نقد كارشناس��ان قرار گرفته بود چراكه 
رعايت مسائل ايمني و HSE فراتر از بحث مالكيت است. 
اينكه با گذش��ت بيش از يك سال از حادثه پتروشيمي، 
وزير نفت به جاي ارائه راه حل در اين زمينه مجددا از اين 
توجيه استفاده مي كند، مساله يي غيرقابل پذيرش است. 
به نظر مي آيد با لحن فعل��ي زنگنه و عملكرد مجموعه 
وزارت نفت پس از آتش س��وزي پتروشيمي بوعلي سينا 
اين مشكل نظارتي حل نخواهد شد و در حادثه احتمالي 
بعدي نيز مجددا از آن ياد خواهد شد. مضاف بر اينكه به 
فاصله اندكي پس از آتش سوزي پااليشگاه  تهران، ميدان 
رگ سفيد كه تحت نظارت مستقيم وزارت نفت است نيز 
دچار حريق ش��د تا مشخص شود، عدم نظارت مستقيم 
دولت بر پتروش��يمي ها و پااليشگاه ها علت اصلي وقوع 
حوادث نيست بلكه كميت ايمني صنعت نفت در جاي 

ديگري لنگ است. 

ركورد اظهار نظر در رابطه با قرارداد توتال توسط وزير نفت شكسته شد

زنگنه: توتال يك روز هم عقب نيست
مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

 مدارک
مديريت
مرتبط

ش��ركت فوالد مباركه اصفهان  درنظر دارد  اقالم مستعمل و ضايعاتی 96400011مزايده 1
خريد مواد مصرفی   1396/09/26خود  را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند.

انجام تعمير و بازسازی پالت كار ) بغل و سنتر پارت ( ناحيه آهن سازی 48448713عمومی 2
قراردادهای خريد  1396/09/11شركت فوالد مباركه

انج��ام عمليات تهيه، تأمين ، س��اخت  و نصب ت��وري حفاظتي در زير 48430028عمومی3
قراردادهای خريد  1396/09/08كليه نوار نقاله هاي در ارتفاع واحد شهيد خرازي شركت فوالد مباركه

48443733عمومی4
خريد، نصب، تست و راه اندازی و تعويض درايوها و توسعه و به روزرسانی 
سيس��تم كنترل PLc موتورهای DC خط برش 1و T.M ناحيه نورد 

گرم در  شركت فوالد مباركه
قراردادهای خريد  1396/09/12

تعمير وبهينه س��ازی دو دس��تگاه  نف��ر باالبر )30مت��ری و50 متری( 48449585عمومی5
قراردادهای خريد  1396/09/12آتش نشانی شركت فوالد مباركه

قراردادهای خريد  1396/09/12تامين و راهبری بوژی جهت حمل و نقل سنگين داخلی فوالد مباركه48448959عمومی6

48447474عمومی7
نگه��داری و تعمي��رات ، راهب��ری ، تعميرات اصالحی ، بهينه س��ازی 
تأسيس��ات سرمايش��ی و گرمايش��ی ، تهويه مطبوع ، خط��وط توزيع 

سياالت ، كانال ها و عايق بندی های الزم
قراردادهای خريد  1396/09/07

48450440عمومی8

انجام عمليات طراحي و مهندسي، تهيه و تدارك، ساخت، حمل، نصب، 
تس��ت و راه اندازي، آم��وزش و تضمين عملكرد سيس��تم  رفع غبار به 
روش air cleaner و متعلق��ات مربوطه در محل خط 26mk  ناحيه 

آهن سازی شركت فوالد مباركه

قراردادهای خريد  1396/09/15

48434021عمومی 9
شركت فوالد مباركه اصفهان در نظردارد مقدار 800 متر ريل 120A با 
متعلقات نصب طبق مشخصات فنی مورد نياز خود را از طريق مناقصه 

عمومي  برگزار نمايد
خريد مواد مصرفی   1396/09/18

48449891عمومی 10
عملي��ات ترخي��ص ، اس��تريپ و حمل تجهي��زات ، م��واد  و كاالهای 
خريداری شده  فوالد مباركه از بنادر و گمركات كشور به فوالد مباركه 

و نورد پيوسته سبا
قراردادهای خريد  1396/09/20

جهت دريافت اس��ناد و كس��ب اطالعات بيشتر به نش��انی  www.msc.ir  لينك مناقصات و مزايدات بخش خريد و تامين كنندگان مراجعه  و طبق راهنماي 
موجود نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تامين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد.

  كد آگهی)ر-96058(
روابط عمومي شركت فوالد مباركه اصفهان

 

آگهی فراخوان شركت فوالد مباركه اصفهان
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عكسروز

عكس:ايرنا پديدهگردوغبارديروزدوبارهاهوازيهاراغافلگيركرد

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

حالمخوباستوميخواهمكاركنم
امیر آتش��اني با بیان اينكه وضعیت جس��ماني اش بهتر ش��ده اس��ت، اعالم كرد كه قصد كارگرداني و بازي در تئاتر »منم 
آمدم« را دارد تا در خانه نمايش روي صحنه ببرد. امیر آتش��اني بازيگر تئاتر و تلويزيون كه مدتي به دلیل مش��كالت قلبي و 
تنفس��ي در بیمارستان و منزل بستري بود و نتوانس��ت در عرصه بازيگري فعالیت داشته باشد درباره وضعیت جسماني خود 
و فعالیت هاي جديدش به مهر گفت: خدا را ش��كر به لحاظ جس��ماني شرايط خوبي دارم و با بهتر شدن وضعیت جسماني ام 
به عنوان كارشناس شوراي نظارت و ارزشیابي اداره كل هنرهاي نمايشي فعال هستم و به تدريس بازيگري نیز مي پردازم. 

او ادامه داد: پیش تر قصد داش��تم كه در ش��هريورماه تئاتر »منم آمدم« را در خانه نمايش به صحنه ببرم كه به دلیل 
بیماري و بس��تري ش��دن در بیمارس��تان اين اجرا به تعويق افتاد ولي حاال با بهتر ش��دن وضعیت جسماني ام قصد دارم 
اين اثر را كه نمايش��نامه يي ارمني اس��ت و توس��ط آندرآنیك خچومیان ترجمه شده، در مقام كارگردان و بازيگر در خانه 

نمايش اجرا كنم. 

چهرهروز

آيندهمبهممركل 
نيويوركتايمز: 

اي��ن روزه��ا، بح��ران 
سیاسي آلمان، از مهم ترين 
خبرهايي اس��ت كه اكثر 
رسانه ها به آن مي پردازند. 
نیوي��ورك  تايم��ز نیز در 
صفحه اول خود، گزارشي 
از شكست تشكیل دولت 
ائتالفي در آلمان منتش��ر 
كرده است. به گزارش اين 

روزنامه، حضور نیافتن ح��زب دموكرات آزاد آلمان 
در دولت ائتالفي، آنگال مركل را در آس��تانه بدترين 
بحران سیاس��ي دوران حكومت قرار داده است. به 
گفته بس��یاري از كارشناسان سیاسي، اين موضوع 
حت��ي مي تواند باعث پايان دادن تكرار صدراعظمي 
او پس از 12 سال شود. پیش بیني مي شود كه اين 
بحران دولت��ي مي تواند با آينده يي نامعلوم تا ماه ها 
به طول بینجام��د. به گزارش اي��ن روزنامه، اقتدار 
مركل كه با كس��ب نتیجه ضعی��ف در نوزدهمین 
انتخابات پارلماني آلمان زير س��وال رفته بود؛ حاال 
بیش از گذشته آسیب ديده است. شكست جامايیكا 
شكست مركل نیز محسوب مي شود. در اين میان، 
مساله جدي تر و فاجعه بارتر اين است كه در آلمان 
براي نخس��تین بار پس از جنگ جهاني اين مساله 
مبهم است كه اين كشور چگونه بايد به يك دولت 

پايدار دست يابد. 

تايمز:
اي��ن روزنام��ه نیز، در 
صفحه اول خ��ود، پس از 
بررس��ي بحران آلمان، به 
بهره ب��رداري ت��رزا مي  از 
بحران سیاس��ي مركل در 
زمینه برگزيت اشاره كرده 
است. طبق گزارش تايمز، 
حزب محافظه كار بريتانیا، 
مدعي است كه در جريان 

بحران سیاس��ي آنگال م��ركل در آلم��ان مي تواند 
دس��تاوردهاي خود را از مذاكرات جدايي بريتانیا از 

اتحاديه اروپا تقويت كند. 
اعض��اي طرف��دار برگزيت ح��زب محافظه كار 
بريتانیا، 20 نوامبر 2017 از ترزا مي، نخست وزير اين 
كش��ور خواستند كه از ضعف سیاسي مركل نهايت 
بهره برداري را كرده و برنامه ارسال میلیون ها پوند به 
اتحادي��ه اروپا براي جدايي از اين اتحاديه را متوقف 
كند. گفته ش��ده در صورتي كه آنگال مركل مجبور 
به كناره گیري از رياست حزب و شروع انتخابات تازه 
شود، جانشین او ممكن است ديدگاهي متفاوت به 

برگزيت داشته باشد. 

واشنگتنپست:
در صفح��ه اول اي��ن 
روزنام��ه نی��ز، ع��الوه بر 
انتش��ار گزارشي از بحران 
آلمان، اخباري از افزايش 
فش��ارها بر كره شمالي از 
سوي ترامپ منتشر شده 
است. به گزارش واشنگتن 
پس��ت، دونال��د ترام��پ، 
امريكا،  ريیس جمه��وري 

كره شمالي را بار ديگر به عنوان يك »حامي دولتي 
تروريس��م« اعالم كرد. ترامپ با اعالم اين موضوع 
گفت، قرار دادن پیونگ يانگ را در فهرست حامیان 
تروريسم، فش��ارهاي بیش��تري علیه آن كشور به 
دنبال خواهد داش��ت. پیش از اين، در سال 200۸ 
و با هدف نجات توافق هس��ته يي چندجانبه با كره 
ش��مالي، جرج بوش، ريیس جمهوري وقت امريكا، 
نام آن كشور را از فهرست حامیان تروريسم خارج 

كرده بود. 
ب��ه گزارش اي��ن روزنامه، ترامپ اع��الم كرده كه 
كره ش��مالي عالوه بر تهديد هس��ته يي جهان، بارها 
از اقدامات تروريس��تي بین الملل��ي، از جمله ترور در 
كشورهاي ديگر، حمايت كرده است. گفت وگوها براي 
معرفي كره شمالي به عنوان حامي دولتي تروريسم در 

چند ماه گذشته در امريكا مطرح بوده است. 

بازارهنركيوسك

خاطرهنويسيگردشگرانخارجيبهزبانفارسي
بنیاد س��عدي مس��ابقه خاطره نويسي 
فارس��ي آموزان، مدرس��ان زبان فارس��ي و 
گردش��گران خارج��ي به زبان فارس��ي را 
برگزار مي كند.  مشاور فضاي مجازي بنیاد 
س��عدي از برگزاري مسابقه خاطره نويسي 
فارس��ي آموزان، گردش��گران خارج��ي و 
عالقه مندان به زبان فارس��ي از كالس هاي 
يادگیري زبان فارس��ي يا حضور در ايران، 

در شبكه اجتماعي »جامعه مجازي فارسي آموزان«، كه 
توسط اين بنیاد ايجاد شده است، خبر داد. 

به گزارش مهر، فرش��ته آزادي پرند، مش��اور فضاي 
مجازي اين بنیاد درخصوص اين مس��ابقه توضیح داد: 
كاربران بايد خاطره يي از كالس يادگیري زبان فارس��ي 
يا حضور در ايران و هر خاطره يي مرتبط با ايران و زبان 
فارسي را در صفحه خود در جامعه مجازي فارسي آموزان 

منتش��ر كنند. ع��الوه بر فارس��ي آموزان، 
اس��تادان و مدرس��ان زب��ان فارس��ي نیز 

مي توانند در اين مسابقه شركت كنند.
او گف��ت: عالقه مندان براي ش��ركت 
در مسابقه بايد در شبكه اجتماعي بنیاد 
 »fln. saadifoundation.ir« س��عدي
عضو ش��وند. مش��اور فضاي مجازي بنیاد 
س��عدي همچنین درخصوص اين شبكه 
اجتماع��ي گفت: ش��بكه اجتماع��ي »جامعه مجازي 
فارسي آموزان« بنیاد سعدي يك شبكه تخصصي براي 
فارسي آموزان خارجي، استادان آموزش زبان و ادبیات 
فارس��ي و عالقه مندان به اين زبان اس��ت كه هدف از 
ايجاد آن تعامل بنیاد سعدي با فارسي آموزان همچنین 
اين فارس��ي آموزان با يكديگر، استادان زبان فارسي و 

عالقه مندان به يادگیري اين زبان است. 

دوجايزهديگربراي»اسرافيل«

»طراحانمعاصر«دريكگالري

دو جايزه جشنواره فیلم هاي ايراني كانادا 
به فیلم سینمايي »اسرافیل« به كارگرداني 
آيدا پناهنده و تهیه كنندگي مستانه مهاجر 
رس��ید.  به گزارش ايلنا، فیلم س��ینمايي 
اس��رافیل در آخري��ن حض��ور بین المللي 
خود در سومین جشنواره فیلم هاي ايراني 
كانادا شركت كرده بود كه در نهايت، جايزه 
بهترين فیلم جش��نواره به مستانه مهاجر 

رس��ید و جايزه بهترين دس��تاورد فني ب��راي تدوين را 
نیز هايده صفي ياري براي تدوين اسرافیل دريافت كرد.  
داوري آثار حاضر در اين جشنواره برعهده نیك ديويس 
منتقد نش��ريه سینمايي فیلم كامنت، س��وفیا بدانويچ 
فیلمساز، جسي كامینگ برنامه ريز فستیوال بین المللي 
تورنت��و)TIFF( در بخ��ش آوان��گارد و تینا حس��ن نیا 
عض��و انجمن منتقدان فیلم تورنتو بوده اس��ت.  پخش 

 بین المللي »اس��رافیل« برعه��ده كمپاني
DreamLab Films به مديريت نسرين 
میرشب است. اين فیلم در يك ماه گذشته 
عالوه بر حضور در جشنواره هاي بین المللي 
فیلم لندن، فیلم هاي آسیايي هنگ كنگ، 
فیلمشید امريكا توانس��ت جايزه نتپك را 
از جش��نواره فیلم هاي ايراني اس��ترالیا به 
دس��ت آورد.  اين فیلم س��ینمايي درامي 
درباره چالش ها، نیازهاي عاطفي و روابط انس��اني است 
كه فیلمنامه آن توسط ارسالن امیري و آيدا پناهنده به 

نگارش درآمده است. 
هدي��ه تهراني، مريال زارعي، ه��دي زين العابدين و 
پژم��ان بازغي بازيگران اصلي و علي عمراني، س��هیال 
رضوي، پوريا رحیمي س��ام و س��ودابه جعفرزاده ديگر 

بازيگران اين فیلم هستند. 

نمايشگاه گروهي »طراحان معاصر« 
فیگوراتی��و  آث��ار  از  مجموعه ي��ي  ب��ا 
هنرمندان جوان در گالري ش��هركتاب 
فرشته برگزار مي شود. به گزارش ايلنا، 
نمايش��گاه گروهي »طراحان معاصر« با 
مجموعه يي از آثار فیگوراتیو هنرمندان 
ج��وان در گالري ش��هركتاب فرش��ته 
برگ��زار مي ش��ود. نمايش��گاه گروه��ي 

»طراحان معاصر« با مجموعه يي از آثار حمید اندرز، 
علي ذاكري، مهش��ید رحیم تبريزي، رضا لواس��اني، 
عل��ي نداي��ي و اله��ام يزدانی��ان در نگارخان��ه اين 
مجموعه فرهنگي- هنري برگزار مي ش��ود. رويكرد 
اين مجموعه آثار ب��ه طراحي، توجه به فرم، فیگور، 

خطوط انس��جام يافته و آبستره، تركیب 
خطوط و فرم ها بوده كه همگي برگرفته 
از احساس و انديش��ه هنرمندان حاضر 
در اين نمايش��گاه اس��ت. از آنجا كه هر 
اث��ر هنري ماحصل فرآين��دي از طرح تا 
اجراست، طراحي به عنوان نقطه آغازين 
اين پروس��ه به ويژه در ح��وزه هنرهاي 
معاصر همواره ش��ايان اهمی��ت ويژه يي 
بوده و هس��ت. از اين رو به نظاره آمدن مجمومه آثار 
اين هنرمندان جوان خالي از لطف نخواهد بود. مراسم 
بازگشايي اين نمايشگاه، عصرجمعه سوم آذر ماه از 
س��اعت 16تا 21 به نش��اني: خیابان دكتر شريعتي، 

پايین تر از پل صدر، پالك 1671 خواهد بود.

حاشيه

زمينلرزههيچارتباطيبافناوريهارپندارد
وقتي زلزله كرمانش��اه رخ داد، برخي 
ش��ايعات مبني بر ارتب��اط اي��ن زلزله با 
فناوري هارپ مطرح ش��د؛ شايعه يي كه 
درباره زلزله هائیتي ه��م البته با جديت 

بیشتري مطرح شده بود. 
برخي معتق��د بودند كه زلزله هائیتي 
زلزله ي��ي عمدي بوده تا زيرس��اخت هاي 
اين كش��ور را از بین ببرد و كشور را دچار 

بحراني جدي كند.  برخي معتقد بودند كه با استفاده 
از يك فناوري به اس��م هارپ، مي توان چنین زلزله يي 
مصنوع��ي را ايجاد ك��رد. درباره زلزله كرمانش��اه نیز 
شايعاتي از اين دست در روزهاي اول زلزله مطرح شد. 
يك استاد دانشكده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتي 
ضمن اش��اره به آثار زيس��ت محیطي ك��ه زمین لرزه 
مي تواند در پي داش��ته باش��د از جمله آلودگي هوا و 
آب گفت: فناوري »هارپ« هیچ ارتباطي با زمین لرزه 
ندارد. محمد يزدي با اش��اره به ش��ايعات مطرح شده 

مبني بر وقوع زلزله براثر فناوري هارپ به 
ايسنا گفت: گرچه فناوري هارپ، فناوري 
قدرتمندي اس��ت كه براي سیگنال هاي 
مخابراتي و هواشناس��ي كاربرد دارد، ولي 
تاكنون هی��چ گزارش علمي مس��تندي 
مبني ب��ر اينكه بت��وان با فن��اوري هارپ 
زمین را با اين ق��درت لرزاند وجود ندارد 
و چنین مس��اله يي از نظر علمي تاكنون 
ثابت نشده اس��ت. او همچنین ادامه داد: عالوه بر گاز 
متان، گاز رادون نیز براثر زمین لرزه آزاد مي ش��ود كه 
هر دو اين گازها آلوده كننده محیط زيس��ت هستند، 
همچنین براس��اس يك نظريه جديد زلزله هاي بزرگ 
كه سبب شكاف زمین مي شوند قابلیت اين را دارند كه 
میزان CO2  موجود در فضا را افزايش دهد. براساس 
برخي از فرضیات يكي از عواملي كه سبب گرم شدن 
كره زمین نسبت به سال هاي قبل شده زمین لرزه هاي 

بزرگ و شكاف هاي ايجاد شده در زمین است. 

بررسيرشدتجارتآناليندرآغازتعطيالتسالنو

شبعيددراينترنت
گروهگوناگوندر سال هاي گذشته 
با نزديك ش��دن به زمان تعطیالت سال 
نو، بی��ش از هر چیزي برنامه ريزي براي 
بازارگردي و خريد اهمیت پیدا مي كرد. لذت حضور 
در خیابان ها و مراكز خريد يكي از اركان جدايي ناپذير 
اس��تقبال از تعطیالت و جش��ن ها به  شمار مي رفت. 
رفته رفت��ه با توج��ه به تغییرات چش��م گیري كه در 
اوضاع اقتصادي و ش��یوه معیش��ت افراد ايجاد شد، 
جاي خالي فروش��گاه هاي اينترنتي احس��اس ش��د. 
در ش��رايط اقتصادي ايجاد ش��ده در دنیاي امروز با 
توجه به مش��غله و س��اعات كاري همچنین با توجه 
به افزايش ترافیك، خريدهاي حضوري از فروشگاه ها 
جذابیت خود را از دست داده و به  فعالیتي زمان گیر 
و فروش اينترنتي به امري ضروري تبديل شده است. 
در س��ال هاي اخیر، خريد و فروش آنالين بس��یاري 
آس��ان و گس��ترده ش��ده و راهي براي جلوگیري از 
ص��رف هزينه هاي بیهوده براي فروش��نده و خريدار 
اس��ت. در گذشته فضاي مجازي، محیطي تشريفاتي 
و گاهي غیرقابل اعتماد ش��ناخته مي شد اما امروزه، 
بس��یاري اف��راد از فرصت هاي اين فضا براي كس��ب 

درآمد اطالع داشته و استفاده مي كنند.
در اين می��ان همان طور كه گفته ش��د، خريد و 
فروش آنالين يكي از مهم ترين روش هاي درآمدزايي 
محس��وب مي شود. طبق گزارش هاي به دست آمده، 
از س��ال 200۸، آگهي ه��اي تبلیغات��ي اينترنتي نیز 
رش��د قابل  توجهي پی��دا كرد. طب��ق تازه ترين آمار 
منتشر شده، تجارت آنالين با سرعت چشم گیري در 
حال رشد است. براساس اطالعات ارائه شده از سوي 
كام اس��كور در سال 2015 مجموع تجارت آنالين در 

ايام تعطیالت، رقمي بیش از 63میلیارد دالر بود. 
طبق اين گزارش، حدود 56.4درصد از خريدهاي 
آنالين در سال 2015 از طريق كامپیوترهاي خانگي 
و لپ تاپ ها انجام ش��ده اس��ت. در اين میان س��هم 
تلفن ه��اي هم��راه در خريده��اي اينترنت��ي حدود 
11.9درصد گزارش ش��ده است. همان طور كه گفته 

ش��د، تجارت آنالين به صورت چش��م گیري در حال 
رش��د اس��ت. طبق آمار اعالم شده س��ال 2016 با 
رش��د 20میلی��اردي در خريد ه��اي اينترنتي همراه 
ب��ود. در اين س��ال مجموع خريده��اي اينترنتي در 
سراس��ر جهان در زمان تعطیالت بیش از ۸0میلیارد 
دالر اعالم ش��د. طبق اين گ��زارش حدود 63 درصد 
از خريده��اي آنالي��ن در س��ال 2016 از طري��ق 

كامپیوترهاي خانگي و لپ تاپ ها انجام شده است. 
هرچند كه در بس��یاري از گزارش ها، اعالم شده 
كه با توجه به در دس��ترس ب��ودن تلفن هاي همراه 
و قابلیت اتصال به لینك هاي ارس��ال شده از طريق 
پیامك، خريدهاي آنالين از طريق تلفن هاي همراه، 
درص��د كمي از تجارت آنالي��ن را به خود اختصاص 
داده اس��ت. طبق آمار كام اس��كور، تنه��ا 17 درصد 
از مجم��وع خريد ه��اي اينترنتي در س��ال 2016 از 
طريق تلفن هاي همراه صورت گرفته اس��ت. اين در 
حالي است كه اپلیكش��ن هاي تلفن همراه، امتیازات 
و مزاياي بیش��تري نسبت به اس��تفاده از مرورگر در 

كامپیوتره��ا را در اختیار كاربران ق��رار مي دهند. بر 
اي��ن اس��اس طبق آمار اعالم ش��ده در س��ال 016، 
پرداخ��ت هزينه خريدهاي آنالين از طريق كامپیوتر 
در مقايس��ه با س��ال 2015 حدود 12درصد افزايش 
داش��ته و خريده��اي اينترنتي از طري��ق تلفن هاي 
هم��راه در يك س��ال رش��د 44 درص��دي را تجربه 

كرده اند. 
ام��روزه فن��اوري تحول بزرگ��ي در فرآيند خريد 
ايجاد كرده و همان طور كه در گزارش ها آمده، پیش 
از اين، افراد براي خريد بايد خانه يا محل كار خود را 
ترك كرده و به بازار و فروشگاه ها مي رفتند؛ اما حاال 
تنها با چند كلیك مي توانند وسايل مورد نیاز خود را 
بدون اتالف وقت در برابر خود ببینند. آن طور كه در 
اين گزارش آمده، وب س��ايت هاي خريد آنالين رشد 
قابل توجهي داشته اند تا بتوانند تقاضاهاي مشتريان 
را ب��رآورده كنند. بنابراين دامن��ه انتخاب خريداران 
بیش��تر از قبل ش��ده و مي توانند هر آنچه مناسب تر 

است را به راحتي به دست بیاورند. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

حراجبهنفعكودكانسوري
»آي وي وي« هنرمن��د مش��هور چیني 
يكي از آث��ار هنري اش را ب��ه نفع كودكان 

سوري به حراج مي گذارد. 
به گزارش ايس��نا، »هارپر ب��ازار عربیا« 
نوشت: »آي وي وي« هنرمند و مجسمه ساز 
معترض چیني به هم��راه هنرمندان ديگر، 

آثاري را در يك حراجي برلیني به نفع كودكان جنگ زده سوريه به فروش مي گذارد. 
اثر برگرفته از اس��باب بازي گربه »وي وي«، در كنار آثار اهدايي هنرمندان ديگر 
روز يكم دس��امبر در خانه حراجي »گريس��باچ« به حراج مي رود. مبلغ به دس��ت 
آمده از اين حراجي صرف كودكان پناهنده سوري كه در لبنان نگهداري مي شوند، 

خواهد شد. 
آثاري از »گونتر ف��ورگ«، »ادموند دو وال«، »گونترا وكر«، »رزماري تراكل« و 
»توكاس ساراسنو« هم در كنار مجسمه »وي وي« در اين حراجي عرضه مي شود. 

ارزش اثر هنري »آي وي وي« كه »س��ايزF « نام دارد و با الهام از اس��باب بازي 
گربه اش ساخته شده است، بین 200 تا 300هزار يورو تخمین زده شده است. اين 
هنرمند كه نجار هم هست، دو سال وقت صرف خلق اين سازه چوبي كرده است. 

اين هنرمند طي يك س��ال گذش��ته به كش��ورهاي مختلف جهان سفر كرده، 
وضعیت پناهندگان را از نزديك بررس��ي و ب��ا 600 نفر آنها مصاحبه كرده و قصد 
دارد يك بحران انس��اني را در فیلم جديدش به تصوير بكش��د. اين پروژه »جريان 
بش��ري« نام دارد و دربردارنده تصاويري از 23 كش��ور جهان اس��ت. در اين فیلم، 
تصوير پناهندگاني ديده مي ش��ود كه به دلیل دستیابي به زندگي بهتر، وطن خود 

را ترك كرده اند. 
»آي وي وي« هنرمند معاصر، مجسمه س��از، معمار، عكاس، فیلمبردار و منتقد 
اجتماعي، سیاسي و فرهنگي اهل چین به عنوان يك فعال سیاسي به شدت و آشكارا 
به انتقاد و مخالفت با موضع دولت چین در حیطه دموكراسي و حقوق بشر پرداخته 

است و به همین دلیل در سال 2011 به مدت ۸1 روز زنداني شد. 

مجموعهتاريخي»صدرالعلما«يزدثبتمليميشود
پرونده ثبت ملي مجموعه صدرالعلماي 
يزد در معاونت میراث فرهنگي استان يزد 
تهیه و براي طي كردن ادامه روند ثبت به 
س��ازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگري كشور ارسال شد. 
سرپرس��ت  رياحي مق��دم  ساش��ا 

معاون��ت می��راث فرهنگ��ي اداره كل می��راث فرهنگ��ي، صناي��ع دس��تي و 
گردش��گري اس��تان در اين مورد گف��ت: مجموعه صدرالعلم��ا در خیابان امام 
خمین��ي در مج��اورت امام��زاده ش��اهزاده فاض��ل و در قل��ب باف��ت تاريخي 
 جهاني ش��هر يزد واقع ش��ده اس��ت. او افزود: اين بنا از سمت ش��رق به خیابان 
امام خمیني، از سمت شمال به محله ايلچي خان، از سمت غرب به محله دارالشفا، 
از س��مت ش��رق به خیابان امام خمیني، محله پیر و برج و گازرگاه و از جنوب و 
جنوب غرب به باروي دوره آل مظفر، خندق و بازار شهر متصل است. او با بیان اينكه 
اين مجموعه در همس��ايگي خانه هاي صدري و دربند صدري، حسینیه و امامزاده 
ش��اهزاده فاضل، بازار صدري و خانه صالح قرار گرفته اس��ت، درخصوص تاريخچه 
اين بناي تاريخي گفت: مجموعه صدرالعلما هر چند به نام علیرضا صدرالعلماست 
ام��ا تاريخچه ابنیه آن به ق��رون پیش از زندگي او بازمي گردد. او ادامه داد: مرز اين 
مجموعه از س��مت جنوب شرق به بخش هايي باقي مانده از باروي دوره آل مظفر و 
مربوط به قرن هشتم و نهم منتهي مي شود. همچنین از سمت جنوب نیز بخشي 
ديگر از برج و بارو و خندق منتهي مي شود كه در بخش هايي با يك يا چند پالك 
واسطه است. به گفته رياحي مقدم، قديمي ترين بخش ابنیه دروني مجموعه بقايايي 
از ساختمان كوشك باغي است كه تناسبات آن از قدمت دوره صفوي خبر مي دهد، 
هر چند در منابع تاريخي دقیقا معلوم نیس��ت كه باغ و كوش��ك مذكور كدامند. 
بخش هاي ديگر بنا مربوط به دوره فتحعلیشاهي است كه شاهزاده میرزا ولي حاكم 
يزد بوده كه دخترش را به عقد صدر میرزا محمد كه صدرالممالك يزد بوده و جد 

علیرضا صدرالعلما محسوب مي شود. 

تاريخنگاري

امضاي پيمان تحريم جنگ 
يك��م آذر 1307 اي��ران پیمان تحري��م جنگ را 
امض��ا كرد. اين پیمان به عهدنامه »برايان – كلوگ« 
مش��هور شد و جنگ را پديده يي غیرقانوني خوانده و 
خواس��تار تحريم جهاني آن شده است. اين عهدنامه 
می��ان نمايندگان امريكا و 14كش��ور عمدتا اروپايي 
در پاري��س به امضا رس��ید و تا قب��ل از وقوع جنگ 
دوم جهاني كه 10 س��ال بعد رخ داد 62 كش��ور آن 

را امضا كردند. 
پیم��ان برايان–كل��وگ يا پیم��ان پاريس در 27 
آگوس��ت 192۸ توس��ط 9 دولت به امضا رسید. نام 
رسمي اين پیمان، پیمان همگاني براي خودداري از 
جنگ است. پیشگامان آن فرانك كلوگ وزير خارجه  
اياالت متحده  امريكا و آريستید برايان وزير خارجه  
فرانسه بودند و در 1930 كمابیش همه دولت ها آن 
را پذيرفتن��د. اين پیمان، جنگ را به عنوان وس��یله 
حل كش��مكش هاي بین المللي محكوم كرد و توسل 
به جن��گ را براي نی��ل به مقاصد سیاس��ي ممنوع 
اعالم ك��رد. 9 دول��ت امضا كننده عب��ارت بودند از: 
آلمان، ايتالیا، اياالت متحده  امريكا، بريتانیا، بلژيك، 

چكسلواكي، ژاپن، فرانسه و لهستان. 
پیمان پاريس در 24 ج��والي 1929 الزم االجرا 
ش��د. متعاقب اي��ن تاري��خ دولت هاي افغانس��تان، 
جمه��وري آلبانی��ا، اتريش، تايوان، كوب��ا، دانمارك، 
جمهوري دومینیكن، مصر، استوني، اتیوپي، فنالند، 
گواتماال، پادشاهي مجارستان، لتوني، لیبريا، لیتواني، 
هلن��د، نیكاراگوئه، نروژ، پاناما، پ��رو، اتحاد جماهیر 

شوروي سوسیالیستي، پادشاهي يوگسالوي، تايلند، 
س��وئد، تركیه و چند دولت ديگ��ر حمايت و الحاق 
قطع��ي خود را به اين پیمان اع��الم كردند. ۸ دولت 
ديگ��ر از جمل��ه ايران، يون��ان، هندوراس، ش��یلي، 
لوكزامبورگ، گدانسك، كاس��تاريكا و ونزوئال بعد از 
اين تاريخ به پیمان پیوستند. هرچند در سال 1939 
تعداد متعاهديني كه پیم��ان برايان–كلوگ را مورد 
تصويب و الحاق قرار داده بودند به 63 كشور رسید، 
اما براي اجراي تعهد ناش��ي از آن ي��ا انجام مذاكره 
می��ان دولت هاي عض��و در موارد شكس��تن پیمان، 

چیزي پیش بیني نشده بود. 
در دوران حی��ات جامعه ملل س��نگ بناي اصل 
عدم توس��ل ب��ه زور و تحري��م جن��گ در روابط با 

يكديگر توس��ط امضاكنندگان اي��ن پیمان بنا نهاده 
ش��د. ممنوعیت توس��ل به زور اشاره ش��ده در اين 
پیمان ي��ك ممنوعیت مطلق اس��ت و اين پیمان از 
میثاق جامعه  ملل مس��تقل است. اگرچه اين پیمان 
نتوانس��ت مانع حمله  ژاپن به منچوري و بندر پرل 
هارب��ر در 1941، حمله  ايتالیا به اتیوپي در 1935، 
جنگ زمس��تان بین اتحاد جماهیر شوروي و فنالند 
در 1939، حمل��ه به لهس��تان در 1939 و مداخله  
اياالت متحده در امريكاي مركزي شود اما تا به امروز 
همواره معتبر و قابل اجرا بوده است. از ديگر آثار اين 
پیمان بهب��ود روابط بین كش��ورهاي اروپايي بود تا 
جاي��ي كه عده يي زمینه را براي تبلیغات پان اروپايي 

مناسب ديدند. 


