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  برخورد با نهادهاي حاكميتي خريدار ارز

اوراق مشاركت ارزي در راه است
ريي��س كل بانك مرك��زي از تالش اين بانك براي كنترل و كاهش نوس��انات 
نرخ ارز خبر داد و اعالم كرد: اوراق مش��اركت ارزي با همكاري ش��ركت ملي نفت 
طراحي ش��ده اس��ت و ظرف دو هفته آينده عملياتي مي ش��ود. به گ��زارش ايرنا، 
ولي اهلل س��يف، ابزارهاي ارزي و ريالي جديدي براي سرمايه گذاران معرفي كرد و 
با اش��اره به جذابيت بازارهاي داخلي براي س��رمايه گذاري ريالي هموطنان افزود: 
اكنون گزينه هاي جذاب و بدون ريسكي براي سرمايه گذاران داخلي ازجمله اوراق 
گواهي س��پرده گذاري عام ريالي، س��پرده گذاري در بازار پول، بورس اوراق بهادار، 

اوراق بدهي و بخش مسكن وجود دارد. 
وي اف��زود: در عي��ن حال براي آن دس��ته از س��رمايه گذاراني ك��ه تمايل به 
س��رمايه گذاري در دارايي ه��اي با پاي��ه ارزي دارند، بانك مرك��زي و نظام بانكي 
گزينه هاي مناسبي را طراحي كرده كه به زودي از آنها رونمايي خواهد شد. انتشار 
اوراق مش��اركت ارزي توس��ط بانك مركزي از گزينه هاي پيش بيني شده و جذاب 

در اين زمينه است كه ظرف دو هفته آينده راه اندازي و عملياتي خواهد شد. 
وي تاكيد كرد: بر اين اساس، سرمايه گذاران مي توانند از طريق بانك هاي عامل 
كه جزئيات آن اطالع رس��اني خواهد شد، نس��بت به تهيه اوراق مشاركت ارزي با 

شرايط مناسب اقدام كنند. 
به گفته مقام مسوول بانك مركزي، عالوه بر اين گزينه، انتشار اوراق مشاركت 
ارزي توسط شركت ملي نفت نيز در دست طراحي است كه طبيعتا پس از دريافت 

مجوزهاي الزم، اجرايي و اطالع رساني خواهد شد. 
سيف افزود: در كنار اين موارد، بانك مركزي در كنار گزينه هاي متداولي نظير 
س��پرده گذاري ارزي در بانك ها، طرح هاي تكميلي جذاب ديگري را نيز در دست 
بررس��ي و اقدام دارد تا از اين طريق س��رمايه گذاران بتوانند عالوه بر ايمن س��ازي 

دارايي هاي ارزي خود، از نرخ سود مناسبي نيز برخوردار شوند. 
رييس ش��وراي پول و اعتبار تصريح كرد: بانك مرك��زي با هدف ايجاد انگيزه 
اقتص��ادي بهتر براي بانك ها، ترتيبي اتخاذ خواهد ك��رد كه بانك ها بتوانند منابع 
ارزي جمع آوري ش��ده را نزد بانك مركزي با نرخ مناس��ب س��پرده گذاري كنند و 
در اي��ن ارتب��اط بانك مركزي در جهت حمايت از امنيت س��پرده ارزي مردم نزد 

بانك ها اقدام خواهد كرد. 
ريي��س كل بانك مركزي با اش��اره به آغاز طرح پيش فروش س��كه طال از روز 
سه ش��نبه در شعب بانك ملي در سراسر كش��ور، به مردم و سرمايه گذاران توصيه 
كرد چنانچه عالقه مند به س��رمايه گذاري در بازارهاي ارز و طال هس��تند، در طرح 

پيش فروش سكه طال مشاركت كنند. 
س��يف به برخ��ي نهادهاي عموم��ي و حاكميتي ك��ه در هفته ه��اي اخير به 
س��رمايه گذاري در بازار ارز روي آورده اند نيز هشدار داد در صورت ادامه اين رفتار 

با برخوردهاي تنبيهي مواجه خواهند شد. 
وي اين گونه فعاليت ها را سوداگرانه و مخرب در فضاي اقتصادي كشور توصيف 
و ي��ادآوري كرد قبل از هرگونه اقدام در اين زمينه به محدوديت هاي اتخاذ ش��ده 
در بخشنامه سازمان امور مالياتي در زمينه تراكنش هاي ارزي توجه كنند تا دچار 

هزينه هاي مضاعف مالياتي نشوند. 

 تعيين كاسپين به عنوان 
»مرز رسمي و مجاز دريايي« 

 هيات وزيران تصويب كرد: بندر كاسپين در استان گيالن به عنوان مرز رسمي 
و مجاز دريايي تعيين مي ش��ود.  به گزارش روابط عمومي دبيرخانه ش��وراي عالي 
مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي، هيات وزي��ران در تصويب نامه يي خطاب به وزارت 
كش��ور، وزارت راه و شهرس��ازي و دبيرخانه ش��وراي عالي مناط��ق آزاد تجاري � 

صنعتي و ويژه اقتصادي آورد: 
هيات وزيران در جلس��ه 1396/11/4 به استناد تبصره)1( ماده )103( قانون 
ام��ور گمركي � مص��وب 1390 � تصويب كرد: بندر كاس��پين در اس��تان گيالن 
به عنوان مرز رس��مي و مجاز دريايي تعيين مي ش��ود. اين تصويب نامه به امضاي 

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور رسيده است.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 5  صفحه 4 

اخبار سخن نخست

  روزگار سخت آقاي رييس جمهور

 »اميد« نقطه كانوني گفتار و گفتمان آقاي روحاني است؛ تكيه گاه اهرمي است كه 
قرار بوده و هست كه دولت ايشان بتواند با بهره گيري از آن از پس سخت ترين بحران ها 

برآيد. 
ما نيز مردمي هستيم كه چنانكه سند »آينده پژوهي ايران 1396« )مركز بررسي هاي 
استراتژيك رياس��ت جمهوري( گواهي مي دهد قدري تلخ تر و تيره تر شده ايم و نيازمند 
»اميد«. در اين پژوهش از جمله آمده است: »بر اساس يافته هاي سنجش ملي سرمايه 
اجتماعي در س��ال 1396، تنها حدود 24 درصد از مردم كش��ور آينده را بهتر ارزيابي 
مي كنند و حدود 75درصد از مردم معتقدند كه آينده بدتر مي شود يا فرقي نمي كند.« 
در همين گزارش درباره عوامل اثرگذار بر اين نااميدي آمده اس��ت: »در س��طح كالن و 
عيني مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر نااميدي نس��بت به آينده در بين جوانان اش��تغال و 
مساله ازدواج است و خبرگان به نااميدي درباره حل بعضي از مسائل سه حوزه اقتصادي، 
سياس��ي و اجتماعي با ادبيات مختلف اش��اره كرده اند.« نكته مهم گزارش آنجاست كه 
عنوان مي كند: »آنچه به عنوان نتيجه منفي كاهش س��رمايه اجتماعي به طور مستقيم 
قابل برداشت است، كاهش همياري اجتماعي و مشاركت است. سوءاستفاده از سمن ها 
و ناتواني سازمان هاي مردم نهاد در ايفاي نقش واسط بين دولت و ملت نيز جزو عوامل 

ايجادكننده اين وضعيت بوده است.«
بر اين اس��اس در صورتي مي توان پروژه »اميدآفريني« و سخن گفتن - به حق - از 
مزيت هاي فراوان س��رزمين ايران )موقعيت جغرافيايي، منابع و معادن، س��ابقه تمدني، 
نيروي جوان و زيرس��اخت هاي اقتصادي و... ( و اقدامات مثبت دولت در طول سال هاي 
گذشته را در قالب اصالحات ساختاري كه در سخنان رييس جمهوري و ساير مسووالن 
گرايش غالب دارد را در باور جامعه نش��اند ك��ه در چارچوب همكاري دولت و جامعه و 

نهادهاي برآمده از آن صورت گيرد. 
 ايجاد عدالت و كاهش فقر و انجام پروژه هايي همچون »نوسازي بافت هاي فرسوده«، 
»بازسازي ناوگان حمل و نقل« و... كه در سخنان رييس جمهوري بدان ها تاكيد شده است، 
در صورتي »اميد« به بهبودي وضعيت آينده را ايجاد مي كند كه جامعه صحت و درستي 
اين اقدامات را باور كند و با آن همراه شود و سهم مسووليتي خود را برعهده گيرد. اين اما 
از يك سوي مشروط به وجود »شفافيت« و »پاسخگويي« در ساختار و اركان قدرت است 
و از سوي ديگر در عرصه اجتماعي، آزادي انديشه و بيان و حق سوال و انتقاد و اعتراض؛ 
چنانكه در قوانين كشور و نيز در »منشور حقوق شهروندي« بدان ها تصريح شده است. 

تحقق اين مهم از طريق بازسازي و نوسازي نهاد »دولت« امكان پذير است؛ دولتي در 
مقام سياست گذار و نه مجري. چنانكه حركت دولت يازدهم تا حدود بسياري در فرآيند 
اين احيا و بازس��ازي بود. در اين تحول  بايد نهاد »دولت« به نحوي بازس��ازي ش��ود كه 
مشروعيت تصميماتش به عنوان نهاد مجري قانون پذيرفته شود. ديگر اينكه امكان به 
خدمت گرفتن كادر هاي مناسب اداري براي اجراي تصميمات و سياست هايش را داشته 
باشد و نيز بتواند فضاي كسب و كار و ساير عرصه هاي زندگي مردم را از طريق تغييرات 

حقوقي الزم اصالح كند. 
 اين بازسازي از جمله در حوزه برنامه ريزي و اقتصادي دستگاه اجرايي كشور از مسير 
اصالح ساختار تشكيالتي، نيروي انساني و مقررات زدايي و... مي گذرد. در واقع اكنون با 
انباش��تي از قوانين و مقررات و ماموريت و وظايف و حجم بزرگي از نيروي انس��اني در 
دس��تگاه هاي دولتي مواجهيم كه امكان هر نوع اصالح س��اختاري در جهت همكاري و 
حضور نهادها و تشكل هاي مدني و صنفي را با مشكالت اساسي مواجه مي كند. در واقع 
س��اختار و س��ازماندهي »دولت« خود اكنون يكي از موانع اصالح امور و ارتباط گيري با 
ساير قوا و سطوح قدرت و نيز جامعه است. لذا چنانكه از سوي كارشناسان نيز به كرات بر 
آن تاكيد شده است: »اصالح ساختاري بايد از دولت و بازنويسي ماموريت هر وزارتخانه و 
سازمان دولتي مرتبط با رياست جمهوري و بر اساس سياست هاي اصل 44 و ساير اسناد 
باالدس��تي آغاز شود... و ماموريت ها و وظايف جديد بايد از نوع حكمراني باشد... و افراد 

شايسته و درستكار براي مناصب مديريتي ارشد كشور برگزيده شوند...«
آقاي روحاني، گفتمان سياسي – اجتماعي فراگيري نظير روساي جمهور سلف خود 
ن��دارد، در ع��وض انبوهي از مش��كالت و بحران ها را از دو دولت نه��م و دهم به ميراث 
برده اس��ت. بر اين اساس احيا و بازسازي نهاد »دولت« به عنوان مهم ترين ابزار پيشبرد 
سياست ها و برنامه هاي ايشان، چنانكه ذكر شد ضرورتي حياتي براي دولت شان و تحقق 

»اميد« به عنوان نقطه كانوني گفتمان و اهرم تغييرات مورد نياز و مطالبه جامعه دارد. 
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رييس جمهور در نشست خبري در پاسخ به »تعادل« مطرح كرد

دعوت از مردم براي حل مشكالت
 همين صفحه 

گزارش »تعادل« از حريق در ساختمان شركت توليد برق حرارتي در تهران

 محاصره وليعصر
 در دود

 صفحه 15 

حمل ونقل

 مديريت ايمني
حلقه مفقوده مديريت بحران
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 »اميد« نقط��ه كانوني گفت��ار و گفتمان آقاي 
روحاني اس��ت؛ تكيه گاه اهرمي اس��ت كه قرار بوده 
و هس��ت كه دول��ت ايش��ان بتواند ب��ا بهره گيري 
از آن از پس س��خت ترين بحران ه��ا برآيد.  ما نيز 
مردمي هس��تيم ك��ه چنانكه س��ند »آينده پژوهي 
اي��ران 1396« )مرك��ز بررس��ي هاي اس��تراتژيك 
رياس��ت جمهوري( گواهي مي ده��د قدري تلخ تر و 
تيره تر شده ايم و نيازمند »اميد«. در اين پژوهش از 
جمله آمده است: »بر اساس يافته هاي سنجش ملي 
سرمايه اجتماعي در س��ال 1396، تنها حدود 24 
درصد از مردم كشور آينده را بهتر ارزيابي مي كنند 
و ح��دود 75درصد از مردم معتقدند كه آينده بدتر 

مي شود يا فرقي نمي كند ...

ابزاره��اي تامي��ن مالي براي حمايت از توس��عه 
ص��ادرات معرف��ي ش��د. متوليان حوزه تج��ارت در 
نشست خبري روز گذشته خود به بررسي عمده ترين 
چال��ش  صادراتي از ن��گاه يك هزار تج��ار ايراني كه 
همان معضل »تامين منابع مالي« بود، پرداختند. به 
گفته متوليان امر در فضاي پس��ابرجام روابط بانكي 
واردات محور از رواب��ط بانكي صادرات محور موفق تر 
بوده كه اين امر نياز به بررس��ي دارد. از اين رو س��ه 
نهاد مرتبط با حوزه تجارت از جمله »سازمان توسعه 
تجارت، صن��دوق ضمانت صادرات و بانك توس��عه 
صادرات« در نشستي مش��ترك به تشريح ابزارهاي 
تامين مالي صادراتي پرداختند و در عين حال عنوان 
كردند ك��ه هنوز برخي بانك هاي كش��ور، آگاهي و 
شناخت كافي براي عملياتي كردن برخي مدل هاي 

تامين مالي را ندارند ...

 روزگار سخت 
آقاي رييس جمهور

 معرفي ابزارهاي 
تامين مالي صادرات

سخن نخست

صنعت، معدن و تجارت

 همين صفحه  
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جهان

7

 زلزله در بازارهاي 
بورس جهان

گروه جهان   
شاخص سهام در بازار بورس نيويورك، بازارهاي آسيايي 
و اروپايي در روزهاي دوش��نبه و سه شنبه به شدت سقوط 
كرده اس��ت. ش��اخص صنعتي »داوجونز« شاخص اصلي 
س��هام در بازار بورس نيويورك حدود 1600 امتياز سقوط 
كرده كه در دهه گذش��ته بي سابقه بوده است. كارشناسان 
از سياه ترين روز سال سخن مي گويند و معتقدند سقوطي 
با اين ش��دت كه از سال ها پيش در سهام بزرگ ترين بازار 
مالي جهان بي سابقه بوده بي ثباتي بورس و نگراني شديد 
سرمايه گذاران را در پي خواهد داشت؛ براين اساس احتمال 

ادامه اين روند دست كم تا پايان هفته جاري وجود دارد. 
به گزارش دويچه وله، ارزش شاخص داوجونز سه شنبه 
به حدود 24هزار رسيد. با اين سقوط هم سودهاي ساالنه 
بر باد رفته و هم ارزش بااليي كه اين شاخص از اوايل ماه 
دسامبر به دست آورده بود. اين در حالي است كه شاخص 
داوجونز در هفته هاي اخير با كسب 1175 امتياز و رسيدن 
ب��ه ركورد باالي 26هزار دوري از رونق را تجربه كرده بود. 
كارشناسان بازار سهام معتقدند، گزارش بيكاري كه توسط 

وزارت كار امريكا منتشر شد...

 حسين حقگو   

  حسين حقگو    
اي��ران: رييس جمه��وري در پاس��خ ب��ه تحليلگر اقتصادي

»تع��ادل« از م��ردم خواس��ت ك��ه در حل 
مش��كالت به دول��ت كمك كنند.  حس��ن 
روحاني در مصاحبه ديروز خود با خبرنگاران 
داخلي و خارجي در پاسخ به سئوال »تعادل« 
كه پرسيد بسياري از تحليلگران معتقدند كه 
گزينش ه��اي عموم��ي و انتخاب هاي آينده 
كش��ورمان نه انتخاب مي��ان اصالح طلبان، 
اصولگراي��ان و اعتدال گراي��ان اس��ت بلكه 
انتخابي است بين پوپوليست هاي يارانه يي و 
فعاالن مدني و اقتصادي. مي خواهم بدانم كه 
آيا ش��ما به اين موضوع فكر مي كنيد، گفت: 
اين حرف كامال درست است كه ما تنها نبايد 
اتكايم��ان در بحث جامع��ه مدني به احزاب 
باش��د البته احزاب بخش��ي از جامعه مدني 
هستند ولي جامعه مدني خيلي گسترده تر 
از اين حرف هاس��ت. س��من ها نيز بخش��ي 
از جامعه مدني هس��تند ك��ه خوب فعاليت 
مي كنند.  رييس جمهور ادامه داد: احزاب ما 
متاسفانه عمدتا موقع انتخابات فعال مي شوند 
مث��ل مغازه ه��اي فصلي هس��تند كه درب 
مغازه باز مي ش��ود و فصل كه تمام مي شود 
به استراحت مي روند بايد احزاب ما در طول 
س��ال فعال باش��ند و اين اميد و آرزوي من 
است و دلم مي خواهد همه احزاب و تشكل ها 
و همه جامعه مدني ما بيايند و فعاليت خود 
را ادام��ه دهند.  روحاني تصريح كرد: يكي از 
مس��ائل مهم اين اس��ت كه مردم بيايند در 
گفتمان هايي كه براي آينده زندگي شان مهم 
است، شركت كنند. مگر نمي گوييم آلودگي 
هوا و زلزله خطر اس��ت باي��د چه كار كنيم، 
راه حل آن چيست همه ما دنبال آن هستيم 
ك��ه بگوييم بنزين ارزان مي ش��ود، گازوييل 
ارزان مي ش��ود، نان ارزان مي ش��ود، خيلي 
خب اينها درس��ت ممكن است يك عده يي 
ه��م برايمان كف بزنند. به ه��ر حال ما بايد 
آلودگ��ي را حل كنيم يا ن��ه. االن چيزي كه 
بلديم مدرسه تعطيل مي كنيم. اينكه كاري 
ندارد اين ساده ترين كار است كه ما انتخاب 
كردي��م و ش��ايد بدتري��ن. ما باي��د يك راه 
صحيح، درست و عاقالنه را فكر كنيم. اين راه 
صحيح و عاقالنه بدون پول مي شود يا خير. 

وي در مورد طرح نوسازي حمل ونقل در 
كش��ور گفت: آيا اين طرح بودجه مي خواهد 
يا نه، ما بايد كاري كنيم كه وقتي به كس��ي 
مي گويي��م ماش��ينت را بي��اور و عوض كن 
بتواند هزين��ه اش را پرداخت كند. براي اين 
كار بايد يك پولي تامين كنيم و از جايي آن 
را بياوريم. عربستان سعودي كه چندين برابر 
ما نفت مي فروش��د، نگاه كنيد از پارسال تا 
به امسال بنزين و گازوييلش را دوبرابر كرده 
اس��ت. ما به مجلس گفتي��م در اين زمينه 
همفك��ري و همكاري كنيد هن��وز هم دير 

نشده و از مجلس مي خواهيم در اين زمينه 
فكر كند.  رييس جمهور بيان داش��ت: ديروز 
در جلس��ه يي بوديم براي رس��يدگي مساله 
خودروهاي فرسوده، وزير نفت اعالم كرد كه 
ما در ايران روزانه معادل 5.5 ميليون بشكه 
نف��ت مصرف مي كنيم. اصال واقعا مي ش��ود 
يك كشوري در روز 5.5ميليون بشكه نفت 
مصرف كند! بعد چه كارش كنيم بنزين كنيم 
داخل ماش��ين ها بريزيم و با آن اين طرف و 
آن ط��رف برويم حال هم��ه خيابان هاي ما 
تبديل به پاركينگ شده است. وقتي هم آخر 
هفته به جايي مي خواهيم، برويم همان جاده 
بين شهري هم تبديل به پاركينگ مي شود. 

وي خاطرنش��ان كرد: ب��رف بيچاره يك 
بهانه ش��د، برف هم كه نباشد و زمين صاف 
باشد شما گاهي روزهاي تعطيل بخواهيد به 
جاهاي طرف شمال برويد گاهي 10 ساعت 
بايد در راه باش��يد، معني اش اين اس��ت كه 
ما اش��كال داريم. اش��كال ما بايد رفع شود. 
براي رفع اين اش��كال گفت وگو مي خواهيم. 
گفت وگو را همان جامع��ه مدني بايد انجام 
ده��د. واال مط��رح ك��ردن اين موض��وع از 
سوي من يا وزير من كافي نيست. بايد يك 
گفت وگوي ملي در كشور راه بيفتد كه راجع 
به مسائل و مشكالت كشور باشد. مشكالت 
ما كه فقط مسائل سياسي، اجتماعي نيست 

مسائل اقتصادي و محيط زيست هم است. 
روحاني در مورد بخش��ي از اين س��وال 
كه از رييس جمهور پرس��يده مي ش��ود كه 
آي��ا به فكر اين موضوع��ات افتاده ايد، گفت: 
بله، من مكرر اين بح��ث را در دولت مطرح 
كرده ام. آيين نامه سمن ها را در دولت تصويب 
كرده ايم و گفته ايم اگر الزم اس��ت تبديل به 
اليحه ش��ود و به مجلس برود. همه ملت ما 
باي��د به اين نكته توجه كنند. بايد بخش��ي 
از گفتمان س��ازي به سمت حل مسائل مهم 

اجتماعي كشورمان تغيير مسير دهد. 
براس��اس اين گزارش، روحاني در ابتداي 
اين نشس��ت با تبري��ك ايام مب��ارك فجر 
انقالب اسالمي به مردم ايران اسالمي گفت: 
ملت بزرگ ايران بع��د از قرن ها كه در نظام 
استبدادي پادش��اهي در رنج و تحقير بودند 
و ده ها س��ال كه در واقع كش��ور در اختيار 
قدرت ه��اي بيگان��ه ب��ود، تصمي��م گرفت 
حاكميت ملي، عزت، استقالل، آزادي و پاك 
كردن كشور از انواع فسادها و بي عدالتي ها را 

محقق سازند. 
وي ادام��ه داد: ملت ب��زرگ ايران بعد از 
قرن ها كه در نظام اس��تبدادي پادشاهي در 
رن��ج و تحقي��ر بودند، و ده ها س��ال در واقع 
كشور، در اختيار قدرت هاي بيگانه بود مردم 
تصميم گرفتن��د تا حاكميت ملّ��ي، عّزت، 
اس��تقالل، آزادي و پاك كردن كشور از انواع 

فسادها و بي عدالتي ها را محقق سازند. 
روحان��ي تصريح ك��رد: انق��الب بزرگ 
به پيروزي رس��يد و امروز بعد از 39 س��ال 
همچنان شاهد حضور مردم و مشاركت آنها، 
نش��اط مردم و اس��تقامت آنها در برابر انواع 
تهديدها و موفقيت هاي فراوان در عرصه هاي 
داخلي و خارجي هس��تيم. آرمان ها و اهداف 
انق��الب، آرمان هايي اس��ت ك��ه هدايت گر 
مس��ير و راه ما براي قرن هاي پيش رو است. 
هيچ وقت نيس��ت كه م��ردم از اصل آزادي، 
اس��تقالل، حاكميت ملّي، مبارزه با استبداد 
و استعمار و ايستادگي در برابر متجاوزين و 

مبارزه با فساد دست بردارند. 
وي ب��ا بي��ان اينكه راه، همان راه اس��ت 
تصري��ح كرد: بايد رو به تكامل باش��د. نكته 
مهمي كه مي خواهم تاكيد كنم اين است كه 
امروز هفتاد درصد جمعيت كشور ما جوانان 
تشكيل مي دهند. نسل جوان ما و افكار نسل 
جوان م��ا و راهي كه آنها توصيه مي كنند را 
بايد بشنويم و بپذيريم. تنها شنيدن هم كافي 
نيست. جوان ها نمي خواهند ما فقط صداي 
آنها را بش��نويم. آنها داراي افكار و ايده هايي 
هستند. داراي خواست هايي هستند. دنياي 
جديد را مي بينند، پيشنهاد و سخن دارند. و 
ما بايد راه پيشنهادي آنها را بشنويم و مطالعه 

كنيم و با آنها به گفت وگو بنشينيم. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه باي��د با جوانان به 
گفت وگو بنش��ينيم و راه و مسيري كه آنها 
پيشنهاد و مي پسندند بايد در اراده و خواست 
حاكميت هم��واره تاثيرگذار باش��د، گفت: 
هم شنيدن صدايش��ان و هم اثرگذاري فكر 
و اراده ش��ان در حاكميت خواس��تارند، آنها 
اكثري��ت جامعه ما هس��تند.  رييس جمهور 
ادامه داد: آن روزي كه انقالب ما به پيروزي 
رسيد تعداد جوانان ما كمتر از هفت ميليون 
بود، امروز 25 ميلي��ون جوان داريم، جامعه 
آن روز ارتباطش با دنيا، رابطه اش با يكديگر، 
سطح س��واد و معلومات عمومي اش با امروز 
بس��يار متفاوت اس��ت، ما بايد زمان شناس 
باشيم، العالم به زمانه.  روحاني اظهار داشت: 
اگر زمان و ش��رايط خود را نشناس��يم انجام 
وظيفه هم براي ما س��خت و دشوار خواهد 
بود، من مي خواهم مقدمه صحبت هايم كوتاه 
باش��م تا از صحبت ها و نظرات شما استفاده 
و بهره ب��رداري كنم، دولت دوازدهم عالوه بر 
ادامه همه آرمان هاي انقالب براي اين دولت 

دو هدف مهم را تعيين و اعالم كرده است. 
وي درمورد اهداف اين دولت بيان داشت: 
اش��تغال مولد و مبارزه با فقر مطلق اين دو 
هدف را دنبال خواهيم كرد، در بودجه سال 
97 ب��ه اين دو اصل توج��ه عميق كرديم و 
اميدواريم نمايندگان محترم مجلس شوراي 
اس��المي هم مصوبه يي هم ك��ه در آخر در 

اختيار ما مي گذارند همان هدف ها را مراعات 
كرده باشند و ما بتوانيم در برابر وعده يي كه 

به مردم داده ايم عامل به آن وعده باشيم. 
وي در پاس��خ به اين سوال كه گراني ارز 
به دليل كس��ري بودجه دولت است و اينكه 
آيا بازار ارز به ثبات خواهد رس��يد يا نه بيان 
داش��ت: نرخ ارز را هم شما در سوالتان و هم 
ما در پاسخ متعادل نمي بينيم و بايد به تعادل 
برس��د، همانطور كه تاييد كردم اگر نرخ ارز 
ام��روز باالتر از هفته هاي پيش اس��ت حتما 
داليل تجاري و اقتصادي نمي تواند داش��ته 
باشد.  وي ادامه داد: داليل تجاري نمي تواند 
داشته باشد به دليل اينكه ما در تامين ارز و 
مخارج ارزي ترازمان مثبت است يعني درآمد 
ارزي ما بيش از مخارج ارزي ما است، داليل 
اقتصادي نمي تواند داشته باشد به دليل اينكه 
خودتان هم گفتيد و برخي نيز مي گويند كه 
گراني ن��رخ ارز بايد زماني باش��د كه دولت 
كس��ري بودجه داشته باشد، ما امسال كسر 
بودج��ه نداريم، يعني هم��ان بودجه يي كه 
در ماه ه��اي اوليه در دول��ت تصويب كرديم 
ان شاءاهلل همان عدد و رقم محقق خواهد شد 

و )آمار( 10 ماهه هم اين را نشان مي دهد. 
رييس جمهور با تاكيد بر اينكه امس��ال 
يك��ي از س��ال هاي خوب ما اس��ت، تصريح 
كرد: در سال هاي قبل ما هميشه در ماه هاي 
دي و بهمن در مشكالتي بوديم براي تامين 
نيازهاي م��ان اما امس��ال اينچنين نيس��ت، 
بنابراين گراني نرخ ارز داليل رواني و تبليغاتي 
دارد.  روحان��ي خاطرنش��ان كرد: نگاهي كه 
برخي به آ ينده دارند و من مي خواهم مردم را 
به آينده مطمئن كنم مردم بدانند بذر آينده 
ما از ام��روز بهتر خواهد بود. حتي در زمينه 
ارزي ني��ز بهتر خواهد بود، به دليل اينكه ما 
قباًل منابع ارزي مان هم��ان درآمد خودمان 
بود و امروز تاكنون 30 ميليارد دالر فاينانس 
خارجي در اختيار ما اس��ت ك��ه داريم براي 
هم��ه اين ارقام تصمي��م مي گيريم كه براي 
12 تا 13 ميليارد تصميم گيري شده است، 
بنابراين شرايط آينده ما شرايط بهتري است، 
تصميماتي در اين زمينه اتخاذ شده است كه 
بخش��ي از آن را ريي��س بانك مركزي اعالم 
كرده يا اعالم مي كند و برخي ديگر بعد اعالم 
خواهد ش��د، توصيه من به مردم اين اس��ت 
كه در اين مس��ير پرريسك به خاطر منافع 
خودشان قدم برندارند. مسيرهايي نسبت به 
مس��ير ارزي خيلي بهتري هم وجود دارد و 
اين مسير با ثبات نخواهد بود، من خواهش 
مي كن��م از همه مردم كه ب��ه راهنمايي ها و 
توصيه هايي كه مس��ووالن اقتصادي و بانك 
مركزي ما مي كند توجه كند كه حتما با اين 

توجه ضرر نخواهد كرد. 
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دعوت از مردم براي حل مشكالت



 مالك ه�اي دين�ي و انقالب�ي، مبن�اي تحليل 
ايراني ها؛خانه مل�ت| جواد كريمي قدوس��ي با بيان 
اينكه مردم در عمل به انتخاب خودشان نمره مي دهند 
كه انتخاب ش��ان خوب ب��وده يا خير، ادام��ه داد: نبايد 
فراموش كرد كه تحليل هاي مردم براساس مالك هاي 
ديني، ملي و انقالبي است. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم تصريح ك��رد: ارزش هاي ديني، انقالبي، وحدت و 
انسجام ملي براي مردم مهم بوده و كارآمدي را در رفتار 
دولت ها مي بينند نه در گفتارشان لذا در وضعيت فعلي 
چه افرادي كه به دولت راي دادند و حتي راي نداده اند 
از اين حيث در دورن خودش��ان ارزيابي كردند كه اين 

راه را ادامه ندهند. 
 سوال ۷۶ نماينده مجلس از رييس جمهور؛مهر| 
76 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در نامه يي 
به هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي خواستار سوال 
از رييس جمهور درخصوص وضعيت موسس��ات مالي و 
اعتباري غيرمجاز شدند. در متن نامه نمايندگان مردم 
به هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي آمده است: »نظر 
به مشكالتي كه براي س��پرده گذاران برخي موسسات 
اعتباري در چند س��ال اخير پديد آمده و ريش��ه اصلي 
آن نقص در نظارت بانك مركزي بوده است و از طرفي 
مجلس نمي تواند از رييس بانك مركزي س��وال كند و 
توضيحات و رفتار ايشان نيز قانع كننده نبوده است و از 
طرف ديگر حقوق مردم در حال ضايع شدن است، لذا از 
رييس جمهور محترم تقاضا داريم پاسخ قانع كننده يي به 
نمايندگان ارائه نمايد. گرچه قبول داريم كه نقطه آغاز 

اين مشكالت قبل از دولت فعلي بوده است.«
مع�اون  تويي�ت  ب�ه  نوبخ�ت  واكن�ش   
رييس جمهور؛برن�ا| محمدباق��ر نوبخت س��خنگوي 
دولت در جلسه علني ديروز )سه شنبه( مجلس شوراي 
اسالمي گفت: همان طور كه رييس مجلس گفت مجلس 
درراس��تاي تنقيح و اصالح قانون بودجه گام برمي دارد. 
او ادامه داد: خرسندي ملت اين است كه قوا درراستاي 
وحدت گام بردارند. تقويت مجلس درراس��تاي تقويت 
دولت و نظام است و بنده حتما با معاون رييس جمهور 
كه اين توييت را داده است، صحبت مي كنم. سخنگوي 
دولت متذكر شد: بايد همواره از كلمات احسنت نسبت 
به يكديگر اس��تفاده كنيم. رييس سازمان امور اداري و 
اس��تخدامي كشور و معاون رييس جمهور شب گذشته 
در توييتي نوشت: امروز كميسيون تلفيق و مجلس به 
بهانه تصويب بودجه، ميدان دار تغيير قوانين كشور شده 

و همه چيز را تغيير مي دهند. 
 مشورت هاي سياس�ي ايران و س�نگاپور؛پانا| 
چهارمين نشست كميته مش��ورتي سياسي جمهوري 
اس��المي ايران و سنگاپور برگزار شد. در اين نشست كه 
در تهران برگزار ش��د، مديران  كل منطقه يي دو كشور 
ضمن مرور آخري��ن وضعيت همكاري  ها در زمينه هاي 
مختلف سياسي، اقتصادي، تجاري و فرهنگي، پيرامون 
ارائه راهكار در جهت رفع موانع بانكي به منطور تسهيل 
در توس��عه همكاري هاي اقتصادي و تجاري به خصوص 
پس از توافق هس��ته يي، توسعه همكاري هاي پارلماني، 
گس��ترش روابط فرهنگي و تقوي��ت ارتباطات مردمي، 
تبادل هيات هاي سياس��ي در س��طوح عالي و توس��عه 

همكاري هاي بين المللي با يكديگر رايزني كردند. 
ياش�ار  قضاي�ي  پرون�ده  وضعي�ت  آخري�ن   
س�لطاني؛ايلنا| ياش��ار سلطاني مديرمس��وول سايت 
معماري نيوز درباره آخرين وضعيت پرونده خود گفت: 
طبق احضاريه قرار بود س��ومين جلس��ه رس��يدگي به 
اتهاماتم در ش��عبه ۱۵ دادگاه انقالب به رياست قاضي 
صلواتي برگزار ش��ود كه به دليل ع��دم حضور نماينده 
دادستان اين جلس��ه برگزار نشد. او با بيان اينكه زمان 
جلسه بعدي از سوي دادگاه ابالغ خواهد شد، گفت: يكي 
از اتهامات مطرح شده درباره واگذاري امالك شهرداري، 
افشادي اسناد محرمانه بود كه ما مستندات زيادي آماده 
داشتيم و به واسطه آن مي توانستيم ثابت كنيم اسنادي 
كه منتش��ر ش��ده محرمانه نبود. مدير مس��وول سايت 
معماري نيوز تاكيد كرد: سازمان بازرسي نيز در نامه يي 
به دادس��تاني به محرمانه نبودن اس��ناد منتشره درباره 
واگذاري امالك از س��وي ش��هرداري تهران اشاره كرده 

و بازپرس پرونده نيز به اين موضوع تاكيد كرده است. 
 روزشمار دولت تدبير و اميد كتاب شد؛تعادل| 
كت��اب »روزش��مار دول��ت تدبي��ر و امي��د: مجموعه 
فعاليت ه��اي دكتر حس��ن روحان��ي رييس جمهوري 
اسالمي ايران از ۱۱ مرداد ۱392 تا ۱۱ مرداد ۱393« 
منتش��ر ش��د. در معرفي اين كتاب آمده است: با روي 
كار آم��دن دولت تدبير و امي��د و نيز باتوجه به كثرت 
فعاليت ه��ا و اقدامات رييس جمه��ور، تدوين اثري كه 
به ط��ور روزانه اقدام��ات و فعاليت هاي رييس جمهوري 
را ب��ه تصوير كش��د، ض��روري به نظر مي رس��يد. اين 
كت��اب دربرگيرنده مطالب مربوط ب��ه ديدارها، پيام ها، 
سخنراني ها، مصاحبه ها حضور در جلسات و مراسم ها، 
س��فرهاي داخل��ي و خارجي و گفت وگوه��اي تلفني 

رييس جمهوري دولت يازدهم است. 
 اق�دام احتمال�ي اروپا ب�ه لغو برجام از س�وي 
امريكا؛ايس�نا| س��يدمحمدعلي حسيني سخنگوي 
اسبق وزارت امور خارجه، درباره واكنش احتمالي ايران 
و اروپايي ها به ويژه ش��ركت ها و موسس��ات اروپايي نه 
لزوم��ا دولت ها به خروج امري��كا از برجام گفت: عوامل 
و متغيرهاي زيادي در نوع واكنش جمهوري اس��المي 
ايران و اروپ��ا تاثيرگذار خواهد بود كه از االن نمي توان 
درباره آنه��ا گمانه زني كرد. به هر ح��ال بدعهدي ها و 
پيمان شكني هاي يك طرف ياغي و ذي نفوذ مثل امريكا 
در يك توافق چندجانبه بين المللي، تبعات منفي خواهد 
داشت كه ممكن است ساير طرف ها و حتي ماندگاري 
اصل توافق را با مشكالت متعددي مواجه كند. او افزود: 
موسسات مالي و اقتصادي و شركت هاي اروپايي البته 
هيچ مانع قانوني براي ادامه يا گسترش همكاري ها براي 
دس��تيابي به منافع خود نخواهند داشت، به ويژه اگر از 

حمايت دولت هاي خود برخوردار باشند. 
 ظرفيت ه�اي ف�راوان اي�ران و قاه�ره ب�راي 
گس�ترش همكاري ها؛ايرنا| دس��تيار ويژه رييس و 
مديركل بين الملل مجلس شوراي اسالمي بر نقش مهم 
همكاري هاي پارلماني ايران و مصر تاكيد كرد و گفت: 
ته��ران و قاهره از ظرفيت ه��اي فراواني در زمينه هاي 
مختل��ف برخورداند. اميرعبداللهيان در ديدار با ياس��ر 
عثمان رييس دفتر حافظ منافع مصر در تهران با اشاره 
به برخي تحوالت منطق��ه و بين المللي گفت: ايران و 
مصر از ظرفيت ه��اي فراوان��ي در زمينه هاي مختلف 
برخوردارن��د كه مي ت��وان از آن در جهت گس��ترش 
مناسبات و كمك به حل مشكالت منطقه يي از طريق 
تقويت راه حل سياسي بهره برد. او در همين زمينه بر 
نقش مه��م همكاري هاي پارلماني تاكيد كرد. طرفين 
در اين ديدار ضمن تاكيد بر حقوق مردم فلس��طين و 
ضرورت تمركز بر راه حل سياس��ي در قبال بحران هاي 
منطقه يي، برخي مس��ائل موردعالقه طرفين را مورد 

بحث و تبادل نظر قرار دادند. 

روي موج خبر

تفويض اختيارات هيات دولت به استان ها از كرمان آغاز مي شود

رهايي قدرت از مركز

وزير امور خارجه ايران از وضعيت اجراي توافق هسته اي گزارش داد

حال و آينده برجام از زبان ظريف
»نمي توان��م ادع��ا كنم ك��ه برجام بهت��ر از اين 
نمي ش��د، نوش��ته ش��ود اما ادعا مي كنم كه برجام 
نه همه  چيزي اس��ت كه ما مي خواس��تيم؛ نه همه 
 چيزي است كه طرف هاي مقابل ازجمله امريكايي ها 
مي خواس��تند.« اين را محمدجواد ظريف وزير امور 
خارج��ه ايران در برنامه ي��ي تلويزيوني گفت؛ زماني 
كه در برابر اين پرس��ش قرار گرفت كه آيا مي ش��د 
برج��ام را بهتر نوش��ت. ظريف گفت ك��ه تعدادي از 
كش��ورهاي مقابل مي خواستند كه اين موضوع )رفع 
تحريم ها( مرحله يي رخ بدهد و عالقه مند نبودند كه 
تحريم ها يك باره حذف ش��ود ولي م��ا اصرار كرديم 
ك��ه كليه تحريم ه��اي مرتبط با موضوع هس��ته يي 
بايد يكجا برداشته شود. همچنين وزير امور خارجه 
ايران براي چندمين بار به اين پرسش پاسخ داد  چرا 
مكانيس��م رفع تحريم هاي امريكا چنين تعيين شد؛ 
آنجا كه رييس جمهور امريكا بايد هر س��ه ماه تعليق 
تحريم هاي هسته يي ايران را تمديد كند. ظريف كه 
به همراه معاونانش چندين بار به اين ش��بهه پاس��خ 
داده بودن��د، گفت: آنه��ا محدوديت هاي خاص خود 
را در اين زمينه داش��تند چراكه براي رفع تحريم ها 
بايد به كنگ��ره مي رفتند و در آن مقطع و همچنين 
در زمان فعلي كنگره دس��ت تندروهاست. باتوجه به 
اين ش��رايط برجام را به شكلي تنظيم كرديم كه در 
آن مقطع تنها شرايط ممكني بود كه مي شد برجام 

را تصويب كرد. 
ب��ه گفته رييس دس��تگاه ديپلماس��ي، ترامپ در 
ارديبهش��ت ماه ۱39۵ قبل از اينكه كانديداي حزب 

جمهوري خ��واه ش��ود در س��خنراني خ��ود در ايپك 
تاكيد كرد اولويت من در صورتي كه رييس جمهوري 
 امريكا ش��وم، پاره كردن برجام است. اما اكنون تقريبا 
390 روز از رياست جمهوري او گذشته و چنين اتفاقي 
نيفتاده اس��ت، نه اينكه وي به برجام عالقه مند شده 
باشد بلكه برجام به عنوان يك سند بين المللي شرايطي 
را داشته است كه اطرافيان ترامپ به او گفته اند كه اگر 

او اين كار را بكند، امريكا منزوي مي شود. 
وزير ام��ور خارجه در ادامه همچنين با اش��اره به 
خصومت هاي دولت امري��كا به خصوص دولت جديد 
اين كش��ور با ايران افزود: آنها سر ناسازگاري با ايران 
را دارن��د؛ چراكه ايران بع��د از انقالب نگرش جديدي 

را مطرح كرد. 
ظريف با بيان اينكه ترامپ وقتي مي خواس��ت به 
منطقه بيايد، گفت هدف من دوش��يدن كش��ورهاي 
منطقه اس��ت، ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه آنها 
نمي توانند چنين رفتاري را با ايران بكنند و به همين 

خاطر هيچ وقت با ايران سر سازش نداشته اند. 
رييس دستگاه ديپلماسي با تاكيد بر اينكه كلمه به 
كلمه برجام براساس عدم اعتماد متقابل نوشته شده 
است، گفت: شايد كمتر سند بين المللي داشته باشيم 
كه اين قدر طوالني باشد و اين نشان دهنده اين است 
كه طرفين به يكديگر اعتماد نداشته اند. در اين سند 

همه چيز به ريز نوشته شده است. 
ظري��ف در ادامه با بيان اينكه آنچه ترامپ درمورد 
برجام انج��ام مي دهد، قابل پيش بين��ي بود، تصريح 
كرد: يعني ما از امريكا توقع نداشتيم كه با حسن نيت 

تعهدات خود در برجام را اجرا كند؛ در حالي كه برجام، 
امريكا را متعهد مي كند كه با حسن نيت اين توافق را 
اج��را كند. ما در جاي جاي برجام آورديم كه طرف ها 
با حسن نيت وظايف خود را انجام دهند و علت اينكه 
اين اصل بديهي را ذكر كرديم، اين بود كه اين توقع را 
داشتيم كه آنها خالف اين موضوع عمل كنند. از روز 
اول اين نگراني وجود داش��ت كه آنها براساس همين 

شيوه فعلي فعاليت كنند. 
وزي��ر امور خارج��ه ادامه داد: البت��ه در طول اين 
يك س��الي ك��ه ترامپ آم��ده و اين س��خنان را عليه 
برجام مطرح كرده، بيش��ترين قراردادهاي فاينانس و 
سرمايه گذاري مستقيم توسط ايران بسته شده است و 
آن قدر اين قراردادها زياد است كه ما هنوز نتوانسته ايم 

همه منابع را جذب كنيم. 
ظريف در پاس��خ به اين پرسش كه به نظر وي اگر 
دولت هي��الري كلينتون روي كار آم��ده بود، باز هم 
امريكايي ها با برجام چنين برخوردي داش��تند يا نوع 
برخورد آنها متفاوت بود، گف��ت: اگر دولت كلينتون 
روي كار آم��ده بود احتمال اينكه آنها با اين خصومت 
به برجام نگاه كنند، كمتر بود اما اين طور نبود كه با 

صداقت تعهدات خود را اجرا كنند. 
وزير امور خارجه تصريح كرد: يكي از مش��كالتي 
ك��ه دولت ترامپ با برجام دارد، اين اس��ت كه دولت 
اوباما در ارتباط با آن مذاكره كرده است و اگر هيالري 
كلينتون روي كار بود، اين مشكل را با برجام نداشت. 
ش��ما مي بينيد دونالد ترامپ از موقعي كه بر سر كار 
آمده، تالش كرده تمام يادگاري ه��اي باراك اوباما را 

نابود كند و تنها يادگاري كه نتوانسته كاري در مورد 
آن انجام دهد، برجام بوده است؛ در حالي كه تاكنون 
بسياري از دس��تاوردهاي دولت اوباما را مورد خدشه 

قرار داده است. 
او در ادامه در مورد اصرار امريكايي ها مبني بر اينكه 
برج��ام بايد مورد مذاكره مجدد ق��رار بگيرد و اهداف 
آنها از مط��رح كردن اين موضوع گفت: امريكايي ها و 
ترامپ از برجام بسيار ناخرسند هستند. ترامپ تالش 
دارد روش هاي��ي را پيدا كند كه برجام را نابود كند و 
مي خواهد وارد حوزه هايي ش��ود كه صراحتا خارج از 

برجام است. 
رييس دستگاه ديپلماس��ي در ادامه با بيان اينكه 
برجام تالش كرده كه يك حوزه اختالفي را حل كند 
و اين موضوع با تصميم گيري مش��خص بازيگران آن 

انجام شده است، افزود: تصميم گرفتيم بحث موشكي 
را از اي��ن موض��وع جدا كنيم. البته در مورد مس��ائل 
موش��كي و امنيتي حرف داري��م. از مذاكره كردن در 
هي��چ موضوعي نمي ترس��يم. طرف ه��اي مذاكره ما 
كس��اني بودند كه صدام را تا بن دندان تجهيز كردند. 
همان طور كه گفتم، حرف براي گفتن زياد داشتيم اما 
تصميمي كه در اين توافق گرفته شد، اين بود كه فقط 

در يك حوزه يعني هسته يي بحث شود. 
ظريف همچنين با تاكيد بر اينكه امريكايي ها تالش 
دارند كه واقعيت هاي موجود در مورد برجام را تغيير 
دهند، گفت: برجام جزئي از قطعنامه 223۱ ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل اس��ت و ما بر آنچه وجود دارد، 
تاكيد مي كنيم؛ گرچه همان طور كه گفتم امريكايي ها 

تالش مي كنند كه واقعيت را تغيير دهند. 

دولت مي خواهد هس��ته قدرت مركز را بشكافد و 
به اس��تان ها انتقال دهد. اين هم تصميم امروز نيست 
كه پيش تر در س��ال 94 اس��تارت آن را زده بود. آن 
زم��ان كه اس��تاندار كرمان پيش��نهاد تفويض برخي 
اختيارات دولت به اس��تان ها را در نشست استانداران 
منطقه ۵ كش��ور ب��ه الهام امين زاده معاون پيش��ين 
حقوقي رييس جمهور داد تا امين زاده آن را در هيات 
دولت مطرح كند، هيات دولت هم در نخس��تين گام 
در ش��هريور ماه همان س��ال، ۵2 وظيفه از اختيارات 
وزارتخانه هاي مختلف را به واحدهاي استاني تفويض 
كرد. آنچه هيات دولت به استان ها تفويض كرد، بريدن 
راه طول و دراز س��رمايه گذاري ب��ود، چنانكه پس از 
آن اختيار تصميم گيري درباره صدور جواز تاس��يس 
۱0رش��ته صنعتي، معدني و ص��دور، تمديد و انتقال 
مجوزهاي تاسيس و پروانه بهره برداري تمام گروه هاي 
صنعت در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و پذيرش 
متقاضيان در سيس��تم هاي انرژي هاي خورش��يدي، 
بادي و زيس��ت توده ش��امل امكان س��نجي، تعيين 
مح��دوده و صدور موافقتنامه ه��ا، پذيرش متقاضيان 
در نيروگاه ه��اي مقياس كوچك در وزارتخانه نيرو به 

استان ها منتقل شد. 
 ام��ا اين تنه��ا آغاز راه بود، چراكه يك س��ال بعد 
هيات وزيران به پيش��نهاد وزارت كشور و تاييد وزرا و 
روساي س��ازمان هاي مربوط، 34 اختيار دستگاه هاي 
اجراي��ي ديگ��ر را هم تا پايان س��ال 96 به واحد هاي 
اس��تاني واگذار كرد. براس��اس تصميم هيات وزيران 
بخشودگي جرايم و تقس��يط بدهي مالياتي تا سقف 
مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم، تاييد زمان بندي 
خريد هاي تضميني، اعمال تخفيف  قيمت هاي اراضي 
ملي و دولتي ب��راي طرح هاي توليدي و صدور مجوز 
ص��ادرات محص��والت كش��اورزي و دام، بخش��ي از 
اختياراتي است كه به واحد هاي استاني ۱0 وزارتخانه 

و سازمان دولتي تفويض شد. 

 كرمان؛ پايلوت انتقال قدرت از مركز
حال نيز رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي مي گويد كه دولت پا را از اين فراتر گذاشته 
و قصد تفويض اختيارات هيات دولت به اس��تان ها را 
دارد. پايلوت هم كرمان، استان پيشنهاد دهنده است 
كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس نمايندگي آن 
را در مجلس برعهده دارد. محمدرضا پورابراهيمي كه 
با س��ايت مجلس گفت وگو كرده است، درباره چرايي 
اين تصميم گفت: اس��تان هاي كشور نيازمند تحول 
اقتصادي هس��تند، از اين رو، اينكه تمام تصميم هاي 
اقتصادي منطقه يي در مركز كش��ور اتخاذ مي ش��ود، 
مناسب نيست. به اعتقاد اين نماينده مجلس به دليل 

تمركزگراي��ي و عدم توزيع منطقي منابع در كش��ور، 
شاهد عدم توازن در حوزه اقتصاد كشور هستيم. 

او با اش��اره ب��ه مطرح ش��دن نقش ع��دم اتخاذ 
تصميم��ات متمركز براي مناط��ق مختلف در زمينه 
اقتصاد در جلس��ه ش��وراي اداري استان كرمان كه با 
حضور رييس جمهور برگزار ش��د، گف��ت كه رويكرد 
تمركز گراي��ي در اتخاذ تصميمات اجرايي كش��ور از 

داليل عدم توازن در توسعه اقتصادي كشور است. 
ابراهيمي يكي از كاركردهاي مهم سياس��ت هاي 
اقتصاد مقاومتي را رويكرد عدم تمركز دانست، و افزود: 
استان هاي كرمان، آذربايجان غربي و لرستان به عنوان 
استان الگوي اقدام و عمل در زمينه اقتصاد مقاومتي 
هس��تند اما اين موضوع را در حض��ور رييس جمهور 
مط��رح كردم كه با تك��رار واژه اقتص��اد مقاومتي، به 
اهداف سياست هاي اقتصاد مقاومتي دست نمي يابيم 

و در اين راستا بايد به ابزارهاي مورد نياز توجه شود. 
به اعتقاد رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس، 
يكي از ابزارها براي نيل ب��ه اهداف اقتصاد مقاومتي، 
تفويض اختيارات هيات دولت به استانداران و مديران 
اس��تاني اس��ت و در اين راستا او پيش��نهاد كرده كه 
اين مهم با اولويت اس��تان كرمان آغاز ش��ود. آن طور 
ك��ه پورابراهيمي مي گويد، رييس جمه��ور نيز با اين 
پيش��نهاد موافقت ك��رده و از اين رو كميته بررس��ي 
تفويض اختيارات هيات دولت به اس��تان ها با اولويت 

استان كرمان تشكيل مي شود. 

 وزارت كشور؛ مسوول پيگيري طرح تفويض 
اختيارات

پيش ت��ر مع��اون مديريت و توس��عه منابع وزارت 
كش��ور نيز در گفت وگويي با س��ايت اي��ن وزارتخانه، 

روند واگذاري اختيارات به اس��تان ها كه وزارت كشور 
مس��ووليت آن را برعهده داشت، تشريح كرده بود. به 
گفته جواد ناصريان، موضوع واگذاري تصميم گيري و 
تفويض اختي��ارات در دو بخش يعني تفويض اختيار 
به استانداران و تفويض اختيار به دستگاه هاي اجرايي 
ملي صورت مي پذيرد كه اولي توس��ط وزارت كش��ور 
انجام مي شود و دومي در سطحي باالتر تصميم گيري 
مي ش��ود. با اي��ن ح��ال در همين راس��تا و در قالب 
 مصوبات س��تاد اقتص��اد مقاومتي، اج��راي پروژه يي 
تحت عنوان پروژه تمركززدايي به وزارت كشور واگذار 
شده است كه تا پايان سال ۱396 و با همكاري ساير 
دس��تگاه هاي اجرايي و به جهت تسهيل امور اجرايي 
كشور عناوين و مصاديق بيشتري از وظايف و اختيارات 
شناسايي شود و در قالب مصوبات دولت و در صورت 
لزوم پيشنهاد اصالح قوانين از طريق مجلس شوراي 

اس��المي زمين��ه اجرايي آن فراهم گ��ردد. اما رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس در گفت وگويي پيش از 
اين گفته بود كه مجلس ش��وراي اس��المي در بحث 
تفويض اختيارات كارهايي انجام داده اس��ت. به گفته 
پورابراهيمي، اصالح قوانين براي افزودن به اختيارات 
اس��تان ها، بيش از همه جا خودش را در برنامه ششم 
توسعه نشان داده است. آنجا كه كمك شده تا رويكرد 
عدم تمركز و به عبارتي توس��عه مت��وازن در مناطق 
لحاظ شود. مصداق هم آنجاست كه استان ها مي توانند 
در برخي ش��ؤون توسعه تصميماتي مستقل از مركز 
بگيرند كه يكي از اين كارها بحث تشكيل شوراي عالي 
معادن يا موضوع افزايش سهم بودجه هاي عمراني از 
۵درصد به 30درصد است. هر چند مقاومت هايي هم 
در برابر اين تصميم گيري ها ش��ده است، آن هم نه از 
جانب رييس جمه��ور يا وزرا كه در س��طوح پايين تر 
مديريتي. با اين حال مجلس و دولت قدم هايي در اين 
رابطه برداشته اند تا اختيارات استان ها افزايش يابد. اين 
هم به معناي افزايش اختيارات استانداران نيست، بلكه 
تاكي��دي بر افزايش اختيارات استان هاس��ت. چنانكه 
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجل��س در اين رابطه 
توضيح مي دهد: »بحث اساس��ي ما تفويض اختيار به 
اس��تان است نه اس��تاندار. يعني مثال اگر فالن پروژه 
قرار است در فالن استان اجرا شود و نياز به مجوزهاي 
محيط زيستي دارد، محيط زيست همان استان بتواند 
كار را پيگيري و بررس��ي كند و نياز به رجوع به مركز 
نباشد. اين به معناي آن نيست كه الزاما قدرت استاندار 
افزاي��ش يابد. به اين معناس��ت كه ق��درت مجموعه 
مديريتي استان بيشتر مي ش��ود و به صورت طبيعي 

قدرت استاندار هم افزايش خواهد يافت.«

 فساد؛ دليل نگراني مخالفان
باوجود آنكه روند كار به س��وي افزايش اختيارات 
استان هاست، اما اين تصميم مخالفاني هم دارد. آنهايي 
كه نگران فس��اد و عدم نظارت بر كار مديران استاني 
هس��تند. مخالفان اين مصوبه بر اين نظرند كه دولت 
هنوز بستر الزم را براي واگذاري اموري از اين دست به 
استان ها فراهم نكرده است و چنين مصوبه يي مي تواند 
زمين��ه را براي فس��اد و رقابت هاي مخرب منطقه يي 
فراهم كند. آنها همچنين بر اين نظرند كه دولت نه تنها 
بستر اين موضوع را فراهم نكرده؛ بلكه اسباب الزم را 
براي نظارت و كنترل اس��تان ها در اجراي اموري كه 
ب��ه آنها واگذار كرده ندارد و همين امر را نگران كننده 
توصيف مي كنند. با اين حال بايد ديد آنچه از مركز به 
استان ها انتقال مي يابد در چه سطحي است و آيا منجر 
به افزايش كارايي، براساس آنچه موافقان اين تصميم 

مطرح مي كنند مي شود يا خير. 

 Wed. February  7. 2018  1037   چهار شنبه          18بهمن 1396     20جمادي االول 1439  شماره 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

چهرهها

رييس جمه��ور روس��يه در تماس 
تلفن��ي ب��ا روحان��ي رييس جمهوري 
ايران با تاكيد بر اينكه مس��كو مصمم 
اس��ت روابط خود را با تهران در همه 
عرصه ها تعميق بخشد، اظهار داشت: 
شركت هاي بزرگ روسيه براي پيشبرد 
طرح ها و توافقات ميان تهران-مس��كو 
به ش��دت فعال هس��تند و اين روند با 
شتاب ادامه دارد و نشست آتي كميسيون مشترك اقتصادي دو 
كشور در مسكو گامي مهم در تقويت اين همكاري هاي مشترك 
خواه��د بود. والديمير پوتين از نهايي ش��دن مذاكرات مرتبط با 
تدوين موافقتنامه موقت در ايجاد منطقه تجارت آزاد ميان ايران 
و اتحاديه اقتصادي اوراس��يا خبر داد و گفت: با امضاي نهايي اين 
سند ميان ايران و اتحاديه اوراسيا همكاري هاي ميان اين دو، وارد 
مرحله نويني خواهد شد. وي در ادامه به موضوع سوريه اشاره كرد 
و اظهار داشت: روسيه نيز همانند ايران معتقد است كه فقط مردم 
سوريه هستند كه بايد درباره آينده اين كشور تصميم بگيرند و با 
تحميل هر تصميمي خارج از سوريه بر مردم اين كشور مخالفيم 
و مس��كو بر اين موضع خود پايبند اس��ت. رييس جمهور روسيه 
موفقيت نشست سوچي را دستاورد مشترك ايران، روسيه و تركيه 
دانست و گفت: تالش برخي كشور هاي فرامنطقه يي براي تجهيز 
تروريست ها و تجزيه سوريه نگران كننده است و معتقديم حضور 
هرگونه نيرو هاي نظامي در خاك يك كش��ور، بايد با اجازه دولت 
آن كش��ور يا با مجوز ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد باشد و 
خالف اين امر دخالت آشكار در امور يك كشور مستقل محسوب 

مي شود. 

 سوچي دستاورد مشترك
 ايران، روسيه و تركيه

عل��ي الريجان��ي ريي��س مجلس 
ش��وراي اس��المي، مهم ترين مشكل 
كشور را عيال وار بودن دولت دانست. 
او گف��ت: بخش هاي اجرايي كش��ور 
م��ا فربه و پول��ي براي عم��ران باقي 
نمي ماند، اين گير عمده ماست. سوال 
اين اس��ت كه ما چه كار كرده ايم؟ در 
قانون برنامه نوش��ته ايم ظرف ۵ سال 
۱۵درص��د بايد بخش جاري كش��ور كوچك ش��ود و در انتهاي 
س��ال دوم ۵درصد، تنه��ا كاري كه كميس��يون تلفيق در اين 
زمينه انجام داد، اين بود كه اين بند از قانون برنامه اجرا ش��ود، 
اما س��وال اين است كه چگونه اجرا ش��ود.  او با تاكيد بر اينكه 
اجراي اين بند از قانون برنامه ششم ساده نيست، ادامه داد: اين 
كار احتي��اج به تفاهم بين مجلس و دولت دارد و كار س��اده يي 
نيست كه بخش جاري كشور كوچك شود. در دنيا مثال دارد ما 
تاكنون به اين موضوع ورود نكرده ايم و تا مشكل كوچك شدن 
دولت كه جزو سياست هاي كلي است انجام نشود سال هاي بعد 
همين وضع اس��ت، گاهي ما مي گوييم استخدام كنيم و دولت 
عيال وارتر مي شود، فكر مي كنم ازجمله موضوعاتي است كه بايد 
كميس��يون تلفيق با دولت فكر كند كه چگونه مي توان دولت را 
كوچك و چابك كرد. الريجاني با بيان اينكه كشور هاي ديگر نيز 
چنين مشكالتي داش��ته اند، گفت: چند سال گذشته در كشور 
لهس��تان براي بيش از ۱.۵ ميليون نفر از جمعيت ديواني ش��ان 
فرمولي درست كردند تا كاركنان مازاد حداقل حقوق را دريافت 
كنند و تسهيالتي درنظر گرفته شد تا اين افراد كارآفريني كنند 

و بار را از روي دوش دولت كم كنند.

 مهم ترين مشكل كشور
عيال وار بودن دولت است

رييس مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياس��ت جمهوري گفت: اروپا و امريكا 
نمي توانند از ايران انتظار داشته باشند 
بدون بهره مندي كامل از منافع برجام 
درباره موضوعات ديگر با آنها مذاكره يي 
داشته باشد. حسام الدين آشنا در ديدار 
با سفير نروژ افزود: بيان اعتراضات در 
قالب مس��المت آميز حق مردم اس��ت 
كه در قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ايران به آن تصريح شده 
اس��ت. وظيفه دولت تبيين سازوكار قانوني براي حمايت از مردم 
در بيان اعتراضات ش��ان است، بايد هم اصل برگزاري تظاهرات و 
هم مس��المت آميز بودن تظاهرات مورد توجه قرار گيرد. مش��اور 
رييس جمه��وري اضافه ك��رد: در پيش نويس اليحه جديد قانون 
احزاب و فعاليت هاي سياس��ي كه توسط وزارت كشور تهيه شده 
اس��ت، وظايف دولت در اين زمينه به خوبي تبيين ش��ده است. 
آش��نا درباره برجام و مساله هسته يي، تصريح كرد: درك منطق 
مذاكراتي ايران در برجام مهم اس��ت. اگر اروپا تحت تاثير القائات 
امريكا قرار گيرد و تصور كند كه با فش��ار بيشتر بر ايران مي توان 
از آن امتيازات بيشتري گرفت دچار خطاي راهبردي شده است. 
ما هرگز به دنبال س��اخت سالح هسته يي نبوديم. طرف مقابل ما 
از اين موضوع نگراني داش��ت. بنابراين محدوديت بر چيزي را كه 
هرگز به دنبالش نبوديم در قالب يك توافق بين المللي پذيرفتيم. 
اين براي ما دش��وار نبود. او تصريح كرد: اينكه ترامپ بخواهد هر 
چهار ماه دنيا را منتظر تصميم خودش بگذارد، قابل قبول نيست. 
در اينجا نقش اروپا و نوع پاسخي كه اروپا به تصميم امريكا نشان 

مي دهد، بسيار مهم است. 

 ما هرگز به دنبال
ساخت سالح هسته اي نبوديم

نماينده جنبش حماس در تهران با 
بيان اينكه اق��دام امريكا براي قراردادن 
نام هنيه رييس دفتر سياس��ي حماس 
در ليس��ت تحريم ها به معن��اي اعالم 
جنگ عليه ملت فلسطين است، گفت: 
كشورهاي جهان و سازمان هاي جهاني 
اگر ب��ه دنبال صلح و امنيت در منطقه 
هس��تند باي��د در مقاب��ل تصميم هاي 
احمقانه دولت امريكا بايس��تند. خالد قدومي در گفت وگو با ايسنا 
درباره اقدام وزارت خزانه داري امريكا در قراردادن نام اسماعيل هنيه 
رييس دفتر سياس��ي حماس در ليس��ت تحريم ها اظهار كرد: اين 
اعالن در چارچوب سياست امريكا در حمايت از رژيم صهيونيستي 
اس��ت و در سپتامبر گذشته نيز متاس��فانه دولت امريكا نام برخي 
مجاهدين، مبارزين و ش��خصيت هاي ملي كه نزد ملت فلسطين 
محبوبيت زي��ادي دارند مانند يحيي س��نوار و فتحي حماد را در 
ليست سياه قرار دادند و امروز نيز نام اسماعيل هنيه را به اين ليست 
اضافه كردند. او تصريح كرد: براساس نظرسنجي كشورهاي غربي 
اس��ماعيل هنيه محبوب ترين شخصيت نزد ملت فلسطين است، 
او نخس��ت وزير سابق ما و يك شخصيت ملي است كه تالش هاي 
فراواني براي ملت فلس��طين كرده است. نماينده جنبش حماس 
در تهران همچنين بيان كرد: از س��وي ديگر اين اظهارات احمقانه 
امريكا به معناي اعالم جنگ عليه ملت فلس��طين اس��ت. جنبش 
حماس يك جنبش حاش��يه يي نيس��ت بلكه نماينده واقعي ملت 
فلسطين در تمام زمينه هاي مقاومت، جهاد و سياست ديپلماسي 
واجتماعي است و در انتخابات 2006 جنبش حماس بيشترين راي 

را از سوي ملت فلسطين كسب كرد و دولت را تشكيل داد. 

 قراردادن نام هنيه در ليست  تحريم ها
به معناي اعالن جنگ عليه فلسطين است
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3 كالن
  واگذاري سهام

8 شركت دولتي
سهام ۸ شركت دولتي توسط سازمان خصوصي سازي 
در روز ۲۴ بهم��ن از طريق مزايده واگذار مي ش��ود.  به 
گزارش سازمان خصوصي سازي، ۱۰۰درصد سهام توليد 
نيروي برق لوش��ان شامل ۳۰۰ ميليون سهم به ارزش 
كل پاي��ه ۳7۰ ميليارد توم��ان به صورت ۱۵درصد نقد 
و بقيه اقساط ۶ س��اله، ۴۰درصد سهام مديريت توليد 
نيروي برق لوشان شامل ۴ هزار سهم به ارزش كل پايه 
۲.۱ ميليارد تومان به صورت ۱۵درصد نقد و بقيه اقساط 
۶ س��اله، ۱۰۰درصد س��هام توليد نيروي برق شاهرود 
ش��امل ۵۵۰ ميليون س��هم ب��ه ارزش كل پايه ۴99 
 ميلي��ارد تومان به صورت ۱۵درصد نقد و بقيه اقس��اط
۶ ساله واگذار خواهد شد.   همچنين ۱۰۰درصد سهام 
توليد نيروي برق آذربايجان ش��امل ۱۰۰ ميليون سهم 
به ارزش كل پايه ۲۲۳ميليارد تومان به صورت ۱۵درصد 
نقد و بقيه اقساط ۶ ساله، 9۵درصد سهام سرمايه گذاري 
 گس��ترش و توس��عه صنع��ت ش��امل ۸۰ ميلي��ون و
 7۵۰ ه��زار س��هم ب��ه ارزش كل پاي��ه ۶۰ ميلي��ارد 
تومان به صورت ۵درصد نقد و بقيه اقس��اط ۵ س��اله، 
 ۳۸.۳۲درص��د س��هام هلي كوپت��ري اي��ران ش��امل 
 ۱۵ ميلي��ون و ۸9۳ ه��زار س��هم ب��ه ارزش كل پايه 
۵۵.۵ ميلي��ارد تومان به ص��ورت ۳۰درصد نقد و بقيه 
اقساط ۳ س��اله، ۱۳درصد سهام ش��ركت پتروشيمي 
فيروزآباد ش��امل ۱۸۲ ميليون سهم به ارزش كل پايه 
۲۵.۶ ميلي��ارد تومان به ص��ورت ۳۰درصد نقد و بقيه 
اقساط ۲ س��اله و ۲.۴درصد سهام ش��ركت نمايشگاه 
بين المللي خوزستان ش��امل 9۱۰ سهم به ارزش كل 
پايه ۵۴.۴ ميليون تومان به صورت نقد براي اين مزايده 

آگهي شده است. 

تعيين تكليف 5 هزار ميليارد 
تومان كاالي متروكه 

مدير س��ازمان جمع آوري و ف��روش اموال تمليكي 
اس��تان هرمزگان گفت: ۵ هزار ميلي��ارد تومان كاالي 
متروك��ه با هم��كاري گمرك در ح��ال تعيين تكليف 
ش��دن اس��ت.  به گزارش فارس، مهدي فتحي اظهار 
ك��رد: در ح��ال حاضر ۵ ه��زار ميليارد توم��ان كاالي 
متروكه در انبارهاي اين س��ازمان موجود است كه برابر 
مقررات و ضواب��ط رايزني ها براي تعيين تكليف آن در 
حال انجام اس��ت.  وي با تاكيد بر اينكه در دوره جديد 
مديريتي سياست اين سازمان تعيين تكليف كاالهاي 
متروكه است، گفت: با هماهنگي گمرك ۸ هزار رديف 
كااليي تعيين تكليف خواهد ش��د.  مدير جمع آوري و 
فروش اموال تمليكي اس��تان هرم��زگان تصريح كرد: 
س��ه روش براي تعيين تكليف اي��ن كاالها وجود دارد، 
يكي از اين روش ها صادرات اس��ت، دومين مدل انهدام 
كاالها به خصوص مواد غذايي و كاالهاي ممنوعه است 
و س��ومين روش مرب��وط به كاالهاي موردنياز كش��ور 
اس��ت كه در ش��رايط خاص مانند تجهيزات پزشكي، 

 پااليشگاهي و ماشين آالت تعيين تكليف خواهد شد. 

اخبار كالن

مجلس ادامه بررسي جزئيات اليحه بودجه را به يك  هفته بعد موكول كرد

تعليق و تامل ثانوي بودجه 97
گروه اقتصاد كالن |

مجلس جريان تصويب اليحه بودجه 97را در پنجمين 
روز آن قطع و يك هفته به كميسيون تلفيق فرصت داد تا 
مجددا به بررسي بيشتر مسائل مهم كشور بپردازد. به اين 
ترتيب بع��د از يك  بار رد كليات بودجه اين  بار بودجه در 
جزئيات محل اختالف هاي مجلس و دولت مي شود. علي 
الريجاني، رييس مجلس در اين زمينه گفته است بايد به 
كميس��يون تلفيق فرصتي داده شود تا جايي كه اگر الزم 
باش��د در مجلس هم پيرامون بررسي موضوعات مختلف 
جلسات غيررسمي برگزار شود و با حضور وزراي مربوطه 

به يك توافق برسيم. 

 گره تبصره 11
ب��ه گزارش»تعادل« بعد از اينكه كليات اليحه بودجه 
97 به طور نادري در مجلس رد ش��د اين  بار هم در اثناي 
بررس��ي جزئيات آن با يك وقفه يك هفته يي روبه رو شد. 
تا ديروز يعني روز پنجم بررسي ها بندهاي تبصره ۱۱هم 
به تصويب رس��يد سپس با دس��تور رييس مجلس و راي 
مثبت نمايندگان ادامه بررسي اليحه به نوبت عصر دوشنبه 
۲۳بهمن موكول شد. قرار شده در اين مدت يك هفته يي 
كميسيون تلفيق به بررسي بيشتر اليحه بپردازد. جزئيات 
دقيق تري از اينكه دقيقا كدام تبصره يا بندها موجب اين 
تصميم گيري ش��د، ارائه نشده اما رييس سازمان برنامه و 
بودجه در نشس��ت خبري كه در پايان كار مجلس برگزار 
كرد، گفت: مجلس طبق آيين نامه در فرآيند بررسي بندها 
و تبصره ه��اي بخش درآمدي بودجه به نيمه راه رس��يده 
و وقفه ي��ي ك��ه رييس مجلس تش��خيص داد هم به راي 
نمايندگان گذاشته شد و مورد تاييد قرار گرفت تا مسائلي 
در چارچوب ضرورت هاي كشور در قانون بودجه منعكس 
ش��ود و كميسيون تلفيق مجددا براي بررسي اين مسائل 
تش��كيل جلس��ه دهد.  با اينكه ريي��س مجلس برخي از 
مسائل اصلي و حل نشده بودجه را داليل اين وقفه اعالم 
كرد اما گره بودجه در نقطه تبصره ۱۱ اين گمان را ايجاد 
مي كند كه برخي از بنده��اي اين تبصره علت توقف كار 
شده اس��ت. اين تبصره بعد از حذفيات كميسيون تلفيق 
به ترتيب بندها شامل موضوعات تامين اعتبارات كسري 
ديه، جريمه غايبين سربازي، كمك هزينه مسكن نيروهاي 
مس��لح و بخشش جرايم رانندگي مي ش��ود. عالوه بر اين 
تبصره مذكور ۴ بند الحاقي ش��امل احكام ورشكس��تگي 
اش��خاص عليه بانك ها و موسسات اعتباري، بازپس گيري 
اراضي منابع طبيعي و ش��هري، عوارض خروج از كشور و 

ممنوعيت واردات محصوالت تراريخته مي شود. 
براس��اس گزارش  خبرگزاري ها، روز گذشته عالوه بر 
يك بند از تبصره ۱۰)بند آخر( كه از روز قبل باقي مانده 

ب��ود، مجلس بندهاي مربوط به تعيين جريمه س��ربازان 
غايب، تخفيف 7۰درصدي خريد س��ربازي براي فرزندان 
افراد تحت پوش��ش كميت��ه امداد و بهزيس��تي، عوارض 
خروج از كش��ور و كمك هزينه مسكن نيروهاي مسلح از 
مصوبات تبصره ۱۱ اليحه را به تصويب رساند. بدين ترتيب 
موضوعات مهمي كه روز گذشته باقي ماند همان موضوع 
ورشكستگي عليه بانك ها و بازپس گيري منابع طبيعي بود 
كه به نظر مي رسد، رسيدگي و بررسي مجدد آنها به هفته 
آينده موكول ش��د.  در بند الحاقي تبصره ۱۱ آمده است: 
در س��ال 97 كليه احكام ورشكستگي اشخاص حقيقي و 
حقوقي كه از س��ال 9۲ به بعد عليه بانك ها و موسس��ات 
اعتباري صادر يا مورد اس��تناد قرار گرفته يا مي گيرد در 
هر مرحله از اجرا موقوف االجرا مي شود و ادامه اجراي آن 
منوط به تاييد هياتي مركب از نمايندهاي دادس��تان كل 
كشور و كميسيون اصل 9۰، بانك مركزي، وزارت اقتصاد 
و وزارت صنعت اس��ت.  بن��د الحاقي ۲ هم وزارتخانه هاي 
جهاد كش��اورزي و راه و شهرسازي را ملزم به اخذ قيمت 
روز اراض��ي اي ك��رده كه اين دو وزاتخانه از س��ال ۱۳۶۰ 
به اش��خاص واگ��ذار كرده ان��د و اين اش��خاص برخالف 
كاربري از آنها اس��تفاده كرده ان��د. بند الحاقي ديگري كه 
ديروز مس��كوت ماند مربوط ب��ه غيرقانوني كردن واردات 
محصوالت تراريخته مي شود.  الزم به ذكر است كه تبصره 
۱۲ اليحه بودجه به افزايش حقوق هيات علمي و كاركنان 
كش��وري و لشكري مربوط مي ش��ود كه در روزهاي اخير 

يكي از محورهاي اختالف مجلس و دولت بوده است. 

 سخنان الريجاني درباره اختالفات دولت و مجلس
عالوه ب��ر اينها دو تبصره ديگر ك��ه در ابتداي تقديم 
اليحه ب��ه مجلس بحث و اختالف نظره��اي زيادي را به 
هم��راه آورده از داليل��ي بود كه عل��ي الريجاني، رييس 
مجل��س از آنها ب��ه عنوان موضوعات نيازمند به بررس��ي 
بيشتر و علت وقفه يك هفته مجلس ياد شد. الريجاني در 
نشست علني ديروز مجلس درخصوص حذف گروه هايي 
از يارانه بگيران گفت: دولت در اليحه ۲۳هزارميليارد تومان 
براي يارانه نقدي به مردم در نظر گرفته بود كه به معناي 
ح��ذف تقريبا ح��دود ۴۰درصد افراد مي ش��د. ما طريقه 
حذف آن را سوال كرديم كه آقاي نوبخت گفت با مجلس 
تصميم گيري شود االن سوال اين است كه تصميم چه بود. 
وي همچنين ادامه داد: دولت گفت، مواردي كه مي تواند 
احصا كند همان حدود ۵ ميليون نفر است كه ما هم قبول 
داري��م به اغنيا نبايد يارانه داده ش��ود و متعلق به طبقات 
پايين جامعه اس��ت از اين رو كميس��يون ۲۳هزارميليارد 
تومان را به ۳۰هزارميليارد تومان افزايش داد و ش��روطي 
گذاش��ت كه اين يارانه به روس��تاييان، كميته امداد امام 

خميني)ره(، بهزيس��تي و حاشيه نشينان داده شود و اگر 
كس ديگري هم درخواست داش��ت بايد دارايي هاي آنها 
مشخص ش��ود. رييس قوه مقننه ادامه داد: دولت در اين 
زمينه معتقد بود كه سركش��ي به حس��اب مردم درست 
نيست لذا بين دولت و مجلس اختالف وجود دارد و هنوز 
اين موضوع حل نش��ده اس��ت چراكه يارانه را نمي توان با 
اختالف حل كرد البته اين حرف دولت هم درست نبوده 
چون هنوز تصميمي گرفته نش��ده است؛ يارانه موضوعي 
نيس��ت كه مجلس چيزي تصويب كن��د كه دولت نتواند 
اجرا كند و بايد به نوعي تصويب ش��ود كه اجرايي باشد و 
همه بايد از آن حمايت كنيم.  وي همچنين درباره ديگر 
مش��كالت اليحه بودجه گفت: اين سوال مطرح است چه 
دورنمايي براي رفع آلودگي هوا ارائه شده است، تصويري 
كه در تبصره ۱۸ گزارش كميسيون تلفيق بودجه از اليحه 
بودجه س��ال 97 ارائه شده است، حل مشكل آلودگي هوا 
نيس��ت، اين تبصره مش��كل آلودگي هوا را حل نمي كند. 
 با دوگانه س��وز كردن ۱۵هزار تاكس��ي و ب��ا برقي كردن

۵۰ هزار موتورسيكلت مشكل آلودگي هوا حل نمي شود. 
وي در ادامه با بيان اينكه مشكل عمده كشور اشتغال است 
كه در تبص��ره ۱۸ آمده، عنوان كرد: آيا به اين بند وقوف 
داريد و آيا واقعا از اين تبصره بيش از يك ميليون ش��غل 
ايجاد مي شود؟ در اين تبصره آمده ۱۵هزارميليارد تومان 
از صندوق توسعه ملي در بانك ها به نرخ صفر گذاشته شود 

كه همين اشكال سياست هاي كلي دارد و نمي توان انجام 
داد لذا مشكل اشتغال در اين تبصره حل نشده است و بايد 
منابع آن تامين شود كه دولت چگونه اين كار را انجام دهد 
چراكه بخش��ي از منابعي كه درحال حاضر گذاشته شده 

پيش از طرح در صحن بايد برطرف شود. 
الريجاني كوچك سازي دولت، فاصله ميان صادرات و 
واردات و قاچاق را از ديگر مس��ائل مهمي دانست كه بايد 
در بودج��ه راه حلي براي آنها در نظر گرفته ش��ود. وي در 
پايان گفت: اگر چالش هاي مختلف در كش��ور است بايد 
ببينيم براي بودجه كه تا يك س��ال ديگر س��ند اجرايي 
كشور است ما چه تصميم براي آن گرفته ايم كه احتياج به 
س��ازوكارهاي ديگري دارد كه با ۵ دقيقه مخالف و موافق 
صحبت كردن مشكل حل نمي شود و ممكن است مجبور 
شويم، جلسه غيررسمي گذاشته و براي همه اين مسائل به 
صورت دقيق صحبت و راهكار ارائه شود و حداقل بگوييم 
س��ال آينده ۱۰درصد قدم برداش��ته ايم تا مشكالت حل 
ش��ود. علي الريجاني خطاب به رييس كميسيون تلفيق 
گفت: در مورد بودجه ش��ركت هاي دولت��ي بايد حداقل 
ش��ركت هاي بزرگ را از نظر درآمد، هزينه و س��اير موارد 
مورد بررس��ي قرار داده و گزارشي از نتايج آن به مجلس 

ارائه دهيد تا در پي آن يك سرزندگي ايجاد شود. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه نبايد در مجلس بدون اطالع از 
اي��ن موارد تبصره ها و بندهاي اليح��ه بودجه به تصويب 

برس��د، ادامه داد: بايد به كميس��يون تلفيق فرصتي داده 
ش��ود به اين ش��يوه كه روي چالش هاي مهم كار كنند و 
اگر الزم بود در مجلس پيرامون بررسي موضوعات مختلف 
جلسات غيررسمي برگزار شود و با حضور وزراي مربوطه 

به اين مهم برسيم.
 

 جزئيات مصوبات بودجه اي روز گذشته
روز گذش��ته نمايندگان مجل��س در پنجمين روز از 
جلس��ات علني خود براي تصويب جزئيات بودجه با بند 
الحاقي تبصره ۱۰و برخي از بندهاي تبصره ۱۱ اين اليحه 
موافقت كردند.  بر اين اس��اس در اين جلسه با پيشنهاد 
بهروز بنيادي، نماينده كاش��مر مصوب ش��د ۱۰درصد به 
عوارض گمركي اعم از س��ود بازرگاني براي واردات لوازم 
آرايشي افزوده شود. اين مصوبه بند الحاقي به تبصره ۱۰ 
اليحه بودجه 97 اس��ت. از ۲۲۰نماينده حاضر در مجلس 
شوراي اس��المي ۱۵۰راي موافق، ۴۱راي مخالف و 9راي 

ممتنع به مصوبه فوق داده شد. 

 جريمه سربازان غايب 
در ادامه رسيدگي به بخش درآمدي اليحه بودجه 97 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با تصويب جدول جريمه 
س��ربازان غايب براي ص��دور كارت معافيت نظام وظيفه 
طبق س��نوات گذشته عمل كرد. براساس مصوبه مجلس 
مش��موالن غايب زيرديپلم ۱۰۰ميليون ريال، مشموالن 
غايب ديپلم ۱۵۰ميليون ريال، مشموالن غايب فوق ديپلم 
۲۰۰ميليون ريال،  مشموالن غايب ليسانس ۲۵۰ميليون 
ريال، مش��موالن غايب فوق ليس��انس ۳۰۰ميليون ريال، 
 مشموالن غايب دكتراي عمومي علوم پزشكي ۳۵۰ميليون 
ريال،  مشموالن غايب دكتراي تخصصي غيرعلوم پزشكي 
۴۰۰ميلي��ون ريال و  مش��موالن غايب دكتراي تخصصي 
رشته هاي علوم پزشكي و باالتر ۵۰۰ ميليون ريال تعيين 
شد. همچنين مجلس در مصوبه يي تخفيف 7۰درصدي را 
براي خريد س��ربازي فرزندان مشمول افراد تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيس��تي در نظ��ر گرفتند. اين بند نيز با 
۱۵۴راي موافق، ۱۴راي مخالف و ۴راي ممتنع از مجموع 

۲۰7نماينده حاضر به تصويب رسيد. 

 معافيت زائران اربعين از پرداخت عوارض 
در مصوبه ي��ي زائران اربعين از پرداخت عوارض خروج 
معاف و مقرر شد، نرخ عوارض خروج براي سفرهاي زيارتي 
بدون تغيير بماند. به موج��ب اين مصوبه مجلس، زائران 
اربعي��ن كه از تاريخ ۳مهر 97تا ۲۲ آب��ان 97 از مرزهاي 
زميني به مقصد كش��ور عراق از كشور خارج مي شوند از 

پرداخت عوارض خروج معاف هستند. 
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 عملكرد درخشان ميدكو
در تحقق اقتصاد مقاومتي

ش��ركت مادر تخصصي )هلدينگ( توسعه معادن و 
صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( از ش��ركت هاي گروه 
مالي پاس��ارگاد، در راس��تاي تحقق مولفه هاي ده گانه 
اقتصاد مقاومت��ي اقدامات و فعاليت ه��اي تاثيرگذاري 

انجام داده است. 
به گزارش روابط  عمومي بانك  پاسارگاد، خسرو رفيعي 
مش��اور مديرعامل و مدير روابط  عمومي بانك  پاس��ارگاد 
ضمن بيان اين مطلب گفت: شركت ميدكو در سال 1386 
با س��رمايه اوليه يك هزار ميليارد ريال با هدف بهره گيري 
و فعال سازي ظرفيت هاي عظيم مستتر در بخش معدني 
كشور تاسيس شد و شعار محوري »معدن به جاي نفت« 

را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داد. 
وي ادامه داد: براس��اس طرح توجيهي تهيه ش��ده، 
مق��رر بود كه تع��داد 20 كارخانه، 3 پ��روژه اطالعاتي 
و زيس��ت محيطي و 12 ط��رح معدني و اكتش��افي در 
نقاط مختلف اس��تان كرمان و يك كارخانه در اس��تان 
همدان كه بعضا جزو نقاط محروم هم منظور مي شوند، 
تاس��يس و راه اندازي ش��ود و با اح��داث كارخانه هاي 
مختل��ف، ظرفي��ت عظيمي ب��ه بخش ف��رآوري مواد 
معدني و توليد محصوالت فوالدي كش��ور اضافه شود و 
از خام فروش��ي در اين بخش تا حد مناسبي جلوگيري 
ش��ود. وي افزود: پس از طي مراحل مقدماتي تاسيس 
و انتخاب مح��ل اجراي پروژه ها و اخذ مجوزهاي الزم، 
مراحل اجرايي پروژه ها از سال 1389 آغاز شد و ظرف 
مدت كوتاهي )باتوجه به استانداردهاي صنعت( بخش 
عمده ي��ي از كارخانجات مزبور ب��ه مرحله بهره برداري 
رس��يد و بخش هاي باقي مانده در س��ال جاري و سال 

آينده به بهره برداري خواهند رسيد. 
وي با برش��مردن برخي از اين پروژه ها و طرح ها 
 ادامه داد: توليد 8 ميليون تن كنس��انتره سنگ آهن 
)4 كارخانه(، توليد 7.5 ميليون تن گندله سنگ آهن 
 )3 كارخان��ه(، تولي��د 24 ه��زار ت��ن فروس��يليس 
)2 كارخان��ه(، تولي��د 800 هزار ت��ن كك متالوژي، 
تولي��د 1100 ه��زار تن كنس��انتره زغال س��نگ )2 
كارخانه(، توليد 50 هزار تن كاتد مس��ي، توليد 12 
 هزار تن لوله هاي مسي، توليد 4.2 ميليون تن فوالد 
 )5 كارخان��ه(، ني��روگاه 500 مگاواتي ب��رق و توليد

 500 ه��زار تن آه��ك و دولومي��ت نمونه يي از اين 
طرح ها هس��تند كه يا به بهره برداري رسيده اند يا در 

حال تكميل هستند. 
 

تمديد سومين مرحله فروش 
گواهي سپرده بانك آينده

باتوجه به موافقت بانك مركزي ج.ا.ايران با تمديد 
طرح ف��روش گواهي س��پرده س��رمايه گذاري )عام( 
 بانك آينده، فروش اين گواهي ها )س��ري س��وم(، تا

21 بهمن ماه سال جاري تمديد شد. 
گواهي سپرده س��رمايه گذاري )عام(، با نرخ سود 
علي الحساب 16 )شانزده( درصد ساالنه، قابل انتقال 
به غير و معاف از ماليات بوده و معامالت ثانويه آن از 

طريق بورس و فرابورس نيز امكان پذير است. 
ش��ايان ذكر است پرداخت س��ود اين گواهي ها از 
طرف بانك آينده، به صورت ماهانه صورت مي پذيرد. 
مش��تريان محترم و س��اير عالقه مندان مي توانند 
ب��راي كس��ب اطالعات بيش��تر به ش��عب بانك، در 
سراس��ر كشور مراجعه نمايند يا با مركز ارتباط بانك 
به شماره 27663200-021 تماس حاصل فرمايند. 

نرخ ارز محاسباتي بودجه 
بايد به يورو تغيير كند

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه نرخ ارز محاسباتي 
بودجه بايد به يورو تغيير كند، گفت: امريكا به كشورهاي 
اروپايي و آسيايي فشار مي آورد و اين كشورها نيز جرات 

نمي كنند، كار انجام دهند. 
به گزارش »تعادل« عبدالرحمن نديمي بوش��هري 
در خص��وص نوس��انات اخي��ر ارز اظه��ار داش��ت: 
محدوديت ها و داستان تحريم هميشه از اول انقالب 
بوده و امريكا هميش��ه براي ما مش��كل درست كرده 
و خواهد كرد. بايد تدبير داش��ته باشيم كه برنامه ها 
را خنث��ي كنيم. معاون وزير اقتص��اد در مورد تدبير 
دول��ت براي متعادل كردن نرخ ارز و حواش��ي ايجاد 
ش��ده گفت: بانك مركزي كنترل و نظارت را ش��روع 
كرده و اقداماتي انجام شده است، منتها بايد اقدامات 
ريش��ه يي ص��ورت بگي��رد ت��ا تاب��ع محدوديت ها و 

مشكالت پس از آن نباشيم. 
مع��اون امور بان��ك، بيمه و ش��ركت هاي وزارت 
اقتصاد يكي از اقدامات ريشه يي را تغيير ارز مبادالت 
و معامالت كشور دانست و افزود: مبناي فعاليت هاي 
اقتص��ادي بايد يورو باش��د كه اكنون نيز بيش��ترين 
معامالت با يورو انجام مي شود، اما متاسفانه شاخص 
همچنان دالر است و با تحريم هاي امريكا هيچ بانكي 
عملي��ات دالري نمي تواند انجام ده��د و اصال نبايد 

عمليات دالري داشته باشيم. 
نديمي بوش��هري با تاكيد بر اينكه 80درصد مردم 
نگاهش��ان به دالر اس��ت و حتي نمي دانند يورو چه 
قيمت��ي دارد، بي��ان داش��ت: مبن��اي ارز عمليات و 
فعاليت هاي بزرگ كش��ور با يوروست، اما اثر دالر در 

بازار و ميان افراد بيشتر است كه بايد اصالح شود. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه ش��ما از مردم توقع 
داريد مبن��اي كار را يورو قرار دهند، اما ارز محاس��باتي 
در بودجه دولت دالر است، چگونه مي توان چنين توقعي 
داشت، عنوان كرد: بله، يكي از مباحث همين است، چرا 
بايد در بودجه به دالر كار داش��ته باشيم. نفت را به دالر 
نمي فروشيم. درست است كه قيمت نفت را در دنيا با دالر 

محاسبه مي كنند، اما قراردادهاي نفتي ما با يوروست. 
معاون وزير اقتصاد در گفت وگو با فارس در خصوص 
پيمان هاي پولي دوجانبه گفت: در انعقاد اين پيمان ها 
خيلي موف��ق نبوديم، اما براي تحقق آن تالش ش��ده 
اس��ت. نديمي بوشهري در پاسخ به اين سوال كه گفته 
مي شود، پول نفت به داخل كشور نمي آيد و مجبوريم 
كاال در قبال آن وارد كنيم، با رد آن بيان داش��ت: براي 
نق��ل و انتقال پول مش��كالت داريم. ب��ا امريكا معامله 
نداريم؛ با اين حال آنها به نظام بانكي، بازرگاني و ديگر 
بخش هاي كشورهاي اروپايي و آسيايي فشار مي آورند 

و اين كشورها نيز جرات نمي كنند، كار انجام دهند. 
وي يادآور شد: اين همه كاال وارد كشور مي شود، اما 
اين گونه نيس��ت كه نفت در مقابل كاال به ما مي دهند، 
بلكه پول نفت به حس��اب هاي ما واريز مي شود و براي 
خريد كاال، پول آن را مي دهيم، منتها نقل و انتقال پول 

سخت است و فشار مي آورند. 

اخبار

كاهش نرخ دالر به دنبال تزريق ارز و افزايش قيمت سكه

رييس كل بانك مركزي: نوسان بازار ارز داليل سياسي دارد
هشدار وزير اقتصاد نسبت به سوداگران بازار ارز: قيمت ارز قطعا كاهش مي يابد

»تعادل« از اقبال بانك ها به محصوالت ديجيتال به جاي شعب گزارش مي دهد

عرضه 10 محصول جديد بر پايه بانكداري ديجيتال
گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري  

كاهش تعداد شعب و ارائه خدمات نوين بانكي بر پايه 
بانكداري ديجيت��ال از طريق تلفن هاي همراه، اينترنت و 
شبكه هاي اجتماعي، بانك ها را به سمت مشتري مداري با 
استفاده از تازه ترين تكنولوژي هاي روز دنيا هدايت كرده و 
بسياري از كارشناسان بانكي معتقدند كه در آينده شعب 
بانك ها جاي خود را به نرم افزارهاي تلفن همراه و اينترنت، 
محصوالت بانكداري ديجيتال و فين تك ها، استارت آپ ها 
و خدم��ات متنوع بر پايه بانكداري الكترونيك و ديجيتال 
خواهند داد و بر اين اساس شبكه بانكي كشور و از جمله 
بانك هاي بزرگ كه بيش��ترين تعداد ش��عب، پرس��نل و 
گردش مالي، تسهيالت و س��پرده ها را دارند براي رقابت 
بهتر و ادامه حيات در بازار پول كشور به گسترش بانكداري 
الكترونيك و ارائه خدمات و محصوالت نوين بانكداري بر 
پايه بانكداري ديجيتال اقدام كرده اند و در اين راستا عصر 
دوش��نبه 16 بهمن 96 نيز 10 دستاورد نوين نظام بانكي 

كشور در رويداد ساالنه »ملي  شو« رونمايي شد. 
به گزارش »تعادل« موسس�ات مال�ي و بانك�ي كشور 
ب�ه دلي�ل وابس�تگي ب�االي محص�والت و فرآينده�اي 
آنه���ا ب�ه اطالع�ات ديجيتال در س��ال هاي اخير برنامه 
گس��ترده يي را در ب���ه كارگي�ري فن��اوري اطالع�ات و 
ارتباط�ات اجرا ك��رده و از فناوري هاي ديجيتال و نفوذ 
در ب��ازار بانك��داري الكترونيك، ش��بكه هاي اجتماعي، 
فروش��گاه ها و بازارهاي مختلف مج��ازي حضوري فعال 
داشته اند.  بر اين اساس تعداد قابل توجهي از شركت هاي 
پرداخت الكترونيك و زيرساخت هاي بانكداري ديجيتال 
با حمايت بزرگ ترين بانك هاي كش��ور ايجاد ش��دند و 
توسعه يافتند. اين شركت ها تالش كرده اند كه از طريق 
دس��تگاه هاي پرداخ��ت در بازار و خيابان هاي ش��هرها، 
كارتخوان هاي فروش��گاهي، ش��بكه هاي تلفن همراه و... 
خود را براي تحوالت گس��ترده آين��ده آماده كنند تا در 
دوره يي كه م��ردم كمترين مراجعه به ش��عب بانكي را 
دارند، بتوانند با ارائه خدمات متنوع، رضايت مش��تريان 
خود را جلب كرده و س��پرده هاي مردم و ارائه تسهيالت 
به فعاالن اقتصادي را حفظ كنند و س��هم خود را از بازار 
پول افزايش دهند.  در حال حاضر با توجه به حضور 40 

بانك و موسسه اعتباري فعال در كشور به نظر مي رسد، 
بانك هايي كه بتوانند در ش��بكه هاي اجتماعي و مجازي 
حضوري فعال داش��ته باشند، موفق تر از رقبايي هستند 
كه تنها به دنبال ايجاد ش��عبه و افزايش پرسنل هستند 
و هر نوع خدمات ديجيتال كه بتواند رضايت بخش��ي از 
س��پرده گذاران و خريداران كاال و خدم��ات را به همراه 
داشته باشد به اندازه هزاران نفر نيروي كار شعب مي تواند 

در حفظ توان بانك ها موثر باشد. 
از جمل����ه مهم تري��ن اركان و پديده هايي ك��ه در 
سال هاي اخي��ر در نظ��ام بانك��داري جهان��ي به طور 
فزاين��ده ي��ي در راس مباح���ث و گفتم���ان تح���ول 
ديجيتال���ي ق�رار گرفت�ه اس���ت، مقول���ه فين تك ها 
هس�تند. اي�ن ش�ركت ها ك��ه تكنول��وژي و مدل هاي 
نوي��ن كس����ب و كار را در خدم��ت بخ��ش مال��ي 
ق����رار مي دهند، تح����ت تاثي����ر عوامل��ي چ��ون 
افزاي��ش انتظ��ارات مش��تريان، كاه��ش موان��ع ورود، 
افزاي��ش نوآوري ه��اي تكنول����وژي و... از مصادي��ق 
اصل���ي عوام���ل بره�م زنن���ده در صنع���ت بانك�ي 
محس�وب مي شوند.  حساب ملي سكه، توريست كارت، 
دستگاه VTM، دستگاه CRS، رمز يكبار مصرف ملي 
كارت، ملي فاند، ملي بازار، باجه جوانه ها، بانك آفيسر و 
شعبه س��يار 10محصول نوين مرتبط با حوزه بانكداري 
ديجيتال بانكي اس��ت كه جزئيات آن در »ملي ش��و« با 
حضور مديرعامل، اعضاي هيات مديره و برخي مقامات و 

خبرنگاران براي حاضران تشريح شد. 
حساب ملي س��كه، حس��ابي با موجودي سكه بهار 
آزادي به جاي وجه نقد اس��ت كه ب��ه عنوان يك پروژه  
ملي براي نخستين بار در كشور رونمايي شد. دارندگان 
حساب و كارت سكه به راحتي مي توانند از كيوسك هاي 
بانك، سكه دريافت يا براي سايرين سكه كارت به كارت 
كنن��د.  همچني��ن توريس��ت كارت از ديگر محصوالت 
نوين رونمايي براي توسعه صنعت توريست و حمايت از 
گردشگري اس��ت. اين سامانه قابليت ارائه تمام خدمات 
مورد نياز توريس��ت اعم از كنترل ويزا، دريافت ارز، ارائه 
س��يم كارت و تحويل توريست كارت را در كيوسك هاي 
بانك از طريق استفاده در پايانه هاي فروش، خودپردازها 

و خريدهاي اينترنتي را دارد.  دس��تگاه VTM خدمت 
ديگر براي ارائه خدمات شعبه در تمام ساعات شبانه روزي 
به مشتريان است. به وسيله اين شعبه تمام الكترونيك، 
امكان افتتاح حس��اب، انجام ان��واع تراكنش هاي مالي، 
درياف��ت ملي كارت، وصول چك، دريافت كارت هديه و 
ارتباط تصويري با كارشناسان خبره بانك در هر ساعت 
ش��بانه روز فراهم مي ش��ود.  همچنين CRS دس��تگاه 
خودپرداز و خوددريافتي اس��ت ك��ه امكانات جديدي را 
در حوزه بانكداري الكترونيك به مشتريان ارائه مي دهد. 

رم��ز يكبار مص��رف ملي كارت نيز امكاني اس��ت كه 
ب��ا نصب اپليكيش��ن »ملي @« براي بي ني��ازي از حفظ 
محرمانگ��ي رمز كارت و  افزايش ضريب امنيت كارت هاي 
بانكي فراهم مي شود. با اين خدمت مي توان عالوه بر ساير 
خدمات بانكي، در هر لحظه رمز جديد براي كارت دريافت 
كرد.  ملي فاند نيز تجربه يي جديد براي تامين مالي جمعي 
با اعتبار بزرگ ترين بانك كش��ور است كه امكان انتخاب 
محل مصرف منابع مش��تري در ام��ور مربوط به حمايت 
از خيريه ه��ا يا طرح ه��ا و پروژه هاي نيازمند س��رمايه را 
مي دهد.  ملي بازار يا زنجيره تامين مالي با هدف حمايت 
از توليدكنندگان و مصرف كنندگان ديگر دستاورد رونمايي 
ش��ده در »ملي شو« اس��ت كه رابطه يي برد – برد را بين 
توليد كننده و مصرف كننده در بستر امن بانك ملي ايران 
فراهم مي كن��د.  از جمله ويژگي ه��اي اين محصول هم 
مي توان به شفاف س��ازي فعاليت ه��اي اقتصادي، كاهش 
جذابيت كاالي قاچاق، توس��عه ب��ازار و اطمينان خاطر از 
برگش��ت وجوه در موعد مقرر و ارائه تسهيالت با نرخ هاي 

جذاب به مصرف كنندگان توليدات داخلي اشاره كرد. 
ارائه خدمات بانكي به جذاب ترين ش��يوه به كودكان 
و نوجوان��ان ه��م ديگ��ر اولويت مورد توج��ه بانك ملي 
اي��ران بوده كه به همين منظور بس��تري امن براي ارائه 
نوآورانه تري��ن خدمات با به روزترين تجهيزات را در باجه 

جوانه ها به مشتريان آتي فراهم كرده است. 
همچنين ش��عبه س��يار به عنوان يك��ي از تازه ترين 
خدمات بانكي دنيا ك��ه در تعامل تنگاتنگ با بانكداري 
ديجيتال اس��ت، براي ارائه خدمات بانكي در هر نقطه به 
انتخاب مش��تري امروز رونمايي شد.  بانك آفيسر ديگر 

محصول رونمايي شده در »ملي  شو« است كه به عنوان 
پيش��رفته ترين نحوه خدمت رساني به مشتريان بر بستر 

پيام رسان »بله« شناخته مي شود. 

 آغاز فصل تازه بانكداري ديجيتال 
در اين رابطه رييس ش��وراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي گفت: بانك با معرفي دو سامانه »بام« و »بله« 
عمال به دني��اي بانكداري نوين ورود ك��رد و امروز با 
معرفي چندين محصول جدي��د در اين حوزه، فصل 

تازه يي در بانكداري ديجيتال را آغاز كرد. 
محمدرضا حس��ين زاده در »ملي ش��و« كه براي 
رونمايي از محصوالت و خدمات نوين اين بانك برگزار 
شد با بيان اينكه به اذعان نهادهاي معتبر بين المللي، 
ورود بانك ملي ايران به ش��بكه هاي اجتماعي و ارائه 
خدم��ات مالي در اين بس��تر يكي از پيش��رفته ترين 
روش هاي بانكداري ديجيتال در دنياست، اظهار كرد: 
بانك ملي ايران به دنياي استارت آپ ها و فين تك ها به 
صورت جدي وارد شده و محصوالت منحصربه فردي را 

در اين حوزه ها طراحي و اجرا كرده است. 
وي با تاكيد بر اينكه پش��توانه عظي��م بانك، ضامن 
موفقي��ت همه اي��ن طرح هاس��ت، ادام��ه داد: نخبگان 
دانش��گاهي و توانمند در عرص��ه فناوري هاي نو را جذب 
كرده اي��م تا از توانايي آنها ب��راي ارائه محصوالت خالقانه 
اس��تفاده كني��م و آنچه ام��روز در »ملي ش��و« رونمايي 

خواهد ش��د، تنها بخشي از آنهاست.  حسين زاده با بيان 
اينكه »بانك آفيسر« يك خدمت بسيار پيشرفته همپاي 
بانك ه��اي بزرگ و معتبر جهان اس��ت كه بس��ياري از 
مش��تريان را از مراجعه به ش��عبه بي نياز مي كند، گفت: 
اين خدمت بر بستر سامانه »بله« ارائه مي شود و تحولي 
جدي در عرصه بانكداري كش��ور اس��ت.  وي در ادامه به 
كارت سكه، ملي فاند، ملي بازار، CRS ،VTM، توريست 
كارت، شعبه سيار، باجه جوانه ها و رمز يكبار مصرف ملي 
كارت به عنوان تازه ترين محصوالت ارائه شده توسط بانك 
ملي ايران اشاره كرد و گفت: خدمت توريست كارت پايان 
امس��ال به مناسبت رخداد »تبريز 2018« در اين شهر و 

چند شهر بزرگ ديگر كشور عملياتي خواهد شد. 
همچنين معاون فناوري اطالعات و شبكه ارتباطات 
بانك نيز در اين مراس��م با تاكي��د بر اينكه لحظه يي 
چشم پوشي از پيش��رفت فناوري و اطالعات مي تواند 
خسارت هاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد، 
گفت: بانك ها بايد به عنوان موسسات مالي نسبت به 
هر تغييري در محيط تكنولوژي واكنش سريع داشته 
باش��ند.  مس��عود خاتوني با تاكيد بر اينكه بانكداري 
الكتروني��ك امكان ارائه س��ريع و دقيق خدمات را به 
بانك ها مي دهد، افزود: توس��عه بانكداري الكترونيك 
موجب كاهش هزينه  بانك ها مي شود و از ديگر مزاياي 
آن ايجاد حس رضايت مندي در مش��تريان و افزايش 

رقابت پذيري در سيستم بانكي است. 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
روز سه ش��نبه 17 بهم��ن 96، ب��ا وج��ود كاه��ش 
78تومان��ي نرخ دالر، قيمت انواع س��كه در ب��ازار ارز و 
س��كه تهران با افزايش قيمت دسته جمعي مواجه شد و 
صرافي ه��اي پايتخت هر دالر امريكا را با 78 تومان افت 
نسبت به روز دوشنبه 4672 تومان فروختند. همچنين 
هر يورو با 146 تومان كاهش نس��بت به روز گذش��ته 
6ه��زار و 74تومان و هر پوند ب��ا 69 تومان افت 6 هزار 

و 733 تومان داد و ستد شد. 
به گزارش »تعادل« به دنبال عرضه ارز توسط بانك 
مركزي در روز دوش��نبه با هدف تنظيم بازار دالر با نرخ 
4770 تومان و س��پس 4689 تومان، روز سه شنبه نيز 
بان��ك مرك��زي دالر را 4622 تومان ب��ه صرافان بانكي 
عرضه ك��رد. بانك مركزي ب��ه ازاي ه��ر كارت ملي تا 
30هزار دالر ب��ا نرخ 4634 تومان به صرافي هاي بانكي 
ارائ��ه و آنها ني��ز دالر را به صراف ها عرض��ه كرده اند. بر 
اساس اعالم صرافان ميزان عرضه دالر در بازار زياد است 

و كمبودي در اين زمينه وجود ندارد. 
مس��عود كرباس��يان وزير امور اقتصادي و دارايي با 
هشدار نس��بت به س��وداگران بازار ارز گفت: قيمت ارز 
قطعا كاهش مي يابد و آنها ضرر خواهند كرد. رييس كل 
بانك مركزي توضيحات تخصصي را در اين زمينه خواهد 

داد اما نوسان بازار ارز را بايد مديريت كرد. 
ريي��س كل بان��ك مرك��زي ني��ز در گفت وگويي 
ضمن تحليل ش��رايط بازار ارز، ريش��ه نوسانات اخير 
را عوامل غيراقتصادي دانس��ته و با بيان توصيه هايي 
به مخاطبان بازار ارز تاكيد كرده كه متاس��فانه برخي 
س��عي در تش��ويق مردم به رويگرداني از پول ملي و 
هدايت آن به بازار ارز، آن هم با ايجاد س��راب كسب 
س��ود از التهابات و نوس��انات بازار ارز دارند. نوسانات 
اخير ب��ا متغيرهاي بنيادين اقتصاد س��ازگاري ندارد 
و هم��واره تالش بان��ك مركزي هدايت ن��رخ ارز در 

مسيري منطبق با متغيرهاي بنيادين اقتصاد است. 
در بازار طال نيز به دليل سقوط بازار سهام در امريكا 
و بازاره��اي جهاني، ثبات نرخ به��ره در امريكا و تغيير 
رييس ف��درال رزرو امريكا، نرخ اونس جهاني به 1341 
دالر افزايش يافته و با وجود كاهش نرخ دالر و همچنين 
پيش فروش سكه با وديعه يك ميليون تومان، قيمت انواع 

سكه و طال افزايش يافته است. 
 البت��ه هر گرم طالي 18عيار ب��ا 30 تومان كاهش 
148هزار و 300 تومان ارزش گذاري ش��ده بود. اما نرخ 
س��كه افزايش يافت و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي با 
6 هزار و 500 تومان رش��د نس��بت به روز دوشنبه يك 
ميليون و 531 هزار تومان به فروش رفت. همچنين هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 11هزار و 500 
تومان افزايش يك ميليون و 486 هزار تومان معامله شد. 
ه��ر قطعه نيم بهار آزادي نيز با 4 هزار تومان رش��د 
758 هزار و 500 تومان و هر قطعه ربع سكه بهار آزادي 
ب��ا 2 هزار تومان افزايش 452 ه��زار تومان و هر قطعه 
س��كه گرمي با يك هزار و 500 تومان رش��د 299 هزار 

تومان فروخته شد. 
برخي كارشناسان معتقدند كه نرخ باالي پيش فروش 
سكه و نرخ تخفيف پايين 4درصدي 6ماهه و 9درصدي 
يك ساله، وديعه يك ميليون توماني به ازاي هر سكه كه 
بايد 6ماه تا يك س��ال خواب سرمايه داشته باشد و... نيز 
از داليل واكنش بازار س��كه اس��ت كه رشد نرخ سكه را 
به همراه داشته است. برخي فعاالن بازار سكه معتقدند 
اگرچه برخي مس��ووالن پيش بين��ي كرده اند كه حدود 
16ميليون سكه پيش فروش شود اما شرايط پيش فروش 

مانع از رشد باالي پيش فروش سكه خواهد بود. 

 پيش فروش 1۳هزار سكه
تعداد 13هزار قطعه س��كه تمام بهار آزادي از ساعت 
8 صبح سه ش��نبه تا ساعت 14 در شعب منتخب بانك 
مل��ي در قالب ط��رح پيش فروش از س��وي مردم تقاضا 
ش��ده كه با هدف پوش��ش تقاضاي مصرفي خانوارها و 
تقاضاي س��رمايه گذاري در يك هزار و 131 شعبه بانك 
ملي آغاز ش��ده و همه افراد باالي 18 س��ال به هر تعداد 
و بدون هيچ گونه محدوديتي در تعداد مي توانند س��كه 
پيش خري��د كنند و س��كه ها در دو سررس��يد 6 ماهه و 
يك س��اله به متقاضيان تحويل خواهد شد.  براساس اين 
طرح سكه هاي تمام بهار آزادي طرح جديد به متقاضيان 
فروخته خواهد شد. مسعود خاتوني عضو هيات مديره و 
معاون فناوري بانك ملي پيش بيني كرده بود كه ميزان 
فروش س��كه هاي بهار آزادي در اي��ن طرح 16 ميليون 
قطعه خواهد بود.  وديعه دريافتي براي هر قطعه س��كه 
10ميليون ريال )يك ميليون تومان( است و مابه التفاوت 
قيم��ت آن در زمان تحويل س��كه به قيمت روز دريافت 
خواهد ش��د. براي سكه هاي تحويلي در سررسيد 6ماهه 
4 درصد و براي سكه هاي تحويلي در سررسيد يك ساله 
9درصد تخفيف از قيمت روز تحويل در نظر گرفته شده 
و 9درص��د ماليات ب��ر ارزش افزوده ني��ز از آنها دريافت 
نمي شود. براين اس��اس با توجه به سرمايه يك ميليون 
توماني نرخ س��ود براي پيش خريد س��كه در دوره 6ماه 
حدود 11درصد و در دوره يك ساله 15درصد خواهد بود. 

 داليل سياسي نوسان بازار ارز 
رييس كل بانك مركزي ريشه نوسانات اخير بازار ارز 
را عوامل غيراقتصادي دانس��ت و با توصيه به مخاطبان 
ب��ازار ارز و پيش بين��ي كاهش نرخ ارز گفت: متاس��فانه 
برخي سعي در تشويق مردم به رويگرداني از پول ملي و 
هدايت آن به بازار ارز، آن هم با ايجاد سراب كسب سود 

از التهابات و نوسانات بازار ارز دارند. 
وي اف��زود: نرخ ارز از يك س��و تابع عوامل اقتصادي 
و متغيره��اي بنيادين تاثيرگذار بر آن بوده و از س��وي 
ديگر متاث��ر از عوامل غيراقتصادي همچ��ون انتظارات 
و تحوالت سياس��ي اس��ت. نرخ ارز از تحوالت سياسي و 

مقوله انتظارات نيز متاثر مي ش��ود و به همين دليل در 
برخي كشورها نظير ايران شكل گيري انتظارت برخاسته 
از متغيرهاي غيراقتصادي مي تواند تاثيرات قابل توجهي 

بر روند نرخ ارز به همراه داشته باشد. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا ريشه نوسانات 
اخير نرخ ارز در عوامل غيراقتصادي است؟ با اين اوصاف 
با توجه به برجام آيا بيان چنين دليلي براي افزايش نرخ 
ارز قابل دفاع است؟ گفت: نوسانات اخير نرخ ارز ارتباط 
معن��ي داري با تحوالت متغيرهاي كالن اقتصادي ندارد. 
همان طور كه در س��ال 1394 نيز با وجود كاهش شديد 
قيمت نفت برخالف س��اير كشورهاي صادركننده نفت، 
بازار ارز عمدتا به واس��طه استحكام متغيرهاي بنيادين 
اقتصاد و افق مناسب انتظاري آسيب نديد و تحت تاثير 
قرار نگرفت؛ لذا علت نوسانات اخير ارزي را بايد در جاي 
ديگري جس��ت وجو كرد كه همان مقوله روابط سياسي 
و انتظ��ارات مرتبط با آن اس��ت. واقعيت اين اس��ت كه 
امريكا به ويژه بعد از روي كار آمدن رييس جمهور جديد 
با بهره گيري از جايگاه خ��ود در اقتصاد جهاني، آرامش 

اقتصاد ايران را نش��انه گرفته و با س��ناريو ايجاد التهاب 
تصنعي و تزريق نگراني در ذهن فعاالن داخلي و خارجي 
به دنبال تضعيف س��رمايه گذاري در اقتصاد ايران و عدم 
انتفاع كشورمان از فرصت هاي پسابرجام است. بايد گفت 
با وجود تالش هاي مس��تمر در حوزه ديپلماسي توسط 
وزارت امور خارجه و به تبع آن گشايش هاي قابل توجه 
ايجاد شده پس از برجام، كماكان برخي محدوديت ها در 

روابط بانكي بين المللي پا بر جا مانده است. 
وي با تاكيد بر اين نكته كه نوس��انات بازار ارز ريشه 
در مس��ائل اقتص��ادي و بنيادي ندارد و بيش��تر متاثر از 
جنبه هاي رواني و انتظاري اس��ت ب��ه مردم توصيه كرد 
ك��ه اين گونه تالطم��ات ارزي و س��فته بازي باعث ورود 
س��رمايه به بازار پر ريسكي مي شود كه در نهايت كليت 
اقتص��اد و مردم در آن بازن��ده خواهند بود؛ چراكه ثمره 
اين كار عدم پش��تيباني از اقتص��اد داخلي، ايجاد فضاي 
نااطمينان��ي، تضعيف س��رمايه گذاري و توليد همچنين 
غلب��ه فعاليت هاي داللي بر كار و تالش س��ازنده و مولد 
در اقتص��اد اس��ت و دولت و بانك مرك��زي با تمامي قوا 

در جهت رفع نگراني هاي ايجاد ش��ده و صيانت از ثبات 
آرامش اقتصاد كه متعلق به آحاد ملت است، اقدام خواهد 
كرد. لذا از اصحاب رس��انه، كارشناس��ان و دانشگاهيان 
دعوت مي كن��م ضمن ارائ��ه تحليل ه��اي واقع بينانه و 
نقده��اي منصفانه از ايجاد الته��اب و نگراني بي مورد در 
اذهان عمومي جلوگيري كنند. برخي از افراد و رسانه ها 
ب��ا ارائه تحليل ه��اي بي پايه و ناقص به طور مس��تمر و 
ناخواسته بر كوره التهابات ارزي مي دمند و با القاي باالتر 
بودن نرخ تعادلي ارز از نرخ كنوني سعي در تشويق مردم 
به رويگرداني از پول ملي و هدايت آن به بازار ارز با ايجاد 

سراب كسب سود از اين التهابات دارند. 
 س��يف در م��ورد روند قيم��ت ارز در آين��ده گفت: 
نوس��انات اخير با متغيرهاي بنيادين اقتصاد س��ازگاري 
ن��دارد و همواره تالش بانك مرك��زي هدايت نرخ ارز در 

مسيري منطبق با متغيرهاي بنيادين اقتصاد است. 

 نوسان نرخ ارز كنترل مي شود
عضو ش��وراي پول و اعتبار درباره نوس��انات نرخ ارز 
گفت: كاهش نرخ تس��هيالت ربطي به افزايش نرخ دالر 
ن��دارد، آنچه در ش��رايط فعلي براي افزاي��ش نرخ دالر 
ايجاد ش��ده يك بحران ارزي اس��ت. در جلس��ه شوراي 
پول و اعتبار، رييس كل بانك مركزي اعالم كرد كه اين 
نوسانات كنترل مي شود چراكه در سنوات گذشته نيز در 

دي ماه و بهمن ماه افزايش نرخ دالر را داشتيم. 
عبداللهي درباره تاثير پذيري نوسات نرخ ارز از سياست 
كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي اظهار كرد: كاهش نرخ 
س��ود طي چند سال گذش��ته يكي از دغدغه هاي اصلي 
فعاالن اقتصادي بوده اس��ت. نرخ باالي تسهيالت توليد 
را با مش��كالت عديده مواجه ك��رده بود به همين دليل 
شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت كه نرخ سود و به تبع 
آن نرخ تسهيالت كاهش يابد و با كاهش نرخ تسهيالت 
تا 18درصد موافقت كرد.   وي با بيان اينكه روز دوشنبه 
ن��رخ دالر از 4800هزار تومان باالتر رف��ت، اظهار كرد: 
براساس قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه نظام ارزي 
كشور »شناور مديريت  شده« است و دامنه نرخ ارز بايد 
ب��ا توجه به حفظ رقابت پذيري در تج��ارت خارجي و با 
مالحظه تورم داخلي و جهاني همچنين شرايط اقتصاد 
كالن ازجمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين 
ش��ود. با توجه به اينكه عرضه كننده اصلي نرخ ارز دولت 
ب��وده همچنين ايجاد ثبات اقتص��ادي مهم ترين وظيفه 
دولت است، انتظار فعاالن اقتصادي از دولت محترم اين 
است كه در كمترين زمان ثبات در بازار ارز را ايجاد كنند. 
اين مقام مس��وول در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه 
روند رو به رش��د نرخ دالر طي چند روز گذشته نشان داد 
كه رويه از حالت طبيعي خارج شده است، گفت: براساس 
گزارش رييس كل بانك مركزي بناس��ت در هر زمان كه 
نرخ دالر از حالت عادي خارج شد، بانك مركزي با دخالت 
خود مانع از آن شود. بانك مركزي بايد علت افزايش نرخ 
دالر را به صورت ش��فاف براي مردم توضيح دهد. بازار ارز 
نمي توان��د به اين رويه ادامه دهد چراكه صدمات غيرقابل 
جبراني را خواهد داشت. با وجود نوسانات شديد نرخ ارز، 
فعاالن اقتصادي قدرت تصميم گيري بلندمدت و ميان مدت 
را ندارند و هزينه هاي توليد افزايش مي يابد كه اين موضوع 
آسيب جدي بر بخش توليد دارد. البته عده يي اعتقاد دارند 
كه افزايش نرخ ارز مي تواند موجب افزايش صادرات كشور 
شود اين استدالل چندان منطقي نيست زيرا افزايش نرخ 
ارز موج��ب ب��اال رفتن قيمت تمام ش��ده كاالها و به تبع 
كاهش سطح رقابت پذيري ما در عرصه بين المللي مي شود. 
از طرفي كاه��ش ارزش پولي ملي با كاهش قدرت خريد 

مردم بر توزيع درآمد نيز اثرات نامطلوبي دارد. 

جدول نرخ ارز و سكه در بازار )قيمت ها به تومان( 

 سه شنبه  دوشنبه     يك شنبه    شنبه         نوع سكه و ارز                              

1512500151980015245001531000سكه تمام بهار آزادی طرح جديد

1464500146900014745001486000سكه تمام بهار آزادی طرح قديم

738500744500754500758500نيم سكه

440500444000450000452000ربع سكه

292000295000297500299000سكه گرمی

146090147750148330148300هر گرم طالی 18 عيار

4675476547504672دالر

5913599462206074يورو

6708675768026733پوند
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5 بورس و فرابورس
بلوك بيمه آسيا معامله نشد

 معاون بورس تهران گفت: بلوك ۴.۱۸درصدي بيمه 
آسيا هم به دليل عدم تاييد صالحيت دو متقاضي خريد 
معامله نشد. به گزارش بورس پرس علي صحرايي درباره 
عرضه بلوك ۴.۱۸درصدي بيمه آس��يا اظهار داش��ت: 
اين بلوك شامل بيش از ۴33ميليون و 397 سهم بود 
كه به قيمت پايه هر س��هم ۱92 تومان توسط سازمان 
خصوصي سازي و به وكالت از دولت آماده واگذاري بود 
اما به دليل ع��دم تاييد صالحيت دو متقاضي حقوقي 
معامل��ه نش��د. وي ادامه داد: يك��ي از اين دو متقاضي 
نمي توانست شرط مهم مالكيت مستقيم يا غيرمستقيم 
20درصدي در س��هامداري شركت هاي بيمه را رعايت 
كن��د. متقاضي دوم هم با وجود اعالم كارگزار مبني بر 
داش��تن تمكن مالي، صورت مالي براي ارائه نداشت تا 
مش��خص ش��ود آيا تمكن مالي دارد يا خير؟ بنابراين 
معامله يي براي اين بلوك هم نش��د. به گفته صحرايي 
اين دو متقاضي روز سه ش��نبه جدا از سه متقاضي روز 

دوشنبه براي خريد بلوك بيمه البرز بودند. 

 لغو واگذاري هاي ردديوني
بر اساس مصوبه مجلس

بر اساس قانون اصالح موادي از قانون سياست هاي 
كلي اصل ۴۴، تس��ويه، تهاتر و تاديه بدهي هاي قانوني 
دولت ب��ه نهادهاي عمومي غيردولتي و ش��ركت هاي 
وابس��ته به بانك هاي دولتي از طريق واگذاري س��هام 
بنگاه ها، اموال و دارايي هاي دولت و شركت هاي دولتي 
ممنوع است. به گزارش تسنيم سازمان خصوصي سازي 
اعالم كرد: با شروع به كار دولت يازدهم سهم خصولتي ها 
از واگذاري هاي دولت كاهش يافت و ردديون دولت به 
طلبكاران حقيقي و حقوقي به عنوان بزرگ ترين آسيب 
واگذاري ها نيز تعطيل شد و به عبارت بهتر با همكاري 
مجلس از ابتداي س��ال 93 كل ردديون ممنوع ش��ده 
است. البته تنها واگذاري ردديوني دولت يازدهم مربوط 
به صندوق بازنشستگي فوالد است كه مصوبه آن مربوط 
به دولت دهم بوده و به دليل نيمه كاره بودن با تصويب 
مجلس در دولت يازدهم تكميل ش��د و پايان يافت. بر 
اين اساس بايد گفت متاسفانه برخي منتقدان كماكان 
در فضاي سال هاي پيش از دولت يازدهم به سر مي برند. 
اين در حالي است كه درب ردديون دولت ۴ سال است 
كه بسته شده و ديگر واگذاري سهام دولتي از اين طريق 
ابدا صورت نمي گيرد. بنابراين بر اساس مصوبه مزبور نه 
تنها واگذاري سهام شركت هاي دولتي در قالب ردديون 
دولت به دستگاه هاي طلبكار ممنوع است بلكه مطابق 
اين مصوبه ده ها مصوبات دولت نهم و دهم در خصوص 

ردديون ملغي شده است. 

 صورت هاي مالي توسعه صنايع بهشهر: شركت 
توسعه صنايع بهشهر اطالعات و صورت هاي مالي 3ماهه 
س��وم س��ال مالي 96 را حسابرسي نش��ده و با سرمايه 
مع��ادل ۸هزار و 250ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين 
اساس، شركت با انتشار صورت هاي مالي 9ماهه منتهي 
به 30 آذرماه 96 اعالم كرد در دوره 3ماهه س��وم سال 
مالي جاري مبلغ 293ميليارد و 3۱ميليون ريال س��ود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 36 ريال سود به 
ازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايسه با دوره مشابه 
سال مالي قبل معادل 3۸درصد رشد داشت. همچنين 
»وبش��هر« در دوره 9ماهه مش��ابه سال مالي قبل مبلغ 
26ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرده بود. به سود 
خالص اين دوره س��ود انباشته ابتداي سال افزوده شد و 
در نهايت مبلغ يك ه��زار و 52۸ميليارد و 27۴ميليون 
ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 انتشار عملكرد سال 97 »پترول«: شركت گروه 
پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان اطالعات و صورت هاي 
مالي 6ماهه منتهي به 30 آبان ماه 96 را حسابرسي شده 
و با س��رمايه معادل 20هزار ميليارد ريال منتش��ر كرد. 
همچنين شركت با انتشار صورت هاي مالي نيمه نخست 
س��ال مالي 97 خود اعالم كرد در دوره 6ماهه ياد شده 
مبلغ ۱۸0ميلي��ارد و 3۸۴ ميليون ريال س��ود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 9 ريال سود به ازاي هر 
سهم محقق كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي 
قبل روند رو به رشدي داشت. افزون بر اين »پترول« در 
6ماهه نخست سال مالي قبل مبلغ 2ريال زيان به ازاي 
هر س��هم محقق كرده بود. بر اين اساس به سود خالص 
اين دوره سود انباشته ابتداي سال افزوده شد و در نهايت 
مبلغ ۴هزار و 65ميليارد و 39ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 افزاي�ش عملك�رد قن�د هكمتان: ش��ركت قند 
هكمتان اطالعات و صورت هاي مالي 3ماهه منتهي به 
30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه معادل 
273 ميليارد و 600ميليون ريال منتشر كرد. همچنين 
شركت با انتش��ار صورت هاي مالي 3ماهه نخست سال 
مالي 97 خود اعالم كرد در دوره 3ماهه ياد ش��ده مبلغ 
۴7ميليارد و 77۴ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ ۱7۴ريال س��ود به ازاي هر سهم 
محقق كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل 
معادل ۱۱0درصد رشد داشت. بر اين اساس، »قهكمت« 
در 3ماهه نخست سال مالي قبل مبلغ ۸3ريال سود به 
ازاي هر س��هم محقق كرده بود. افزون بر اين به س��ود 
خالص اين دوره س��ود انباش��ته ابتداي سال افزوده شد 
و در نهايت مبلغ 30 ميليارد و 376ميليون ريال س��ود 
انباش��ته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور 
ش��د. اين شركت داليل تغييرات واقعي دوره منتهي به 
30 آذرماه 96را حسابرسي نشده نسبت به اطالعيه قبلي 
منتش��ر كرد. همچنين قابل توج��ه اينكه بهاي فروش 
هركيلو شكرچغندري به مبلغ 29هزار ريال به تفكيك 
به مبلغ 27هزار و 220ريال بابت قيمت فروش در بازار و 
مبلغ يك هزار و 7۸0ريال بابت مابه التفاوت هر كيلوگرم 
شكر چغندري از سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان تعيين شده است. همچنين سود هر سهم 
با احتساب مابه التفاوت شكرچغندري توليدي از قرار هر 
كيلوگرم يك ه��زار و 7۸0ريال و افزايش جذب چغندر 
نسبت به پيش بيني اوليه به مقدار ۴20هزار تن به مقدار 
50 هزار تن كه با احتساب جذب چغندر در شهريورماه 
سال 97 به مقدار 25هزار تن جمعا ۴95هزار تن، با نرخ 
فروش تفاله خشك، ترومالس به ترتيب 3هزار و 500، 
يك هزار و 200، و ۸ هزار و 500ريال و تفاله و قند سهم 
چغندركاران از قرار هر كيلوگرم به ترتيب20 و 500ريال  

محاسبه شده است. 

كف بازار

روي خط شركت ها

شاخص كل قرمز پوش شد

ورود شاخص به كانال 97هزار واحدي
گروه بورس 

در جريان معامالت روز گذش��ته بورس تهران 
ش��اخص كل ب��ا كاهش ۱06 واحدي همراه ش��د 
و ب��ه رقم 97 ه��زار و 927 واح��دي ريزش كرد. 
بر اين اس��اس، ش��اخص كل هم  وزن اما با كاهش 
33واحدي عدد ۱7 هزار و 57۸ واحد را به نمايش 
گذاش��ت. شاخص سهام آزاد ش��ناور نيز با كاهش 
۱3۱واحدي به رقم ۱0۴ هزار و 9۸3 واحد دست 
يافت. افزون بر اين، شاخص بازار اول اما در حالي 
ب��ا كاه��ش 35واحدي ب��ه رقم 69 ه��زار و ۴۱۸ 
 واحد دس��ت يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش

۴35 واح��دي عدد 209ه��زار و 2۸۴ واحد را به 
نمايش گذاشت. همچنين، براساس گزارش ديروز، 
معامالت سهام در نماد معامالتي شركت هاي فوالد 
مباركه با 9۴واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسيان 
با 53واحد و سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي با 
۱5واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر برآورد 

شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند.
در مقاب��ل معامالت س��هام در نم��اد معامالتي 
ب��ا و صنعت��ي چادرمل��و   ش��ركت هاي معدن��ي 

2۸ واحد، آس��ان پرداخت پرش��ين ب��ا 26 واحد 
و مل��ي صناي��ع مس اي��ران با 22 واح��د كاهش 
بيش��ترين تاثير منفي را در محاسبه اين نماگر به 
دوش كش��يدند. افزون بر اين، ارزش كل معامالت 
بورس تهران درحالي بيش از 377 ميليارد تومان 
نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن 
بيش از يك ميليارد و 595 ميليون س��هم و اوراق 
مالي قاب��ل معامله طي ۱66هزار و 203 نوبت داد 

و ستد بود. 

 پذيرش اوراق تسهيالت مسكن بانك ملي 
در سويي ديگر، فرابورس ايران طي اطالعيه يي 
از پذيرش اوراق تس��هيالت مسكن بانك ملي خبر 
 داد كه مبلغ تسهيالت قابل دريافت با هر ورقه از آن 
500 هزار تومان بوده و تاريخ انتش��ار آن پانزدهم 

 هر ماه است. بر اين اساس، مهلت معامله اين اوراق 
 2۴ ماه از تاريخ انتش��ار و مدت  اس��تفاده از آن نيز 
25 م��اه از تاريخ انتش��ار اس��ت، به اي��ن معنا كه 
دارن��دگان اوراق حت��ي ت��ا يك ماه پ��س از توقف 
نم��اد مرب��وط ب��ه آن اوراق در ب��ازار فرابورس با 

آنكه ام��كان خريد و فروش ندارن��د، اما مي توانند 
با اوراق در دس��ت خ��ود تس��هيالت مربوطه را از 
بانك ملي دريافت كنند. از س��وي ديگر خريداران 
و فروش��ندگان اوراق تس��هيالت مس��كن در روز 
ج��اري مبادل��ه بي��ش از ۸۱ ه��زار ورقه تس��ه به 

ارزش نزدي��ك ب��ه 5۸ ميليارد ري��ال را رقم زدند. 
به ط��ور كلي بازاره��اي 9گانه فراب��ورس ايران در 
سه ش��نبه هفدهم بهمن م��اه ميزب��ان نقل وانتقال 
بي��ش از 279ميليون ورقه به��ادار به ارزش افزون 
ب��ر 2 هزار و 2۸7 ميليارد ري��ال بودند. همچنين، 
اي��ن حجم از دادوس��تدها در ۴7هزار و 779نوبت 
معامالت��ي ص��ورت گرفت كه يك س��وم تعداد كل 
معامالت در بازارهاي اول و دوم دس��ت به دس��ت 
شد. بدين ترتيب معامله گران سهام در بازارهاي اول 
 و دوم طي ۱7 هزار و ۴05 نوبت معامالتي، بيش از

 62 ميليون س��هم را ب��ه ارزش 299 ميليارد ريال 
دس��ت به دس��ت كردند. افزون بر اي��ن، مبادالت 
س��هام در بازار پايه نيز به نقل وانتقال بيش از ۱92 
ميليون س��هم به ارزش بالغ بر 25۴ ميليارد ريال 
انجاميد. ازس��وي ديگ��ر رصد مب��ادالت اوراق در 
بازاره��اي اوراق با درآمد ثابت نش��ان مي دهد كه 
روز ج��اري معامله گران بالغ بر يك ميليون و 5۸0 
ه��زار ورق��ه را به ارزش بيش از ي��ك هزار و ۴00 
ميلي��ارد ريال در بازار اوراق با درآمد ثابت دس��ت 
به دس��ت كرده اند. نگاهي به جداول نمادها در روز 
ج��اري نيز نش��ان مي دهد كه در مي��ان نمادهاي 
فرابورس��ي بيش��ترين افزاي��ش و كاه��ش قيمتي 
به ترتي��ب مربوط به نماده��اي »اوان« و »فزرين« 
ب��وده و نماد »زش��گزا« نيز بيش��ترين بازديد را به 
خود اختصاص داده است. همچنين تاثيرگذارترين 
 نم��اد بر آيفكس نماد »مارون« ب��ود كه با بيش از
 3 واحد اثر منفي بر اين نماگر بيش��ترين نقش را 
در افت 5 واحدي آيفكس و درنهايت قرارگيري آن 

در ارتفاع ۱0۸6 واحدي ايفا كرد. 

مديرعامل ش��ركت تامين س��رمايه لوتوس پارس��يان با بيان 
اينكه در سال هاي گذشته، بازار سرمايه مسير خوبي را طي كرده 
و نهادها به بلوغ الزم رس��يده اند، گفت: در س��ال هاي آينده نقش 
اين بازار در كليت اقتصاد پررنگ خواهد بود. علي تيموري شندي 
گفت: خوش��بختانه هم دولت و هم شركت هاي بزرگ، به راحتي 
و ب��ا نرخ هاي خيلي خوب از بازار بده��ي تامين مالي مي كنند و 
اين نشان دهنده كارايي بازار اس��ت. وي افزود: باوجود آنكه امروز 
در تامين مالي هاي بزرگ از سيس��تم بانكي مجبوريد باالي 23-

22درص��د هزينه بپردازي��د، نرخ هاي تامين مال��ي از طريق بازار 
س��رمايه با همه هزينه هاي آن كمتر از ۱9-۱۸درصد اس��ت. اين 
كارش��ناس بازار سرمايه با اش��اره به اينكه بازار سرمايه دو شاخه 
كلي بازار بدهي و بازار نقدي دارد، گفت: خوش��بختانه بازار نقدي 
ب��ا توجه به روندي كه قيمت هاي جهاني طي مي كند و همچنين 
روند نزولي نرخ بهره -كه كم كم دارد در رقم هاي كمتر از 20درصد 
تثبيت مي شود-، روند مناسب و رو به رشدي دارد. تيموري شندي 
ادامه داد: تعديل نرخ دالر و واقعي ش��دن قيمت ها كمك خواهد 
كرد كه ما حتي رشد قيمت هاي مطلوب تر را در سال بعد نيز شاهد 
باشيم. به گزارش س��نا، مديرعامل شركت تامين سرمايه لوتوس 
پارسيان در عين حال اظهار داشت: هم اكنون در انتهاي سال قرار 
داريم، در برخي نهادها و مجموعه ها و هلدينگ هاي بزرگ مقداري 
مشكل نقدينگي و فشار فروش وجود دارد كه اين مساله، روند رشد 
قيمت ها را ممكن است دچار مشكل كند ولي به نظر مي رسد بعد 

از عيد نوروز، باز آن طراوت و رشد ماليم بازار را خواهيم داشت. اين 
كارشناس بازار سرمايه در ادامه اين گفت وگو به بازار بدهي اشاره 
كرد و گفت: در حوزه بازار بدهي هم خوش��بختانه طي سال هاي 
گذش��ته ش��اهد روند خوبي بوديم، به طوري كه بازار نقش اصلي 

خود را ايفا مي كند. 
تيمور شندي افزود: خوشبختانه با مصوبات و تصميمات جديد 
سازمان بورس و اوراق بهادار، اگر اوراق خارج از بورس هم كه پيش 
از اين معامله مي ش��د و نرخ هاي تنزيل آن مناسب نبود، پذيرش 
شوند يك بازار خوب و كاراي بدهي خواهيم داشت. وي ادامه داد: 
همچنين وضعيتي كه صندوق هاي با درآمد ثابت دارند، بسيار به 
عمق يافتن بازار بدهي كمك كرده اس��ت. به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه، االن خوشبختانه هم دولت و هم شركت هاي بزرگ، 
به راحتي و با نرخ هاي خيلي خوب دارند از بازار بدهي تامين مالي 
مي كنند و اين نش��ان دهنده كارايي بازار است. مديرعامل شركت 
تامين سرمايه لوتوس پارسيان گفت: طي سال هاي گذشته، بازار 
مس��ير خوبي را طي كرده و نهادها به بلوغ الزم رس��يده اند و اين 
نويد را مي دهد كه در سال هاي آينده نقش بازار سرمايه در كليت 
اقتصاد نقش پررنگ تري باشد. تيموري شندي در پايان همچنين 
اظهار داشت: به نظر مي رسد با مشكالتي كه نظام بانكي دارد، بازار 
س��رمايه اين پتانسيل را داشته باشد كه بخشي از اين مشكالت و 

باري را كه در اقتصاد ناشي از نظام پولي است به دوش بكشد. 

نقش صندوق هاي با درآمد در عمق دهي به بازار سرمايه
ريي��س اداره نهادهاي نوين مالي فراب��ورس جزئيات فعاليت 
صندوق جس��ورانه در فرابورس را اعالم كرد. حسين نظام دوست 
بيان كرد: براي رويداد فين استارز 20۱۸ كه اوايل سال 97 برگزار 
خواهد ش��د تا چند هفته آينده فراخواني خواهيم داش��ت كه در 
اصل اعالم عمومي براي ثبت نام و ش��ركت در رويداد است كه در 
اين فراخوان چالش هايي مطرح مي شود و تيم هايي كه در حل آنها 
موفق شوند، معرفي خواهند ش��د. اين مقام رسمي با بيان اينكه 
رويداد فين استارز در اصل جايگاهي براي ارتباط اركان زيست بوم 
نوآوري و كارآفريني است، گفت: اعضاي اين رويداد شامل بخشي 
از سرمايه پذيران مانند استارت آپ ها و صاحبان ايده و شركت هاي 
نوپا و دانش بنيان هاس��ت و بخش ديگر نيز سرمايه گذاران هستند 
كه ش��امل وي سي ها و شتاب دهنده ها و سرمايه گذاران حقيقي و 
حقوقي و همچنين فرشتگان كس��ب وكار مي شوند. به گفته وي 
سمت ديگر هم حاميان جريان كارآفريني و نوآوري، مانند سازمان 
ب��ورس، بانك مركزي، معاونت علمي و فناوري، دانش��گاه ها و در 
كل منابع مالي دولتي و خصوصي هس��تند. بخشي هم مشاوران 
س��رمايه گذاري و مربيان و منتورها خواهند بود. فين اس��تارز در 
قالب يك پلتفرم اين شبكه را براي استارت آپ ها و كسب وكارهاي 
حوزه فناوري مالي جمع آوري مي كند. رييس اداره نهادهاي نوين 
مالي فرابورس از آخرين وضعيت ش��ركت هاي فرابورسي خبر داد 
 و گفت كه در حوزه صندوق هاي س��رمايه گذاري جسورانه، امسال 
3 صندوق جس��ورانه در فرابورس تاس��يس شده به اين معني كه 

پذيرش و درج شده اند. صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه رويش 
لوتوس، يكم آرمان آتي و توسعه فناوري آرماني، به ترتيب هر كدام 

50، ۱0 و 60ميليارد تومان وارد اين حوزه كرده اند. 
وي با اشاره به اينكه طبق آخرين اخبار، صندوق سرمايه گذاري 
جسورانه رويش لوتوس پارسيان 7 قرارداد بسته كه مهم ترين  آنها 
ش��يپور و بيمه  بازار است، افزود: صندوق سرمايه گذاري جسورانه 
يك��م آرم��ان آتي 3 ق��رارداد و صندوق س��رمايه گذاري توس��عه 
فناوري در ش��رف بس��تن يك قرارداد است. 9 صندوق هم مجوز 
موافقت اصولي تاس��يس گرفته اند ولي هنوز تاسيس نشده اند كه 
درصدد تاس��يس آنها هس��تيم. تعدادي نيز درخواس��ت دريافت 
موافق��ت اصولي دارند ك��ه در حال انجام روند مربوطه هس��تند. 
ب��ه گفته نظام دوس��ت، اين خبر مهمي اس��ت كه وي س��ي هايي 
 ك��ه بع��د از س��ال 95 آغ��از ب��ه كار كرده ان��د، طي يك س��ال، 
در رابطه با س��رمايه گذاري استارت آپ ها موفق بوده اند؛ همان طور 
ك��ه نش��ان دادند، حوزه را كامال بررس��ي مي كنن��د و با خيلي از 
اس��تارت آپ ها جلسه گذاشته و مش��غول بستن قرارداد هستند و 
اين منابع را كه تماما از بخش خصوصي تامين ش��ده اس��ت را به 
استارت آپ ها تزريق مي كنند. نظام دوست با بيان اينكه قطعا ما به 
كمك سياست گذاران و قانون گذاران براي رفع موانع موجود، مانند 
موانع مالياتي و ثبت شركت و حقوقي و مالكيت فكري نياز داريم، 
اضافه كرد: اينها موانعي اس��ت كه شركت ها معموال هنگام كار با 

آنها برخورد مي كنند.

جزئيات فعاليت صندوق هاي جسورانه در فرابورس

 عمده ترين دغدغه فعاالن بازار سرمايه، موضوع 
ريس��ك نكول يا عدم بازيافت مطالبات با توجه به 
س��امانه معامالتي اس��ت ك��ه در آن نقيصه وجود 
داشت. فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه با 
بيان مطلب فوق درباره تاثير اجراي فاز اول سامانه 
مديريت ريس��ك كه از اول بهمن ماه اجرايي شده 
است، گفت: پيش از طراحي اين سامانه بك آفيس 
و س��امانه آنالي��ن معامالت نامك ب��ه هم متصل 
نبودن��د اما هم اكن��ون با رعايت ش��رايط اعتباري 

گذش��ته كه هيچ الين اعتباري قطع نمي ش��ود و 
حتي ممكن است افزايش و كاهش هم پيدا نكند، 
امكان رديابي محاس��به حد اعتباري هر مش��تري 
به صورت آنالين و آن تايم ايجاد ش��ده است. وي 
ب��ا موفق خواندن اين اقدام جديد س��ازمان بورس 
گفت: در فاز اول مسلما ممكن است موانعي وجود 
داش��ته باشد يا قابليت هاي اجراي آن با مشكالتي 
همراه باشد اما مرحله به مرحله رفع نقص صورت 
مي گيرد و عملكرد آن بهتر مي شود. اين كارشناس 

بازار سرمايه خاطرنش��ان كرد: مهم ترين دستاورد 
اين س��امانه رفع دغدغه كارگزاران است كه تمام 
جزييات مش��تري در حوزه اعتب��ارات و معامالت 
آنه��ا در س��اير كارگزاري ه��ا را كامال مش��خص و 
تعيي��ن مي كند و اي��ن موضوع اق��دام مهمي در 
جه��ت كاهش ريس��ك اعتباري ش��بكه معامالت 
اس��ت. وي در ادامه بيان كرد: براساس اين سامانه 
معامله گ��ران ايس��تگاه هاي معامالت��ي همچنين 
معامله گ��ران معامالت برخط صرفا بر مبناي مانده 

حس��اب هاي مش��تري يا ميزان اعتباري كه براي 
آنها توس��ط مديران مشخص شده است، مي توانند 
فعاليت داشته باش��ند. به گزارش سنا، مديرعامل 
س��ابق كارگزاري بانك آينده اف��زود: امروزه يكي 
از مهم ترين مخاطراتي كه ش��ركت هاي كارگزاري 
با آن مواجه هس��تند، مربوط ب��ه عدم محدوديت 
معامله در ايستگاه هاي معامالتي است. اين موضوع 
مي تواند ريسك نامحدودي براي شركت ها داشته 
باشد. در واقع مديران شركت هاي كارگزاري زماني 
متوجه جزييات خريد و فروش ايس��تگاه هاي خود 
مي ش��وند كه معامالت به پايان رسيده است. اين 
فعال بازار س��رمايه افزود: اين س��امانه شرايطي را 

فراهم مي كند كه مديران قبل از معامله بر عملكرد 
ايس��تگاه ها نظ��ارت داش��ته و محدوديت هايي را 
ب��راي آن تعري��ف كنند. در اين صورت بس��ياري 
از سوءاس��تفاده ها از اين معامالت حذف مي شود. 
اين كارش��ناس بازار س��هام در ادامه بيان كرد: با 
ورود س��امانه مديري��ت ريس��ك معامالت)نامك( 
تمامي ايستگاه هاي معامالتي كه از نامك استفاده 
مي كنند همانند معامالت آنالين با محدوديت هايي 
مواجه مي شوند كه در پي آن تنها سفارشاتي قابل 
اجراس��ت كه منابع الزم از كارگزاري ها و حس��اب 
بانك ها تامين شده باشد كه اين يكي از مهم ترين 

مزاياي اين سامانه به شمار مي رود. 

كاهش ريسك اعتباري از كانال »نامك«

ديدگاه

گروه بورس  
روز سه ش��نبه عرضه اوليه س��هام »شوينده« در 
ش��ركت بورس تهران به عنوان پانصد و نوزدهمين 
شركت پذيرفته شده با حضور مديران بورس و ناشر 
اين سهام برگزار شد. بر اين اساس، ۱0درصد از سهام 
 مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر معادل

 ۱00 ميليون س��هام به تعداد 629 سهم و به شيوه 
ثبت سفارش با قيمت 273 تومان در داد و ستد  هاي 
روز گذشته كشف قيمت و معامله شد. گفتني است 
ب��ا عرضه اوليه اين ش��ركت در بورس تهران، تعداد 
شركت هاي فعال در بورس به 325 عدد رسيد و به 
ارزش بازار نيز افزوده ش��د. در همين رابطه، داراب 
وكيلي مديرعامل ش��ركت گ��روه مديريت صنعت 
شوينده، درباره تاثير افزايش نرخ ارز در روند فعاليت 
اين شركت به »تعادل« گفت: گروهي تحت عنوان 
گروه مديريت رس��يك در راس��تاي كنترل افزايش 
نرخ ارز ايجاد شده است. در عين حال، اغلب فعاليت 
ش��ركت در حوزه صادرات صورت مي گيرد. وي در 
پاسخ به س��وال ديگري مبني بر تاثير تحريم ها در 
روند فعاليت ش��ركت نيز اظهار داش��ت: شركت در 
شرايط تحريم به فعاليت صادراتي خود در بازار  هاي 
هدف كه كشور هاي اطراف را شامل مي شود، ادامه 
داده اس��ت. وكيلي بيان كرد: در اين حوزه تا كنون 
مش��كلي ايجاد نشده است و پيش بيني مي شود كه 
اين روند ادامه دار باش��د. مديرعامل ش��ركت گروه 
مديريت صنعت ش��وينده در ادامه اذعان داش��ت: 
كاال  ها به نرخ ارز روز كش��ور هدف صادر مي شوند. 

در اي��ن بين، برخي صادركنندگان به ريال صادرات 
خ��ود را انج��ام مي دهن��د، اين در حالي اس��ت كه 
چنين روندي در سياس��ت هاي ش��ركت نيس��ت و 
صادرات فقط به نرخ ارز رايج كش��ور هدف صورت 
مي گيرد تا تغييرات نرخ ارز كمترين تاثير را در روند 
فعاليت شركت ايجاد كند. وكيلي در پاسخ به سوال 
ديگر »تع��ادل« درخصوص نام كش��ور  هاي هدف 
در ح��وزه صادرات نيز بيان كرد: منطقه اوراس��يا، 
روسيه، بالروس، گرجستان، قزاقستان، آذربايجان، 
ازبكس��تان، ارمنستان، قرقيزستان و در كشور هاي 
حوزه خليج، عراق و افغانستان و پاكستان صادرات 
ص��ورت مي گيرد. در اين بين براي مناطق عمان و 
حوزه آفريقا در حال پيگي��ري ايجاد روند فعاليت 
و توسعه هستيم. همچنين، جعفري مشاور عرضه 
اوليه اين شركت بيان كرد: نوسانات ارزي تداخلي 
در فعاليت ه��اي ش��ركت ندارد، باتوج��ه به اينكه 
بخش قابل توجه و ح��دود 23درصد از محصوالت 
ش��وينده صادر مي ش��ود، نيازهاي ارزي به خوبي 

جبران مي شود. 

»NAV« قيمت گذاري براساس 
حس��يني مقدم معاون ش��ركت ب��ورس تهران 
با اش��اره ب��ه برنامه هاي بورس ب��راي عرضه اوليه 
س��هام ش��ركت هاي خصوصي نيز اذعان داش��ت: 
گروه مديريت صنعت ش��وينده با كيفيت شفافيت 
بااليي به بازار سهام معرفي شده است. اين درحالي 
اس��ت كه اغل��ب ش��ركت هاي تابعه اين ش��ركت 

سرمايه گذاري روي تابلو بورس تهران حضور دارند 
و جزو ش��فاف ترين ش��ركت ها و كم حاش��يه ترين 
سهم هاي بازار سهام تا به امروز بوده اند. وي افزود: 
مطالب��ه بورس و فعاالن بازار س��رمايه از ناش��ران 
ش��ركت هاي جدي��د هم��واره تداوم ش��فافيت در 
اطالعات و همچنين بهبود و نقدش��وندگي س��هام 
در بازار اس��ت. اين مقام مسوول با اشاره به حضور 
شركت هاي گلتاش، س��اينا و پاكسان در بورس و 
فرابورس به عنوان ش��ركت هاي تابعه »ش��وينده« 
عنوان ك��رد: تا قب��ل از آماده س��ازي عرضه اوليه 
سهام »ش��وينده« تالش ش��د تا همه شركت هاي 
اي��ن گ��روه ازجمله ش��ركت هاي غيربورس��ي نيز 
صورت هاي مالي خود را در راستاي ايجاد شفافيت 
مالي به بازار اعالم كنند. بر همين اس��اس فرآيند 
قيمت گذاري اين ش��ركت متفاوت از ساير سهم ها 
 »NAV« بوده و براس��اس ارزش خالص دارايي ها
ارزش گذاري ش��ده اس��ت. حس��يني مقدم بر لزوم 
بهبود نقدشوندگي سهام در گروه »شوينده« تاكيد 
كرد و گفت: موضوع بازارگرداني سهام بايد به طور 
جدي پيگيري ش��ده تا عالوه ب��ر ايجاد جذابيت و 

رونق مانع از دستكاري قيمت در بازار شود. 

 شركتي صادرات محور
در س��ويي ديگ��ر، داراب وكيل��ي مديرعام��ل 
ش��ركت گروه مديري��ت صنعت ش��وينده، با بيان 
اينكه اين شركت در سال ۸3 تاسيس و هم اكنون 
از س��رمايه يكصد ميليارد توماني برخوردار است، 

گفت: اين ش��ركت در حوزه محصوالت ش��وينده 
ج��زو برندهاي برت��ر بوده به طوري ك��ه در زمينه 
صابون، خميردندان و ش��امپو از برندهاي اول و در 
زمينه مايعات دستشويي جزو برندهاي دوم است. 
مديرعامل ش��وينده بيان ك��رد: توليد محصوالت 
صنعتي، دسترس��ي آس��ان به حم��ل و نقل ريلي، 
آزمايش��گاه هاي پيش��رفته و س��خت افزار نوين از 
مزيت هاي اين ش��ركت در ميان شركت هاي همتا 

به شمار مي رود. 
وي درخص��وص فرآيند عرضه اوليه ش��وينده 
عنوان ك��رد: باتوجه ب��ه ارزش گذاري اين س��هم 
براس��اس NAV س��قف مظنه قيم��ت در عرضه 
اوليه روز سه ش��نبه حدود 60درصد ارزش خالص 
دارايي هاي ش��ركت تعيين شده اس��ت و به هيچ 
عنوان قابل مقايس��ه با نحوه كش��ف قيمت سهام 

»بركت« نيست.

به گفته وي، س��ود هر سهم بعد از كسر ماليات 
»ش��وينده« براي س��ال مالي 96 مبلغ 693ريال 
پيش بيني ش��ده و از اين رقم مع��ادل ۴۱5 ريال 
سود نقدي به ازاي هر سهم براي تقسيم در مجمع 
س��هامداران پيش��نهاد خواهد شد. وي درخصوص 
پاكس��ان ايروان بيان كرد: پاكسان ايروان به داليل 
وضعي��ت خاص اقتصادي در س��ال 20۱۴ فعاليت 
خود را متوق��ف كرد. هم اكنون با مذاكرات صورت 
گرفته اين ش��ركت در حال راه اندازي مجدد است. 
يكي از مزيت هاي پاكسان ايروان معافيت از هزينه 
گمركي اس��ت. ظرفيت توليد اين ش��ركت 7 هزار 
و 700تن در س��ال اس��ت. وي اف��زود: در زمينه 
بازارگرداني س��هم، صندوق بازارگرداني اختصاصي 
بهشهر حضور مستمر دارد، همچنين در مجموعه 
از  قابل توجه��ي  و حماي��ت  بازارگردان��ي  وصن��ا 

سهم هاي بهشهر صورت مي گيرد. 

مديرعامل شركت گروه مديريت صنعت شوينده در پاسخ به »تعادل« عنوان كرد

صادرات به نرخ ارز كشور هاي هدف
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فرار سپرده از بانك ها با كاهش 
دستوري نرخ سود بانكي

بهمن عشقي، دبيركل اتاق بازرگاني تهران اظهار 
كرد: كاهش دس��توري نرخ س��ود بانك��ي باعث فرار 
سپرده از بانك ها مي شود زيرا بانك ها ديگر نمي توانند 
به��ره مورد انتظار س��پرده گذاران را بپردازند. وي در 
ادام��ه افزود: از طرف ديگ��ر پول هايي كه در بانك ها 
باقي مي مان��د، تاثي��ري در رونق اقتص��ادي جامعه 
نخواهد گذاش��ت زيرا يك رابطه يك طرفه بين بانك 
و بازار برقرار ش��ده اس��ت. به اين معنا كه بانك تنها 
جاذب منابع از س��پرده گذاران ش��ده و در زمان الزم 

نمي تواند منابع مورد نياز را به آنها پرداخت كند. 
اين كارشناس اقتصادي اذعان كرد: مساله دوم اين 
اس��ت كه وقتي سيستم بانكي، نرخ سود خود را پايين 
مي آورد به موازات آن بي اعتمادي نسبت به اين سيستم 
در بين سرمايه گذاران ايجاد مي شود و فعاالن اقتصادي 
بازارهاي سهل الوصول و با قدرت نقدشوندگي باال مانند 
بازار طال و ارز را مورد نظر خود قرار دهند. وي ادامه داد: 
در نتيجه در بازارهايي همچون طال و ارز، س��فته بازي 
كاذبي ب��ه وجود آمده و در مرحله بعد نيز اين س��يل 

كاذب وارد بازار مسكن مي شود. 
عشقي در تشريح بيش��تر كندي ورود سرمايه به 
س��مت بازار مس��كن يادآور ش��د: از آنجا كه مسكن 
داراي ضريب نقدش��وندگي كمتري نسبت به طال و 
ارز است در مرحله آخر ورود سرمايه هاي كاذب قرار 
دارد و تغييرات اندك كنوني در بازار مس��كن تنها به 
دلي��ل افزايش قيمت نهاده هاي اوليه اس��ت. وي در 
پايان با اش��اره به خاصيت نقد ش��وندگي باالي دالر 
اب��راز نگراني كرد و گفت: ادام��ه روند كنوني موجب 
افزاي��ش ع��دم تمايل س��رمايه گذاران ب��ه نگهداري 
پول هايش��ان در داخل كش��ور ش��ده و امكان خروج 

نقدينگي را بيشتر مي كند. 

ركود، مانع افزايش قيمت 
فرش ماشيني

محمدهادي كماليان، رييس اتحاديه فروشندگان 
ف��رش ماش��يني و موكت درخص��وص وضعيت بازار 
اظهار كرد: برخي مس��ووالن و كارشناسان معتقدند؛ 
اگرچه در ماه هاي اخير نوسانات نرخ ارز موجب رونق 
نس��بي در بازار ش��د اما اين امر تنه��ا يك وضعيت 
حبابي در بازار خريد و فروش فرش ايجاد كرده است. 
وي ادامه داد: صنعت فرش ماشيني ظرفيت الزم 
را ب��راي توليد محصوالت با كيفيت، اش��تغال زايي و 
ارز آوري براساس سياست هاي اقتصادي مقاومتي را 
خواهد داشت به همين سبب نيازمند يك عزم راسخ 

و برنامه يي مدون است. 
اي��ن ريي��س اتحادي��ه ب��ا بي��ان اينك��ه حضور 
توليدكنندگان در نمايش��گاه هاي بين المللي س��بب 
يافتن بازار توسعه فعاليت هايشان خواهد شد، تصريح 
كرد: بخش زي��ادي از توليدكنندگان كه محصوالت 
با كيفيت درب��ازار عرضه مي كنند، ت��وان حضور در 
اين نمايش��گاه ها را ندارند؛ به همين علت دولت بايد 
امكانات��ي را ب��راي حضور توليدكنن��دگان در چنين 

موقعيت هايي ايجاد كند. 
كمالي��ان ادام��ه داد: حضور توليدكنن��دگان در 
نمايشگاه و بازارهاي بين المللي موجب رشد صادرات 
در صنعت فرش خواهد ش��د. ص��ادرات فرش هم در 
اين بخ��ش حدود 5 درصد اس��ت كه اگ��ر امكانات 
مناس��بي فراهم ش��ود اكثر توليدكنندگان به دنبال 

صادر كردن محصوالتشان خواهند بود. 
ريي��س اتحاديه فروش��ندگان فرش ماش��يني و 
موك��ت با اش��اره ب��ه اينكه ص��ادرات ف��رش از خأل 
مديريتي رنج مي برد، افزود: اكثر كش��ورهاي دنيا از 
شرايط مناس��بي براي صادرات فرش برخوردارند اما 
توليدكنندگان داخلي از آن ش��رايط بهره مند نبوده 
و ب��راي حضور محصوالتش��ان در بازارهاي جهاني با 

مشكالت زيادي مواجه هستند. 
وي با اشاره به اينكه حدود 2ماه تا بازار شب عيد 
باقي مانده و فصل فروش فرش ماشيني در نيمه دوم 
س��ال است، بيان كرد: محصوالت اين صنف مشمول 
قيمت گ��ذاري نمي ش��ود ب��ه همين س��بب قيمت 
فرش هاي موج��ود در بازار متاث��ر از ميزان عرضه و 
تقاض��ا خواهد بود. هم اكنون با توجه به مازاد توليد و 
رك��ود حاكم بر بازار پيش بيني افزايش قيمت اندكي 

دور از ذهن است. 

80 درصد كاغذ مورد نياز 
كشور وارداتي است

رييس اتحاديه فروش��ندگان كاغ��ذ و مقوا گفت: 
قيمت كاغذ تاثير مس��تقيم با ن��رخ ارز دارد چرا كه 
بيش از ۸۰ درصد كاالهاي اين صنف وارداتي است و 
در حال حاضر افزايش نرخ ارز باعث باال رفتن قيمت 
كاغذ شده است. سيدحس��ن ميرباقري مهرآبادي در 
گفت وگ��و با پايگاه اطالع رس��اني ات��اق اصناف ايران 
اف��زود: با افزايش ن��رخ ارز بازار دچار تنش ش��ده و 
ارتباط مس��تقيمي بين ب��ازار ارز و كاغذ وجود دارد. 
بيش از 2۰روز است كه سفارش كاالهاي ما در بندر 
شهيد رجايي متوقف شده و نامه نگاري هاي الزم هم 

صورت گرفته اما مساعدتي نشده است.
وي تصريح كرد: علت ماندن كاالها در گمرگ به 
توافق نرسيدن س��ازمان استاندارد با اداره گمرگ بر 
سر پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است؛ در صورتي 
كه طب��ق ماده 22 ان��واع كاغذ و چ��اپ و تحرير از 
دادن ارزش افزوده معاف هستند اما سازمان گمرك 
مي گويد كه س��ازمان اس��تاندارد اي��ن موضوع را به 
م��ا اعالم نك��رده و بي دليل كاالها ترخيص نش��ده و 
توليدكنن��دگان در روزهاي پاياني س��ال با مش��كل 
مواج��ه ش��ده اند. ميرباق��ري مهرآبادي اف��زود: نگه 
داش��تن بدون دلي��ل منطقي كااله��ا در بندر باعث 
مي شود هزينه انبارداري و تاخير ديركرد كاال و ديگر 
هزينه ها به آن تحميل ش��ود و تحميل اين هزينه ها 
ب��ه كاال چيزي ج��ز افزايش قيم��ت آن را به همراه 

نخواهد داشت.
رييس اتحاديه فروش��ندگان كاغ��ذ و مقوا اظهار 
كرد: عمده كاغذ مورد مصرف در كشور خارجي است 
و كاغ��ذ داخلي كف��اف نيازها را نمي ده��د؛ از طرفي 
سابقه سال هاي اخير نشان داده، افزايش ظرفيت هاي 
تولي��د داخل��ي ني��ز حت��ي در ص��ورت وارد كردن 
تكنولوژي ه��اي روز دني��ا به دلي��ل محدوديت  منابع 
اوليه، چندان عملي نيست؛ بنابر اين باال بردن تعرفه 
واردات كاغ��ذ، حمايت از كاغذ داخلي نيس��ت؛ بلكه 
تنها باعث ايجاد تورم در بازار كاغذ وارداتي مي شود. 

اخبار

نياز به تغيير قوانين فضاي كسب و كار پيش از دير شدن

اتمسفر كسب و كار ايران و چالش كسب و كارهاي نوين
بحث كسب و كارهاي نوين و تغييراتي كه در جهان 
به خاطر آن در حال شكل گرفتن است تنها محدود به 
ايران نيست. در بسياري از كشورهاي جهان اين بحث 
مطرح اس��ت و حتي ICC يا اتاق بازرگاني بين المللي 
در اين خصوص دستور العمل هايي را داده است. اما در 
بعضي از كش��ورها مانند ايران قوانين بسيار قديمي تر 
از آن اس��ت ك��ه حتي ت��ا حدي پذيراي اين ش��رايط 
جديد باشد. اصول قانون تجارت ايران براي حدود ۸۰ 
س��ال قبل است كه از قوانيني متعلق به يك قرن قبل 
الگو برداري ش��ده اس��ت. در قوانين ديگر نيز شرايط تا 
حدي به همين شكل اس��ت. حتي در قانون جديدي 
مانند قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار كه هنوز 
هم به گواهي مركز پژوهش هاي مجلس بخش مهمي 
از آن به درس��تي اجرايي نشده است بوي كهنه شدن 
و نديدن فضاي جديد كس��ب و كار كامال استش��مام 
مي شود. بخش هاي ديگر زيرساختي نيز آمادگي كافي 
در اي��ن زمينه را ندارند و اگ��ر امروز فكري به حال آن 

نشود در آينده با مشكالت جدي روبه رو خواهيم بود. 

 اتحاديه اروپا و پيشنهاد قوانين جديد
شرايطي كه فضاي جديد براي اقتصادها رقم زده است 
حتي اتحاديه اروپا را مجبور كرد به كش��ورهاي عضو خود 
تغيير بعضي قوانين مانند مساله اطالعات در ساختار جديد 
اقتصاد را پيش��نهاد كند. قواعد عموم��ي حفاظت از داده 
اتحاديه اروپا »EU GDPR«، بيس��ت و پنجم مي  سال 
جاري اجرايي خواهد ش��د. اين قواني��ن به دليل ارتباطات 
جهاني روي كس��ب و كارها با اندازه ه��اي متفاوت، كليه 
بخش ها و به طوركلي در همه جا تاثير خواهد گذاشت. اين 
تنها كسب و كار ها نيس��تند كه به استقبال اين تغييرات 
رفته اند، دولت هاي عضو اتحاديه اروپا نيز متعهد به بازسازي 
قوانين ملي ارزش��مند حفاظت از داده هاي خود شده اند تا 
اطمينان يابند كه همگام با تحوالت قدم برمي دارند. هرچه 
ب��ه تاريخ اجراي قوانين نزديك تر مي ش��ويم، بس��ياري از 
اعضاي اتحادي��ه اروپا آخرين تالش ها براي به روزرس��اني 
قوانين ملي خود را انجام مي دهند. سه دليل اهميت اجراي 
 هماهن��گ قواعد عموم��ي حفاظ��ت از داده اتحاديه اروپا 

EU GDPR« به شرح ذيل است: 
۱-بهب��ود بازار واح��د ديجيتال��ي: اجراي آس��ان و 
 هماهنگ قواع��د عمومي حفاظ��ت از داده اتحاديه اروپا

قواني��ن  نهاي��ي  »EU GDPR« در تحق��ق ه��دف 
پيشنهادشده -كه توسعه بازار واحد ديجيتالي در اتحاديه 

اروپا است -كمك مي كند. 
2-ترغيب به نوآوري و ايجاد مدل هاي جديد كس��ب 
و كار: قواع��د عموم��ي حفاظ��ت از داده اتحادي��ه اروپا 
»EU GDPR« در زمينه ه��اي ويژه مانن��د؛ داده هاي 
حوزه س��المت امكان معافيت قانون��ي محلي )تاخير در 

اجرايي كردن بخش هايي از قوانين( را فراهم كرده اس��ت. 
اما ب��دون هماهنگي در زمينه هاي كليدي مانند؛ تعريف 
اطالعات ش��خصي، كس��ب و كارها و به ويژه بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط )SMEs( امكان ادامه فعاليت بدون 
استفاده از خدمات گروه حقوقي جهت مواجهه با تناقضات 

را نخواهند داشت. 
۳-درياف��ت تخفيفات مطمئن قانون��ي و جريان هاي 
برون مرزي اطالعات: مكانيس��م هاي پيچيده مانند مراكز 
خريد و خدمات توسط كميس��يون اروپا معرفي شده ا ند 
تا به شفاف س��ازي و ساده س��ازي ملزومات پيچيده براي 
ش��ركت هاي جهاني كه به پردازش داده هاي دولت هاي 
عضو اتحاديه اروپا مي پردازد و موجب ايجاد عدم اطمينان 
حقوقي براي هر دو طرف ش��ركت ها و مردم مي ش��وند، 
كمك كنند. اين كار با هدف ايجاد مراكز خريد و خدمات 
براي ارائه تخفيفات مناس��ب و ترغي��ب به ايجاد قوانين 
غير بوروكراتيك انجام مي ش��ود. اين مساله به شدت مورد 
حمايت اتاق بازرگاني بين المللي ICC قرار گرفته است. 

 فضاي ايران آماده نيست
با تمام اين تفاسير فضاي قوانين ايران هنوز آماده 
پذيرش بس��ياري از بخش هاي اين كسب و كارهاي 

جدي��د به ويژه كس��ب و كارهاي ديجيتال نيس��ت. 
قانون تجارت الكترونيكي ايران در زماني نوشته شد 
كه هنوز بس��ياري از اين س��اختارها در جهان شكل 
نگرفت��ه بود. در عين حال ماهي��ت اين تكنولوژي ها 
به گونه يي است كه به سادگي از مرزها عبور مي كنند. 
به همين دليل در آينده يي نه چندان دور بحث هاي 
زيادي وجود خواهد داش��ت ك��ه در خأل قانون هيچ 

كس نمي تواند به آن پاسخ دهد. 
در ح��ال حاض��ر ب��ار نداش��تن قوانين م��دون را 
كارشناس��ان رسمي دادگس��تري ها و استدالل قضات 
گرفته اس��ت در حالي كه نياز به يك رويه واحد درباره 
مس��ائلي همچون بيت كوين، پرداخت هاي USSD و 

بسياري ديگر از مسائل وجود دارد. 
ام��ا نكت��ه ديگر آن اس��ت ك��ه مش��كل كمبود 
زيرس��اخت ها تنه��ا محدود ب��ه قوانين نيس��ت. در 
بخش هايي همچون نظام بانكي، مدل هاي پشتيباني 
بيمه ي��ي و بخش ه��اي ديگري خدماتي ني��ز نياز به 
زيرس��اخت وج��ود دارد. براي مث��ال در حال حاضر 
مش��كل بزرگ��ي وج��ود دارد؛ در زمين��ه خريدهاي 
اينترنتي فقط يكي دو فروش��گاه هس��تند كه وسايل 
معيوب را تعويض مي كنند و ديگر فروشگاه ها چنين 

امكاني را در اختيار مش��تريان خود قرار نمي دهند و 
خريداران اجناس آنها نمي توانند پيگير رس��يدگي به 
مشكلشان باشند. فرض كنيد خريدار در شهر ديگري 
باشد و هيچ دسترسي اي به فروشگاه اينترنتي نداشته 
باشد. در اين ميان مقصر بانك ها هستند كه سيستم 
Trust Account ندارند. سيستمي كه تا از رضايت 
خريدار مطمئن نشود، پول را به حساب فروشگاه واريز 
نكن��د و در واقع پول را تا اع��الم رضايت خريدار، نزد 
خود نگ��ه دارد. اتفاقي كه در تمام دنيا رخ مي دهد و 
فروش��گاه هاي اينترنتي تنها در اين صورت مي توانند 
پول ش��ان را پس از هر فروش از بانك دريافت كنند. 
وقتي بانك ها چنين زيرساختي را ندارند، خريدار هيچ 
اطميناني ندارد و ش��كايت كردن راه درستي نيست و 

پروسه زمان بري است. 
از طرفي براي راه اندازي فعاليت هاي اس��تارت آپي 
و گرفتن تس��هيالت از بانك، وثيقه الزم است. اگر فردا 
اين فعاليت به هر دليل با شكس��ت مواجه شد، جواني 
كه وارد اين حوزه ش��ده و از ابتدا با چك كارش را آغاز 
كرده، اگر موفق نشود بدهكار بانكي مي شود. چطور در 
حوزه كشاورزي بيمه حوادث غيرمترقبه تعريف شده اما 

براي فعاليت هاي استارتاپ چنين چيزي وجود ندارد؟

 روي ديگر سكه
از طرف ديگر مش��كل نداشتن زيرساخت ها تنها در 
خالها خود را نش��ان نمي دهد بلكه رشد استارت آپ ها 
را نيز نامتوازن مي كند. در ايران اس��تارت آپ ها تنها در 
بخش هايي از اقتصاد موفق شدند كه غول هاي اقتصادي 
كش��ور در آن بخش ها غائب بودند و اگر اين غيبت نبود، 
امكان پيش��رفت براي اس��تارت آپ ها وجود نداشت. از 
سوي ديگر زيرساخت هاي الزم براي نهادينه كردن شكل 
جديد كارآفريني در كش��ور ما فراهم نيست و حتي اين 
نقص را مي توان در كشورهاي اروپايي كه نسبت به امريكا 
پيش��رفت كمتري در كارآفريني فناورانه دارند مشاهده 
كرد. كش��ورهاي اروپايي به عقب مان��دن در كارآفريني 
فناورانه نسبت به اياالت متحده امريكا معترف اند به اين 
دليل كه در امريكا، نهادهاي حقوقي متناسب با كارآفريني 
فناورانه طوري شكل داده شده كه هزينه مبادله و معامله 
پايين آمده، درنتيجه ريس��ك پذيري افراد براي ورود به 
فضاي كسب وكار بيش��تر است. Venture Capital و 
شركت هاي سرمايه گذاري جسورانه در حوزه كارآفرينانه 
تركيبي از سرمايه گذاري فكري و فيزيكي است و دولت ها 

در اين زمينه كمتر سرمايه گذاري مي كنند. 

 نياز به اكوسيستم بومي
ح��ال  در  ايران��ي  اس��تارت آپ هاي  اكوسيس��تم 
شكل گيري است. اين اكوسيستم بدون دخالت دولت 
و نهادهاي ديگر و صرفا به صورت ابتكارات شركت ها و 
نوع روابط شكل گرفته است. اما مساله اين است كه آيا 
اين مدل مي تواند موفق باشد؟ بخشي از اين اكوسيستم 
كپي برداري از ش��رايطي است كه در خارج ايجاد شده 
و بخشي محصول قوانين، مقررات و زيرساخت هايي كه 
وجود ندارد. مسلما دسترسي به تلفن همراه هوشمند و 
اينترنت موجب شده كه تمام كاربران با استفاده از نرم 
افزارها و اپليكيشن هاي مختلف خو بگيرند و بسياري 
از كاره��اي روزان��ه خود را از طريق اين اپليكيش��ن ها 
انجام دهند. تمام اين موارد نشان مي دهد كه در ايران 
اتفاقات تازه يي رخ داده كه در گذشته چنين رخدادي 
س��ابقه نداش��ته اس��ت. در ايران اما عامل ديگري نيز 
وجود دارد كه موجب اس��تثنايي تر شدن شرايط براي 
رشد و پيشرفت شده است. خصوصيت و عامل طاليي 
اين اس��ت كه برندهاي قدرتمن��د خارجي- مخصوصا 
امريكايي- امكان ورود به ايران و توسعه و تسخير بازار 
را ندارند. بنابراين يك فرصت تاريخي براي كارآفرين ها، 
جوانان و صاحبان سرمايه كه در داخل ايران هستند به 
وجود آمده اس��ت. با وجود اين به نظر مي رس��د قبل از 
آنكه اصول اين اكوسيستم بر اساس شرايط حاكم شود 
بايد بر اساس ساختار اقتصاد ايران يك اكوسيستم بومي 

براي فضاي كسب و كارهاي نوين ايران ايجاد كرد.

رييس كميسيون صادرات خانه اقتصاد در گفت وگو با اگزيم 
نيوز با اش��اره به اينكه در ۱۰ ماه نخست سال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال قبل واردات با 22 درصد افزايش و صادرات با 
حدود ۳ درصد افت همراه بوده، اظهار داشت: با توجه به ميزان 
صادرات و واردات در اين مدت حدود 7 ميليارد و 2۰۰ ميليون 

دالر تراز تجاري كشور منفي شده است. 
فتح اهلل كرمانش��اهي در ادامه افزود: با توج��ه به اينكه رقم 
ص��ادرات در ۱۰ ماه س��ال جاري ۳5 ميلي��ارد و 6۰۰ ميليون 
دالر اعالم ش��ده اگر با همين روند تا پايان سال صادرات انجام 
ش��ود و به رقم حدو 42 ميليارد برسيم، باز هم نسبت به برنامه 
هدف گذاري ش��ده يعني 52 ميليارد دالر ح��دود ۱۰ ميليارد 
دالر كس��ري صادرات داريم كه اين نش��ان مي دهد حتي رقم 

هدف گذاري نيز محقق نمي شود. 
رييس كميس��يون ص��ادرات خانه اقتصاد ب��ا تصريح اينكه 
ص��ادرات غي��ر نفت��ي ب��راي دولتم��ردان در اولويت نيس��ت، 
خاطرنشان كرد: در بحث صادرات ظرفيت هاي كشور به درستي 
مورد ارزيابي قرار نگرفته براساس اصل اقتصاد مقاومتي قرار بود 
تكيه بر توليد و توس��عه صنعتي باش��د با نگاه رو به آينده و در 
تعامل با دنيا، اما متاسفانه وعده هاي مسووالن در حرف هايشان 
خالصه شده و در عمل پايبندي آنها به توسعه بازارهاي تجاري 

غير نفتي بسيار محدود است. 
كرمانش��اهي اف��زود: وقتي مي گوييم ص��ادرات با تنگناهاي 
فراواني روبرو اس��ت به اين معني است كه بايد نخستين دليل 
آن را در پيش نياز صادرات يعني توليد جس��ت وجو كرد كه به 
دليل عدم برنامه ريزي كالن و استراتژيك در همه شاخه ها اعم 
از صنعت، معدن، كش��اورزي و حتي بخش خدمات با مشكالت 
عديده يي روبروس��ت. ضم��ن اينكه نبود آمار ش��فاف كه روند 
جزييات كار را مشخص كرده و ناقط ضعف را نشان دهد نيز از 
ديگر عواملي است كه باعث افت روزافزون صنايع و چرخه هاي 

توليدي مي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه مسائل پولي و بانكي نيز در اخالل روند 
صادرات مزيد بر علت اس��ت گفت: براي درك بهتر اين موضوع 
بايد ارزش صادرات و ارزش پول ملي مورد س��نجش قرار گيرد 
زي��را ما به ن��رخ ارز مي گويم چاقوي دولب��ه وقتي دالر به عدد 
47۰۰ تومان رسيده ش��ايد در كوتاه مدت براي صادرات خوب 

باشد اما براي توليد داخلي و بحث واردات تراز منفي دارد. 
كرمانش��اهي اف��زود: از آنجايي كه تراز تج��اري ما منفي و 
واردات مان بيش از صادرات غيرنفتي اس��ت به همين دليل باال 
رفتن نرخ ارز هزينه هاي س��ر بار را باال برده و ش��رايط را براي 
رقاب��ت در بازارهاي تجاري س��خت مي كن��د و از آنجا كه براي 
توليد برنامه كالن و اس��تراتژيك نداري��م و متوليان امر در هر 
زمان بنابر س��ليقه و تفك��ر خود مس��ائل را مديريت مي كنند، 

بيشترين آسيب را بخش توليد و صنعت كشور متحمل مي شود. 
وي ب��ا بيان اينكه بحران هاي بس��ياري در مس��ير توس��عه 
صادرات وجود دارد به اقدام بانك مركزي در كاهش نرخ س��ود 
بانكي اش��اره كرد و گفت: اما نرخ س��ود تسهيالت همچنان باال 
است و در اين راستا توليد كننده توان پرداخت سود بانكي باالي 
2۰درصد را ندارد. بيمه و ماليات نيز از ديگر مباحث اس��ت كه 
در كنار هزينه هاي س��ر بار حم��ل و نقل اعم از هوايي، زميني، 
ريل��ي و دريايي موجب مي ش��ود توليد كنندگان توان پرداختن 
به موارد سرنوش��ت س��از و مهمي كه تاثير زيادي در بازاريابي 
تج��اري دارد را از دس��ت بدهند از جمله برند س��ازي، كيفيت 
بس��ته بندي، تنوع در توليد و... كه هر يك از موارد پيش گفته 

مي تواند در روند رشد توسعه صادرات اخالل به وجود آورند. 
 كرمانش��اهي با تاكيد بر اينكه عمده واردات ما به كاالهاي 
مصرفي خالصه مي ش��ود يادآورشد: اگر به پنج قلم اول واردات 
توجه كنيد مي بينيد كه قطعات اتومبيل، برنج، لوبياي س��ويا و 
ذرت دامي در راس هس��تند كه همگ��ي جزو كاالهاي مصرفي 
به ش��مار مي روند در حالي كه از نظر ما وارداتي خوب است كه 
كاالهاي سرمايه يي و واسطه يي را در بر بگيرد مانند مواد اوليه 
توليدات يا دس��تگاه ها وماشين آالت، كه در اين زمينه واردات 

ما بسيار بي برنامه عمل مي كند. 
از س��وي ديگر رييس كنفدراسيون صادرات با اعالم آمار 9 
ماهه صادرات و واردات كش��ور خب��ر از افزايش واردات در اين 
بازه زماني داده است. محمد الهوتي درگفت وگو با ايسنا ضمن 
اينك��ه معتقد اس��ت كه افزايش واردات ب��ه توليدات با كيفيت 
كمك كرده اس��ت خبر از افت 2. ۸ درصد صادرات را داده كه 
از جمل��ه مهم ترين داليل آن را عدم حمايت ها و عدم تخصيص 

مشوق هاي صادراتي صادركنندگان دانسته است. 
الهوت��ي با تاكيد بر اينكه افزايش واردات لزوما تاثر منفي بر 
اقتصاد ندارد يادآور ش��ده است كه ۸5 درصد كاالهاي وارداتي 
ش��امل كاالهاي واسطه يي و سرمايه يي مي ش��ود در حالي كه 
براس��اس اعالم گمرك ايران كاالهاي مصرفي در راس فهرست 

واردات هستند. 
رييس كنفدراسيون صادرات اعالم كرده است در اين مدت 
ب��ه دليل تحريم ها بيش��تر واردات از پنج كش��ور از جمله كره 
جنوبي و آلمان انجام ش��ده اما بيش��تر كااله��ا از چين و هند 

وارد شده است. 
وي قيمت تمام ش��ده كاالهاي ايراني را مانع رشد صادرات 
مي دان��د كه از جمله داليل آن به نرخ تس��هيالت گران قيمت، 
حمل و نقل و مساله نرخ ارز مرتبط است. ضمن اينكه در سال 
گذش��ته كمتر از ۱2 درص��د از ميزان بودجه يي كه قرار بود در 
اختيار صادركنندگان قرار گيرد، محقق ش��د و امسال هم هيچ 

مبلغي اختصاص پيدا نكرده است. 

رييس كميسيون صنعت اتاق تعاون از رشد 4 برابري توليد فوالد 
تعاوني ها پس از انقالب اس��المي ايران خبر داد و گفت: پيش بيني 
تولي��د 55 ميليون تن فوالد تا س��ال ۱4۰4 از افتخارات تعاوني ها 
پ��س از انقالب اس��ت. فاضل همامي، رييس كميس��يون صنعت و 
معدن اتاق تعاون ايران، با اشاره به افتخارات تعاوني ها پس از انقالب 
اسالمي ايران، اظهار داشت: قبل از انقالب اسالمي اگر تعاوني  وجود 

داش��ت بس��يار ضعيف و در س��طح محالت فعال بود اما با گذشت 
زمان اكنون تعاوني هاي دانش بنيان و فوالد بزرگي در س��طح دنيا 
فعال هستند كه موجب افتخار است.  وي افزود: صنعت فوالد پيش 
از انقالب اس��المي اي��ران كمتر از 5 ميليون تن توليد داش��ت در 
حالي كه امروز ش��اهد توليد بيش از ۱6ميليون تن فوالد در كشور 
هس��تيم و اين ميزان طبق برنامه ريزي و هدف گذاري انجام شده تا 

س��ال ۱4۰4 و چشم انداز توس��عه كشور به بيش از 55 ميليون تن 
برسد. مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي سراسري فوالد و معدن كشور 
معتقد اس��ت كه دولت پس از انقالب اسالمي از خدمات ارزشمند 
بخش تعاون اس��تفاده كرده است و بطور مصداقي اگر مثال بزنيم، 
توزيع سبد كاال و ساير خدمات رفاهي با استفاده از ظرفيت بخش 
تعاون ميسر و فراهم شد.  همامي با بيان اينكه تعاوني ها در مناطق 
زلزله زده و كمك رساني به مردم آسيب ديده خدمات زيادي ارائه 
مي كن��د، گفت: هم اكنون تامين نياز ف��والد از طريق بخش تعاون 

براي زلزله زدگان ارائه مي شود. 
به گ��زارش فارس، وي درباره ميزان ص��ادرات در تعاوني هاي 
فوالد پس از انقالب اس��المي، گف��ت: اكنون بيش از 2.۱ ميليون 

دالر صادرات فوالد در حال انجام است و اين ميزان در سال آينده 
ب��ه بيش از رق��م صادرات فعلي خواهد رس��يد.  اين فعال تعاوني  
ب��ا اعالم اين خب��ر كه تعداد تعاوني هاي كش��ور از ابتداي انقالب 
تاكنون 5۰ برابر شده است، گفت: قبل از پيروزي انقالب اسالمي 
۳ ه��زار و ۱۳ تعاوني با يك ميليون و 2۰۰ هزار نفر عضو در كل 
كش��ور داشته ايم كه كه هم اكنون ۱5۰ هزار تعاوني با 2۳ ميليون 
نف��ر عضو داريم كه از نظر تع��داد تعاوني 5۰ برابر و از نظر اعضاء 
2۰ برابر رشد داشته ايم.  همامي معتقد است، اقتصاد تعاوني نقش 
مهمي در توزيع عدالت، ثروت و ايجاد فرصت براي طيف وسيعي 
از توده مردم داش��ته كه منجر به حضور مردم در افزايش س��هم 

توليد و بهره وري مي شود.

رييس كميسيون صادرات خانه اقتصاد: 

صادرات با كسري ۱۰ ميليارد دالري از برنامه جا ماند

رييس كميسيون صنعت اتاق تعاون مطرح كرد 

تامين نياز فوالد از طريق بخش تعاون براي زلزله زدگان

بررسي هاي اتاق اصفهان نشان داد 

حمايت از سرمايه گذاران خرد از مسير اصالح قانون تجارت
 مس��ووليت بررس��ي ش��اخص حمايت از س��رمايه گذاران خرد به 
اتاق اصفهان تفويض ش��ده بود و مدي��ر دفتر مديريت راهبردي بهبود 
كسب وكار اتاق اصفهان، نتايج كسب شده در اين بررسي را تشريح كرد. 
اميرحسين زماني با اشاره به اينكه شاخص حمايت از سرمايه گذاران 
خرد، يكي از ۱۰ شاخصي است كه بانك جهاني در بررسي شاخص هاي 
كسب وكار 2۰۱۸ مدنظر قرار داده است، گفت: هدف اوليه اتاق اصفهان 
در مسووليتي كه به آن تفويض شد، ارائه يك تصوير كلي از وضعيت اين 
شاخص در ايران بوده و پس ازآن با ريشه يابي مسائلي كه منجر به اين 
جايگاه شده، پيشنهادهايي براي برطرف كردن موانع يا تقويت مزيت ها 
ارائه داده اس��ت.   مدير دفتر مديريت راهبردي بهبود كس��ب وكار اتاق 
اصفهان، اظهار كرد: در رتبه بندي جهاني ش��اخص كسب وكار 2۰۱۸، 
ايران با امتياز 56.4۸ از بين ۱9۰ كش��ور در رتبه ۱24 قرار گرفته اما 
در ش��اخص حمايت از سرمايه گذاران خرد، در همين گزارش با امتياز 

۳۳.۳۳ رتبه ۱7۰ را كسب كرده است. 
ب��ه گفته زماني، تحقيقات��ي كه بانك جهاني براي تهيه ش��اخص 
حمايت از س��رمايه گذاران خرد انجام مي دهد، در 22 گروه طبقه بندي 
مي شود كه در پژوهش اتاق ايران به جزييات آنها پرداخته شده است. 

بر اس��اس تحقيقات انجام شده از س��وي اتاق اصفهان، حمايت از 
س��رمايه گذاران خرد در ايران، در بخش ميزان شاخص افشا، نمره 7 از 
۱۰ را كسب كرده كه بهترين رتبه اخذ شده در بين ساير شاخص هاي 
مورد بررسي بوده است.  از سوي ديگر، در زيرشاخص ميزان مسووليت 
مدير، نمره 4 از ۱۰، در زيرش��اخص ميزان س��هولت دادخواست نمره 
۱ از ۱۰، در زيرش��اخص ميزان حقوق س��هامداران نم��ره ۳ از ۱۰، در 
زيرشاخص ميزان مالكيت و شاخص كنترل نمره ۳ از ۱۰، در زيرشاخص 

ميزان شاخص شفافيت شركت نمره 2 از ۱۰ كسب شده است. 
مدير دفتر مديريت راهبردي بهبود كسب وكار اتاق اصفهان، مي گويد 
در اين بررس��ي ها، ميانگين امتياز ايران با اس��تفاده از فرمول محاسبه 
امتيازي هر زير ش��اخص، رف��م ۳۳.۳۳ از ۱۰۰ خواهد بود كه ما را در 

رتبه ۱7۰ از ۱9۰ مي گذارد. 
بر اساس اين گزارش، رتبه ايران در شاخص حمايت از سرمايه گذاران 
خرد در دوره س��ال هاي 2۰۱4 تا 2۰۱۸، به ترتيب، ۱4۳، ۱49، ۱66، 
۱65 و ۱7۰ بوده كه كال با پيش بيني هاي انجام شده در سند چشم انداز 
2۰ ساله كشور مبني بر رسيدن ايران به جايگاه نخست در منطقه هيچ 
تطابقي ندارد چراكه اكنون قزاقس��تان در اين شاخص، به عنوان يكي 
از كشورهاي منطقه به رتبه س��وم جهاني رسيده و ۱64 رتبه باالتر از 
ايران ايستاده اس��ت.  در اين بررسي انجام اصالحاتي در قانون تجارت 
كش��ور براي بهبود جايگاه ايران در ش��اخص حمايت از سرمايه گذاران 
خرد، پيش��نهاد و تصريح شده اس��ت: اصالح مواد ۱29 و ۱۳۰ اليحه 
اصالحي قانون تجارت، همچنين اصالح مواد ۱29، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۳، 
۱42، ۱4۳ و 25۸ قانون تجارت و همچنين اصالح بندهاي دوم و سوم 
دستورالعمل الزامات افشاي اطالعات ناشران مي تواند منجر به افزايش 

امتياز ايران در شاخص حمايت از سرمايه گذاران خرد شود. 

طبق بررس��ي هاي انجام شده از س��وي اتاق اصفهان، چنانچه اين 
اصالحات انجام ش��ود، نمره ايران در شاخص حمايت از سرمايه گذاران 
خ��رد مي تواند از ۳۳.۳۳ به 5۱ برس��د و جايگاه جهان��ي ايران از ۱7۰ 
جهاني به 95 تغيير پيدا كند.  پس از ارائه گزارش بررس��ي ش��اخص 
حمايت از س��رمايه گذاران خرد از س��وي مدير دفتر مديريت راهبردي 
بهبود كس��ب وكار اتاق اصفهان، كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق 
ايران گفت: ما در س��ال جاري روي هدف و سياست بررسي شاخص ها 
تمركز كرده ايم و با اعتقاد به اينكه اتاق هاي استاني از نيروهاي كارشناس 

و آگاهي برخوردار هستند، انجام كارهاي پژوهشي را به آنها سپرديم. 
كاش��في ادامه داد: سياست كلي پارلمان بخش خصوصي اين بوده 
است كه از مسير بررسي شاخص هاي اقتصادي به ويژه در حوزه محيط 
كس��ب وكار، روي ش��اخص هاي اعالمي از سوي نهادهاي بين المللي از 
وضعيت اقتصاد ايران حساس��يت ايجاد كنيم و عزم متوليان امر براي 

بهبود اين شاخص ها را جزم كنيم. 
او با بيان اينكه ما اصل را بر اين مي گذاريم كه دولت و مجلس نيز 
دغدغ��ه بهبود وضعيت را دارند، تصريح كرد: حساس س��ازي روي اين 
شاخص ها مي تواند همه را براي بهبود كارها همراه كند به گونه يي كه هر 
يك از ما، خود را موظف بداند براي اصالح وضعيت موجود قدم بردارد. 
عضو هيات رييسه اتاق ايران گفت: اگر قرار باشد اقتصاد ايران روي 
ريل توسعه قرار بگيرد چاره يي جز استفاده از سرمايه خارجي و داخلي 
ندارد و اين در حالي است كه هر سرمايه گذاري قصد فعاليت در اقتصاد 
ايران را داش��ته باشد، در درجه اول وضعيت شاخص هاي اقتصادي و از 
جمله همين شاخص حمايت از سرمايه گذاران خرد را بررسي مي كند. 

كاش��في، تصويب قوانين مربوط به حوزه اقتصاد ايران، آن هم بدون 
توجه به قوانين مش��ابه آن در سطح جهان را يكي از عواملي خواند كه 
باعث شده ايران در رتبه بندي هاي جهاني و آزمون هايي كه براي تعيين 
رتبه انجام مي شود وضع مساعدي نداشته باشد ازاين رو توصيه كرد براي 
تصويب يا تنقيح قوانين مربوط به حوزه اقتصاد، نيم نگاهي نيز به قوانين 

مشابه در كشورهاي ديگر انجام شود. 
او درب��اره دلي��ل اهميت داش��تن وضعي��ت ش��اخص حمايت از 
سرمايه گذاران خرد در ايران، اظهار كرد: در چند سال گذشته طبقه يي 
نوظهور تحت عنوان خصولتي ها در اقتصاد ايران شكل گرفته كه اتفاقا 
بخش عمده خصوصي سازي ها هم نصيب آنها شد و سرنوشت بسياري از 
سهامداران و سرمايه گذاران خرد به نوعي با فعاليت اين طبقه گره خورده 
و بعضاً حقش��ان ضايع مي شود درحالي كه از نظر قانوني مجرايي براي 

رسيدگي به اين مساله وجود ندارد. 
كاشفي اظهار كرد: در اين وضعيت بايد براي بهبود وضعيت حمايت 
از اين افراد گام هايي برداش��ت كه بر اساس پيشنهادهاي ارائه شده در 
بررس��ي اتاق ايران، يكي از مهم تري��ن اين گام ها مي تواند اصالح قانون 
تجارت باشد اما ازآنجايي كه اين قانون، يك قانون مادر و حساس است، 
اين مهم باشد با بررسي كارشناسي و پس از مطالعه تجربه كشورهاي 

پيشرو انجام شود.
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7  جهان

 وضعيت فوق العاده در مالديو
در ادامه بحران سياسي

برلوسكني: مهاجران غيرقانوني را 
اخراج مي كنيم

 نگراني وكالي كاخ سفيد
از مصاحبه رابرت مولر با ترامپ

گروه جهان  
سيلويو برلوسكني، نخست وزير سابق پوپوليست ايتاليا كه حزبش بخت اول پيروزي 
در انتخاب��ات م��ارس را دارد گفت��ه اگر ائتالف تحت رهبري اش پيروز ش��ود ۶۰۰ هزار 
مهاج��ر غيرقانوني را از اين كش��ور اخراج مي كند.  به گ��زارش يورونيوز، ركورددار مقام 
نخست وزيري ايتاليا گفته بحران مهاجرت به مثابه »بمبي« در جامعه است كه هر لحظه 
 امكان انفجار آن وجود دارد. برلوس��كني رهبر حزب »به  پيش ايتاليا« گفته بيش��تر از

۶۰۰ هزار مهاجر غيرقانوني در اين كش��ور وجود دارد كه حق ماندن در خاك ايتاليا را 
ندارند پس نبايد در ايتاليا بمانند. در انتخابات ماه مارس آينده حزب »به  پيش ايتاليا« 
ايتالياي سيلويو برلوس��كني با حزب بزرگ افراطي ليگ شمال و حزب كوچك برادران 
ايتاليا ائتالف كرده اند. حال اين ميلياردر ۸۱ س��اله با متهم كردن مهاجران به اس��تفاده 
از اقدام��ات غيرقانون��ي و جرم و جنايت ب��راي امرار معاش گفته اس��ت:»اگر به قدرت 
برس��يم، اولويت مهم ما را حفظ امنيت خواهد بود. از نيروهاي پليس بيشتري استفاده 
مي كنيم و س��ربازان بيش��تري را در مرزهاي دريايي و زميني ايتاليا به كار مي گماريم. 
امروز ايتاليا قدرت خود در اروپا را از دست داده است، قدرتمان را دوباره پس از پيروزي 
بازمي گردانيم.« ايتاليا يكي از مهم ترين دروازه هاي ورودي مهاجراني است كه به  صورت 
غيرقانوني از ليبي و از طريق درياي مديترانه قصد س��فر به اروپا را دارند. تنها در س��ال 
گذشته ميالدي ۱۱۹هزار مهاجر غيرقانوني از درياي مديترانه وارد خاك ايتاليا شده اند. 
اكثر اين مهاجران از طرف ليبي كه پس از سرنگوني معمر قذافي به آشوب كشيده شد 
به ايتاليا رفته اند. احساس��ات مهاجرستيزي در ايتاليا به  ش��دت باال گرفته است. اخيرا 
يكي از اعضاي حزب افراطي ليگ ش��مال كه يكي از متحدان برلوس��كني در انتخابات 
پيش روس��ت با تيراندازي به س��وي مهاجران سياه پوست ۶ نفر از آنها را مجروح و روانه 
بيمارس��تان كرده است. سخنان برلوسكني مبني بر اخراج مهاجران درحالي ايراد شده 
كه وي كمتر از يك ماه پيش در ديدار با رهبران ايتاليا وعده داده بود در صورت پيروزي 
در انتخابات، سياست هاي س��خت گيرانه عليه مهاجران به  كار نخواهد گرفت. بازگشت 
برلوسكني، نخست وزير سابق جنجالي ايتاليا به دنياي سياست در شرايطي است كه او 

همچنان با اتهامات رسوايي اخالقي و فساد درگير است و نمي تواند نخست وزير شود. 

گروه جهان 
به دنبال رويارويي رييس جمهوري مالديو با مقامات قضايي، بحران سياسي اين كشور 
ابعادي گس��ترده پيدا كرده اس��ت. دولت مالديو براي دو هفته وضعيت اضطراري اعالم 

كرده و نيروهاي امنيتي دو قاضي بانفوذ و يكي از رهبران مخالف را بازداشت كرده اند. 
به گزارش دويچه وله، اعالم وضعيت فوق العاده توسط عبداهلل يامين رييس جمهوري 
مالديو، به مقامات اجازه مي دهد مخالفان را به آساني دستگير كنند. ساختمان پارلمان 
مالديو نيز پيش تر به كنترل ارتش در آمده و رييس جمهور اعالم كرده كه اين نهاد براي 

زماني نامحدود تعطيل خواهد بود. 
به اعتقاد مخالفان، اقدام رييس جمهور با هدف مقابله با رقيبان و مخالفان سياس��ي 
است. پنج شنبه گذشته )اول ژانويه( ديوان عالي مالديو برخي نمايندگان مخالف دولت 
را به ادامه كار پارلماني دعوت و مخالفت خود را با محاكمه محمد نشيد رييس جمهوري 
سابق مالديو، اعالم كرد. محمد نشيد رييس جمهوري قبلي مالديو كه به خاطر اتهامات 
وارده از سوي دولت اين كشور در تبعيد به سر مي برد نيز خواستار بركناري يامين شده 
است. مالديو پس از بركناري اجباري محمد نشيد در سال 2۰۱2 با بحران سياسي دست 
و پنجه نرم مي كند. متهم ش��دن نشيد به شركت در اقدامات تروريستي از سوي دولت 
مالديو، نوك پيكان انتقاد جهاني را متوجه يامين كرده اس��ت. اين اقدامات مي تواند به 
استيضاح عبداهلل يامين و حتي بركناري او منجر شود. منتقدان يامين او را به فساد، نقض 
حقوق بشر و سوء استفاده از خزانه عمومي اين كشور محبوب توريست هاي خارجي متهم 
مي كنند.  دادس��تان س��ابق مالديو در گفت وگو با الجزيره گفته بر اين باور است كه اين 
بن بست سياسي تا زماني ادامه خواهد داشت كه رييس جمهور استعفا كند. هاسنو سود 
گفت: »پارلمان از روز گذشته تحت كنترل نظاميان در آمده است. آنها پارلمان را اشغال 
كرده اند. اعضاي پارلمان اجازه ورود به آن را ندارند و نمي توانند كارهاي عادي مربوط به 
پارلمان را انجام دهند. از اين رو، ارتش اجازه هرگونه تالش براي استيضاح رييس جمهور 
را نمي دهد و پارلمان ديگر كارآمد نيس��ت. دادگاه عالي نيز در حال حاضر ديگر كارايي 
ندارد. زماني كه پارلمان فعاليت خود را آغاز كند، در آن صورت موضوع استيضاح سريعا 

از سر گرفته خواهد شد.«

گروه جهان 
وكالي مداف��ع رييس جمهوري امريكا معتقدند، س��ابقه وي در ارائه اظهارات ضد و 
نقيض مي تواند دونالد ترامپ را با اتهام دروغ به بازرسان مواجه كند؛ از اين رو بهتر است 
درخواست رابرت مولر، بازرس ويژه پرونده مداخله روسيه در انتخابات رياست جمهوري 
امري��كا براي گفت وگو را رد كند.  به گزارش رويترز، وكالي مدافع ترامپ با ابراز نگراني 
در مورد تمايل و س��ابقه ترامپ به اظهارات ضد و نقيض از او خواس��ته اند تا درخواست 
مول��ر مبني بر برگزاري مصاحب��ه آزاد را رد كند. پيش تر ترامپ با رد ادعاهاي مبني بر 
همدس��تي كمپين انتخاباتي او و روس��يه از آمادگي كامل براي همكاري با بازرس ويژه 
خبر داده بود. اين درحالي اس��ت ك��ه تاكنون تصميمي قطعي در مورد موافقت يا عدم 
موافقت او با برگزاري اين مصاحبه اعالم نشده است. در صورتي  كه ترامپ از حضور در 
مصاحبه صرف نظر كند، مولر مي تواند رييس جمهوري را براي اداي سوگند در برابر هيات 
منصفه يي عالي احضار نمايد. جان دود و جي سكولوف كه هدايت وكالي مشاور ترامپ را 
بر عهده دارند به وي توصيه كرده اند كه درخواست تشكيل جلسه با بازرس ويژه را نپذيرد. 
آنها معتقدند در صورت ارجاع پرونده به دادگاه عالي و كش��يده شدن آن به كاخ سفيد 
به احتمال قريب به يقين مولر بازنده دادگاه خواهد بود. مارك كاوويتز، وكيل ش��خصي 
ترامپ نيز درخصوص برگزاري مصاحبه آزاد با مولر هش��دار داده اس��ت.  دموكرات ها، 
كمپين انتخاباتي ترامپ در س��ال 2۰۱۶ را متهم مي كنند كه با روسيه ارتباط داشته و 
اين ارتباط در نتيجه انتخابات امريكا تاثير گذاشته است. اما درگيري ترامپ و دموكرات ها 
اخيرا شخصي شده است. به گزارش پايگاه هيل، ترامپ دموكرات ها را به دليل آنكه در 
جريان سخنراني وضعيت كشور از تشويق كردن او خودداري كردند به »خيانت« متهم 
كرده است! او در انتقاد از رفتار قانون گذاران حزب دموكرات، عدم تشويق آنها هنگام شرح 
دستاوردهاي نخستين سال دولت خود را »رفتاري غيرامريكايي« توصيف كرده و گفته 
است:»آيا مي توان اين رفتار را خائنانه خواند؟ چراكه نه؟!« ترامپ همچنين به دموكرات ها 
هشدار داد:»خودداري آنها در تشويق اخبار مثبت در سخنراني همچون اعالم كاهش نرخ 
بيكاري براي التين تبارها و سياه پوستان، شرايط را براي همكاري ها در زمينه مهاجرت و 

بودجه دولت دشوار خواهد كرد.«

 سرنوشت پيمان استارت
در هاله اي از ابهام 

گ�روه جهان   همزمان با آغ��از مرحله جديد در پيمان 
استارت ميان واش��نگتن و مسكو، وزارت خارجه روسيه بر 
پايبندي كامل مسكو به پيمان كاهش تسليحات راهبردي 
تهاجمي تاكيد كرده از طرف امريكايي خواس��ته نسبت به 
پايبن��دي به تعهداتش در قب��ال اين پيمان اطمينان دهد. 
دونال��د ترامپ رييس جمه��وري امريكا، اخي��را در اقدامي 
قابل تامل دس��تور تقويت زرادخانه هاي هس��ته يي امريكا 
را ص��ادر كرده اس��ت.  به گزارش دويچه ول��ه، پنجم فوريه 
مرحله بعدي پيمان اس��تارت آغاز ش��د. پيماني كه حدود 
هفت س��ال پيش در س��ايه توافق رهبران دو كشور امريكا 
و روسيه ش��كل گرفت و هدف آن كاهش تسليحات اتمي 
 دو كش��ور بود. باراك اوباما ب��ر آن بود تا با اين توافق گامي 
در راس��تاي جهان عاري از جنگ افزارهاي هسته يي بردارد. 
هفت س��ال پس از آن و در آستانه شروع مرحله بعدي اين 
پيمان، به نظر مي رسد كه هدف اوليه آن به دست فراموشي 
سپرده شده است. آنچه مسووالن تسليحاتي امريكا و روسيه 
در ش��رايط كنوني دنبال مي كنند، تالش براي مدرن سازي 
زرادخانه هسته يي است.  گفته شده، امريكا ۱۳۹۳ كالهك 
هس��ته يي دارد كه مي توانند روي موش��ك هاي قاره پيماي 
اين كشور نصب شوند. اين موشك هاي قاره پيما مي توانند 
يا از طريق كش��تي هاي جنگي ش��ليك ش��وند يا توس��ط 
جنگنده ه��اي امري��كا، مثال از ن��وع ب ۵2 حمل ش��وند. 
تع��داد كالهك هاي هس��ته يي امريكا كمت��ر از آن چيزي 
اس��ت كه در پيمان استارت پيش بيني ش��ده است. اما به 
نظر مي رس��د كه در شرايط كنوني پنتاگون كمتر به تعداد 
موشك ها و كالهك هاي هسته يي توجه دارد و بيشتر مايل 
به مدرن س��ازي زرادخانه هسته يي خود است. امريكا اعالم 
كرده براي مدرن سازي جنگ افزارهاي هسته يي به بودجه يي 
مع��ادل ۱2۰۰ ميلي��ارد دالر ني��از دارد. براس��اس ارزيابي 
نيويورك تايمز، احتمال افزايش هزينه مدرن سازي زرادخانه 
هسته يي امريكا از رقم اعالم شده نيز منتفي نيست. اينكه 
روس��يه چه بودجه يي را ب��راي موثرت��ر و كارآمدتر كردن 
زرادخانه هس��ته يي خود پيش بيني كرده اس��ت، ناروشن 
است. اما براس��اس اطالعات منتشر شده ازسوي منبع ياد 
شده، روسيه نيز روي ساخت جنگ افزارهاي هسته يي جديد 
كار مي كند. بي بي سي نيز نوشته، باوجود اينكه دانشمندان 
امريكايي مي گويند امريكا، بريتانيا و روس��يه زرادخانه هاي 
هس��ته يي خود را كاهش داده اند، برخي كارشناسان بر اين 
باورند كه اين كش��ورها درصدد مدرنيزه كردن تس��ليحات 
هس��ته يي هس��تند.  به دنبال انتشار س��ند ترسيم كننده 
خط مشي امريكا در تقويت توانمندي هاي هسته يي و قدرت 
بازدارندگي اين كشور، چين از اياالت متحده خواست ذهنيت 
جنگ س��رد را كنار بگذارد. بازنگري در سياس��ت هسته يي 
امريكا، روسيه را هم خشمگين كرده است. مسكو اين سند را 
به شدت تنش زا خوانده و گفته كه سند نگراني هايي را درباره 

ايجاد سوءتفاهم هاي بسيار ميان دو كشور، بر مي انگيزد. 

هديه معنادار پاپ فرانسيس 
به اردوغان

پ��اپ فرانس��يس ب��ه رج��ب طي��ب اردوغان نش��اني 
منقش به فرش��ته صلح اه��دا كرد. به  گ��زارش دويچه وله، 
رهب��ر كاتوليك ه��اي جه��ان پ��س از دي��دار خصوصي با 
رييس جمهوري تركيه در واتيكان گفت:»اين فرشته  صلحي 
اس��ت كه بر عفريت جنگ غلبه مي كند«. او فرشته صلح را 
نماد دنياي مبتني بر صلح و عدالت دانست. ديدار خصوصي 
پاپ و اردوغان ۵۰ دقيقه طول كش��يد؛ ۳۰دقيقه طوالني تر 
از معمول. از جزئيات اين ديدار خبري منتش��ر نشده است. 
رييس جمه��وري تركيه پيش تر گفته ب��ود كه قصد دارد به  
ويژه درب��اره بيت المقدس با پاپ فرانس��يس صحبت كند. 
حضور اردوغان در واتيكان نخستين ميزباني واتيكان از يك 
رييس جمهور يا رييس دولت تركيه در ۵۹ س��ال گذش��ته 
بود. روابط ديپلماتيك واتيكان و تركيه در عالي ترين سطح 
از س��ال ۱۹۶۰ آغاز ش��د. اردوغان در سال 2۰۱۴ در آنكارا 

ميزبان پاپ فرانسيس بود. 

هشدار عربستان و امارات 
به قطر

عربستان و امارات درخواست قطر براي بين المللي كردن 
حرمين شريفين را محكوم كردند. به گزارش القدس العربي، 
عادل الجبير وزير خارجه عربستان با هشدار به مقامات قطر 
گفته:»درخواس��ت ب��راي بين المللي ك��ردن اماكن مقدس 
اقدامي متجاوزانه و اعالم جنگ عليه عربس��تان اس��ت. ما 
حق خ��ود را براي واكنش به هر طرفي كه براي بين المللي 
كردن اماكن مقدسمان تالش كند، محفوظ مي دانيم.« طرح 
مجدد اين پرونده از س��وي قطر با خشم عربستان و امارات 
و ساير كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس مواجه شده 
است. سعود القحطاني، مشاور دفتر پادشاهي عربستان از قطر 

خواسته صبر بزرگان را نيازمايد!

آغاز رزمايش دريايي 
پاكستان و عربستان 

چهارمين رزمايش مشترك دريايي نيرو هاي پاكستان و 
عربس��تان در درياي عرب در نزديكي ش��هر بندري كراچي 
آغاز ش��ده است. به گزارش راديو پاكستان، اين رزمايش كه 
قرار است تا ۱۶فوريه ادامه يابد با هدف افزايش مهارت هاي 
عمليات ضد تروريس��تي و تبادل قابليت هاي حرفه يي بين 
نيرو هاي دريايي پاكستان و عربستان برگزار مي شود. سفير 
عربس��تان در اس��الم آباد پيش تر از تمايل كش��ورش براي 
سرمايه گذاري در داالن اقتصادي چين- پاكستان همچنين 
طرح توس��عه بندر گوادر س��خن گفت. عمليات مش��ترك 
نظامي موسوم به »شهاب ۱« با هدف اجراي عمليات مبارزه 

با تروريسم نيز سال گذشته در پاكستان برگزار شد. 

امريكا فعال در عراق مي ماند
وزارت دفاع امريكا اعالم كرده، قصد ندارد به زودي 
نيروهايش را از عراق خارج كند. اين درحالي اس��ت كه 
دوشنبه سخنگوي دولت عراق گفته بود، امريكا درحال 
كاهش شمار نظاميانش در عراق است. به گزارش الحره 
عراق، ايريك پاهون سخنگوي پنتاگون گفته واشنگتن 
و بغداد براي تبديل ماموريت هاي نيروهاي امريكايي به 
آموزش يگان هاي ارتش عراق و افزايش آمادگي جهت 

مبارزه با تروريسم توافق كرده اند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

سقوط آزاد شاخص هاي سهام از امريكا و اروپا تا آسيا

زلزله در بازارهاي بورس جهان

تهديدها و آشفتگي ها در حزب محافظه كار

بريتانيا از اتحاديه گمركي اروپا خارج مي شود
گروه جهان  طال تسليمي 

نخس��ت وزير بريتاني��ا اع��الم ك��رد در زمان 
برگزيت، كش��ورش را از اتحادي��ه گمركي اروپا 
نيز خارج مي كند. مس��اله خ��روج يا باقي ماندن 
در اتحادي��ه گمرك��ي اخيرا با اختالفات ش��ديد 
ميان گروه هاي حامي برگزيت در بريتانيا همراه 
بوده است. ش��ماري از حاميان خروج سخت در 
ح��زب حاكم محافظه كار اخيرا ترزا مي  را تهديد 
ك��رده بودند در صورتي ك��ه بخواهد در اتحاديه 
گمركي بمان��د، با چالش رهب��ري حزب مواجه 
خواه��د ش��د. به نظر مي رس��د اين اق��دام دفتر 
نخس��ت وزيري نيز در جهت ايج��اد اطمينان در 
ميان همين محافظه كاران صورت گرفته اس��ت. 
اما همان ط��وري كه انتظار مي رفت، اين تصميم 
در بروكسل با استقبال مواجه نشد؛ ميشل بارنيه 
مذاكره كننده ارشد اتحاديه اروپا، اعالم كرده در 
صورت خ��روج بريتانيا از اتحاديه گمركي، موانع 

تجاري »اجتناب ناپذير« خواهند بود. 

 عقب نشيني ترزا مي
ب��ا افزاي��ش ناراحتي و خش��م محافظه كاران 
مخال��ف اتحادي��ه اروپا از موضع گي��ري ترزا مي 
 در حمايت از برگزيت نرم، دفتر نخس��ت وزيري 
بريتاني��ا درنهاي��ت اعالم كرد »قطع��ا« اتحاديه 
گمرك��ي را ت��رك خواه��د گف��ت. ب��ه گزارش 
اينديپندن��ت، اين اقدام پس از هش��دار حاميان 
برگزي��ت و انتش��ار گزارش ه��اي مرب��وط ب��ه 
ت��الش احتمالي ش��ماري از قانون گذاران حزب 
محافظ��ه كار ب��راي بران��دازي ت��رزا در صورت 
حماي��ت او از ماندن در اتحاديه گمركي، صورت 

گرفت. گزارش هاي هفته گذش��ته از تمايل دفتر 
نخس��ت وزيري به ماندن در اتحاديه گمركي در 
زمينه تجارت كاال و نه خدمات، حكايت داشتند. 
اين گزارش ها ليام فاكس وزير تجارت بين الملل 
و جيكوب ريز ماگ رييس گروه بانفوذ تحقيقات 
اروپايي را بر آن داشت كه اعالم كنند در صورت 
ماندن بريتاني��ا در اتحاديه گمركي اين كش��ور 
امكان وارد ش��دن به توافق هاي جديد تجاري با 
كش��ورهاي غيرعضو در اتحاديه اروپا را نخواهد 

داشت. 
آشفتگي ها جمعه و در پي تاييد خبر خودداري 
ترزا مي  از رد احتمال ماندن در اتحاديه گمركي 
اروپا، تش��ديد ش��د. اما پس از آن گزارش هايي 
درباره كودتاي احتمالي حاميان برگزيت سخت 
ب��راي انتصاب بوريس جانس��ون وزير خارجه به 
ج��اي ترزا مي  و مايكل گوو به عنوان معاون وي، 
منتشر ش��د و دفتر نخست وزيري را مجبور كرد 
درص��دد آرام كردن اوضاع برآي��د. يك منبع در 
دفت��ر نخس��ت وزيري گفت: »ب��راي آرام كردن 
ش��رايط، به طور قطع از اتحادي��ه گمركي خارج 
مي شويم. در كشور صحبت از بازپس گيري پول، 
قوانين و مرزهاي مان مطرح اس��ت. مي خواهيم 
اين خواس��ته را به تحقق برس��انيم؛ اما برگزيت 
همچنين درباره آزادي ارتباط با جهان و امضاي 
توافق هاي تجاري اس��ت. ما ي��ك توافق تجاري 
خ��وب و عميق ب��ا اتحادي��ه اروپا و مناس��بات 
گمرك��ي بدون اصطكاك هس��تيم. ام��ا بايد در 
امض��اي توافقنامه ه��اي تجاري ب��ا باقي جهان 
آزادي عمل داش��ته باش��يم. از اين رو، سياست 

ما اين نيست كه در اتحاديه گمركي بمانيم.«

 هشدار ميشل بارنيه
دفتر نخس��ت وزيري بريتانيا موض��ع خود مبني 
بر عدم عضويت در اتحاديه هاي گمركي را ش��امگاه 
يك شنبه اعالم كرد و دوشنبه، براي نخستين مرتبه 
از آغاز روند برگزيت تاكنون، ميش��ل بارنيه در لندن 
با نخست وزير بريتانيا ديدار كرد. مذاكره كننده ارشد 
اتحاديه اروپا در اظهارنظري كه از وحش��ت بروكسل 
در مواجهه ب��ا ناتواني دولت بريتانيا در تعيين هدف 
حكايت داش��ت، گفت: »زمان آن رس��يده است كه 
انتخاب كنيد.« بارنيه پس از ديدار با ديويد ديويس 
وزير برگزيت بريتانيا و ترزا مي  در دفتر نخست وزيري 
اف��زود: اتحاديه اروپا درخصوص رابطه يي كه بريتانيا 
مي خواهد پس از برگزيت با بلوك داش��ته باشد، به 
»شفافيت« نياز دارد. او همچنين هشدار داد: »بدون 
اتحاديه گمرك��ي، موانع عليه تجارت كاال و خدمات 

اجتناب ناپذير خواهند بود.«
مناقشات اميدواري هاي دولت بريتانيا را به دستيابي 
به توافق در زمينه دوره انتقالي برگزيت در چند هفته 
آت��ي، تهديد مي كند و اين در حالي اس��ت كه تجار ها 
هشدار داده اند در صورت نبود توافق، سرمايه گذاري هاي 

خود را به خارج از بريتانيا منتقل مي كنند. 

 ماندن يا خروج از اتحاديه گمركي
اروپ��ا  گمرك��ي  اتحادي��ه  در  بريتاني��ا  اينك��ه 
بمان��د ي��ا از آن خارج ش��ود، در روزه��اي اخبر به 
مناقشه برانگيزترين موضوع در ميان حاميان برگزيت 
تبديل شده است. ماندن در اتحاديه گمركي تنها راه 
براي تضمين تجارت بدون تعرفه گمركي اس��ت، اما 
ه��ر دو حزب محافظه كار و كارگر چنين احتمالي را 
رد كرده اند. ازسوي ديگر، ترك اتحاديه توانايي آغاز 

توافقنامه هاي جديد تجارت آزاد با ديگر كش��ورها را 
تضمين مي كند. اما مساله اينجاست كه اگر اتحاديه 
گمركي نباشد، چه مناس��باتي جايگزين آن خواهد 
ش��د؟ در حقيقت، اين مس��اله يي است كه هيچ يك 
از احزاب نمي خواهند به آن بپردازند. رهبران هر دو 
حزب تا اندازه يي از ابهام در اين زمينه سود مي برند 
و به همي��ن دليل از برنامه ريزي هاي نامعلوم در اين 
زمينه سخن مي گويند. اين در حالي است كه اتحاديه 
اروپ��ا بارها تاكيد كرده هيچ رابطه  ديگري با بريتانيا 
غير از عضويت اين كشور در اتحاديه گمركي، امكان 

رهايي كامل از موانع تجاري را فراهم نمي آورد. 
اما در كل به نظر مي رس��د اظه��ارات اخير دفتر 
نخس��ت وزيري تنها براي آرام ك��ردن محافظه كاران 
ياغي صورت گرفته اس��ت. دفتر نخس��ت وزيري در 
ادامه اين اظهارات از »مناس��بات گمركي« س��خن 

گفته كه امكان توافق ه��اي تجاري خارج از اتحاديه 
اروپا را براي دولت بريتانيا فراهم آورند. همين مساله 
اعضاي ارش��د حزب محافظه كار كه حامي ماندن در 
اتحاديه گمركي هس��تند را تا اندازه يي آسوده خاطر 
كرده اس��ت، چراكه فكر مي كنند دستيابي به چنين 
مناسباتي سال ها طول مي كش��د. آنها بر اين باورند 
كه بريتانيا براي جلوگيري از بازگش��ت به زمان مرز 
س��خت در ايرلن��د، زماني طوالني تر دو س��ال دوره 
انتقالي را در اتحاديه گمركي اروپا باقي خواهد ماند. 
اين در حالي اس��ت كه سخنگوي جرمي كوربين 
رهبر حزب كارگر هم گفته خواستار يك توافق نهايي 
اس��ت كه مزاياي اتحاديه گمركي را ش��امل ش��ود. 
ظاهرا حزب كارگر بر اين باور است كه گزينه ها براي 
دستيابي به مزاياي اتحاديه گمركي نبايد از روي ميز 

مذاكره حذف شوند. 

گروه جهان   
شاخص سهام در بازار بورس نيويورك، بازارهاي آسيايي 
و اروپايي در روزهاي دوش��نبه و سه شنبه به شدت سقوط 
كرده اس��ت. ش��اخص صنعتي »داوجونز« شاخص اصلي 
س��هام در بازار بورس نيويورك حدود ۱۶۰۰ امتياز سقوط 
كرده كه در دهه گذشته بي سابقه بوده است. كارشناسان 
از سياه ترين روز سال سخن مي گويند و معتقدند سقوطي 
با اين ش��دت كه از سال ها پيش در سهام بزرگ ترين بازار 
مالي جهان بي سابقه بوده بي ثباتي بورس و نگراني شديد 
سرمايه گذاران را در پي خواهد داشت؛ براين اساس احتمال 

ادامه اين روند دست كم تا پايان هفته جاري وجود دارد. 
به گزارش دويچه وله، ارزش شاخص داوجونز سه شنبه 
به حدود 2۴هزار رسيد. با اين سقوط هم سودهاي ساالنه 
بر ب��اد رفته و هم ارزش بااليي كه اين ش��اخص از اوايل 
ماه دس��امبر به دس��ت آورده بود. اين در حالي است كه 
شاخص داوجونز در هفته هاي اخير با كسب ۱۱۷۵ امتياز 
و رس��يدن به ركورد باالي 2۶هزار دوري از رونق را تجربه 
كرده بود. كارشناسان بازار سهام معتقدند، گزارش بيكاري 
كه توس��ط وزارت كار امريكا منتشر شد نشان مي داد كه 
ميزان اشتغال در ماه ژانويه بيش از حد انتظار رشد كرده 
و همزمان نيز دس��تمزدها افزايش داشته است. به همين 
دالي��ل نگراني هايي در خصوص احتم��ال افزايش تورم و 
افزايش نرخ بهره كه از سياست هاي كليدي جرومي پاول 
رييس جديد فدرال رزرو اس��ت، مطرح شد. در ماه ژانويه 
نرخ رشد پرداخت حقوق در امريكا به 2.۹ درصد افزايش 
يافته و احتم��ال دارد در ماه هاي آينده م��رز ۳ درصد را 
رد كند. همچنين ژانت يلن رييس پيشين بانك مركزي 
اي��االت متحده، در آخرين نشس��ت اقتصادي خود اذعان 
كرده بود كه انتظار مي رود نرخ تورم تا پايان س��ال 2۰۱۸ 

ميالدي به طور مداوم افزايش يابد. 

 سقوط هاي دنباله دار
با سقوط ش��اخص داوجونز كه از سال بحراني 2۰۰۸ 
ميالدي بي س��ابقه بوده، س��اير ش��اخص هاي تجارتي نيز 
س��قوط كرده اند و اثر منفي آن در ب��ورس توكيو و لندن 
نيز منعكس شد. گفته شده، بازارهاي بورس اصلي آسيا با 

حدود ۱ تا 2.۵ درصد افت بسته شدند و شاخص هاي سهام 
نيكي با بيشترين كاهش يك روزه از سال ۱۹۹۰ در بورس 
توكيو ۵.۶ درصد، بورس هنگ كن��گ ۴/۵درصد و بورس 
تايوان ۵.۳درصد ارزش خود را از دست دادند. ارزش سهام 

در استراليا نيز با كاهشي معادل ۳.2درصد مواجه شد. 
ب��ازار اف تي اس اي در لندن ني��ز با حدود ۱.۵درصد 
سقوط بسته شد و س��هامداران بورس لندن 2۷ميليارد 
پون��د زي��ان كردن��د. صندوق هاي بازنشس��تگي، دولت 
بريتاني��ا و ش��ركت هاي س��هامدار در اوراق قرض��ه و 

بازارهاي س��هام لندن بيشترين آسيب را از اين كاهش 
خواهند ديد. گفته ش��ده، وارن باف��ت ميلياردر معروف 
ني��ز تاكن��ون چيزي بي��ش از ۵ميليارد دالر از دس��ت 
داده اس��ت. مارك زاكربرگ مالك فيس بوك هم حدود 

۳ميليارد دالر از ثروت خود را از دست داد. 
سي ان ان با اشاره به تحوالت بازارهاي سهام به عنوان 
يكي از بدترين سقوط آزادهاي بورس تاريخ امريكا نوشته: 
»در روزهاي پرآشوب پيش روي بازارهاي بورس در اروپا و 
جهان، هم اكنون سرمايه گذاران به وضعيت بازار و اقتصاد 

در امريكا چش��م دوخته اند. ما امروز با س��ناريو متفاوت 
اقتصادي درباره كاهش ارزش بورس وال اس��تريت مواجه 
هس��تيم، چرا كه پيش تر راهكار ب��راي برخورد با كاهش 
ارزش بورس اينگونه ب��ود كه با بحران جهاني اقتصادي، 
رش��د اقتص��ادي اندك و ت��ورم پايين مواج��ه بوديم كه 
بانك هاي مركزي با كاس��تن از ن��رخ بهره به اين موضوع 
ورود مي كردند، اما اكنون همه چيز تغيير پيدا كرده است؛ 
براي همين است كه بازار تالش مي كند تا ارزش خود را 

با شرايط جديد وفق دهد.«

 واكنش كاخ سفيد؛ ترامپ ادامه مي دهد 
در ش��رايطي كه وضعيت بازارهاي بورس جهان 
نگراني ه��اي زيادي را ايجاد كرده، س��خنگوي كاخ 
س��فيد گفته اين دور از س��قوط ارزش س��هام، بر 
ش��اخص هاي اصلي رش��د اقتصادي تاثيري ندارند. 
كاخ س��فيد با انتش��ار بيانيه يي اعالم ك��رده دونالد 
ترامپ ب��ر بنيان هاي اقتص��ادي بلندمدت متمركز 
شده است. سارا سندرز سخنگوي كاخ سفيد، گفته 
اس��ت: »رييس جمه��وري بر بنيان ه��اي اقتصادي 
بلندمدت متمركز اس��ت كه به ط��ور فوق العاده يي 
ق��وي هس��تند، و باع��ث تقوي��ت رش��د اقتصادي 
امريكا، كاهش تاريخي بيكاري و افزايش دس��تمزد 
كارگران امريكايي ش��ده اند. برنام��ه اصالح ماليات 
رييس جمهوري و اصالح��ات نظارتي باعث افزايش 
قدرت اقتصادي امريكا خواهند شد و بهبود وضعيت 

مردم امريكا تداوم خواهد داشت.«
يورونيوز در اين باره نوش��ته، اي��ن التهاب در بازار 
بورس در حالي رخ مي دهد كه امريكا از زمان به قدرت 
رسيدن دونالد ترامپ رش��د اقتصادي چشمگيري را 
تجربه مي كند. برخي كارشناسان معتقدند كه افزايش 
نرخ رشد اقتصادي اياالت متحده در ماه هاي گذشته، 
انتظار س��ود س��رمايه گذاران در بازارهاي امريكايي را 
افزايش داده اس��ت. انتش��ار گ��زارش ماهانه وضعيت 
بازار كار در امريكا و به يژه افزايش دس��تمزدها در اين 
كش��ور، انتظار افزايش نرخ تورم بيش از پيش بيني ها 
را دوچندان كرده است. به اين ترتيب سرمايه گذاران 
نسبت به افزايش آهنگ تورم مطمئن هستند و انتظار 
دارند كه سود سرمايه باالتر برود و در نتيجه از خريد 

سهام در كوتاه مدت امتناع مي كنند. 
تحليلگ��ران در ش��رايطي از احتم��ال ادامه روند 
موج��ود در چن��د روز آين��ده خبر داده ان��د كه افت 
ادامه دار ش��اخص هاي س��هام در بازارهاي بين المللي 
مي توان��د براي دولت ترامپ گران تمام ش��ود زيرا در 
دوران رياست وي افزايش ارزش شاخص سهام تاكنون 
هم��واره نش��انه يي براين امر در نظر گرفته ش��ده كه 

رياست وي وضع اقتصادي را بهتر كرده است. 
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پرونده8
 سرانجام مبهم

خودكفايي گندم
كارشناس��ان معتقدند تاخير دول��ت در اعالم نرخ 
خريد تضميني گندم و مباحث مطرح ش��ده مبني بر 
عدم افزايش قيمت، خودكفايي اين محصول را تهديد 
مي كند. تاخير دولت در اعالم نرخ خريد تضميني گندم 
رخداد جالبي نيست؛ اخبار ضد و نقيضي هم كه هر از 
گاهي در اين زمينه منتشر مي شود مبني بر آنكه دولت 
قصد افزايش نرخ خريد اين محصول را در سال زراعي 
جاري ندارد، بيشتر زمينه دلهره و نگراني كشاورزان را 

فراهم كرده است. 
در همي��ن راس��تا عليقل��ي ايماني ريي��س بنياد 
توانمندس��ازي گندمكاران كشور در گفت وگو با مهر با 
بيان اينكه شنيده مي شود دولت قرار نيست نرخ خريد 
تضميني گندم را افزايش دهد، اظهارداشت: با تاكيدات 
مقام معظم رهبري مبني بر خودكفايي گندم و در پي 
تالش دولتمردان و وزير وقت جهاد كشاورزي در سال 
۸۳ در تولي��د گندم به خودكفايي رس��يديم اما بعد از 
آن بي مهري هايي كه به گندم ش��د، عمال قانون خريد 
تضمين��ي به عن��وان يكي از فاكتوره��اي تاثيرگذار بر 
توليد گندم كه انگيزه كشاورزان براي توليد را افزايش 
مي دهد از دس��تور كار دولت خارج شد. وي ادامه داد: 
در نتيجه اين امر، در دوس��ال متوالي سال زراعي ۸۵-

۸۴ و ۸۶-۸۵ ن��رخ گندم با تورم باالي ۳۰درصد ۲۰۵ 
تومان ثابت ماند كه اين موضوع باعث ش��د بنيه مالي 
كشاورزان تضعيف و كشاورزان نتوانند نهاده هاي توليد 
همچون كود، سم، بذر مناسب، مكانيزاسيون و... را تهيه 
نمايند و اين موضوع باعث ش��د ب��ه تدريج عملكردها 
كاهش پيدا كرد و كشور تا مرز ۷ ميليون تن گندم به 
واردات وابس��ته و قريب ۶/۲ميليارد دالر ارز از مملكت 
براي خريد گندم از كش��ور خارج شد. ايماني ادامه داد: 
با روي كار آمدن دولت يازدهم و در پي تاكيدات مجدد 
مق��ام معظم رهبري در زمينه اقتصاد مقاومتي و توجه 
ب��ه توليد داخلي و حمايت از كش��اورزان؛ وزرات جهاد 
كشاورزي طرح خودكفايي گندم را تدوين و اجرا كرد. 
ايمان��ي گفت: در اين زمينه دولت با برنامه ريزي منظم 
توانست بخشي از عقب ماندگي كشاورزان را با اعالم نرخ 
خريد تضميني مناسب جبران كند و كشور را در سال 

زراعي ۹۵-۹۴ به خودكفايي برساند. 
رييس بنياد توانمندسازي گندم كاران كشوربا اشاره 
به تاخي��ر دولت در زمينه اعالم ن��رخ خريد تضميني 
محص��والت كش��اورزي در س��ال ج��اري، اضافه كرد: 
متاس��فانه با وجود تاخير پنج ماهه اعالم نرخ تضميني 
محصوالت خبرهايي به گوش ما كش��اورزان مي رس��د 
ك��ه دولتم��ردان تمايل ب��ه افزايش قيم��ت تضميني 
گندم ندارند چراكه معتقدند واردات گندم ارزانتر تمام 
مي شود. ايماني تصريح كرد: اگر اين اتفاق بيفتد ضمن 
اينكه قانون رعايت نمي شود خود كفايي گندم به تدريج 
به سرنوشت خودكفايي سال ۸۳ دچار خواهد شد. وي 
ادام��ه داد: اگر امروز دولت حمايتي از توليد كند قطعا 
روس��تاهاي ما خالي از سكنه نخواهد شد و كشاورزان 
مجبور نخواهند بود به حاشيه شهرها كه خود معضالت 
و ناهنجاري ه��اي زيادي را ب��راي نظام و مملكت دارد، 
مهاجرت كنند. ايماني تصريح كرد: ما كش��اورزان هم 
نيز مثل س��اير اقشاري كه درآمد آنها مطابق نرخ تورم 
افزاي��ش مي يابد در همين جامع��ه زندگي مي كنيم و 

مشمول تورم مي شويم. 

 قانون ذخاير ژنتيكي
نهايي شد

 ريي��س آم��وزش، تحقي��ق و تروي��ج وزارت جهاد 
كشاورزي گفت: تاكنون قانوني براي ورود و خروج مواد 
ژنتيكي در كش��ور نداشته ايم، اما اين قانون در مجلس 

نهايي شده و تا پايان سال به ما ابالغ مي شود. 
  اس��كندر زند در نشس��تي خبري به دستاوردهاي 
بخش تحقيق و پژوهش در حوزه كشاورزي اشاره كرد 
و گفت: در بخش پژوهش و فناوري، تا پايان س��ال ۹۶، 
۲۵ رقم جديد معرفي مي كنيم كه بيشتر آنها مربوط به 
حوزه گندم، سيب زميني، لوبيا، جو، نخود، چغندر قند و 
برنج است. زند در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني 
بر اينكه گفته مي ش��ود، ارق��ام بذري از جمله گندم به 
عنوان يك كاالي استراتژيك كيفت الزم را ندارد و چه 
كارهايي در اين حوزه براي افزايش عملكرد در هكتار اين 
محصول انجام داده ايم، گفت: به جرات مي گويم كه در 
حوزه گندم و بذر گندم جزو كشورهاي پيشرو هستيم و 
در اصالح نژاد اين محصول محققان خوبي داريم كه در 
ح��وزه به نژادي گندم، ذرت و ارقام پنبه كارهاي خوبي 
انجام شده است، البته در حوزه برنج نيز ارقام پرمحصول 
بس��يار خوب است، ولي با ذائقه ايراني جور نيست و به 
دنبال بذرهاي هيبريدي در زمينه ارقام بومي هس��تيم 
كه رقم گيالنه يكي از آنها اس��ت. وي اضافه كرد: البته 
اين را قبول داريم كه در برخي جاها نقطه ضعف داريم و 
ورود نكرده ايم كه يكي از آنها بذر سبزي و صيفي است 
كه از حوزه ما خارج اس��ت و بخش خصوصي در زمينه 
آن كار مي كند، اما با س��ازمان هاي بين المللي همچون 
سيميت و ايكاردا پروژه هاي بين المللي را آغاز كرده ايم 
كه 1۴ موسسه تحقيقات بين المللي در اين زمينه با ما 
كار مي كنند و س��االنه رقمي حدود ۵۰۰ ميليون دالر 
بودجه خارجي براي تحقيقات بين المللي كه در كشور 

ما وجود دارد، دريافت مي كنيم. 
زند همچنين ب��ه معرفي 1۳۰ آفت كش كم خطر و 
كم مصرف از س��وي اين موسس��ه اشاره كرد و گفت: تا 
پايان س��ال اين تعداد به 1۵۰ نوع مي رس��د، مضاف بر 
آنكه ۸ ه��زار برند فرمول كوه��ي را تحت نظارت قرار 
داده ايم كه از بين آنها 1۸درصد كه در بازار هم بوده اند، 
تقلبي ش��ناخته شده و از توليد آنها جلوگيري به عمل 
آورده ايم. معاون حجتي همچنين از انتقال دانش فني به 
بخش خصوصي تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: ۵ 
قرارداد در بخش هاي بذر، نهال، شيالت و كود به بخش 
خصوصي واگذار خواهد ش��د و 1۲ شركت دانش بنيان 
جديد ايجاد كرده ايم تا بتوانيم در حوزه هاي بين المللي 
هم فعاليت كنيم. زند همچنين از نهايي ش��دن قانون 
ذخاي��ر ژنتيك��ي در مجلس خبر داد و گف��ت: يكي از 
دستاوردهاي خوبي كه تا پايان سال به ما ابالغ مي شود، 
همين قانون است چراكه پيش از اين قانوني براي ورود 
و خروج مواد ژنتيكي مان در كشور نداشتيم و سليقه يي 
عمل مي شد. وي اضافه كرد: در همين راستا سامانه يي 
تعري��ف مي ش��ود ت��ا وزارتخانه هاي بهداش��ت، جهاد 
كشاورزي و س��ازمان حمايت از محيط زيست سازوكار 
تشكيالتي را براي مديريت ذخاير ژنتيكي در دستوركار 
قرار دهند و حتي ج��رم  و مجازات هايي را براي خروج 
غيرقانوني مواد ژنتيكي كشورمان مشخص شده كه به 

نظر مي رسد اتفاق خوبي باشد. 

اخبار كشاورزي

رييس جمهور در نشست خبري در پاسخ به »تعادل« مطرح كرد

دعوت از مردم براي حل مشكالت 
ادامه از صفحه اول

وي درمورد بدهي س��ازمان تامي��ن اجتماعي گفت: 
دولت توصيه هاي مهمي قبل از بحث بدهكاري به سازمان 
دارد و اين را من اعالم كردم، بايد سازمان تامين اجتماعي 
از بنگاه  هاي اقتصادي دس��ت بردارد، هر مقدار پول به آ ن 
بدهيم با اين ش��رايطي كه سازمان تامين اجتماعي دارد 
نمي تواند مسير درست را بپيمايد، من تاكيد كردم و شرط 
من ب��ه وزير كار از ابتداي دولت اي��ن بوده كه بايد تمام 
بنگاه هاي اقتصادي را ايشان واگذار كنند، البته قدم هاي 
خوبي در اين چند ماه برداشته شده و سرعت اين كار بايد 
بيشتر ش��ود.  روحاني با تاكيد بر اينكه همه بخش هاي 
دولت بايد بنگاه هاي اقتصادي خودش��ان را واگذار كنند 
اظهار داش��ت: اين تنها راه نجات اقتصاد كشور است، چه 
نهادهاي دولتي و چه نهادهاي غيردولتي نيروهاي مسلح، 
ديگران و همه بايد بنگا ه هاي اقتصادي خودشان را واگذار 

كنند اين به نفع خودشان و به نفع مردم خواهد بود. 
وي افزود: آمار و ارقام به ما مي گويد كه در س��ال هاي 
اخير رشد مثبت اقتصادي ما همواره وجود داشته گاهي 
اين رشد در حد ۳ درصد و گاهي هم چون سال گذشته 
رشد اقتصادي ما ۲ رقمي شد و امسال هم ان شاءاهلل رشد 

خوبي خواهيم داشت. 
رييس جمهور اظهار داشت: من به مردم قول مي دهم 
در دولت دوازدهم ش��اهد رشد مداوم و مستمر اقتصادي 
كشور و ان شاءاهلل شاهد پيشرفت در همه زمينه ها باشيم. 
روحاني در پاس��خ به اين سوال كه اينكه شما گفتيد 
تا دير نش��ده بايد صداي مردم را ش��نيد آيا شما صداي 
م��ردم را در اعتراض��ات اخير نس��بت به ت��ورم، گراني و 
ناكارآمدي هاي برخي مديران شنيديد؟ اگر شنيديد چه 
تصميمي براي رفع اين دغدغه ها گرفته ايد و آيا بنا داريد 
تيم اقتصادي دولت را ترميم كنيد يا خير؟ اظهارداشت: 
اشكال من به همين سبك سئوال است يعني شما وقتي 
خواست مردم را فقط در بخش اقتصاد مي بريد اين يعني 
نش��نيدن صداي مردم. بله مردم در زمينه اقتصاد نقد و 
اعت��راض دارند ولي اعتراض م��ردم فقط بحث اقتصادي 
نيست. در بحث اجتماعي، سياسي، روابط خارجي، مردم 
خيلي حرف دارند و گوش ما بايد شنوا باشد. وي با بيان 
اينكه بايد بدانيم ك��ه مردم چه مي خواهند تصريح كرد: 
دولت با همه توانش ش��ما اگر به خبرگزاري خودتان نيز 
مراجع��ه كني��د مي بينيد در طول اول دول��ت يازدهم تا 
امروز مس��ير تورم ما به س��مت باال نبوده بلكه به سمت 
پايين بوده اس��ت يعني از روز اول كه ما آمديم تورم ۴۰ 
درصد بود، اول سال ۹۳ تورم ۳۴.۷درصد بود با امروز كه 
تورم ما ۸.۲ اس��ت نش��ان مي دهد كه ما مسير را درست 
انتخاب كرده ايم. وي ادامه داد: ما وقتي شروع كرديم رشد 
اقتصادي مان در سال ۹1، ۶.۸- بوده و سال گذشته رشد 
اقتصادي ما ۲ رقمي بوده اس��ت اين نش��ان مي دهد كه 
مس��ير دولت مسير درستي بوده اين معنايش آن نيست 
كه همه مشكالت مردم حل شد اينكه ما امسال مستمري 
بگيران از اقشار پايين را يعني كميته امداد، بهزيستي را 
بيش از ۳ برابر كرديم، سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بيش 
از ۳ برابر شده است، اين نشان مي دهد كه به مردمي كه 

در رنج هستند توجه داريم. 
روحاني با بيان اينكه در تبصره 1۴ بودجه امسال براي 
ريشه كني فقر مطلق بودجه گذاشته ايم ادامه داد: معني 
آن اين اس��ت كه ما به فقر توجه داريم، اينكه در تبصره 
1۸ براي اش��تغال منبع گذاش��ته ايم و ح��اال مجلس در 
تصميم گيري اش ممكن است مقداري آن را باال يا پايين 
كند اين به آن معنا است كه ما توجه داريم، اينكه دولت 
شعارش مبارزه با فقر مطلق و ايجاد اشتغال مولد است به 
اين معنا اس��ت كه دولت از قبل گوش شنوايي داشته و 
امروز ه��م دارد و به اعتراض مردم احترام مي گذارد و در 
ميان دولت هاي گذشته شايد رساترين سخن را اين دولت 

گفته كه اعتراض را مي پذيرد و قبول مي كند. 
رييس جمه��ور ادام��ه داد: خيل��ي مواق��ع ب��وده كه 
اعت��راض را نپذيرفته اند، ما ام��روز اعتراض را پذيرفته ايم 
و خوش��بختانه همه مس��ووالن كش��ور اصل اعتراض را 
پذيرفته اند و من بسيار خوشحالم كه همه دارند مي گويند 
كه صداي مردم را بايد شنيد، اين روز بسيار مباركي است 
براي همه ما كه ما صداي مردم را بش��نويم و طبق نظر 

مردم عمل كنيم ان شاءاهلل. 
وي درمورد جذب سرمايه گذاري خارجي تصريح كرد: 
م��ا بايد به آينده اميدار باش��يم، اينكه من مي گويم يك 
ش��عار نيس��ت براي آن دليل دارم، جامعه با نشاط است 
و دارد پيشرفت مي كند سرمايه گذاري خارجي ما بيشتر 
شده است معناي آن پيشرفت است، فاينانس هاي خارجي 
نسبت به گذشته بيشتر شده است، بسياري از موارد مهم 
س��رمايه گذاري كه فناوري پيش��رفته ه��م مي خواهد با 

شركت هاي خارجي در حال مذاكره و اجرا است. 
روحاني تصريح كرد: ما داريم براي نخس��تين بار در 
كشور اتومبيلي درس��ت مي كنيم كه همزمان با مصرف 
داخل��ي ۳۰ درصد بايد صادر ش��ود، البته مصرف داخلي 
نمي گذارد اينقدر فش��ار بياورد. طرح��ي در دولت داريم 
كه ناوگان عمومي را بازسازي كنيم،  همه اينها به معناي 
اميدواري است در مسائل اجتماعي و فرهنگي هم درست، 
اين حرف درست است كه اگر مي خواهيم پيشرفت كنيم 
و س��رمايه و فناوري جذب كنيم و ايرانيان و سرمايه آنها 
برگ��ردد راهش اين اس��ت كه تريبون ها و رس��انه ها هم 
هم صدا با دولت باش��ند. ممكن اس��ت صداهاي مختلف 
تاثيرگذار باشد، نبايد اينها را قرار دهيم و راهش اين است 
كه رس��انه ها و دولت ان شاءاهلل مشاركت بيشتري داشته 
باش��ند.  روحاني در پاسخ به سوالي در مورد مواضع اخير 
ايران در قبال س��وريه و بحث توقف حمله تركيه به اين 
كشور، گفت: براي مس��ائل منطقه به ويژه سوريه روابط 
بس��يار خوبي در ماه هاي گذش��ته بين اي��ران،  تركيه و 
روس��يه بوده و همين امروز با آقاي پوتين تلفني صحبت 
مي كرديم و يكي از نكاتي كه رييس جمهور روسيه مطرح 
مي كرد اين بود كه احساس مي كرد كه ضروري است ما 
در آينده نه چندان دور اجالس س��ران سه كشور را براي 

منطقه و سوريه داشته باشيم. 
وي افزود: بنابراين ما همكاري سه كشور براي منطقه 
و س��وريه را مغتنم مي ش��ماريم و مه��م مي دانيم و اين 
روند را ادامه مي دهيم. روابط ما با روس��يه و تركيه روابط 
بس��يار خوبي اس��ت اما در عين حال اين موضع اصولي 
ما ب��وده كه ورود يك ارتش به داخل خاك يك كش��ور 
ديگر باي��د با اجازه دولت آن كش��ور و رضايت مردم آن 
كشور باش��د. و اگر مردمي راضي نيستند و دولتي اجازه 
نداده ما علي االصول اين كار را درست نمي دانيم و دلمان 

مي خواهد اين عمليات هر چه زودتر پايان پذيرد. به دليل 
اينكه در اين عمليات هم برادران ترك ما كشته مي شوند 
و هم افراد روبه رو كش��ته مي ش��وند و هم كردها كشته 
مي شوند و اين عمليات ثمري نخواهد داشت و به همين 
دليل توصيه ما بر اين است در همه كشورها چنين نظري 
داريم و خواهيم داشت. همانطور كه ما حضور امريكايي ها 
در سوريه را محكوم مي كنيم. البته آنها اهداف ناصحيح در 
منطقه دارند و به فكر تجزيه سوريه هستند. رييس جمهور 
اظهار داشت: هر كسي كه بدون اجازه دولتي بخواهد وارد 
خاك كش��ور ديگر شود ما علي االصول آن را نمي پذيريم 
اما در عين حال روابط س��ه كشور به خوبي ادامه خواهد 

داشت. 
رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه آيا اگر امريكا 

از برجام خارج ش��ود شما توافق هسته يي را با كشورهاي 
اروپايي، چين و روس��يه ادامه خواهي��د داد يا خير، بيان 
داشت: اوالً من بسيار خوشحال هستم كه آقاي ترامپ بعد 
از يكس��ال كه به كاخ سفيد رفته است هنوز نتوانسته آن 
فري��ادي كه در دوره انتخابات مي زد كه اين توافق را پاره 
خواهد كرد به آن هدف دس��ت پيدا كند و برجام حداقل 
آنقدر استحكام داشته است كه اين يكسال بتواند به خوبي 

در برابر امريكا مقاومت كند. 
وي اضافه كرد: اينكه در آينده امريكا چكار مي خواهند 
بكند ما نمي دانيم و از هر كه هم مي پرس��يم مي گويد ما 
نمي دانيم، حتي از دوستان اروپايي و نزديك آقاي ترامپ 
هم كه مي پرسيم مي گويند ما نمي دانيم يعني هيچكس 
پيش بيني نمي كند كه دولت امريكا در آينده چه اقداماتي 
مي خواهن��د انجام دهد. رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: 
اين مس��اله نه فق��ط در مورد برجام بلك��ه حتي درمورد 
توافق هاي تجاري خودش��ان نيز نمي دانند كه دولتشان 
پاي آن توافقات مي ايستد يا آنها را بر هم مي زند. برخي از 
آنها را هم مثل توافق آب وهوا بر هم زده است، ما اصولي 
داريم و بر مبناي اصول خودمان ادامه مي دهيم. وي افزود: 
اوال ما آغازگر نقض برجام نخواهيم بود، همانطور كه بارها 
تاكيد كرديم برجام اضافه و كم نخواهد ش��د. اينكه حاال 
آقاي ترامپ تمايلي دارد مربوط به خودش است، نه خطي 
به برجام اضافه مي شود نه خطي از برجام كم خواهد شد. 
رييس جمهور تصريح كرد: ما مسائل ديگر را به هيچ 
عنوان مربوط به برجام نمي دانيم برجام يك توافق هفت 
جانبه است كه هفت كش��ور با هم توافق كرده اند و يك 
توافق بين المللي اس��ت كه ش��وراي امنيت در قطعنامه 
۲۲۳1 آن را تايي��د كرده اس��ت. تعهد ح��زب دموكرات 
نيس��ت، يك اشتباهي كه آقاي ترامپ دارد اين است كه 
فكر مي كن��د برجام تعهد حزب دموكرات اس��ت. برجام 
تعهد دولت امريكا اس��ت، هر جناحي مي خواهد سر كار 
باشد. وي با تاكيد بر اينكه اين تعهد پايدار و مستمر است 
و همچن��ان دولت امريكا متعهد اس��ت و اگر تخلف كند 
زير پاي تعهد خ��ودش زده و اعتبار خودش را مخدوش 
ك��رده اس��ت تصريح كرد: م��ا البته براي ش��رايط آينده 
پيش بيني هاي الزم را داريم، تا زماني كه منافع مورد نظر 
ما در برجام تامين شود ما در برجام خواهيم ماند، بودن يا 
نبودن امريكا تاثير اصلي براي تصميم ما نخواهد داشت. 
تصميم اصلي ما بر مبناي اين است كه منافعي كه مورد 
نظر ما اس��ت با برجام تامين مي شود يا خير؟روحاني در 
پاس��خ به اين سوال كه س��ال ۹۷ به گفته آقاي نوبخت 
يك ميليون و ۳۳ هزار ش��غل ايجاد مي شود آيا مشخص 
اس��ت كه به تفكيك در چه حوزه هاي��ي و به چه مقدار 
اين شغل ها ايجاد خواهد شد، اظهار داشت: از خود آقاي 
نوبخت مي پرس��يديد كه يك ميليون و ۳۳ هزار شغل را 
گفته است )باخنده( . البته اين رقم، رقم پيش بيني است. 
اين پيش بيني را سازمان برنامه و بودجه كرده است. اين 
پيش بيني برمبناي بودجه يي بوده كه ما به مجلس تقديم 
كرده ايم براي اش��تغال تبصره اصلي م��ا تبصره 1۸ بوده 
متاسفانه در اين تبصره تغييرات زيادي ايجاد شده هنوز 
مجلس مصوبه نهايي اش را به ما نداده اما در كميس��يون 

تلفيق تغييراتي در آن رخ داده است. 
وي ادامه داد: بنابراين آنچه دولت متعهد بود برمبناي 
تبصره 1۸ بود و منابعي كه براي آن پيش بيني كرده بود. 

دولت يك منابعي را پيش بين��ي كرده بود، يك مقداري 
را صندوق توس��عه قرار بود بي��اورد و يك مقداري را هم 
بانك ها بياورند تا اين س��ه با هم ضميمه شود و مجموعه 
پولي كه به دس��ت مي آمد در طول ۴ س��ال حدود ۳۰۰ 
هزار ميليارد تومان بود. ما برمبناي اين رقم براي ۴ سال 
برنامه ريزي كرده بوديم منتها اين تبصره تا اين لحظه كه 
در مجلس پيش رفته مطابق پيشنهاد دولت نيست و در 
نهايت اگر اصالحاتي در صحن علني مجلس در ارتباط با 
آن انجام ش��ود بحث ديگري است. آنچه من مي توانم به 
مردم بگويم اين است كه در سال گذشته اشتغال ما حدود 

۷۰۰ هزار نفر بود. 

 اگر تبصره هاي ما به آن شكلي كه به مجلس 
داده بوديم مصوب شود اشتغال به يك ميليون 

مي رسد
رييس جمهور با بيان اينكه تالش ما اين است كه اين 
مقدار را افزايش دهيم، اظهار داش��ت: پايان س��ال معلوم 
مي شود كه اين اراده يي كه ما داشته ايم چقدر محقق شده 
اس��ت. سال  آينده ان ش��اءاهلل حتماً اين ۷۰۰ هزار بيشتر 
خواهد بود. هم��ه برنامه ريزي هاي ما برمبناي اش��تغال 
بيشتر اس��ت. اما اينكه به يك ميليون مي رسد يا نه من 
مي گوي��م اگر تبصره هاي ما به آن ش��كلي كه به مجلس 
داده بودي��م مصوب ش��ود بله به يك ميليون مي رس��د. 
روحاني در پاس��خ به اين سوال كه حاال كه عدد مشخص 
نيست تمركز دولت در چه بخش هايي خواهد بود، تصريح 
كرد: همانطور كه ما در اليحه بودجه گفته ايم يكي از اين 
بخش هايي كه ما ب��ر آن تمركز داريم ناوگان حمل ونقل 
بوده و بازس��ازي ناوگان اس��ت كه ما ب��ا تصميماتي كه 
اتخاذ كرده ايم و ان شاءاهلل عملياتي خواهد شد. همچنين 
بازآفريني ش��هرها اس��ت كه من بطور مفصل شنبه اين 
ط��رح را خدمت مردم اعالم خواهم كرد و پيش بيني كه 
آقاي نوبخت كرده اس��ت ۲۴۰ هزار شغل در اين بخش 
بازآفريني خواهد بود. وي با بيان اينكه بازآفريني شهرها 
را انج��ام خواهيم داد ولو اينك��ه مجلس تبصره 1۸ ما را 
به آن صورت اجرا نكند اظهار داش��ت: اش��تغال هايي كه 
خرد و متوسط هس��تند از مواردي است كه مورد تاكيد 
ما بوده است و طرح هايي كه وزارت رفاه دارد اين طرح ها 
در س��ال ۹۷ اجرايي خواهد ش��د و همين امروز هم كه 
با وزير صحبت كردم حتي اگر مش��كلي در بودجه يعني 
مصوبه مجلس به وجود ايد او برنامه ها را اجرا كند و روي 
اين مساله توافق كرديم كه اين كار چگونه صورت بگيرد. 

ما ان شاءاهلل اشتغال را از اين راه ها تامين خواهيم كرد. 

 در اين دولت همه اتفاق نظر دارند دولت 
فعلي امريكا با همه توانش به دنبال اخالل است

روحاني در پاسخ به س��والي در مورد برنامه اش براي 
مقابل��ه با اقدامات امري��كا در خص��وص ناكارآمد كردن 
دول��ت ايران گفت: اينكه امريكا به دنبال ايجاد مش��كل 
ب��راي دول��ت و ملت ايران اس��ت موضوعي نيس��ت كه 
ترديدي در آن وجود داش��ته باش��د و اگر در دولت قبلي 
بح��ث بود در اين دولت همه اتف��اق نظر دارند كه دولت 
فعلي امريكا با همه توانش به دنبال اخالل اس��ت و جاي 
بحث در اين باره نيس��ت. وي ادام��ه داد: اما اينكه تا چه 
اندازه توانمند است و مي تواند اين كار را انجام دهد؛ يك 
نمون��ه كار امريكا اين بود كه موضوع اعتراضات را به يك 
مساله سياس��ي و به اعتقاد خودش بين المللي و امنيتي 
تبديل كرد و آن را به شوراي امنيت سازمان ملل برد اما 
شكس��ت مفتضحانه دولت فعلي امريكا در همين ارجاع 
به ش��وراي امنيت سازمان ملل بود كه همه كشورها با او 
مخالفت كردند و به جاي اينكه حرف هاي امريكا را گوش 
كنند همه در خصوص برجام و تثبيت برجام و مس��ائل 
اين چنيني صحبت كردند. رييس جمهور اظهارداش��ت: 
االن هم مي بينيد كه يك طرح عليه ايران دارد، هيچ وقت 
كاخ س��فيد ناچار نمي شد كه در حضور رييس جمهور به 
سفرا ناهار بدهد و ما نخستين بار است كه مي شنويم در 
كاخ سفيد رييس جمهور به خاطر اينكه بتواند در شوراي 
امنيت در بحث داستان يمن و داستان هايي كه عليه ايران 

تراشيده رأي بياورد چلوكباب بدهد. 
روحاني خاطرنشان كرد: اينگونه تصور نكنيم كه چون 
امريكا تصميم گرفته به ما فش��ار بياورد پس به ما فشار 
وارد مي ش��ود، نه اينگونه نيست. امريكايي ها اين تصميم 
را دارند و ما هم قاطعانه در مقابل امريكا مي ايستيم. وي 
افزود: من در سال ۲۰1۸ هيچ عالمتي از مشكل سياسي 
و مشكل منطقه يي نمي بينم.  رييس جمهور اظهارداشت: 
امريكايي ها در حوزه اقتصادي هميشه به دنبال تحريم و 
فش��ار بوده اند و االن هم هس��تند و ممكن است فشار را 
كمتر يا بيشتر كنند اما امروز من فكر مي كنم روابط ما با 
اتحاديه اروپا از هميشه بهتر است و در مقايسه با سال هاي 
قبل حتي در سال هاي قبل از ۲۰۰۵ ما امروز روابط بسيار 
خوبي داريم، روابط ما با روس��يه ش��ايد از هميشه بهتر 
اس��ت، روابط ما با چين روابط بسيار خوبي است با اكثر 

كشورهاي منطقه ما رابطه خوبي داريم. 
روحاني خاطرنشان كرد: ما مي خواستيم تروريسم در 
منطقه زمين گير ش��ود و زمين گير هم شد و امريكايي ها 

نمي خواس��تند اين كار انجام شود و ناموفق بودند، امريكا 
در س��وريه ناموفق و در عراق ه��م ناموفق بود و االن هم 
طرح هايي براي سوريه دارد كه به نظر من ناموفق خواهد 
بود. وي افزود: اين چنين نيس��ت كه ما در س��ال ۲۰1۸ 
ميالدي يا ۹۷ شمس��ي به خاطر فشارهاي امريكا دچار 
مش��كل خاصي ش��ويم، فش��ار آنها ادامه پيدا مي كند و 
ان ش��اءاهلل تدبير ما هم در برابر فش��ار آنه��ا ادامه خواهد 
داش��ت. خبرنگاري در ادامه نشس��ت سوالي در خصوص 
نحوه برخورد دولت با ش��بكه هاي اجتماعي مطرح كرد و 
گفت: هنوز در كشور ما در خصوص اهميت اين شبكه هاي 
اجتماع��ي اختالف نظر وجود دارد و در زيرس��اخت ها با 
مشكل مواجه ايم برنامه دولت براي شبكه هاي اجتماعي 
و زيرس��اخت آن چيست؟ اظهار داشت: اين مساله بسيار 
مهمي اس��ت و امروز بحث ش��بكه يا فض��اي مجازي و 
اينترنت يك فضاي بس��يار مهم براي ما اس��ت. ما كه در 
حال حركت به سمت دولت الكترونيك هستيم و در اين 
فكري��م كه جامعه ما ارتباط بهتري با دنيا و علم و دانش  

آن داشته باشد. 
رييس جمه��ور با بيان اينكه اين مس��اله در خصوص 
مشاغل نيز بسيار مهم است، گفت: وزير ارتباطات به من 
اعالم كرده بود كه در ۲ سال گذشته ۲۰۰ هزار شغل در 
فضاي مجازي به وج��ود آمده و به تعبير او موبايل محور 
بوده بنابراين اين موضوع بسيار مهمي است. وي تصريح 
كرد: ما االن در حال گسترش نسل سه و چهار موبايل در 
سراسر كشور هستيم و اهدافي كه ما داريم هم فرهنگي، 

هم اجتماعي، هم اقتصادي و هم سياسي است. 
روحان��ي تاكي��د ك��رد:  االن مي بيني��د ك��ه مث��اًل 
رييس جمه��ور امريكا يك توئيت در خصوص سياس��ت 
خارجي منتش��ر مي كند و ميليون ها پاس��خ ب��ه او داده 
مي شود كه گاهي عقب نشيني و از توئيت خود عذرخواهي 
مي كند كه نس��بت به مردم يا مسلمانان است. اين نشان 
مي دهد اين فضا در دنياي سياست خارجي و داخلي يك 

بازيگر عمده است. 
وي اظهار داشت: آثار شبكه هاي اجتماعي در مسائل 
اقتصادي روز به روز بيشتر خواهد شد و دولت مصمم است 
هم در زيرساخت و هم در زمينه محتوا و پلت فرم هايي كه 
نياز داريم به س��مت توس��عه حركت كند. رييس جمهور 
گفت: در همين راس��تا ش��اهد گس��ترش پهناي باند و 
س��هولت دسترسي به اينترنت هستيم. در گذشته گاهي 
وقت ها چند دقيقه براي دانلود يك فيلم كوتاه زمان نياز 
بود ام��ا االن در چند ثانيه اين كار صورت مي گيرد. االن 
ديگر كس��ي حوصله و فرصت ندارد كه نيم ساعت معطل 

شود كه يك اثر فرهنگي را مشاهده كند. 

روحاني ادامه داد: اينها همه كارهايي اس��ت كه انجام 
گرفته و در زيرساخت نيز كار بسيار خوبي صورت گرفته و 
در خصوص شبكه ملي كه آن را دنبال مي كنيم قدم هاي 
خوبي برداش��ته شده اس��ت. وي تاكيد كرد: البته دولت 
مصمم اس��ت هم ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي 
داخل��ي را تقويت كند و هم معتقد اس��ت در اين زمينه 
انحصار معنا ندارد. اگر بنا باشد يك پيام رسان يا اپليكيشن 
بيايد و بخواهد همه فضا منحصراً در اختيار او باش��د اين 
به نفع كش��ور ما نيست و نادرس��ت است. رييس جمهور 
تاكيد كرد: بايد ش��بكه هاي مختلف داخلي و خارجي و 
اپليكيشن ها و پيام رسان هاي مختلف حضور داشته باشند 
و مردم از آنها اس��تفاده كنند. روحاني اظهار داش��ت:  در 
فضاي مجازي عمدتا محتوا را خود ما درس��ت مي كنيم 
زيرا پلت فرم ها آماده است. لذا نسل جوان ما و همه افرادي 
كه معتقد به انقالب هستند و هويت ايراني و اسالمي خود 
را ارج مي نهن��د بايد با تمام توان به اين فضا وارد ش��وند 
زيرا در اين صورت اين فضا ديگر براي ما چالش و تهديد 
محسوب نخواهد بود بلكه تبديل به يك فرصت مي شود. 
وي همچنين گفت: ديگ��ر دوره اينكه اين را ببنديم 
آن را فيلتر كنيم و ديگري را از پش��ت بام پايين بيندازيم 
البته مقصودم ديش است نه آدم كاًل گذشته است و بايد 
در خصوص فضاي مجازي، سواد آموزي كنيم كه جوانان 

چطور و به نحو احسن از آن استفاده كنند. 
وي در پاسخ به اين س��وال كه اگر امريكا روي بحث 

موشكي فشار آورد و باعث به هم خوردن توافق هسته يي 
شود به نظر ش��ما اين رويكرد ترامپ فرصت گفت وگوي 
معن��ادار بين ايران و امريكا را از بين خواهد برد، پاس��خ 
داد: ح��اال خيلي فرصت خوبي نب��وده كه بخواهد از بين 
ببرد يا نبرد. راجع به برجام همانطور كه قباًل هم گفته ام 
برجام قابل مذاكره مجدد يا بازنويسي نيست. يك توافقي 
اس��ت كه بعد از ۳۰ ماه تالش نوشته، توافق و امضا شده 
است و شوراي امنيت سازمان ملل متحد آن را تاييد كرده 

بنابراين تبديل به يك توافق بين المللي شده است. 
رييس جمه��ور با تاكيد بر اينكه هي��چ معنايي ندارد 
كه ما در مورد برجام مذاكره كنيم، خاطرنش��ان كرد: هر 
چيزي كه براي دفاع از كش��ور مثل هواپيما، موش��ك يا 
زيردريايي يا هر چه كه مي خواهد باش��د، هر آنچه براي 
دفاع كش��ور نياز داريم. تعهد ما در برابر دنيا آن است كه 
دنبال س��الح كش��تار جمعي نرويم و دنبال آن نخواهيم 
رف��ت نه تنها به خاطر تعهد بلكه به خاطر فتواي رهبري 
اس��ت. پس سالح كشتار جمعي كنار و آنچه امريكايي ها 
و برخي از كش��ورها دنبالش هستند و دنبال سالح هاي 
مخرب تر هستند ايران دنبال اين سالحي كه ضداخالق 

تعهدات بين المللي و شرع است نخواهد رفت. 
روحان��ي اظهار داش��ت: اما در س��الح متعارف آنچه 
جمهوري اسالمي براي دفاع از كشور خودش نياز داشته 
باش��د اس��تفاده خواهد كرد، عمل خواهد كرد و در اين 
زمينه با هيچ كس مذاكره نخواهد كرد. من تاكيد مي كنم 
موشك هاي ايران هيچ زماني تهاجمي نبوده است و براي 
تهاجم به هيچ كش��وري نبوده اس��ت و ب��راي تهاجم به 
هيچ كش��وري نخواهد بود. موش��ك هاي ما براي دفاع از 
خودمان اس��ت، تدافعي است و هيچگاه موشك ما براي 
س��الح كش��تار جمعي هم ساخته نشده اس��ت. ما اصاًل 
سالح كشتار جمعي نداريم بنابراين در اين زمينه با كسي 

مذاكره نداريم. 
وي اعالم كرد: امريكايي ها اگر مي خواستند فرصتي را 
ايجاد كنند نسبت به رابطه شان با ملت ايران خوب بود از 
فضاي برجام درست استفاده مي كردند. اگر امريكايي ها به 
تمام تعهدات خودش��ان در برجام عمل مي كردند به نظر 
من شرايط تازه يي ايجاد مي شد، ممكن بود بعداً راجع به 
موضوع ديگري بتوانيم با امريكا صحبت كنيم. خود آنها 
متاس��فانه اين فرصت طالي��ي را از بين بردند. چه دولت 
قبل��ي كه آغازگر از بين بردن اين فرصت بود و مخصوصاً 

دولت فعلي كه كاًل اين فضا را از بين برده است. 
رييس جمهور بيان داش��ت: من هميشه تاكيد كردم 
كليد فضاي روابط آينده ايران و امريكا دس��ت واشنگتن 
اس��ت آنها بايد دست از خالفش��ان، فشارشان، تهديد و 
تحريمش��ان بردارند. خود به خود فض��ا، فضاي ديگري 

مي شود و در آن فضا مي شود براي آينده فكر كرد. 
روحان��ي در پاس��خ به اين س��وال كه پيم��ان جامع 
همكاري ه��اي اي��ران و افغانس��تان به كجا رس��يد و آيا 
در بخ��ش نظامي هم هس��ت يا نه؟ و اينك��ه با توجه به 
حضور تروريس��ت ها در عراق، حاضر هستيد تجربه هاي 
مستشاري را در اختيار اين كشور قرار دهيد اظهار داشت: 
افغانس��تان همسايه شرقي ما است كه در طول قرن ها با 
هم رابطه خوبي داش��ته ايم. همچني��ن ملّت بزرگ ايران 
مهمان نوازي هاي خوبي نس��بت به ب��رادران و خواهران 
افغاني داش��ته و بچه هايشان به شكل مجاني در مدارس 
ما تحصيل مي كنند و البته اين كار فرهنگي و ارزشمندي 

است كه آموزش و پرورش انجام مي دهد. 
روحان��ي با بيان اينكه يك توافق مهم همه جانبه بين 
ايران و افغانستان از زمان رييس جمهور قبلي آغاز شده و 
االن ادامه دارد اظهار داش��ت: بسياري از بخش هاي اين 
توافق ، نهايي ش��ده و بخش هاي باق��ي مانده كه در حال 
اقدام است. اين پيمان مهم، همه جانبه است و اگر منعقد 
شود حتما به نفع دو طرف خواهد بود. وي با اظهار تاسف 
از حضور تروريست ها در افغانستان اظهار داشت: ما براي 
هر كمكي كه نياز باشد چه مستشاري چه غير مستشاري، 
آماده اي��م. البته حضور امريكايي ه��ا با اين همه پايگاه در 
افغانستان، براي اين بوده كه امنيت مردم تامين شود اما 
امروز مي بينيم كه ناامن تر ش��ده است. روحاني ادامه داد: 
شايد حضور نيروهاي خارجي در افغانستان بهانه بزرگي 
باش��د براي تروريس��ت ها كه جوانان را جذب كنند. من 
اميدوارم دولت و ملت افغانستان آنچه مصلحت خودشان 
است را تصميم بگيرند. حتما ايران در مبارزه با تروريست 
در كنار مردم افغانس��تان خواهد بود. روحاني با تاكيد بر 
نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي كشور گفت: نوسازي 
ناوگان حمل و نق��ل عمومي، رفاه مردم را در پي خواهد 
داش��ت و ناوگان ما ناوگان قابل رقابتي خواهد ش��د. وي 
افزود: در بحث بازآفريني شهرها هم براي جوان هايي كه 
خانه اولي هستند تسهيالت ويژه يي فراهم مي شود و هم 
براي آنهايي كه در بافت فرسوده زندگي مي كنند مسكن 
بهتري تهيه مي شود و هم براي توسعه گرها اشتغال ايجاد 
مي شود و براي كل صنعت ساختمان تحرك خوبي ايجاد 
مي ش��ود. رييس جمهور اظهارداش��ت: در عبور از ركود و 
رسيدن به رونق آخرين بخشي كه در دولت يازدهم باقي 
مانده بود بخش مس��كن بود كه امروز در حال رشد است 
و اين حوزه زمينه خوبي را براي اش��تغال فراهم مي كند. 
ما اه��داف مختلفي را در اين طرح ه��ا دنبال مي كنيم و 
اميدواريم س��ال ۹۷ سال شكوفايي اين طرح ها و اجراي 
اين طرح ها باش��د. روحاني در پاس��خ به سوالي در مورد 
علت عدم افزايش قيمت حامل هاي انرژي با يك ش��يب 
ماليم در ۴ س��ال گذش��ته و بح��ث ارتباط اي��ن كار با 
انتخابات رياست جمهوري خاطرنشان كرد: هر دوي اين 
حرف درس��ت است و اگر در برنامه هم نباشد ما يارانه را 
تقريبا به همه مردم پرداخت مي كنيم و اقشاري كه نياز 
ندارند نبايد از اين يارانه اس��تفاده كنند و بايد اين يارانه 
در ج��اي ديگري مصرف ش��ود و در تبصره 1۴ تالش ما 
اي��ن بود كه با مجلس در اين زمينه به تفاهمي برس��يم 
كه نشد. وي افزود: من خودم هم با روساي كميسيون ها 
جلسه گذاشتم و با تعدادي از اعضاي كميسيون تلفيق و 
رييس مجلس جلس��ه ديگري را داش��تم و اگرچه هر دو 
هدفمان يكي اس��ت اما در شيوه كار نتوانستيم به تفاهم 
برسيم. رييس جمهور اظهارداشت: در حوزه افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي بين ما و مجلس اختالفي وجود ندارد و 
قيمت حامل هاي انرژي بايد افزايش تدريجي داشته باشد 
و ما هم قبول نداريم كه يك باره بايد تغيير كند اما مجلس 
بايد حمايت كند. روحاني خاطرنشان كرد: من اميدوارم 
مجلس در تبصره 1۸ يا در پيوست ها اين حمايت را انجام 
دهد و ما در فرصت مناس��ب بايد با مردم صحبت كنيم 

و توضيح دهيم. 

بايد يك گفت وگوي ملي در كشور 
راه بيفتد كه راجع به مسائل و مشكالت 

كشور باشد. مشكالت ما كه فقط مسائل 
سياسي، اجتماعي نيست مسائل اقتصادي 

و محيط زيست هم است

ديگر دوره اينكه اين را ببنديم آن را 
فيلتر كنيم و ديگري را از پشت بام پايين 

بيندازيم البته مقصودم ديش است نه آدم 
كاًل گذشته است و بايد در خصوص 

فضاي مجازي، سواد آموزي كنيم كه 
جوانان چطور و به نحو احسن از آن 

استفاده كنند

                                                                                                      

ما اصاًل سالح كشتار جمعي نداريم 
بنابراين در اين زمينه با كسي 

مذاكره نداريم

اگر امريكايي ها به تمام تعهدات 
خودشان در برجام عمل مي كردند به نظر 

من شرايط تازه يي ايجاد مي شد، ممكن 
بود بعداً راجع به موضوع ديگري بتوانيم 

با امريكا صحبت كنيم. خود آنها متاسفانه 
اين فرصت طاليي را از بين بردند. چه 

دولت قبلي كه آغازگر از بين بردن اين 
فرصت بود و مخصوصاً دولت فعلي كه 

كاًل اين فضا را از بين برده است
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بررسي مسكن ارزان براي اقشار كم درآمد در مالزي

مسكن باكيفيت براي همه گروه هاي درآمدي
بهاره فالحي 

مقدمه
در مقايس��ه با 30 سال گذش��ته مفهوم مسكن 
تغييريافته است؛ چراكه استانداردهاي مسكن ارتقا 
يافته است و عوامل تاثيرگذار بر رضايت شهروندان 
بر مسكن متفاوت شده است. عالوه بر اين دولت ها 
در كش��ورهاي مختل��ف درص��دد تحقق مس��كن 

ارزان قيمت براي اقشار ضعيف جامعه هستند. 
مال��زي از جمله كش��ورهاي در حال توس��عه و 
ببرهاي آسياس��ت كه بر اساس چش��م انداز 2020 
درص��دد رس��يدن به اهداف توس��عه و رس��يدن به 
جايگاهي به عنوان يك كش��ور توس��عه يافته است. 
در مال��زي اگرچه حكومت ف��درال و دولت مركزي 
از برنامه مس��كن عمومي در نواحي شهري حمايت 
مي كنند، اما بس��ياري از خانوارها هنوز به مس��كن 
عمومي دسترس��ي نيافته اند. قيمت زمين و مسكن 
ب��راي 4 درصد از جمعيت ك��ه زير خط فقر زندگي 
مي كنند بسيار باالس��ت. در حومه شهر نياز مسكن 
حادتر است و كمك هاي كمتري صورت گرفته است. 
بر اس��اس برنامه نهم توس��عه مالزي در س��ال 
2010، 63.8 درص��د از جمعي��ت مالزي در نواحي 
ش��هري زندگي مي كردند و 32.6درصد از جمعيت 
در زير 14 س��ال س��ن داش��تند. افزاي��ش درصد 
جمعيت جوان نشان دهنده  رشد تقاضاي مسكن در 
آينده اس��ت. عالوه بر اي��ن، كمبود زمين در مالزي 
مش��كل ديگر در ح��وزه برنامه ريزي مس��كن براي 

جمعيت در حال رشد اين كشور است. 
 

 مسكن براي افراد كم درآمد در مالزي
مالزي با افزايش جمعيت روبه روست و جمعيت 
اين كش��ور از 21.3 ميليون نفر در سال 2000 به 
25 ميليون در س��ال 2008 رس��يد. اگرچه رش��د 
جمعي��ت در اين كش��ور كاهش يافته اس��ت و از 2 
درص��د در س��ال 2000 به 1.75 درصد در س��ال 
2008 رس��يده اس��ت. در طول اين بازه زماني، دو 
ش��اخص ميزان مرگ ومي��ر و تولد در اين كش��ور 
كاهش يافته اس��ت، اما ميزان اميد به زندگي رش��د 
داشته است و از 71 سال به 73 سال رسيده است. 
همچنين، توليد ناخال��ص ملي در مالزي از 9000 
دالر در سال 2004 به 14400 دالر در سال 2008 
رسيد. بر اساس آمار جمعيت زير خط فقر در مالزي 
از 8 درصد در س��ال 2002 به 5.1 درصد در سال 

2008 و 4 درصد در سال 2009 رسيد. 
در ط��ول برنام��ه هفتم توس��عه، در مالزي براي 
س��اخت مس��كن هاي با قيمت متوس��ط و ارزان با 
ايج��اد 350000 واحد مس��كوني ي��ا 44 درصد از 
800000 واحد مس��كوني برنامه ريزي ش��د. اگرچه 
س��اخت خانه هاي با قيمت كم و متوس��ط نسبت به 
ساخت ساير خانه ها بيشتر بود، اما تحقق اين برنامه 
با موفقيت چنداني روبه رو نبود. س��اخت مس��كن با 
قيمت متوس��ط و باال توس��ط بخش خصوصي 187 
درص��د و 435 درصد محقق ش��د كه اين ش��رايط 
منجر ب��ه عرضه زياد مس��كن در بخش مس��كن با 
قيمت متوسط و باال در بين سال هاي 2000-1997 
ش��د. در نتيجه بس��ياري از خانه هاي��ي كه با قيمت 
متوسط و باال ساخته ش��ده بود، فروخته نشد و بازار 
دچار ركود شد. از س��وي ديگر، ساخت مسكن هاي 
با قيمت متوس��ط و پايين نش��ان مي دهد به شكل 
عادالن��ه در ايالت ه��اي مختلف مالزي توزيع نش��د؛ 

ب��ه گونه يي كه در چندين ايال��ت مانند كواالالمپور 
خانه يي س��اخته نشده بود. همچنين، كواالالمپور به 
دلي��ل تعداد زياد جمعيت مهاجر با كمبود مس��كن 
ارزان قيمت مواجه اس��ت و توليدكنندگان مسكن به 
دنبال ساخت خانه هاي لوكس هستند. اگرچه قوانين 
مالزي توليدكنندگان و س��ازندگان مسكن را مجبور 
ساخته اس��ت 30 درصد از كل ساخت مسكن را به 
ساخت مسكن ارزان قيمت اختصاص دهند، اما تجلي 
اين امر در درون شهر كواالالمپور محسوس نيست. 

 برنامه ريزي براي مسكن ارزان قيمت در مالزي
در برنام��ه نهم توس��عه مالزي توج��ه خاصي به 
ساخت مس��كن ارزان قيمت ش��د و 27006 واحد 
مس��كوني ارزان قيمت در قالب 70 پروژه س��اخته 
ش��د. اين پروژه ه��ا از طريق حكوم��ت و وام هايي 
ك��ه دولت فدرال به اجراي اي��ن پروژه ها تخصيص 
مي داد، در شهرهاي كوچك ساخته شد. همچنين، 

ب��راي تضمين عرض��ه مس��كن ارزان قيمت، بخش 
خصوص��ي نيز موظف بود 30 درصد از بودجه خود 
را به مسكن ارزان قيمت اختصاص دهد. مسكن هاي 
ارزان قيمت به خريداران واجد ش��رايط كه ثبت نام 
كرده اند، فروخته مي ش��ود. ع��الوه بر اين، 37241 
مس��كن ارزان قيمت در برنامه نهم توس��عه احداث 

گرديد و به واجدين شرايط اجاره داده شد. 
در برنامه دهم توسعه در مالزي ساخت 78000 
واحد مس��كوني ارزان قيمت در نظر گرفته شده بود، 
درحالي كه 1300000 از جمعيت اين كش��ور زير 
خط فقر زندگي مي كردند. عالوه بر اين، 440000 
كارگر كمتر از 700 رينگيت در ماه درآمد داشتند. 
برنامه هاي فقرزدايي در مالزي منجر به كاهش فقر 
در اين كش��ور ش��د و ميزان جمعيت زير خط فقر 
از 6.8 درصد در س��ال 2000 به 5 درصد در سال 

2008 رسيد. 
سياس��ت گذاري ملي مالزي بر توسعه و ارتقاي 

كيفيت زندگي مردم اين كشور تاكيد دارد و درصدد 
توس��عه اقتصادي و اجتماعي در اين كش��ور است. 
همچنين، مالزي درصدد انس��جام ملي، يكپارچگي 
اجتماعي و ثبات سياس��ي و اقتصادي است. عالوه 
ب��ر اي��ن، چش��م انداز مال��زي در س��ال 2020 بر 
دسترسي به مسكن مناسب براي همه اقشار جامعه 
و دسترس��ي به خدمات و امكانات بهداش��تي براي 
ارتقاي كيفيت زندگي تاكيد مي كند. ش��اخص هاي 

كيفيت زندگي شامل ابعاد زير است: 
 آموزش

 بهداشت
 توزيع عادالنه درآمد

 دسترسي به سيستم حمل ونقل و ارتباطات
 خانه و محله

 مشاركت اجتماعي
 امنيت عمومي

 فرهنگ

سياس��ت گذاري هاي  و  قواني��ن  به طوركل��ي،   
مالزي حاكي از توجه اين كش��ور به مقوله مس��كن 
است، مانند؛ مس��كن براي گروه با درآمد متوسط و 
درآمد پايين، پروژه مس��كن ب��راي كارمندان دولت، 
توسعه خدمات ش��هري، وام مسكن براي گروه هاي 
مختلف اجتماعي، سياست گذاري براي مسكن زنان 
سرپرست خانوار. سازندگان مسكن در مالزي همواره 
توسط دولت براي ساخت مسكن با كيفيت مناسب و 
فروش با قيمت پايين براي گروه كم درآمد مورد فشار 
هس��تند. اين قيمت پايين به عنوان يك مانع جدي 
براي س��ازندگان مسكن اس��ت كه به سمت ساخت 
مس��كن با قيمت باال و س��اخت خانه هاي لوكس به 

جاي ساخت خانه هاي كم قيمت سوق يابند. 
مسكن براي گروه درآمدي فقير و گروه درآمدي 
متوسط دو برنامه جديد است كه در مالزي در حال 
اجراست. مسكن براي گروه كم درآمد و بسيار فقير 
به ص��ورت رايگان ي��ا از طريق وام ب��دون بهره به 
خانوارهايي كه درآمدش��ان كمتر از 500 رينگيت 
اس��ت، تعل��ق مي گيرد. ب��راي گروهي ك��ه درآمد 
آنها بي��ن 500 تا 750 رينگيت اس��ت، 200000 
واحد مس��كوني با قيمت كمتر از 25000 رينگيت 
واگذارشده است. عالوه بر اين، دولت بر نقش بخش 
خصوصي براي ساخت واحدهاي مسكوني با قيمت 
متوس��ط و پايين بين 26000 تا 60000 رينگيت 
براي هر واحد مسكوني تاكيد نموده است؛ بنابراين، 
وزارت مسكن مالزي و دولت محلي نقش به سزايي 

در مديريت مسكن ارزان قيمت دارد. 

 نتيجه گيري
هدف اصلي و اساس��ي سياست گذاري مسكن در 
مالزي دسترسي به مس��كن مناسب و با كيفيت باال 
براي هم��ه گروه هاي درآمدي و همه اقش��ار جامعه 
به خصوص گروه ه��اي درآمدي پايين جامعه اس��ت. 
بخش خصوصي نيز انتظار دارد از سوي حكومت براي 
ساخت مس��كن براي گروه هاي كم درآمد و گروه هاي 
با درآمد متوسط در پروژه هاي مشترك موردحمايت 
قرار گيرد، درحالي كه تمركز بخش دولتي بر ساخت 
مس��كن كم قيمت و ساخت مس��كن براي كارمندان 
دولت است. چالش هايي كه در مالزي در بخش مسكن 

ارزان قيمت وجود دارد به شرح ذيل است: 
-ع��دم تع��ادل بين عرض��ه و تقاضاي مس��كن 

ارزان قيمت؛ 
-بخش خصوصي به دليل اينكه س��اخت مسكن 
ارزان قيمت كم  س��ود اس��ت، تمايلي به ساخت اين 

دسته از خانه ها ندارد؛ 
سياس��ت گذاري  و  برنامه ري��زي  مال��زي  -در 
روش��ني براي س��اخت مس��كن با قيمت متوس��ط 
پايين در مقايسه با مس��كن كم قيمت وجود ندارد. 
سياست گذاري هاي اعمال شده توسط دولت محلي 
در هر پروژه متفاوت اس��ت. اين ناهمگوني منجر به 
س��ردرگمي ساخت اين نوع از مسكن توسط بخش 

خصوصي مي شود؛ 
-به دليل اينكه قوانين مش��خصي توسط دولت 
محل��ي وجود ندارد، قيمت مس��كن هاي متوس��ط 
ارزان قيم��ت بي��ن 70000 ت��ا 85000 رينگي��ت 
فروخته مي ش��ود و هيچ يك از س��ازندگان بخش 
خصوصي اين گروه از خانه ها را بين قيمت 42000 

تا 69999 رينگيت نمي فروشند. 
منبع: شمس

 تسهيالت با سود 6درصد
به روستاييان و كشاورزان

مح��روم  مناط��ق  و  روس��تايي  توس��عه  مع��اون 
رييس جمه��ور گفت: باتوجه به اليحه اش��تغال پايدار 
روس��تايي كه مجلس تصوي��ب كرد به روس��تاييان و 

كشاورزان تسهيالت با سود 6درصد داده مي شود. 
به گزارش فارس، سيدابوالفضل رضوي اظهار داشت: 
مردم در همه عرصه هاي كش��ور مش��اركت كنند و در 
عرصه هاي سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي فعال باشند؛ 
اگر نرخ مش��اركت مردم در همه عرصه ها برابر نباشد، 

نمي توانيم به خواسته دلخواه برسيم. 
رضوي تصريح كرد: حضرت امام راحل فرمودند كه 
مستضعفان را در عرصه اقتصادي مشاركت دهيد و اگر 
مشاركت مردم در عرصه اقتصادي افزايش نداشته باشد 

با مشكالت مالي مواجه خواهند بود. 
وي گف��ت: در اكثر روس��تاها امكانات رفاهي وجود 
دارد، روس��تاها داراي امكانات مناسبي هستند ولي از 
نظر رفاهي تامين نيستند، در انقالب اسالمي ايران در 
روس��تاها خدمات شايسته ارائه  شده و مي توانيم قبل و 
بعد از انقالب را مقايسه كنيم تا ببينيم كه امكانات در 
روستاها وجود دارد، اما مردم از نظر رفاهي مشكل دارند 

و اين موضوع باعث ناراحتي مردم شده است. 
مح��روم  مناط��ق  و  روس��تايي  توس��عه  مع��اون 
رييس جمه��ور گفت: جهاد كش��اورزي بايد به مردم و 
كش��اورزان مزرعه  داري را آموزش دهد و كش��اورزي را 
به صورت فني و مهندسي انجام بدهيم و بايد به صورت 
اصولي كش��ت كنيم و ناظر كاشت مهندسي در مزرعه 
باش��يم و از حالت سنتي خارج شويم و رو به كشاورزي 

صنعتي بياوريم. 
رضوي تاكيد كرد: كشاورزاني كه به صورت صنعتي 
كش��اورزي مي كنند و طرح هاي نوين كشاورزي داشته 

باشند، مي توانند از وام با سود 6درصد بهره مند شود. 
وي تاكي��د كرد: دولتي پايدار اس��ت ك��ه مردم آن 
بزرگ باش��ند، اگر دولت يك طرفه بزرگ شود و مردم 
آن كوچك شوند، انقالب و دولت آن پايدار نخواهد بود؛ 
بايد دولت و مردم هر دو با هم پيشرفت كنند و در اين 

صورت موفق خواهند بود. 
مح��روم  مناط��ق  و  روس��تايي  توس��عه  مع��اون 
رييس جمهور با بيان اينكه تمام دس��تگاه هاي اجرايي 
در بخش جوادآباد فعال ش��وند، يادآور ش��د: به كمك 
س��اير نهادها مي توانيد اشتغال زايي كنيد و از پتانسيل 
نهادهاي نظامي نيز بهره مند شويد و از دانش آنها را در 

زمينه اشتغال و اقتصاد مقاومتي بهره مند شويد. 
رضوي اف��زود: از دهياران و بخش��داران مي خواهم 
كه ارتباط نزديك با مردم داش��ته باش��ند و طرح هاي 
اقتصادي را در روس��تاها اجرا كنند، طرح ها و مشاغل 
روس��تايي را در روس��تاها فع��ال كنيد و اگر مش��اغل 
روستايي فعال شود مردم در روستاها باقي خواهند ماند. 
وي گفت: باتوجه به اليحه اشتغال پايدار روستايي 
ك��ه مجلس تصويب كرد به روس��تاييان و كش��اورزان 
وام هاي 6درصد داده مي شود و در سه سال اول وام هاي 

كشاورزي پايدار اقساطي پرداخت نمي كنند

رجيستري همه را نسبت به 
گوشي قاچاق هوشيار كرد

ريي��س اتحاديه دس��تگاه هاي مخابراتي و ارتباطي 
تهران مي گويد، اجراي طرح كددار كردن گوشي تلفن 
هم��راه مردم و فعاالن اين عرص��ه را به موضوع قاچاق 
حساس و هوشيار كرد و اغلب آنان از معامله گوشي هاي 
بدون خدمات پس از فروش و رجيستر نشده خودداري 

مي كنند. 
»مهدي محبي« در گفت وگ��و با ايرنا با بيان اينكه 
گوشي هاي تلفن همراهي كه تاكنون رجيستر شده اند، 
سهم اندكي از بازار كشورمان دارند، گفت: شركتي چون 
سامس��ونگ بيشترين س��هم بازار را در اختيار دارد كه 
انتظار مي رود محصوالت آن هرچه زودتر مشمول طرح 

رجيستري شود. 
وي تاكيد كرد: رجيس��تر شدن گوشي هاي ساخت 
ش��ركت سامس��ونگ روند كددار كردن گوش��ي هاي 
وارداتي به كشورمان را كامل خواهد كرد و از آن به بعد 

شاهد گوشي قاچاق در كشور نخواهيم بود. 
محبي با بيان اينكه پس از اجراي طرح رجيستري 
در بازار تلفن همراه آرامش به اين بازار برگش��ته است، 
ادامه داد: روند اجراي طرح رجيستري درباره گوشي هاي 
توليدي ش��ركت اپل سبب شد، اكنون هم خريداران و 
هم فروشندگان نسبت به خريد و فروش گوشي ها توجه 
جدي تري داشته و از خريد و فروش گوشي هاي بدون 
خدمات پس از فروش و رجيستر نشده خودداري كنند. 
ريي��س اتحاديه دس��تگاه هاي مخابراتي و ارتباطي 
تهران به تس��ري طرح رجيستري به گوشي هاي تلفن 
هم��راه توليدي ش��ركت ال.جي اش��اره ك��رد و گفت: 
فروشندگان اين نوع گوشي ها بايد تا قبل از بامداد روز 
بيست و هشتم بهمن ماه گوش��ي هاي موجود خود را 
فعال كنند؛ مردم هم بايد دقت كنند گوش��ي ال.جي 

رجيستر نشده، خريداري نكنند. 
محبي سهم بازار گوشي هاي توليدي شركت ال. جي 
در بازار كش��ورمان را كم دانست و افزود: اكنون بخشي 
از بازار گوش��ي هاي تلفن همراه از وجود گوشي قاچاق 

به طور تقريبي پاك شده است. 
اين فعال بازار گوش��ي هاي تلفن هم��راه به تجربه 
اجراي رجيس��تري كه براي نخستين بار تا اين مرحله 
موفقيت آميز بوده اس��ت، اشاره كرد و خاطرنشان كرد: 
استقبال مردم و عرضه كنندگان از اجراي اين طرح در 

موفقيت آن موثر بوده است. 
اين فعال صنفي درباره اكنون افزايش قيمت دالر در 
هفته هاي اخير و تاثير آن بر بازار دستگاه هاي مخابراتي 
و ارتباط��ي اظهار داش��ت: نرخ ارزه��اي عمده در ثبت 
سفارش موثر است و از اين رو اين افزايش بازار و به ويژه 

واردكنندگان را بالتكليفي مواجه كرده است. 
محبي خاطرنش��ان كرد: روشن شدن هرچه زودتر 
وضعيت دالر به رونق ب��ازار تلفن همراه كمك خواهد 

كرد و بازار با كمبود عرضه مواجه نخواهد شد. 
ط��رح كددار ك��ردن گوش��ي هاي تلفن هم��راه يا 
رجيس��تري گوش��ي تلفن ه��اي همراه طرحي اس��ت 
كه در آن گوش��ي هاي تلفن همراه كاربران بر اس��اس 
ش��ماره سريال گوشي و شماره س��ريال سيمكارت در 
س��امانه يي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اين 
منظور طراحي و پياده س��ازي كرده، ثبت مي شوند كه 
به هنگام روشن شدن در شبكه تلفن همراه كشور اين 
شماره سريال ها با زيرساخت هاي شبكه مخابراتي كشور 
مطابقت داده مي ش��ود و چنانچه از مبادي رسمي وارد 
نشده باشند، امكان فعاليت در شبكه تلفن همراه كشور 

را نخواهند داشت. 

اخبار

براساس نظرسنجي موسسه PWC از 1293 نفر از مديران ارشد بنگاه ها معرفي شد

مقاصد برتر جذب سرمايه در 2018
تعادل   

جري��ان  آنكت��اد،  س��ازمان  گ��زارش  براس��اس 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي با افت 16درصدي 
از 1.81تريلي��ون دالر در س���ال 2016 ب��ه رق��م 
1.52تريليون دالر در س��ال 2017 رس��يد. از اين رو 
به نظر مي رسد، بهبود جريان سرمايه گذاري مستقيم 
خارج��ي از زم��ان وق��وع بحران ه��اي مال��ي 2008 
همچن�ان در مس���ير ن�اهمواري ق��رار دارد. از داليل 
عمده كاهش جريان س��رمايه گذاري خارجي در سال 
2017 را مي ت��وان ك�اهش 27درص�دي اي�ن جريان 
در اقتص�ادهاي پيشرفته و رسيدن جريان ورودي اين 
منطقه به رقم 810ميليارد دالر عنوان كرد. همچنين 
كاهش قوي جريان ورودي سرمايه گذاري خارجي در 
منطق��ه اروپا به ميزان 27درصد )معادل 144ميليارد 
دالر( و در امريكاي شمالي به ميزان 33درصد )مع�ادل 
164ميليارد دالر( از مصاديق مش��خص كاهش سال 
2017 است. از سوي ديگر بر اساس نظرسنجي صورت 
گرفته توسط موسسه PWC از 1293نفر از مديران 
ارشد بنگاه ها در س��ال 2018 و 1379نفر از مديران 
ارشد در سال 2017 كه از سوي معاونت بررسي هاي 
اتاق تهران منتشر شده، كش��ورهاي »اياالت متحده 
امريكا، چين، آلمان، بريتانيا و هندوستان« را مي توان 
5مقصد برتر سرمايه گذاري در سال 2018 عنوان كرد. 

 داليل افت سرمايه گذاري خارجي
ب��ر اس��اس گ��زارش س��ازمان آنكت��اد، جري��ان 
سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي با افت 16درصدي 
از 1.81تريلي��ون دالر در س���ال 2016 ب��ه رق��م 
1.52تريليون دالر در سال 2017 رسيد. بنا به اظهار 
آقاي موكيس��ا كيتويي دبيركل س���ازمان آنكتاد به 
نظ�ر مي رس��د، بهبود جريان سرمايه گذاري مستقيم 
خارج��ي از زم��ان وق��وع بحران ه��اي مال��ي 2008 
همچن�ان در مس�ير ن�اهمواري قرار دارد. در حالي كه 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اقتصادهاي در حال 
توسعه در سطح مش�ابه سال هاي گذش�ته ق�رار دارد، 
همچنان سرمايه گذاري در بخش هايي كه تامين كننده 
اهداف توسعه پايدار هستند، بس�يار م�ورد ني�از اس�ت. 
تقوي�ت سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي دستيابي 

به توسعه پايدار يك ضرورت است. 
بعد از رش��د موقت��ي س��رمايه گذاري خارجي در 

س��ال هاي 2010 و 2015، مج��ددا رون��د نزولي اين 
جري��ان كه از س��ال 2008 آغاز ش��ده بود، از س��ال 
2016 ادامه داشته است. همراستايي تغييرات جريان 
سرمايه گذاري خارجي با روند تغييرات اين جريان در 
اقتصادهاي توسعه يافته حاكي از اثر گذاري باالي اي�ن 
اقتص�ادها در تغييرات جهاني سرمايه گذاري خارجي 
اس��ت. از داليل عمده كاهش جريان س��رمايه گذاري 
خارجي در س��ال 2017، ك�اهش 27درص�دي اي�ن 
جريان در اقتص�ادهاي پيش��رفته و رسيدن به جريان 

ورودي اين منطقه به رقم 810ميليارد دالر است. 
كاه��ش ق��وي جري��ان ورودي س��رمايه گذاري 
خارجي در منطقه اروپا به مي��زان 27درصد )معادل 
144ميلي��ارد دالر( و در امريكاي ش��مالي ب��ه ميزان 
33درص��د )مع���ادل 164ميلي��ارد دالر( از مصاديق 
مشخص كاهش س��ال 2017 است. شايان ذكر است 
كه بخش�ي از اي�ن ك�اهش توس�ط رشد 11درصدي 
جريان س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي به س��اير 
اقتصادهاي پيش��رفته مانند اس��تراليا جبران شد. در 
واقع مناطقي كه مشمول رشد جريان سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي در سال 2017 شدند، شامل منطقه 
اقيانوس���يه و آس�ياي در حال توس��عه به ميزان 11 
ميليارد دالر، ساير اقتصادهاي توس�عه يافت�ه مع�ادل 
8 ميلي�ارد دالر و منطق�ه امريكاي الت�ين و كاراييب 
مع��ادل 4ميليارد دالر ب��ود. جريان س��رمايه گذاري 
مس��تقيم خارجي به اقتصادهاي در حال توس��عه در 
س��ال 2017 با حفظ روند ب��ا ثبات افزايش قبلي ب�ه 
رقم حدود 653 ميليارد دالر رسيد كه تقريبا 2درصد 
بيشتر از سال 2016 بود. كشورهاي در حال توس�عه 
آس�يايي و منطق�ه امريكاي التين و كاراييب از لحاظ 
جذب جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 
2017 با رش��د هم��راه بودن�د ول�ي اي��ن جريان در 

منطقه آفريقا تغييري نداشت. 
در س��ال 2017 مجددا منطقه آس��ياي در حال 
توسعه موقعيت خود را در زمينه كسب ب�االترين ارق�ام 
ج�ذب سرمايه گذاري خارجي در جهان حفظ كرد كه 
بع��د از اين منطقه اقتصادي، اتحاديه اروپا و امريكاي 
ش��مالي قرار گرفتند. در اقتصادهاي در حال گذار از 
اقتصاد برنامه ريزي شده به يك اقتصاد مبتني بر بازار، 
جريان ورودي سرمايه گذاري مس�تقيم خارجي با افت 
17 درص��دي به رقم تقريبي 55 ميليارد دالر نزديك 

شد. بخشي از اين افت به عل�ت تن�زل اي�ن جريان در 
فدراسيون روسيه و همچنين جريان ضعيف در ساير 

كشورهاي مستقل مشترك المنافع است. 

 چشم انداز 2018
ب��ا ج��ذب 311ميلي��ارد دالر  امري��كا  كش��ور 
س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي در س��ال 2017، 
همچن��ان موقعي�ت برت���ر را در زمين���ه ورود اين 
جري��ان در جهان داراس��ت كه بع��د از آن به ترتيب 
اهميت كش��ورهاي چين با رق��م 144ميليارد دالر و 
هن�گ كن�گ با رقم 85ميليارد دالر قرار مي گيرند. در 
بين 10مقصد برتر جذب كننده جريان سرمايه گذاري 
خ�ارجي در س�ال 2017، 5كشور در حال توسعه قرار 
دارد كه شامل كش��ورهاي چين، هنگ كنگ، برزيل، 

سنگاپور و هند هستند. 
بن��ا ب��ه اظه��ار آق��اي جيم��ز ژان مدي��ر بخش 
س��رمايه گذاري آنكتاد در مقايسه با ساير متغيرهاي 
كالن اقتص��ادي مانن���د GDP و رش��د تجارت كه 
بهب��ودي را در س��ال 2017 تجربه كردن��د، جريان 
س��رمايه گذاري خارجي با افت هم��راه بود و اگرچ�ه 
احتم�ال برعكس شدن اين رويه در سال 2018 وجود 

دارد ولي ريسك هاي موجود هم قابل توجه هستند. 
پيش بيني رشد اقتصادي در اكثر اقتصادها، بهب�ود 
ت�دريجي به�اي كااله�اي اساس�ي و بهب�ود چشم انداز 
س���ودآوري در بخش هاي گوناگ��ون موجب تقويت 
اعتماد و اطمينان حوزه كس��ب و كار شده و به دنبال 
آن انگيزه بنگاه هاي فرامليتي را ب�راي سرمايه گذاري 

در سال 2018 افزايش خواهد داد. 
همچنين با وجود عدم قطعيت ها پيش بيني شده 
است كه در سال 2018 تجارت جهاني نيز ب�ا س�رعت 
ب�االتر و ب�ا نرخ���ي باالتر از 3درصد افزايش يابد. در 
اين ميان انتظار مي رود، تجارت درون منطقه آس���يا 
و واردات امري��كا ه�م همچن�ان ق�وي باش��د. بهبود 
چش��م انداز اقتص��اد كالن، اثر مثبت مس��تقيمي بر 
ظرفيت بنگاه هاي فرامليتي در زمينه سرمايه گذاري 

دارد. 
با وج��ود اين، احتمال ريس��ك هاي ژئوپليتيك و 
عدم قطعيت هاي سياستي هم بر مقي�اس و ه�م ب�ر 
ش�رايط بهب�ود جريان سرمايه گذاري اثر گذار خواهند 
بود. امكان تش��ديد ب��روز حمايت گرايي ه��ا در قالب 

اقدامات عملي محدود كننده تجارت، نگراني افزايش 
تنش هاي ژئوپليتيكي در جهان و رش��د آس��يب هاي 
اقتصادي ناش��ي از بروز بالياي طبيع��ي، پيامدهاي 
منف��ي بر جريان س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي 

خواهد گذاشت. 
از س��ويي ديگ��ر اعم��ال اصالح��ات مالياتي در 
امريكا نيز احتمال تغييرات قابل توجه در تصميمات 
بنگاه ه��اي فرامليت��ي اين كش��ور و در نتيجه جذب 
مقادير بيشتري از سرمايه گذاري خارجي در اين كشور 

را تقويت خواهد كرد. 

 مقاصد برتر جذب سرمايه 
از آن سو بر اساس نظرس��نجي انجام شده توسط 
موسس��ه PWC از يك ه��زار و 293نف��ر از مديران 
ارش��د بنگاه ها در س��ال 2018 و يك هزار و 379نفر 
از مديران ارش��د در س��ال 2017  نتايج حاصل شده 
اس��ت كه اياالت متحده امريكا، چين، آلمان، بريتانيا 
و هندوس��تان 5 مقصد برتر س��رمايه گذاري در سال 
2018 به ش��مار مي روند. براس��اس اين نظرسنجي 
46درصد پاس��خ دهندگان امريكا را مهم ترين كش��ور 
ب��راي رش��د و با تفاوت معناداري با س��اير كش��ورها 
نخس��تين مقصد س��رمايه گذاري جه��ان مي دانند. 
همچنين 33درصد پاس��خ دهندگان چين را دومين 
مقصد س��رمايه گذاري جهان در سال جاري ميالدي 
در نظر دارند. 20درصد پاس��خ دهندگان نيز آلمان را 
با تقويت جايگاه خود نس��بت به سال قبل همچنان 
در جايگاه سومين مقصد سرمايه گذاري جهان مدنظر 
دارند. از س��وي ديگ��ر 15درصد پاس��خ دهندگان از 

انگلس��تان به عنوان چهارمين مقصد سرمايه گذاري 
جهان ياد مي كنند. در عين حال در اين نظرس��نجي 
9درصد پاسخ دهندگان هندوستان را با پيشي گرفتن 
از ژاپن در جايگاه پنجمين مقصد مهم سرمايه گذاري 
جهان در س��ال جاري مي دانند. همچنين بايد گفت 
كه در ميان منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و اروپاي 
شرقي و مركزي تنها يك كشور آن هم روسيه در ميان 
10 بازار براي سرمايه گذاري جهاني قرار گرفته است. 
بنابراين گزارش كانادا كه در سال 2017 پانزدهمين 
مقصد س��رمايه گذاري جهان محس��وب مي ش��د، در 
سال 2018 در جايگاه كش��ور مكزيك قرار مي گيرد 
و مكزيك به جايگاه س��يزدهم تنزل پيدا خواهد كرد. 
قرار گرفتن روسيه در جايگاه دهم در ميان مقاصد برتر 
سرمايه گذاري جهان در سال 2018 و ارتقاي جايگاه 
آن نسبت به سال 2017 مي تواند پيامدهاي خوبي را 

براي اين كشور به همراه داشته باشد. 
حال در تازه تري��ن گزارش معاونت بررس��ي هاي 
اقتصادي ات��اق تهران اف��ت جريان س��رمايه گذاري 
مس��تقيم خارجي جهان در سال 2017 مورد بررسي 
ق��رار گرفت. با وجود رش��د اقتصادي و افزايش حجم 
تج��ارت، جريان س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي 
جهان در س��ال 2017 كاهش يافت. تصوير مقدماتي 
از وضعيت جريان ورودي س��رمايه گذاري مس��تقيم 
خارجي در اين سال، داليل ك�اهش آن در سال 2017 
به همراه روند تغييرات پروژه هاي جديد سرمايه گذاري 
خارجي و ادغام و تمل��ك برون مرزي ارائه و با توج�ه 
ب�ه تحوالت پيشرو در سال 2018 احتمال چگونگي 

تغييرات آتي آن بررسي مي شود. 

جدول ذيل خالصه سياست گذاري مسكن در مالزي را نشان مي دهد

تجزيه وتحليلاستراتژيماموريتدوره
سياست گذاري

1971-1990

- ريشه كني فقر در جامعه
- ساخت خانه براي گروه هاي كم درآمد

- در نظر گرفتن بخش خصوصي به عنوان بخش كليدي در ساخت 
و تهيه خانه

- بخش خصوصي مسوول اصلي در ساخت 
مسكن براي گروه هاي فقير جامعه است.

سقف قيمت مسكن براي گروه هاي كم درآمد 
و فقير 25000 رينگيت در سال 1982 در 

نظر گرفته شد.

- بخش خصوصي بازيگر اصلي در ساخت مسكن 
ارزان قيمت محسوب مي شود.

1991-2000
- تاكيد و تضمين اين نكته كه همه مردم بدون در نظر گرفتن سطح 

درآمدشان در خانه مناسب زندگي مي كنند.
- بخش خصوصي مسوول تهيه خانه براي مردم است.

- تمركز بر ساخت دو گروه مسكن ارزان قيمت 
و متوسط-ارزان قيمت

بخش خصوصي همچنان نقش حياتي در تهيه و 
ساخت مسكن ايفا مي كند، اما دولت نيز قوانيني 

را به منظور ارتقاي كيفيت مسكن وضع كرد.

2001-2010

-تاكيد بر توسعه پايدار شهري و تهيه مسكن مناسب براي همه 
اقشار جامعه

- توسعه مسكن همگام با توسعه بخش تجارت و صنعت موردتوجه 
قرار گيرد.

-بخش دولتي مسوول مسكن اقشار ضعيف و كم درآمد است و 
بخش خصوصي مسوول مسكن اقشار با درآمد متوسط و باالست.

- تالش به منظور درك شهروندان نسبت به 
توسعه پايدار و تشويق شهروندان به منظور 

مشاركت در توسعه مسكن
- تشويق بخش خصوصي به ساخت مسكن 

متوسط ارزان قيمت

-حكومت نقش اساسي در ساخت مسكن 
ارزان قيمت در اين دوران دارد.
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محلونقل10
واكنش دستگاه هاي نظارتي 
به مواجهه نامتناسب با برف

با وجود اينكه يكي دو روز پيش از آغاز بارش 
ب��رف در برخي اس��تان ها به ويژه اس��تان تهران 
سازمان هواشناسي كش��ور درباره شدت و حجم 
بارش ها، اطالع رساني و حتي هشدار داده بود اما 
ن��ه تنها در دو روز برف��ي بلكه تا 3،  4روز پس از 
پايان بارش ها، هم وضعيت جاده ها و فرودگاه هاي 
كشور عادي نشده بود و همچنان عبور و مرور در 
برخ��ي جاده ها ازجمله محور تهران- قم، تهران-

كرج با مش��كالتي همراه بود به گونه يي كه حتي 
وزير راه و شهرس��ازي از مسافران آزادراه تهران- 
قم خواس��ت كه حتي االمكان در اين محور تردد 
نكنند و در صورت ضرورت س��فر به اين منطقه 
از قط��ار اس��تفاده كنند، اين درحالي اس��ت كه 
آخوندي در يادداشتش چندين روز پس از پايان 
بارش ها اعالم كرد كه حمل ونقل كشور به طوري 
گس��ترده يي به جاده وابس��ته است و حتي براي 
دسترس��ي به خدمات هواي��ي و ريلي همه  چيز 
وابس��ته به جاده است بنابراين در شرايط بحران، 
هوا و ريل نمي توانند به عنوان شق هاي جايگرين 

عمل كنند. 
 ش��رايط در فرودگاه هاي كش��ور هم بس��يار 
نااميد كنن��ده ب��ود و در اين مي��ان بي نظمي در 
فرودگاه ه��اي مهرآباد و ام��ام خميني)ره( كامال 
مشهود بود، اگرچه گزارش هاي ميداني حاكي از 
آن اس��ت كه وضعيت فرودگاه امام)ره( بغرنج تر 
ب��ود. در فرودگاه امام)ره( ش��اهد تجمع تعدادي 
زيادي از مس��افراني بوديم كه سفرهاي آنها براي 
چند روز متوالي كنس��ل شده بود و دراين ميان 
رس��يدگي مناسبي هم به ش��رايط آنها نمي شد 
اين درحالي اس��ت كه براس��اس قوانين سازمان 
هواپيمايي كش��وري بايد اين مس��افران در هتل 
اسكان داده مي شدند اما متاسفانه نه تنها شرايط 
مناسب براي حضور چند ساعته آنها فراهم نبود 
بلكه به س��وال هاي آنها هم به درس��تي پاس��خ 
داده نمي ش��د. در اين ش��رايط برخي مسافراني 
ك��ه مجبور به ماندن در ف��رودگاه بودند به علت 
حجم تجمع و نبود صندلي كافي مجبور به خريد 
زيراندازهاي��ي با قيمت 20هزار تومان ش��دند و 
آنها كه قصد بازگش��ت به خانه ي��ا گرفتن هتل 
را داشتند با كرايه هاي سرسام آوري مواجه بودند 
كه به گفته برخي شاهدان به يك ميليون تومان 

هم مي رسيد. 
در اي��ن ميان نبود مديريت مناس��ب پيش و 
پس از بارش برف در معاونت هاي مختلف وزارت 
راه و شهرس��ازي عالوه بر ايج��اد نارضايتي براي 
مس��افران حمل و نقل ريلي،  جاده يي و هوايي و 
همچنين درخواس��ت وزير ب��راي ارائه گزارش از 
معاونت هايش درباره چگونگي عملكرد آنها در دو 
روز برخي هفته گذشته، خود عباس آخوندي را 
هم براي پاسخ به برخي سواالت در روزهاي آتي 

راهي مجلس شوراي اسالمي مي كند. 
اهميت اي��ن موضوع و باالگرفت��ن اعتراضات 
به عملكرد مديران ارش��د وزارت راه و شهرسازي 
بهانه يي ش��د تا واكن��ش مس��ووالن نظارتي به 
ش��رايط فرودگاه ها، جاده ه��ا و راه آهن پايتخت 
پس از بارش برف مرور ش��ود البته گفتني است 
به دليل اينكه شرايط فرودگاه هاي كشور از ساير 
بخش ها بحراني تر بود، اغلب دستورها و تشكيل 
پرونده ه��ا در اين بخش به ص��ورت خالصه ارائه 

مي شود. 
 مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران از 
تش��كيل 3پرونده در فرودگاه امام)ره( و 3پرونده 
قضاي��ي درب��اره قاچاق و گران فروش��ي بليت در 
ف��رودگاه مهرآباد طي روز ه��اي برفي خبر داد و 
اعالم كرد ك��ه اين پرونده ها براي رس��يدگي به 
شعب ارسال شده و در اسرع وقت حكم آنها صادر 
مي شود، اس��فناني دليل تشكيل اين 6 پرونده را 
گران فروش��ي بليت در اين روزها دانست و گفت: 
در اين روزها بليت ها 2.۵ تا 4برابر باالتر از قيمت 

مصوب خود فروخته شدند. 
 قاضي سراج، رييس س��ازمان بازرسي كل 
كشور هم در بازديد از فرودگاه امام خميني ضمن 
رس��يدگي به وضعيت فروشگاه هاي گران فروش 
در اي��ن فرودگاه درب��اره سرنوش��ت آژانس هاي 
هواپيماي��ي كه يك صندل��ي هواپيما را دو بار به 
فروش رس��انده بودند گفت: با تعزيرات حكومتي 
و فرودگاه هماهن��گ كرده ايم كه در قراردادها و 
مجوزهاي آژانس هاي متخلف تجديدنظر صورت 
گيرد. س��راج همچنين درباره گران فروش��ي نرخ 
تاكسي هاي فرودگاه امام اعالم كرد كه اگر مردم 
مش��كلي دراين زمينه داشتند به سايت سازمان 
بازرس��ي كل كشور بخش شكايات مراجعه كنند 
تا در پروانه تاكسي هايي كه در حق مردم اجحاف 
كرده اند، تجديدنظر ش��ود و اجازه ندهيم كه اين 

تاكسي ها در فرودگاه ها مسافركشي كنند. 
 اما نبود مديريت مناس��ب در فرودگاه امام 
پس از بارش برف موجب ش��د كه دادستاني كل 
كش��ور هم به اين موضوع ورود كند و نس��بت به 
وضعيت اين فرودگاه واكنش نشان دهد،  منتظري 
درباره نبود برنامه ريزي مناسب براي رسيدگي به 
ش��رايط مسافران گفت: ش��ركت هاي هواپيمايي 
با افزايش قيمت هاي خ��ود در برف اخير اخالق 
را كنار گذاش��تند و دراين ميان مس��ووالن اين 
فرودگاه ها هم به گونه يي ديگر موجب نارضايتي 
مردم ش��دند كه نش��ان از ضعف مديريت است. 
منتظري اعالم كرد كه اگر مديري يك وزارتخانه 
يا يك دس��تگاه را نمي توان��د مديريت كند و به 
وظايفش درس��ت عمل نمي كند بايد عذرخواهي 
كن��د البته نه عذرخواهي ش��فاهي بلكه كار را به 
افراد توانمند بسپارد و در اين ميان هم دادستاني 
با توجه به وظيفه يي كه در دفاع از حقوق عمومي 
دارد، مي تواند در اين مسائل ورود پيدا مي كند و 

از حقوق عمومي مردم دفاع كند. 

گزارش

»تعادل« عملكرد نهادهاي مسوول پس از بارش برف در كشور را آسيب شناسي مي كند

مديريت ايمني؛ حلقه مفقوده مديريت بحران

گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|
پس از هش�دار سازمان هواشناسي كشور 
در روزهاي 5 و 6 بهمن ماه سال جاري شاهد 
بارش شديد برف در برخي استان هاي كشور 
بوديم ك�ه اين  بارش، جل�وه جديدي از نبود 
مديريت براي س�اماندهي وضعي�ت راه هاي 
كش�ور را ب�ه خوبي آش�كار ك�رد. اين بارش 
اگرچ�ه بي�ش از همه ح�وزه هوايي كش�ور 
را درگي�ر ك�رد و ضعف ه�اي موج�ود دراين 
بخ�ش را براي مواجهه ب�ا بحران هاي طبيعي 
نمايان كرد اما در ح�وزه جاده يي و ريلي هم 
مش�كالت عديده و نارضايتي هاي بسياري را 

به همراه داشت. 
به گفته مع�اون ش�ركت فرودگاه ها، تنها 
17 فرودگاه فعال كشور از ميان 56 فرودگاه، 
درگي�ر ب�ارش برف ش�دند كه بي�ش از همه 
ناكارآمدي وزارت راه و شهرسازي در فرودگاه 
مهرآباد و امام خميني رسانه يي شد و شرايط 
در س�اير فرودگاه ها چندان مورد توجه قرار 
نگرفت. دراين دو فرودگاه مشكالتي از جمله 
كنس�لي هاي م�داوم پروازه�ا، بي توجهي به 
خواسته هاي مسافران، افزايش نجومي قيمت 
بليت ها موجب ش�د كه س�ازمان بازرس�ي و 
دادستاني هم به اين موضوع ورود كنند. البته 
س�ازمان هواپيمايي كشوري هم كه به نوعي 
مسوول تمام اين ناكارآمدي ها بود ديرهنگام 
س�ه روز پس از بارش برف اع�الم كرد كه به 
وضعيت آژانس هاي متخلف رسيدگي مي كند 
و پس از گذش�ت يك هفت�ه از بارش برف از 

پلمب شدن 17 شركت هواپيمايي خبرداد. 
اما وضعيت جاده ها و راه آهن هم چندان 
رضاي�ت بخش نب�ود و مس�افران در دو روز 
برف�ي و حتي چن�د روز پس از ب�ارش برف 
براي تردد در محوره�اي متصل به تهران با 
مش�كالتي روبرو مي ش�دند و حتي درهمان 
روز نخس�ت بارش ب�رف مس�افران آزادراه 
تهران- قم 13 س�اعت در ماش�ين هاي خود 
محب�وس ش�دند تا جاده باز ش�ود ش�رايط 
در حوزه ريلي نس�بت ب�ه جاده يي و هوايي 
بهتر بود اگرچه مسافران ريلي هم دربرخي 
مس�يرها با چندين س�اعت تاخير به مقصد 
رسيدند و ركورد تاخيرها هم مربوط به يكي 
از قطارهاي مشهد- تهران بود كه 12 ساعت 

دير به تهران رسيد. 

تهيه نقشه ريسك؛ راهگشاي بحران
»تعادل« براي بررس��ي وضعي��ت فرودگاه ها و 
نحوه عملكرد مديران اين فرودگاه ها پس از بارش 
برف با جمع��ي از كارشناس��ان و نخبگان صنعت 
هوانوردي ب��ه گفت وگو پرداخت ك��ه جمع بندي 
اظه��ارات و خواس��ته هاي آنه��ا درب��اره چگونگي 

مديريت فرودگاه ها به شرح زير است. 
اين كارشناسان حوزه هوايي با انتقاد از وضعيت 
مديريت و عملكرد فرودگاه هاي كشور براي بهبود 
و ع��دم تك��رار چنين ش��رايطي اع��الم كردند كه 
مس��ووالن ح��وزه هواي��ي در گام اول بايد نيروي 
انس��اني را آموزش دهند كه اي��ن آموزش يكي از 
اصول سيس��تم مديريت ايمني است ضمن اينكه 
تهيه نقشه ريس��ك risk map هم يكي ديگر از 
وظايف سيستم مديريت ايمني كشور براي مقابله 

با شرايط بحراني است. 

آنه��ا مي افزايند: برگ��زاري تور آموزش��ي بعد از هر 
بحران و تش��كيل تيم ه��اي مختلف واعتم��اد به پيش 
بيني هاي هواشناسي هم براي مقابله با بحران هاي بعدي 
كمك كننده اس��ت ضمن اينكه تهيه گزارش ازوضعيت 
سيس��تم هاي بازرس��ي بر عملكرد مديران فرودگاهي، 
ايرالين، هندلينگ و... هم بايد در دستور كار قرارگيرد. 

 ستاد مركزي بحران درسازمان هواپيمايي 
اين كارشناسان صنعت هوانوردي معتقدند كه 
مستند سازي كليه موارد جهت دسترسي به آن در 
آين��ده هم يكي از اصول سيس��تم مديريت ايمني 

است ضمن اينكه آماده سازي خودروها و تجهيزات 
براي ايام برفي و آماده باش تيم هاي مختلف براي 
عمليات يك هفته يي از جمله ذخاير س��وختي و... 

هم بايد مدنظر قراربگيرد. 
آنه��ا با اش��اره به اهمي��ت وجود مناب��ع براي 
جلوگيري از ي��خ زدگي و آب ش��دن يخ ها )اوره، 
نمك، ش��ن، ضديخ، اتان��ول، متان��ول و...( اضافه 
مي كنند: وجود تلفنخانه فعال و پاس��خگو، وجود 
روابط عمومي براي اطالع رس��اني عمومي و انتقال 
مطالب »صحيح« و »درست« به مردم و مسافران 

دراين شرايط مي تواند راهگشا باشد. 
آنه��ا بي��ان مي كنن��د: حضور تي��م مديريت و 
مش��اوران در محل، پيش از شروع بحران تا پايان 
بحران، بررس��ي دقيق ش��ناخت اينگونه بحران ها، 
نظارت مستمر بر خدمات ارائه شده در فرودگاه ها 
)تاكس��ي، رس��توران، هتل و...(، بررس��ي امكانات 
ترمينالي براي اس��تقرار مس��افران براي چند روز، 
بررس��ي دوره ي��ي دس��تورالعمل ها ب��ه خصوص 
)snow removal plan( دستورالعمل برف روبي 

 و همچنين تش��كيل يك ستاد مركزي بحران در 
سازمان هواپيمايي كشوري بايد انجام شود. 

 مديران پاسخگو باشند
اين كارشناسان و نخبگان صنعت هوانوردي به 
مدي��ران اين صنعت و به ويژه مديران فرودگاهي 
توصيه مي كنند كه بايد به خسارت وارد آمده به 
دليل عدم توجه ايشان به اطالعيه هاي تخصصي 
و دس��تورالعمل هاي فرودگاهي پاس��خگو باشند 
زي��را مديري كه پاي س��ند را امض��ا مي كند يا 
جانش��ين مدير قبلي مي ش��ود، بايد پاسخگوي 
ع��دم رعايت دس��تورالعمل هاي فرودگاه باش��د 
چون دستورالعمل هاي فرودگاهي، قانون هستند 
و مورد تاييد س��ازمان هواپيمايي بوده پس براي 

سيستم قضايي هم معتبر هستند. 
آنه��ا ادام��ه مي دهند: مديران بايد خس��ارات 
وارد ش��ده بعد از هر بحران را محاس��به كنند و 
مديريت ايمني )جه��ت تقويت مديريت بحران( 
در فرودگاه ه��ا را تقويت كنند ضمن اينكه دراين 
ميان باي��د كنفرانس هاي خبري ب��ا حضور وزير 
و مس��ووالن فرودگاهي برگزارشود و به سواالت 

پاسخ داده شود.
اي��ن كارشناس��ان بي��ان مي كنند: اس��تفاده 
از نيروه��اي داوطل��ب ب��راي ياري رس��اني در 
اينگونه بحرانها ضروري اس��ت و نوشتن سناريو، 
شبيه س��ازي و تمري��ن بحران ه��اي گذش��ته با 
حضور افراد حاضر در بح��ران و انتقال تجربيات 
ايش��ان مي تواند كمك كننده باش��د عالوه براين 
بايد تالش ش��ود كه از تجهيزات برفروبي جديد 
 م��ورد بهره ب��رداري در فرودگاه ه��اي مهم دنيا 

استفاده شود. 

آنه��ا معتقدن��د ك��ه در زمان وق��وع بحران در 
صنع��ت هوانوردي نباي��د مدي��ركل و معاونان به 
ص��ورت همزم��ان تغييركنن��د زيرا اي��ن موضوع 

مشكالت مواجهه با بحران را افزايش مي دهد. 

 جايگاه نازل آموزش براي مقابله با بحران 
در ب��ارش برف اخي��ر اغلب انتقاده��ا به عدم 
آمادگي عوامل س��ازمان راهداري براي بازگشايي 
ب��راي  ب��رون ش��هري و ش��هرداري ها  راه ه��اي 
بازكردن راه هاي درون ش��هري وارد ش��د،  تعادل 
ه��م درگزارش هاي متعددي ك��ه از نبود آمادگي 

درمي��ان راهداران ب��راي مقابله ب��ا چنين بحراني 
و همچني��ن نب��ود تجهي��زات كاف��ي و همچنين 
ماش��ين هاي برف روب بارها گ��زارش تهيه كرده 
اس��ت اما نگاه ديگ��ري به اين موض��وع حاكي از 
نب��ود آموزش ب��ه مردم و بي توجهي مس��افران به 
هش��دارهاي س��ازمان هواشناس��ي براي تردد در 
محورهاي برفگير اس��ت كه در اغلب گزارش هاي 
تهيه شده دررس��انه ها به آن پرداخته نشده است، 
موضوعي كه حس��ين قاسمي نژاد، كارشناس ارشد 
راه و ترابري، هم درگفت وگو با تعادل به آن اشاره 
مي كن��د و مي گويد: يكي از عوامل مهم واصلي كه 
در مديريت اين بحران مي توانس��ت موثر باشد اين 
بود فردي كه قصد س��فر و تردد در مناطق برفگير 
را دارد بايد زمان س��فر خود و تجهيزات همراهش 
را مديريت كند البت��ه نه تنها در بارش اخير بلكه 
دربارش هاي س��ال هاي گذش��ته هم شاهد بوديم 
كه مسافران تجهيزات ايمني از قبيل زنجير چرخ 
نداشتند اگرچه اين موضوع به معناي نفي وظايف 

دستگاه هاي امدادي در شرايط سخت نيست. 
قاس��مي نژاد اضاف��ه مي كند: در بح��ران اخير 
مش��اهده كرديم كه بسياري از ش��هروندان بدون 
توجه به توصيه ه��اي عوامل امدادي وارد مس��ير 
ش��دند و اي��ن تردد موج��ب توقف و قفل ش��دن 
مس��يرها و اين حجم باالي وسايل نقليه در مسير 
موجب ش��د وس��ايل نقليه امدادي نتوانند به حل 
بحران دسترس��ي پيدا كنند و عمال كار راهداري و 

امدادرساني متوقف شود. 
او ادامه مي دهد: عام��ل دوم نقش تجهيزات و 
حضور عوامل امدادي اس��ت، آنچه در مورد بحران 
اخي��ر مي ت��وان گفت اين اس��ت كه هي��چ يك از 
دس��تگاه هاي مس��وول امدادي خواس��تار چنين 
وضعيت��ي نبوده و نمي خواهند ش��هروندان درگير 
ك��والك و برف زمس��تاني ش��وند اما ب��رف اخير 
نش��ان داد كه حداقل در حوزه راهداري زمستاني، 
تجهي��زات براي مقابله با بحران كم اس��ت و عمر 
مفيد اغلب تجهيزات گذشته است و نرخ بهره وري 
آنها بسيار كم است و آمادگي خدمت با توان كافي 

ندارند. 
اين كارشناس ارشد راه و ترابري ادامه مي دهد: 
با توجه ب��ه هزينه راهداري و ش��رايط كنوني كه 
ش��اهد كمب��ود در تجهيزات و امكان��ات راهداري 
هس��تيم و ب��راي تجهيز امكان��ات و تامين هزينه 
خري��د آنها دولت و مجلس باي��د توجه ويژه يي به 
اين موضوع داش��ته باش��ند و اين بارش برف زنگ 
خطري و تجربه يي بود براي مسووالن كه درحوزه 

اعتبارات راهداري بازنگري كنند. 
قاس��مي نژاد اضاف��ه مي كند: ب��ارش برف اخير 
نش��ان داد دس��تگاه هاي مرتبط بايد با نگاه تجربه 
اخير در كنار هم نشس��ته و مروري بر كاس��تي ها 
 داش��ته باشند و در اين ش��رايط برگزاري جلسات 
هم انديشي و بررسي تصميم گيري جهت مديريت 

در مواقع بحران امري ضروري و نياز است. 

  افزايش ايمني سفرها با نگهداري از راه ها 
اين كارش��ناس راه و ترابري براي روشن شدن 
وضعيت راه��داري، جاده هاي كش��ور و همچنين 
تجهيزات الزم ب��راي آمادگي درمقابل با بحران به 
بررس��ي وضعيت آماري راه هاي كشور مي پردازد و 
مي گويد: براساس آخرين گزارش مستند )سالنامه 
آماري س��ازمان راه��داري( طول راه هاي كش��ور 
برحسب سلس��له عملكردي عبارت است 2 هزار و 
401 كيلومت��ر آزادراه، 16 ه��زار و 627 كيلومتر 

بزرگراه و 2۵ هزار و ۵38 كيلومتر راه اصلي. 
قاس��مي نژاد مي افزاي��د: دراين مي��ان 34 هزار 
كيلومتر جز شبكه راه هاي شرياني كشور است كه 

بيشترين حجم تردد در آنها جريان دارد. 
او ادام��ه مي دهد: ب��رآورد تقريب��ي ارزش روز 
راه هاي كشور نش��ان مي دهد كه ارزش كل راه ها 
براب��ر با 200 ه��زار ميليارد تومان اس��ت كه اين 

دارايي يك ثروت ملي است. 
به گفته اين كارشناس ارشد راه و ترابري، سفر 
ايمن درطول اين ش��بكه به يك��ي از دغدغه هاي 
اصلي مس��ووالن و خواس��ت هاي عموم��ي مردم 

تبديل ش��ده اس��ت و وزارت راه و شهرسازي بايد 
براي به حداقل رس��اندن س��هم عوام��ل جاده يي 
درتصادف��ات با همكاري س��اير دس��تگاه ها تالش 

گسترده يي داشته باشد. 
قاس��مي نژاد اظهار مي كند: يكي از عوامل مهم 
در افزاي��ش ايمني جاده ها، نگهداري صحيح از اين 
ثروت ملي اس��ت و يكي از حوزه هايي كه مي تواند 
دركاهش تلفات و افزايش ايمني تردد نقش موثري 
داشته باش��د، راهداري اس��ت. او بيان مي كند: در 
كشورهاي مختلف بين 2 تا 6 درصد ارزش راه هاي 
كش��ور براي نگهداري آن راه بايد هزينه شود و اگر 
در ايران بطور متوس��ط، بين 3.۵ تا 4 درصد اعتبار 
هزينه ش��ود حدود 8هزار ميليارد تومان اعتبار نياز 
اس��ت درحالي كه اعتبار ملي و استاني در اين حد 

نيست و جوابگوي راهداري هاي كشور نيست. 

 نگهداري راه ها دستخوش نوسان اعتبارات 
اين فعال حوزه راه هاي كشور با اشاره به اينكه 
نگهداري راه هاي كش��ور يك امر جاري و مستمر 
اس��ت، مي گويد: اين ام��ر نمي تواند دس��تخوش 
نوسانات اعتبارات عمراني دولتي شوداما با توجه به 
شرايط اقتصادي كشور بهترين گزينه براي جبران 
اين كس��ري،  اعتبار اختصاص عوارض بر س��وخت 
اس��ت بطوري كه با افزايش تردد، به ازاي هر ليتر 
مصرف بنزي��ن مبلغي به عنوان عوارض س��وخت 
دريافت و صرف نگهداري راه هاي كشور مي شود. 

او اظه��ار مي كن��د: با توجه به اينك��ه 34 هزار 
كيلومتر جزو ش��بكه راه هاي شرياني كشور است 
و اغل��ب ت��ردد در آنها صورت مي گي��رد،  حمل و 
نقل كش��ور به سيس��تم جاده يي وابس��ته است و 
نزديك 90 درصد جابه جايي بار و مس��افر كش��ور 
از اين طريق انجام مي ش��ود حتي براي دسترسي 
به سايرمدهاي حمل و نقلي از جمله ريلي، دريايي 
و هوايي به ش��بكه حمل و نقل جاده يي وابس��ته 
هس��تيم براي همين رسيدگي به وضعيت راه ها و 
حمل و نقل جاده يي اهميت مي يابد به گونه يي كه 
بارش برف اخير نش��ان داد سيستم هوايي و ريلي 
نمي توانن��د به عنوان جايگزين سيس��تم جاده يي 

باشند. 

 دستگاه امدادي نبايد غافلگير شود
اين كارش��ناس ارش��د راه و ترابري با اشاره به 
اينكه مي��زان آمادگي نيروهاي ام��دادي راهداري 
تعريف شده است، مي گويد: عنوان غافلگيري براي 
عوامل امدادي صحيح نيس��ت چون دس��تگاه هاي 

امدادي بنا بر وظايف ذاتي نبايد غافلگير شوند. 
قاس��مي نژاد مي افزايد: براي مواقعي كه نياز به 
نيروهاي امدادي اس��ت دس��تورالعمل هاي خاصي 
وجود دارد به عنوان مثال دس��تورالعمل برف روبي 
دران��واع راه ها وجود دارد كه باتوجه به فصل بارش 
و همچنين هشدارهاي هواشناسي كه انتظار براي 
برف ش��ديد وجود داش��ت بايد اين دستورالعمل 

اجرايي مي شد. 

 بي توجهي به يخ زدگي سوزن ها 
حوزه ريلي كش��ور در مقابله با بارش ش��ديد 
برف ش��رايط بهتري را تجربه كرد اگرچه دراين 
حوزه ه��م ش��اهد تاخيرهاي باالي 10س��اعته 
قطاره��ا براي رس��يدن ب��ه مقص��د و همچنين 
توقف هاي بسيار درفاصله ميان ايستگاه ها بوديم. 
البت��ه كارشناس��ان اين ح��وزه معتقدند اگرچه 

مسووالن حوزه راه ها تالش داشتند كه مسافران 
جاده ي��ي و هوايي را به س��مت حوزه ريلي روانه 
كنند اما اين ح��وزه گنجايش پذيرش اين همه 

مسافر را نداشته و ندارد. 
ميثم الجوردي، كارش��ناس حوزه حمل و نقل 
ريلي با اش��اره به اينكه مش��كالتي در حوزه ريلي 
با بارش برف ايجاد ش��د، به تعادل مي گويد: يكي 
از انتق��ادات وارده به راه آهن ك��م كاري در بحث 
يخ زدايي س��وزن ها و برف روب��ي ريل ها بود كه در 
اين زمينه راه آهن عملكرد چندان مناسبي نداشت. 
الج��وردي مي افزايد: باتوجه ب��ه اينكه پيش از 
بارش برف نسبت به آن هشدار داده بودند و تعداد 
س��وزن ها هم در طول محورها چندان زياد نيست 
و س��وزن ها تنها در ايس��تگاه ها مورد استفاده قرار 

مي گيرند بنابراين يخ زدايي از آنها مشكل نبود. 
او ادام��ه مي دهد: فعاليت س��وزن ها به صورت 
مكانيك��ي اس��ت و با يخ زدن س��وزن ها كه تغيير 
مس��يرهاي ريلي را ممكن مي سازند زمان حركت 
قطارها طوالني ش��د و به تبع آن س��ير و حركت 
قطارها به كندي انجام ش��ده و با تاخير به مقصد 
مي رس��يدند و برخي ازآنها تا چندين س��اعت در 

محورها متوقف بودند.
به گفته اين كارش��ناس ح��وزه حمل و نقل 
ريل��ي، نكته ديگري كه در ب��ارش برف اخير به 
آن بي توجهي ش��د بحث برف روب��ي بود البته با 
توجه به اينكه ايران كش��ور سردسيري نيست و 

در چند سال اخير شاهد بارش برف به اين ميزان 
نبوديم بنابراين نمي توان انتظار داشت كه تعداد 
ماشين هاي برف روب زياد باشد. الجوردي،  اظهار 
مي كند: اما اگرچه نمي توان انتظار داش��ت كه با 
توجه به ش��رايط آب وهوايي ايران راه آهن تعداد 
ماشين هاي برف روب را افزايش دهد اما مديران 
راه آهن بايد تعدادي قطار جايگزين براي چنين 
روزهاي��ي درنظربگيرن��د زي��را در روزهاي برفي 
شاهد بوديم كه سرعت قطارها در برخي محورها 
ب��ه 30 تا 40 كيلومتر درس��اعت كاهش يافت و 
همين موضوع عالوه بر تاخير درزمان رس��يدن 
 قطاره��ا، برنام��ه س��اير قطارها راهم با مش��كل 

مواجه كرد. 

 قطارهاي كمكي دربرف
او ادام��ه مي ده��د: باتوجه به اينكه س��ازمان 
هواشناسي نس��بت به چنين ش��رايطي هشدار 
داده ب��ود راه آهن مي توانس��ت با رس��يدگي به 
وضعيت س��وزن هاي ايس��تگاه ها و جلوگيري از 
ي��خ زدگي آنها و همچنين درنظرگرفتن چندين 
قطاركمكي، شرايط حوزه حمل و نقل ريلي را به 

خوبي مديريت كنند. 
به گفته اين كارش��ناس حمل و نقل ريلي، 
مسووالن براي توجيه ديركرد و توقف قطارها 
عنوان كردند كه لوكوموتيوران ها براي حركت 
قطاره��ا در اين ش��رايط با مش��كالتي روبه رو 
بودند كه يكي ازآنها كاهش ديد افقي بود اين 
درحالي اس��ت كه راه حل هاي��ي براي حل اين 
مشكل درنظر گرفته ش��ده است و درصورتي 
كه قطارها به سيس��تم اي تي س��ي مجهز بود 
لوكوموتيوران ب��راي راندن قطار نيازي به ديد 

افقي بلند ندارد. 
الجوردي اظهار مي كند: درصورتي كه تمامي 
قطارها به سيس��تم آي تي سي نصب بودند اين 
سيس��تم در درجه حرارت پايين هم به فعاليت 
خود ادامه مي دهد و ديگر شاهد كاهش سرعت 
قطاره��ا در روزهاي برفي نيس��تيم و سيس��تم 
س��يگنالينگ و پايش خط هم در س��ي تي سي 

شاهرود قابل پيگيري است. 
او بي��ان مي كند: البته قطاره��ا براي حركت 
در تقاطع هاي همس��طح و غيرهمس��طح، محل 
انش��عاب خط ها و س��وزن ها قطارها بايد سرعت 
س��ير خود را كاهش دهند و نيازي نيس��ت كه 
قطارها در تمام مسير سرعت خود را به كمتر از 

40 كيلومتر برسانند.

نبود تجهيزات علت اصلي مشكل در بازگشايي راه ها
وزي��رراه و شهرس��ازي درباره وضعي��ت جاده ها پس از ب��ارش برف در 
يادداشتي اينگونه نوشت: 10 محور شرياني و مهِم پرتردد به تهران منتهي 
مي ش��ود كه با احتساب راه هاي غيرشرياني تعداد ورودي ها و خروجي هاي 
تهران بيش��تر است. طول اين راه ها سرجمع رقمي در حدود 900 كيلومتر 
اس��ت. حداقل سازمان مورد نياز براي نگه داري اين سطح از راه ها دست كم 
۵00 نيروي انس��اني اس��ت كه اين تعداد فراهم نيست. وضعيت تجهيزات 
راهداري از اين هم تاسف بارتر است. چنانچه استاندارد قابل قبول را در نظر 

بگيريم، صرفا به 200 دستگاه دومنظوره برف روب-نمك پاش جز ساير انواع 
ماشين آالت نياز اس��ت. در حالي كه، كل تجهيزات در اختيار اين محورها 
96 دس��تگاه برف روب-نمك پاش و 42 دستگاه گريدر است كه بايد جبران 
كس��ري نبود برف روب-نمك پاش را بكند. عمر متوسط اين دستگاه ها 2۵ 
س��ال اس��ت و در بهترين حالت 60 درصد آنها آمادگي خدمت دهي دارند. 
در همي��ن حادثه ب��رف اخير صرفا ۵۵ دس��تگاه برف روب-نمك پاش قابل 

بهره برداري بودند كه در ميانه كار تعدادي از چرخه كار خارج شدند. 

ميثم الجوردي، كارشناس حوزه حمل و نقل ريلي:
باتوجه به اينكه پيش از بارش برف نسبت به آن هشدار داده بودند و تعداد 

سوزن ها هم در طول محورها چندان زياد نيست و سوزن ها تنها در ايستگاه ها 
مورد استفاده قرار مي گيرند بنابراين يخ زدايي از آنها مشكل نبود. فعاليت 

سوزن ها به صورت مكانيكي است و با يخ زدن سوزن ها كه تغيير مسيرهاي ريلي 
را ممكن مي سازند زمان حركت قطارها طوالني شد و به تبع آن سير و حركت 

قطارها به كندي انجام شده و با تاخير به مقصد مي رسيدند و برخي ازآنها تا 
چندين ساعت در محورها متوقف بودند

                                                                                                      

جمعي از كارشناسان و نخبگان صنعت هوانوردي:
حضور تيم مديريت و مشاوران در محل، پيش از شروع بحران تا پايان بحران، بررسي 

دقيق شناخت اينگونه بحران ها، نظارت مستمر بر خدمات ارائه شده در فرودگاه ها 
)تاكسي، رستوران، هتل و...(، بررسي امكانات ترمينالي براي استقرار مسافران 

براي چند روز، بررسي دوره يي دستورالعمل ها به خصوص دستورالعمل برف روبي 
)snow removal plan( و همچنين تشكيل يك ستاد مركزي بحران در سازمان 

هواپيمايي كشوري بايد انجام شود. ضمن اينكه وجود تلفنخانه فعال و پاسخگو، 
وجود روابط عمومي براي اطالع رساني عمومي و انتقال مطالب »صحيح« و »درست« 

به مردم و مسافران دراين شرايط مي تواند راهگشا باشد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 مس�افران مترو مي توانند رايگان ب�ه هزاران 
كتاب دسترس�ي داشته باش�ند- تهران| مديرعامل 
ش��ركت بهره ب��رداري مترو ته��ران و حوم��ه گفت: طرح 
 »كتابخانه يي به وس��عت يك ش��هر« صبح روز سه شنبه
17 بهمن 1396 با حضور شهردار محترم تهران در ايستگاه 

ميدان وليعصر )عج( افتتاح شد. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري مترو تهران و حومه، نوبخت با اشاره به اهميت 
امور فرهنگي و اجتماعي در مترو افزود: مترو تهران روزانه 
پذيراي ميليون ها نفر است كه براي سفرهاي درون شهري 
خود اين ن��اوگان را انتخ��اب كرده اند، اي��ن حضور باعث 
مي شود كه اين شهر زيرزميني فرصت طاليي براي ترويج 

فرهنگ و مسائل اجتماعي پيدا كند. 
وي با بيان اينكه بر اساس آمار هر مسافر به طور ميانگين 
35دقيقه با مترو در س��فر است، افزود: اگر اين زمان را در 
آمار حدود 2ميليون س��فر در روز ض��رب كنيد، رقم قابل 

 مالحظه يي به دست مي آيد. 
به گفته مديرعامل ش��ركت بهره ب��رداري مترو تهران 
و حومه، اين ش��ركت با اس��تفاده از اين فرصت و همس��و 
با سياس��ت ها و برنامه هاي ش��هرداري تهران در خصوص 
فعاليت ه��اي فرهنگي فاخر و مان��دگار، طرح كتابخانه يي 
به وس��عت ي��ك ش��هر را در ايس��تگاه هاي منتخب مترو 
راه اندازي كرده اس��ت. نوبخت در خصوص اين طرح گفت: 
طرح »كتابخانه يي به وس��عت يك شهر« با همكاري يكي 
از ش��ركت هاي كس��ب و كار اينترنتي متشكل از تعدادي 
از جوانان نخبه كش��ور شرايطي براي دسترسي رايگان به 
كتاب هاي الكترونيكي از طريق گوشي هاي هوشمند ايجاد 

شده است. 
 كميته امداد ۲۱هزار فرصت شغلي ايجاد كرد-

ايالم| مديركل كميته امداد استان ايالم گفت: بيش از 21 
هزار فرصت شغلي در 6سال گذشته براي نيازمندان ايالم 

فراهم شده كه 3هزار فرصت آن مربوط به امسال است. 
ضياء رضايي در ديدار با معاون اس��تانداري ايالم اظهار 
داش��ت: بيش از 21هزار فرصت ش��غلي در 6سال گذشته 
براي نيازمندان ايالم فراهم شده است كه 3هزار فرصت آن 

مربوط به امسال است. 
مدي��ركل كميته امداد اس��تان ايالم در اين نشس��ت 
گفت: بر اس��اس برنامه ريزي هاي ص��ورت گرفته تا پايان 
امس��ال حدود 3هزار فرصت ش��غلي براي مددجويان اين 
استان ايجاد مي شود. وي افزود: از اين تعداد فرصت شغلي 
82درص��د آنها از محل منابع بانكي و 18درصد آنها نيز از 

محل منابع مالي كميته امداد تامين مي شود. 
مديركل كميته امداد اس��تان اي��الم گفت: در مجموع 
بيش از 60ميليارد تومان اعتبار در س��رفصل هاي اشتغال 
اين نهاد در سال جاري پيش بيني شده كه شامل اعتبارات 
اش��تغال زايي، آموزش مهارت هاي ش��غلي و نيز كمك به 
بازاريابي و پشتيباني از طرح هاي اشتغال زايي است. رضايي 
اف��زود: بيش از هزار و 500 طرح اش��تغال زايي در 9 ماهه 
امسال براي نيازمندان و مددجويان استان ايالم ايجاد شده 
و حدود 50درصد برنامه اشتغال زايي اين نهاد محقق شده 
اس��ت. معاون استاندار ايالم نيز در اين نشست گفت: يكي 
از مهم ترين ماموريت  نهادهاي حمايتي، اشتغال زايي براي 
نيازمندان اس��ت كه الزم است سازمان هاي مسوول با اين 

نهادها همكاري كنند.
 افتتاح رسمي پروژه هاي مخابراتي سرخس – 
نكا – رشت-رش�ت| مراسم افتتاح پروژه هاي مخابراتي 
سرخس – نكا – رشت و غرب كشور با حضور عراقي معاون 
وزير نفت و مديرعامل ش��ركت ملي گاز ايران برگزار شد.  
داودي نژاد كه از طريق ويديوكنفرانس از حاضران مجازي 
اين جلسه بود با اشاره به افزايش ظرفيت، سرعت و پهناي 
باند اظهار كرد: از 40 ايس��تگاه 21 ايس��تگاه در منطقه 9 
قرار دارد. او با بيان اينكه از اين ميان، 14 ايس��تگاه جديد 
مخابراتي در اين منطقه احداث ش��ده است، افزود: برخي 
ايس��تگاه ها در مناطق صعب العبور هستند و در برف اخير 
با وجود شرايط سخت، پايداري شبكه با تالش همكارانمان 
برقرار بوده است. عراقي مديرعامل گاز كشور پس از استماع 
گزارش مدير منطقه از پايداري گاز در ايام س��رد زمستان 

ابراز رضايت و خرسندي كرد. 
 كاهش 40درصدي استقبال يزدي ها از ناوگان 
اتوبوس�راني-يزد| معاون ام��ور زيربنايي و حمل و نقل 
شهري شهرداري يزد با اعالم كاهش 40درصدي استقبال 
شهروندان يزدي از ناوگان اتوبوسراني شهر با وجود اقداماتي 
نظير نوسازي اين ناوگان، بازبيني طرح جامع ترافيك شهر 

را از رويكردهاي جديد شهرداري ذكر كرد. 
محمود دهقان با بيان اينكه امروزه موضوع ترافيك در 
معابر ش��هر به يكي از دغدغه هاي قابل لمس ش��هروندان 
يزدي تبديل شده است، گفت: به همين دليل نيز موضوع 
بازبيني طرح جامع ترافيك ش��هر به عن��وان يك رويكرد 
جديد شهرداري مورد توجه قرار گرفته كه اميدواريم با اين 
رويكرد، سياست گذاري و اقدامات مطلوبي را در سال آينده 
براي اين معضل شهر شاهد باشيم. وي در اين باره تصريح 
كرد: البته اتفاق نظر شوراي شهر و شهرداري تلفيق حمل 
و نقل عمومي، خودروهاي ش��خصي و استفاده از دوچرخه 
در معابر شهر است كه در اين رابطه از نظرات و پيشنهادات 

صاحب نظران استفاده و بهره خواهيم گرفت. 
 دختران روستايي بروجرد براي ادامه تحصيل 
با مش�كل مواجهند-بروجرد| مدير آموزش و پرورش 
بروجرد گفت: دختران روس��تايي ب��راي ادامه تحصيل با 

مشكل روبه رو هستند. 
ش��هاب روزبهاني در جم��ع دانش آموزان دبيرس��تان 
دختران��ه حضرت مري��م)س( اظهار كرد: يكي از مس��ائل 
مهمي ك��ه دانش آموزان دختر روس��تايي بروج��رد با آن 
روبه رو هستند، ادامه تحصيل پس از دوران دبستان است. 
وي خاطرنش��ان كرد: داليلي از جمله دوري راه، مخالفت 
برخي خانواده ها براي حضور در مدارس مختلط روستايي 
و عدم توانايي پرداخت هزينه رفت و آمد و... موجب ش��ده 
برخي دانش آموزان دختر از ادامه تحصيل در مقاطع باالتر 
بازمانند. مدير آموزش و پرورش بروجرد تصريح كرد: يكي 
از راه حل هاي اساسي براي اين مشكل، راه اندازي يك مركز 

شبانه روزي براي دختران روستايي است. 
 تاثي�ر مثب�ت راه آهن بين المللي آس�تارا – 
آس�تارا بر اقتصاد جهان-آس�تارا|  وابسته سياسي 
سفارت ژاپن در ايران گفت: راه آهن بين المللي آستارا – 
آس��تارا و تكميل كريدور شمال - جنوب، تاثير مثبت را 
بر كشور ايران و اقتصاد جهاني دارد. ماساميچي سايتو در 
جريان سفر خود به شهرستان مرزي بندر آستارا و بازديد 
از خ��ط آهن و بارانداز ريلي آس��تارا در خاك جمهوري 
اسالمي ايران در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اگر راه آهن 
آستارا – رشت كامل  شود، تاثير اقتصادي بسيار بزرگي را 
در منطقه خواهد داشت. وي ادامه داد: راه آهن بين المللي 
آستارا – آستارا و تكميل كريدور شمال - جنوب، تاثير 
خوبي را بر كش��ور ايران و اقتصاد جهان��ي دارد. وي در 
پاس��خ به اين سوال كه »كشور ژاپن چه سودي را از اين 
خط ريلي خواهد برد؟«، تصريح كرد: پيش بيني مي شود، 
شركت هاي ژاپني هم عالقه زيادي داشته باشند تا از اين 

خط آهن بهره مند شوند. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« در گفت  و گو با كارشناسان بررسي مي كند

غفلت از نوسازي صنايع در طرح رونق توليد

وزير اقتصاد در جريان سفر به سمنان مطرح كرد

اختصاص ۲00 هزار ميليارد ريال براي راه اندازي دوباره واحدهاي توليدي

گروه بنگاه ها|
از همان هفته هاي ابتدايي اجرايي طرح رونق توليد 
در س��ال95 كه با هدف توس��عه كسب وكار كوچك و 
متوس��ط و متعاقب آن بهبود دامنه هاي اش��تغال زايي 
و ارتقاي س��طح معيش��تي مردم عملياتي ش��ده بود، 
زمزمه هايي از س��وي كارشناس��ان ش��نيده ش��د كه 
هر چند ت��الش دولت براي حل مش��كل تامين مالي 
بنگاه ها ارزشمند اس��ت اما تزريق پول به تنهايي قادر 
نيست هزار توي مشكالت كس��ب وكار و توليد ايراني 
را ح��ل كند و اگر دول��ت قصد دارد ت��ا وضعيت بازار 
كس��ب وكار را در مسير بهبود مس��تمر قرار دهد بايد 
يك راهبرد چند وجهي را تدارك ببيند تا با استفاده از 
آن مجموعه مطالبات و مش��كالت صاحبان بنگاه ها در 

كشورمان پاسخ داده شود. 
 منشوري كه از يك طرف بتواند بحث تامين مالي 
بنگاه ها را پوشش دهد و از سوي ديگر به معضل تكثر 
در تصميم س��ازي ها پايان دهد، هم مش��كالت قبل از 
توليد بنگاه ها)تامين مواد اوليه، نوس��ازي ماشين آالت 
و...( را م��ورد توجه قرار دهد و ه��م به نيازهاي بعد از 
توليد)بازارياب��ي، فروش، صادرات و...( توجه كند. اما با 
وجود اي��ن توصيه هاي اكيد كارشناس��ي، دولت طرح 
رون��ق توليد را با تمركز بر بح��ث تزريق مالي بنگاه ها 
اس��تارت زد تا با گذشت بيش از 2س��ال از آغاز طرح 
و تزري��ق بي��ش از 35هزارميليارد تومان بس��ياري از 
كارشناسان و تحليلگران عنوان كنند هر چند قدم هاي 
ارزش��مندي براي بهبود كسب وكار بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط برداش��ته ش��ده اما هنوز دامنه وسيعي از 
مش��كالت و معضالت باقي مانده كه بايد براي عبور از 

آنها فكري عاجل انديشيده شود. 
براس��اس آخرين آماري كه از طرح رونق توليد در 
س��ايت بهين ياب ثبت شده است؛ واحدهاي توليدي و 
صنعتي استان هاي اصفهان، تهران و مركزي به ترتيب 
بيشترين و واحدهاي توليدي استان هاي ايالم، كرمان 
و خراس��ان شمالي به ترتيب كمترين ميزان تسهيالت 
در طرح رونق توليد را تا پايان دي  ماه سال 96 دريافت 

كردند. 
براس��اس جدولي كه س��خنگوي دولت در نشست 
هفتگي ب��ا خبرنگاران در اختيار خبرن��گار تعادل قرار 
داده ت��ا بهم��ن م��اه 96و در قالب طرح رون��ق توليد 
41ه��زار و 668 بن��گاه توليدي ثبت ن��ام كرده اند كه 
از اي��ن تعداد 20ه��زار و 551 واحد به بانك ها معرفي 
ش��ده و اعتباري معادل 15هزارميليارد و 160ميليون 
توم��ان براي آنها در نظر گرفته  ش��ده اس��ت. عالوه بر 
اي��ن به 16ه��زار و 101واحد تولي��دي مبلغي معادل 
11هزارميلي��ارد و 775ميليون تومان پرداخت ش��ده 
اس��ت. با توجه ب��ه اهميت موضوع س��راغ ديدگاه هاي 

كارشناسان رفتيم تا پاسخي براي اين پرسش كليدي 
بيابيم كه آيا طرح رونق توليد توانسته تحرك الزم در 
ميان بنگاه هاي كوچك و متوسط را ايجاد كند يا اينكه 
اين طرح نيز در مسير طرح هايي چون طرح بنگاه هاي 

زودبازده و... قرار گرفته است. 

 فاصله طرح رونق توليد با اهدافش

رحيم بناموالي��ي رييس اتاق الب��رز، در جريان 
گفت وگو با »تعادل« و در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
طرح رونق توليد بعد از 2سال اجرايي شدن توانسته 
به اهداف از پيش تعيين شده اش، دست پيدا كند يا 
خير؟ مي گويد:»از همان سال 95 كه طرح آغاز شد 
و در ستاد تس��هيل بودجه هاي هر استان تخصصي 

پيدا كرد؛ قرار ش��د تس��هيالت به كساني اختصاص 
پيدا كند كه مش��كل فروش نداش��ته باشند. چراكه 
بنگاهي كه مشكل فروش داشته باشد، تزريق مالي 
نه تنها مش��كلي از توليدش را حل نمي كند بلكه به 
دپوي بيشتر توليداتي منجر مي شود كه بازاري براي 
عرضه ندارند؛ اين روند متاس��فانه به درستي محقق 
نشد، اين مشكل يكي از حفره هاي اصلي عدم تحقق 
اهداف طرح رونق توليد است؛ درحال حاضر هم كه 
نوسانات نرخ ارز زياد شده هر اندازه كه به اسم طرح 
رونق توليد وارد س��اختار بنگاه ها مي ش��ود، افزايش 
نرخ ارز آن را مي بلعد و عمال تاثير چنداني در بهبود 

وضعيت كلي بنگاه ها و واحدهاي توليدي ندارد.«
بناموالي��ي در ادامه اظهارات��ش مي گويد:»يكي 
از مهم تري��ن بخش هاي ط��رح رونق توليد ضرورتي 
بود كه براي نوسازي صنايع مطرح شد كه در عمل 
اينگونه نشد. يكي از مطالبات اصلي كه كارشناسان 
از طرح رونق توليد داش��تند اي��ن بود كه اين طرح 
در نهايت منجر به نوس��ازي ساختار فرسوده توليد 
و خدم��ات ايران ش��ود. چراكه دول��ت اگر به دنبال 
اشتغال زايي اس��ت بدون نوسازي صنايع اين هدف 
محقق نخواهد شد. چون امروز اشتغال تنها در توليد 
تعريف نمي ش��ود بلكه اين خدم��ات قبل از توليد و 

بعد از توليد اس��ت كه مي تواند درصد اش��تغال زايي 
بازار كسب وكار را ارتقا دهد.«

رييس اتاق الب��رز در ادامه صحبت هايش تاكيد 
مي كن��د: »من فكر مي كنم مش��كل تولي��د و بازار 
كس��ب وكار ايران تنها با تزريق پول حل نمي شود؛ 
بلك��ه مثل��ث رش��د تولي��د در گزاره هاي��ي چ��ون 
سياس��ت گذاري، تعيين استراتژي واحد و در نهايت 
ثبات نرخ ارز اس��ت كه مي توان��د تحرك الزم را در 
بازار كس��ب و كار ايجاد كند اما اگر به شيوه يي كه 
اين روزها در بازار ارز ش��اهديم، ارز نوس��ان داشته 
باش��د و دولت هم به جاي اس��تفاده از راهبردهاي 
اساس��ي و به روز ش��ده همان روش هاي قديمي را 
به كار بگيرد، ش��ك نكنيد كه ط��رح رونق توليد به 
اهدافش نمي رس��د و از آن مهم تر فضاي الزم براي 
رش��د بازار كس��ب وكار هم از بين مي رود بنابراين 
معتقدم دولت بايد از ديدگاه هاي كارشناسي بخش 
خصوصي استفاده كند تا بتواند به اهدافش برسد.«

 كدام استان ها بيشترين سهميه 
پرداختي ها را گرفته اند

اما دورنماي طرح رونق توليد در سال هاي 95و 
96 به صورتي است كه برخي كارشناسان معتقدند، 

ادامه اين روش به تنهايي قادر نيس��ت پويايي الزم 
را در بخش كسب وكار كوچك ايجاد كند. 

در سال گذشته و در ميان استان هاي گوناگون 
طرح رونق توليد اقتصادي با پرداخت تس��هيالتي 
مع��ادل 17ه��زار ميليارد تومان ب��ه 24هزار واحد 
توليدي صنعتي و كش��اورزي در دس��تور كار قرار 
گرفت و در س��ال ج��اري نيز اين ط��رح به عنوان 
مكمل طرح قبلي در جهت پرداخت تس��هيالت به 

30هزار واحد توليدي مدنظر قرار گرفته است. 
در طرح��ي ك��ه ق��رار ش��د ب��ا عن��وان رونق 
مدنظ��ر  ج��اري  س��ال  در  اقتص��ادي  تولي��د 
اعتب��ار  توم��ان  20هزارميلي��ارد  گي��رد  ق��رار 
واح��د صنعت��ي  ب��ه 10ه��زار  پرداخ��ت   ب��راي 
در راستاي بهبود وضعيت فعلي و نيز 10هزارميليارد 
تومان براي 5000 واحد صنعتي كوچك، متوسط و 
بزرگ براي نوسازي و بهسازي تعريف شده است. 

براساس جدولي كه سخنگوي دولت در نشست 
هفتگي با خبرنگاران در اختيار خبرنگار تعادل قرار 
داده ت��ا پاي��ان دي ماه 96، 41ه��زار و 668 بنگاه 
تولي��دي كوچك و متوس��ط در قال��ب طرح رونق 
توليد ثب��ت نام كرده اند كه از اي��ن تعداد 20هزار 
و551 واحد به بانك معرفي ش��ده و مبلغي حدود 
15هزارميلي��ارد و 160ميليون تومان براي آنها در 
نظر گرفته ش��ده  اس��ت. عالوه بر اين به 16هزار و 
101واحد توليدي مبلغي معادل 11هزار ميليارد و 

775ميليون تومان پرداخت شده است. 
نكت��ه جالب در م��ورد پرداخت تس��هيالت در 
طرح رونق توليد، اس��تان هايي اس��ت كه بيشترين 
و كمتري��ن ميزان تس��هيالت ب��ه واحدهاي توليد 
آنها پرداخت شده اس��ت. در اين بين 1482واحد 
توليدي استان اصفهان رقمي معادل 1281ميليارد 
توم��ان درياف��ت كرده اند و پ��س از آن 656 واحد 
تولي��دي در تهران موفق ب��ه دريافت 942ميليارد 
تومان شده اند. پس از اصفهان و تهران نيز به 838 
واحد توليدي اس��تان مركزي رقم��ي معادل 676 

ميليارد تومان پرداخت شده است. 
اما اس��تان هاي ايالم، كرمان و خراسان شمالي 
به ترتي��ب كمترين ميزان تس��هيالت پرداختي را 
به واحدهاي توليدي در بين اس��تان هاي كشور تا 
پايان دي  ماه سال جاري به خود اختصاص داده اند. 
70واحد توليدي و صنعتي استان ايالم 29ميليارد 
و 500 ميليون تومان، 147واحد توليدي و صنعتي 
اس��تان كرمان 38ميلي��ارد و 580 ميليون تومان 
و 136واحد توليدي و صنعتي خراس��ان ش��مالي 
45ميليارد و 950ميليون تومان تس��هيالت بانكي 

در طرح رونق توليد دريافت كردند. 

 موض��وع احياي بنگاه هاي راك��د و نيمه تعطيل 
يكي از روش هايي است كه دولت دوازدهم به هدف 
پويايي كس��ب و كار خرد دست به عملياتي ساختن 
آن زد؛ در همين زمينه وزير امور اقتصادي و دارايي 
گفت: حدود 200هزار ميليارد ريال براي راه اندازي 
دوباره واحدهاي صنعتي و توليد نيمه فعال كش��ور 

تخصيص يافته است. 
به گ��زارش ايرنا، مس��عود كرباس��يان ديروز در 
نشست ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي سمنان در 
سالن يادگار امام )ره( استانداري افزود: اهداف اصلي 
س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در كش��ور رونق 

بخش هاي توليد و كسب و كار است. 
وي اظهار داش��ت: بايد براي كاهش آمار بيكاري 
در كش��ور همدل باش��يم و همه ما نسبت به رونق 

كسب و كار در ايران اسالمي متعهديم. 
وي اظهار داش��ت: در سال جاري حدود 12هزار 
ميلي��ارد توم��ان اعتب��ار براي اش��تغال روس��تايي 
كش��ور در بخش هاي معدن، گردش��گري، صنعت و 

صنايع دستي پرداخت شد. 
وي خاطرنش��ان كرد: اين تس��هيالت به مناطق 

شهري با جمعيت كمتر از 10 هزار نفر هم پرداخت 
مي ش��ود كه اين امر نشان مي دهد دولت براي رفع 

گرفتاري هاي مردم در نقاط مختلف برنامه دارد. 
وزي��ر امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: به عنوان 
مثال كاهش آمار بيكاري از 12.5درصد به 8درصد 
در س��منان مبين رونق كس��ب و كار در اين استان 

است. 
كرباسيان اضافه كرد: طرح جايگزيني خودرو هاي 
فرسوده با دستور رييس جمهور در چند روز گذشته 
در دس��تور كار قرار گرفته است كه براي اجراي آن 
ح��دود 50درصد از س��وي وزارت نفت و 30درصد 

تسهيالت تامين، اعتبار خواهد بود. 
وي تصري��ح ك��رد: اس��تان س��منان ب��ه دليل 
برخ��ورداري از واحده��اي صنعت��ي قطعه س��ازي، 
خودرو س��ازي و اتوبوس س��ازي مي تواند در اجراي 
طرح جايگزيني خودرو هاي فرسوده نقش ايفا كند. 
وي ادامه داد: اجرا و مصوبات برنامه هاي اقتصاد 
مقاومتي نبايد تنها منوط به سفر وزير امور اقتصادي 
و دارايي باشد و اين جلسات بايد با جديت در استان 

سمنان برگزار شود. 

وي تصريح كرد: اقتصاد مقاومتي از س��وي رهبر 
معظم انقالب در كش��ور ابالغ شده است و بايد براي 
اجراي آن تمام دس��تگاه هاي اجراي��ي و حاكميتي 

احساس وظيفه كنند. 
كرباس��يان اضاف��ه ك��رد: كميس��يون اقتصادي 
مجل��س اقدامات خوبي در بح��ث مطالعه و تصويب 
بودجه 97 انجام داده و همفكري دولت و مجلس در 

اين بخش مثال زدني است. 
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: بايد 
براي افزايش اشتغال تاالر بورس در سمنان را فعال 
ك��رد و بايد عرضه و تقاضا ب��ه معني واقعي موجب 

كاهش آمار بيكاري در اين استان شود. 
وي گف��ت:  محدوديت هاي زيس��ت محيطي در 
بحث انتقال آب به اس��تان س��منان وج��ود ندارد و 
اقداماتي به حق انتق��ال آب از خليج فارس و درياي 
عمان به كش��ور انجام ش��ده كه تا حداكثر 2 سال 

آينده به بهره برداري مي رسد. 
در اس��تان س��منان بيش از ه��زار و 800 واحد 
توليدي و صنعتي وجود دارد كه س��هم 38درصدي 
در اش��تغال اين اس��تان دارد، در سال 96 از استان 

س��منان بيش از 400 هزار تن كاال با ارزآوري 150 
ميليون و 405هزار و 816 دالر صادر شده است كه 
از نظر ارزش دالري در مقايس��ه با س��ال 95 حدود 

25درصد افزايش داشت. 

مسعود كرباس��يان وزير امور اقتصادي و دارايي 
در شش��مين روز از دهه مبارك فجر براي ش��ركت 
در نشست ستاد اقتصاد مقاومتي و بهره برداري چند 
طرح عمراني و صنعتي به استان سمنان سفر كرد. 

اصفهان|
 مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب 
استان اصفهان در جلسه يي كه با حضور 
اس��تاندار و مديران حوزه تامين و توزيع 
آب اس��تان با موضوع اتخاذ راهكار هاي 
عملياتي جهت كاهش مص��رف آب در 
حوزه  هاي ش��رب، صنعت و كش��اورزي 
برگزار ش��د، گف��ت: باتوجه به ش��رايط 
اقليمي كشور و اس��تان، اعمال برنامه جامع راهبردي تامين، توزيع 
و مصرف آب ش��رب به صورت گسترده الزامي است زيرا براي تامين 
آب ش��رب مردم در سطح اس��تان صرفه جويي حداقل 10درصدي 
ازس��وي مشتركين ضروري است. هاش��م اميني گفت: برنامه جامع 
راهبردي مديريت تامين، توزيع و مصرف آب ش��رب استان اصفهان 
2 محور اساس��ي را پيگيري مي كند؛ يك حف��ظ منابع موجود آبي 
و دوم ت��الش براي مصرف بهينه منابع آب اس��ت. اميني اعالم كرد: 
تدابير بايد در جهت راه اندازي هرچه س��ريع تر سامانه دوم آبرساني 
به اصفهان بزرگ مدنظر قرار گيرد چراكه با روند افزايش��ي جمعيت 
اس��تان، سال هاس��ت كه ظرفيت تصفيه خانه آب اصفهان به تنهايي 
پاسخگوي نياز مشتركين در تمام فصول سال نيست، به ويژه در زمان 
پيك مصرف. اين درحالي است كه در سال هاي اخير با تدابيري كه 
شركت آبفا استان اصفهان مدنظر قرارداده هم اكنون بيش از 85درصد 
آحاد مش��تركين اصفهان الگوي مص��رف آب را رعايت مي كنند. او 
گفت: بازنگري و مهندسي مجدد در فرآيندهاي آب در صنعت براي 
جايگزيني روش هاي پرمص��رف در فرآيندهاي صنعتي با روش هاي 
كم مصرف به كمك تجهيزات كاهنده مصرف يا تغيير فرآيند، استفاده 
مجدد از پس��اب هاي خروجي تصفيه خانه هاي فاضالب جهت تامين 
آب مورد نياز صنايع و... از جمله مواردي هستند كه مي تواند منجر به 

وابستگي كمتر صنايع آب بر به حوزه زاينده رود باشد. 

اجراي برنامه جامع مديريت تقاضاي آب شرب 
به صورت گسترده الزامي است

مازندران|
مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه س��اري گفت: بيش از 41 
ميليون ليتر نفت سفيد بين خانوارهاي 
كوهستان نش��ين و فاق��د گاز طبيع��ي 
توزيع ش��د. حس��ينعلي طالب��ي مدير 
ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه س��اري در حاشيه جلسه بحران 
كه مورخ 96/11/8 در منطقه س��اري برگزار شد، بيان كرد: از اواخر 
هفته گذشته تاكنون حدود يك ميليون و 350هزار ليتر سوخت در 
مناطق صعب العبور و كوهستاني تحت پوشش اين شركت توزيع شد. 
حس��ينعلي طالبي افزود: توزيع اين ميزان نفت سفيد براي استفاده 
ساكنان مناطق فاقد سوخت گاز طبيعي توسط فروشندگي هاي اين 

شركت انجام شد. 
مدير منطقه ساري اذعان داشت: از اول سال جاري تاكنون مقدار 
41 ميلي��ون و 500 هزار ليتر نفت س��فيد طي 10 ماه بين مناطق 
فاقد گاز و باالدس��تي توزيع ش��د. طالبي اظهار داشت: پس از اعالم 
هواشناسي مبني بر ورود سامانه سرد و بارشي به مازندران، اقدامات 
الزم براي ذخيره س��ازي س��وخت توسط فروش��ندگي هاي شركت 
نفت منطقه س��اري انجام شد و مردم مشكلي براي دريافت سوخت 
موردنياز خود ندارند. مدير ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري با اشاره به اعالم كاالبرگ 500 ليتري نفت سفيد كه تا 
پايان امسال اعتبار دارد، افزود: خانوارهايي كه در مناطق كوهستاني 
زندگي مي كنند مي توانند براي دريافت س��هميه نفت سفيد خود به 
فروشندگي هاي محلي مراجعه كنند. وي گفت: در حال حاضر باتوجه 
به بوران ش��ديد س��رما در مناطق صعب العبور، شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري روزانه به طور متوسط 340 هزار ليتر 

نفت سفيد را در مناطق صعب العبور و كوهستاني توزيع مي كند. 

سوخت رساني در دماي زير صفر به مناطق 
صعب العبور

گلستان|
رييس دانشگاه علوم پزشكي گلستان 
با اشاره به اينكه ضريب اشغال تخت هاي 
ما باالس��ت، گفت: براساس سند 1404 
حدود 2 هزار تخت بيماستاني در استان 

نياز داريم. 
به گزارش ايس��نا، عبدالرضا فاضل در 
جمع خبرنگاران اظهار كرد: در حال حاضر 
در استان گلستان 16 بيمارستان دولتي و 6 بيمارستان خصوصي و 3 
بيمارستان غيردولتي داريم. وي با اشاره به اينكه سعي كرديم عدالت 
درماني را رعايت كنيم، افزود: در حال حاضر متخصصان زنان و زايمان، 
اطفال، داخلي، جراحي و بيهوشي را در تمام شهرستان ها داريم. فاضل 
ادامه داد: در بخش فوق تخصصي اقدامات در دو شهرس��تان گرگان و 
گنبدكاووس به صورت متمركز، هم در بخش خصوصي و هم در بخش 
دولتي ارائه مي شود. رييس دانشگاه علوم پزشكي گلستان خاطرنشان 
كرد: دستگاه سونوگرافي و راديولوژي ديجيتال را در تمام بيمارستان ها 
جز بيمارستان خان ببين داريم. وي بيان كرد: 2700 تخت بيمارستاني 
در اس��تان داريم كه حدود 2000 تخت ديگر نياز داريم. فاضل گفت: 
در حال حاضر 400 تخت ويژه شامل آي سي يو، پي آي سي يو، اطفال و 
سي سي يو بيماران قلبي در استان داريم. رييس دانشگاه علوم پزشكي 
گلس��تان در ادامه گفت: به مناسبت دهه فجر درمانگاه طب ورزش را 
در بيمارس��تان شهيد صياد شيرازي گرگان براي بيماران خاص اندام 
تحتاني پا و زانو افتتاح خواهيم كرد. وي افزود: همچنين در اين مدت 
مركز شبانه روزي جامع سالمت گميشان در منطقه محروم با جمعيتي 
بين 50 تا 60 هزار نفر افتتاح خواهيم كرد. مركز ش��بانه روزي جامع 
روستاي كرند نيز در شهرستان گنبدكاووس افتتاح خواهد شد. فاضل 
در پايان تصريح كرد: كلنگ زني 15 خانه بهداشت در شهرستان هاي 

مختلف استان نيز در ايام دهه فجر امسال انجام خواهد گفت.

 كمبود ۲000 تخت بيمارستاني
در گلستان

خوزستان|
 مديركل مديريت بحران استانداري 
 خوزس��تان با اش��اره به بح��ران بي آبي 
پيش رو در خوزستان و كاهش بارندگي ها 
گفت: وضعيت خشكسالي در خوزستان 
به زودي از بحران به س��مت فوق بحران 

پيش مي رود. 
به گ��زارش ايرنا، حاج��ي زاده ديروز 
در كارگروه ارتباطات و فناوري در اس��تانداري خوزستان اظهار كرد: 
وضعيت منابع آبي در خوزستان به سمتي در حال حركت است كه 
در تابس��تان با مشكل تامين آب شرب رو به رو مي شويم. وي افزود: 
وقتي در اوج زمس��تان هنديجان با مش��كل آب شرب رو به رو است 
و دهدز با وجود اينكه حوضه آبريز محس��وب مي شود مشكل تامين 
آب شرب دارد به طور قطع در تابستان اين مشكل بيشتر خواهد شد. 
مديركل مديريت بحران استانداري خوزستان با اشاره به اينكه گرماي 
تابس��تان سال 96 نسبت به مشابه چهار دهه گذشته بي سابقه بوده، 
گفت: خوزس��تان مردم صبوري دارد اما اين موضوع نافي مسووليت 
مديران استان نمي شود، بايد بدانيم روزهاي سختي در پيش داريم. 
وي با بيان اينكه بايد به زيرس��اخت هاي خوزستان توجه ويژه شود، 
توضيح داد: خوزس��تان در حوزه زيرس��اخت هايي مانن��د آب، برق، 
فاضالب، جاده و راه مش��كالتي دارد؛ در دوران دفاع مقدس بسياري 
از زيرس��اخت ها آسيب جدي ديدند و پس از آن نيز زيرساخت هاي 
آن توس��عه پيدا نكردند و تاكنون نيز براي رفع مشكل آنها به صورت 
ُمسكني عمل شده است. حاجي زاده بيان كرد: در خوزستان وقتي به 
بخش پيش بيني و پيشگيري توجه نشود مسائل كوچك هم به بحران 
تبديل مي ش��وند، بحران هايي كه لطمات و صدماتي جبران ناپذير به 
م��ردم و پيكره دولت وارد مي كند. وي يادآور ش��د: هرقدر در حوزه 

پيش بيني و پيشگيري هزينه شود سرمايه گذاري به شمار مي رود.

خشكسالي، خوزستان را به سمت فوق بحراني 
پيش مي برد
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اقتصاد اجتماعي12
ورشكستگيبيمارستانها

باافزايشغيرمنطقيتعرفهها
عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: 
افزاي��ش غيرمنطق��ي تعرفه ها تهديد س��امت مردم، 
ورشكستگي بيمارستان ها، مراكز درماني و دانشگاه هاي 
علوم پزشكي را به دنبال دارد.  همايون يوسفي در مورد 
مصوبه كميسيون تلفيق بودجه 97 مبني بر عدم تغيير 
تعرفه هاي پزش��كي، به خانه ملت گفت: حوزه سامت 
سيستم اقتصادي قوي دارد كه طي سال هاي متمادي 
ش��كل گرفته و مبتني بر نيازهاي مردم و خدمات ارائه 
شده است. نماينده مردم اهواز، باوي، حميديه و كارون 
در مجلس ش��وراي اسامي، با بيان اينكه با تصميمات 
آني نمي توان اقتصاد سامت را دچار چالش كرد، افزود: 
افزاي��ش غيرمنطق��ي تعرفه ها تهديد س��امت مردم، 
ورشكستگي بيمارستان ها، مراكز درماني و دانشگاه هاي 

علوم پزشكي را به دنبال دارد. 
او ادامه داد: از سويي در آينده مجبور خواهيم شد با 
هزينه بيشتري مشكات به وجود آمده ناشي از افزايش 
تعرفه ه��ا را جبران كرد. اي��ن نماينده مردم در مجلس 
دهم با تاكيد بر اينكه تعرفه هاي پزشكي بايد متناسب 
با ش��رايط اقتصادي جامعه تعيين شده و افزايش يابد، 
اظهار كرد: متناسب س��ازي تعرفه هاي پزشكي به نفع 
مردم و س��امت جامعه اس��ت.  نماينده م��ردم اهواز، 
باوي، حميديه و كارون در مجلس دهم، يادآور شد: نظر 
منطقي اين است كه در مورد ميزان تعرفه ها متناسب 
با شرايط كش��ور و حوزه سامت تصميم گيري كرد نه 
بر اس��اس مباحث غيرواقعي. عضو كميسيون بهداشت 
ودرمان مجلس ش��وراي اس��امي، ادام��ه داد: موضوع 
تعرفه ه��ا بايد مجددا در صحن علني مجلس بررس��ي 
ش��ود و انتظار داريم نمايندگان به نحوي در اين رابطه 
تصميم گيري كنند كه در آينده مردم و سيستم سامت 

متحمل هزينه سنگين نشوند. 

كاهش5درصديجرايمخشن
دركشور

فرمانده نيروي انتظامي از كاهش 5 درصدي جرايم 
خش��ن در كشور خبر داد.  س��ردار حسين اشتري در 
جمع خبرن��گاران در بجنورد اظهار ك��رد: در مرزهاي 
كش��ور آمادگي خوبي وجود دارد و تجهيزات مناسبي 
ني��ز در اختيار داري��م.  او با تاكيد بر انس��داد مرزهاي 
كشور، افزود: با اس��تفاده از وسايل الكترونيكي انسداد 
مرزها انجام ش��ده و مرزها را بطور هوشمندانه كنترل 
مي شود.  اشتري با اشاره به اينكه كشف جرايم مختلف 
در كشور افزايش يافته است، عنوان كرد: كشفيات مواد 
مخدر طي س��ال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۱۳ درصد افزايش داشته است. وي با بيان اينكه 
كاهش س��رقت و جرايم مهم امسال در مقايسه با سال 
گذش��ته حاكي از تاش كاركنان ناجا و همكاري مردم 
با پليس است، گفت: در برخي از بخش ها كاستي هايي 
داريم كه تاش مي ش��ود آنها را برطرف كنيم. اشتري 
با اش��اره به كاهش 5 درصدي جرايم خشن در كشور، 
يادآورشد: خراسان شمالي جزو سه استان كم حادثه به 

لحاظ جرايم خشن است.  

مخالفتمجلس
باافزايشسنبازنشستگي

ريي��س كميس��يون اجتماعي مجلس، ب��ا انتقاد از 
تصميم س��ازمان تامين اجتماعي براي افزايش س��ن 
بازنشستگي از آن تحت عنوان تصميمي غيرمنطقي و 

ناعادالنه ياد كرد. 
عبدالرض��ا عزيزي در بيان علل مخالفت كميس��يون 
اجتماعي با افزايش س��ن بازنشس��تگي با تاكيد بر اينكه 
تصميم در مورد بازنشستگان بايد بر مبناي عدالت صورت 
بگي��رد به خانه مل��ت گفت: در اين م��ورد رييس كانون 
بازنشستگان از تصميم كميسيون اجتماعي انتقاد كرد و 
اين در حالي است كه اعضاي كميسيون معتقدند بايد اين 
تصميم گيري ها بر مبن��اي عقل و منطق صورت بگيرد و 
با افزايش سن بازنشستگي مخالف هستند. نماينده مردم 
شيروان در مجلس شوراي اسامي، ادامه داد: ما نمي توانيم 
در پ��ي اتخاذ تصميمي ناگهاني براي تمام افراد كه حتي 
ممكن است 29 سال از خدمت آنها گذشته باشد، معدل 
5 سال آخر را ماك تعيين پاداش بازنشستگي قرار دهيم 

يا سن بازنشستگي را 65 سال درنظر بگيريم. 
او اظهار كرد: اگر سازمان تامين اجتماعي نمي تواند 
بدهي خود را كه با س��ود آن رقمي بال��غ بر ۱50هزار 
ميليارد تومان را رقم مي زند از دولت بگيرد نبايد بيمه 
شده كه ۳0 سال حق بيمه پرداخت كرده، تاوان آن را 
بدهد. اين نماينده م��ردم در مجلس دهم، تاكيد كرد: 
اگر قرار اس��ت براي افزايش سن بازنشستگي قانوني را 
تصويب كنيم تنها مي توان آن را براي افرادي اجرا كرد 
كه به تازگي اس��تخدام شده اند يا افرادي كه قرار است 
اس��تخدام شوند و اين شانس را دارند كه با آگاهي وارد 

اين مسير شوند. 

حذفآزمون
ازمدارسغيردولتي

رييس س��ازمان مدارس غيردولت��ي گفت: تصميم 
ش��وراي عالي آموزش و پرورش مبني بر حذف آزمون 

براي مدارس غيردولتي نيز صدق مي كند. 
مجتب��ي زيني وند درباره ح��ذف آزمون  مدارس 
س��مپاد، گف��ت: اين ط��رح براي كاه��ش حاكميت 
آزمون در مدارس غيردولتي و دولتي است. او افزود: 
مهم ترين ثم��ره طرح اثرات روان��ي و تربيتي مثبت 
ميان دانش آموزان اس��ت. در آزمون سمپاد تعدادي 
از دانش آم��وزان پذيرفته مي ش��وند و آنان كه موفق 
نمي شوند، احساس ياس و نااميدي مي كنند. رييس 
س��ازمان مدارس غيردولتي گفت: دانش آموزاني كه 
موفق نمي ش��وند، احس��اس مي كنند نسبت به ساير 
دانش آموزان شكس��ت خوردند و اي��ن آزمون رقابت 
كاذب ايجاد مي كند. در حالي كه مهم ترين ش��اخص 
ايجاد حس رفاقت است و اين آزمون ها منشأ هيجان 

و شكست مي شوند. 
زيني وند گفت: وج��ود آزمون هاي مختلف موجب 
ايجاد شدن موسس��ات مختلف آموزشي، ارائه و انتشار 
كتاب ها در اش��كال مختلف است و گردش مالي بااليي 

به دنبال خواهد داشت. 
او افزود: فضاسازي هايي كه اين روزها عليه تصميم 
ايجاد شده است، انگيزه تربيتي ندارد و نيت سودجويانه 
دارد. يكي از بهترين تصميم ها در آموزش و پرورش كم 

رنگ كردن آزمون ها است. 

اخبار

وزيركشور:بهترينراهمبارزهبااعتياد»معتادنشدن«است

در جست وجوي راه هاي نوين براي ترك اعتياد

تصميمهايمشكلسازكارگروهآلودگيهوا
روز دوش��نبه مثل خيل��ي از روزها هواي تهران 
به ش��دت آلوده بود، باز هم اعضاي كارگروه شرايط 
ويژه آلودگي هوا تصميم به تشكيل جلسه گرفتند، 
اما انجام همين كار س��اده را تا س��اعت 7 ش��ب به 
تعوي��ق انداختن��د و همي��ن تعويق ه��ا و تعلل ه��ا 
در برگزاري به موقع جلس��ه بود كه انتش��ار اخبار 
خروجي جلسه را با حاشيه هايي همراه كرد. اين در 
حالي است كه تهران از ابتداي سال تاكنون ۸۱ روز 
ناس��الم براي گروه هاي حساس، 6 روز ناسالم براي 

همه گروه ها داشته است. 
بر اساس دستورالعمل ها و ضوابط داخلي كشور 
هنگام بروز هواي ناسالم براي همه گروه هاي سني 
يا وضعيت هش��دار، كارگروه ش��رايط ويژه آلودگي 
هواي تهران به رياست استاندار و با حضور مهم ترين 
دستگاه متولي مربوط به آلودگي هوا، يعني سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت برگزار مي شود؛ اما آلودگي 
ه��واي تهران در روز دوش��نبه و انتش��ار خبرهاي 
ضد و نقيض در س��اعات منتهي به ش��ب به عنوان 
مصوبات كارگروه ش��رايط ويژه كه چندبار ديگر هم 
تكرار ش��ده، موضوعي است كه نمي توان از كنار آن 
ب��ه راحتي عبور كرد. ش��ايد مهم تري��ن دليل بروز 
چنين بي نظمي اي در اطاع رساني اخبار مربوط به 
مصوبات اين كارگروه از اينجا ناشي شود كه تشكيل 
اين جلس��ه در بيش��تر اوقات به دليل��ي نامعلوم به 
آخرين ساعات روز موكول مي شود. روز دوشنبه نيز 
تصميم گيري كارگروه ش��رايط ويژه كاهش آلودگي 
هواي ته��ران براي تعطيلي مدارس و اتخاذ س��اير 
تصميمات براي حفظ جان و سامت شهروندان به 
دقيق��ه 90 كه نه، به وقت اضافه كش��يد و با وجود 
پيش بيني هاي چند روز قبل س��ازمان هواشناسي و 

ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران مبني بر تداوم 
آلودگ��ي، همچنين درخواس��ت وزارت بهداش��ت 
ب��راي تعطيلي، به تعويق انداخته و نتيجه آن ش��د 
كه از نخس��تين س��اعات غروب چندين خبر مبني 
بر تعطيلي منتش��ر ش��د اما دوباره گفته شد هنوز 
درباره تعطيلي تصميم قطعي گرفته نش��ده، اما به 
فاصله كمتر از يك ساعت دوباره خبر تعطيلي اعام 
ش��د كه موجب سردرگمي رسانه ها و مردم شد. به 
گزارش ايسنا، شايد مسووالن متولي ادعا كنند كه 
هميشه جلس��ات كميته به س��اعات پاياني واگذار 
نمي ش��ود و حتي روز يك شنبه نزديك به ظهر اين 
كميته تشكيل جلس��ه داده و تكليف شهروندان را 
براي روز دوش��نبه روشن كرد؛ اما سوال اصلي اين 
اس��ت كه در شرايطي كه سازمان هواشناسي از روز 
جمعه )۱۳ بهمن ماه( نس��بت به ص��دور اطاعيه 
آلودگي هوا در تهران و چند كان ش��هر ديگر اقدام 
ك��رده و به جزييات، تصريح ك��رده كه در تهران به 
دليل سكون جوي، در روز شنبه هوا براي گروه هاي 
حس��اس و در روز يك ش��نبه براي همه گروه هاي 
س��ني، ناسالم اس��ت، چرا جلس��ات كارگروه ويژه 
در س��اعات پاياني روز برگزار ش��د و چ��را با وجود 
پيش بيني ه��اي ص��ورت گرفته اين جلس��ه روز به 
روز تش��كيل مي شود و براي كل روزهاي آلوده اين 

مقطع زماني تصميم گيري نمي كند؟
افزون بر اين س��ازمان هواشناسي روز يك شنبه 
پانزده��م بهمن دوب��اره طي اطاعيه ي��ي از تداوم 
آلودگ��ي در ش��هرهاي ب��زرگ از جمله ته��ران تا 
روز سه ش��نبه هفده��م بهم��ن خب��ر داد. در اين 
ميان ش��ركت كنترل كيفيت ه��واي تهران هم كه 
مس��ووليت اصلي را در پايش و پيش بيني كيفيت 

هواي تهران برعهده دارد، طي روزهاي اخير از طرق 
سامانه هاي در اختيار وضعيت آلودگي هوا را در اين 
شهر پيش بيني كرد. چرا نسبت به اين پيش بيني 
بي توجهي ش��ده و برگزاري جلسه كارگروه شرايط 
ويژه آلودگي هواي تهران تا وقوع ش��رايط ش��ديدا 

آلوده به تعويق افتاده است؟
متاسفانه عملكردها در اين حوزه با توجه به آنچه 
گفته شد قابل قبول نيست و اين پرسش بزرگ پيش 
مي آيد كه در شرايطي كه براي گرفتن تصميمي كه بر 
اساس شواهد از قبل، ماهيت آن مشخص است يعني 
تعطيلي در موقع براي شهر در مواقع اضطرار، اينگونه 
عمل مي ش��ود، چطور مي توان توقع داشت در اجراي 
بند به بند قانون هواي پاك و س��اير مصوبات كاهش 

آلودگي هوا به درستي عمل شود؟

پاسخمحيطزيستبهتعللدراعالمتعطيلي
اما كيوم��رث كانتري مديركل محيط زيس��ت 
اس��تان تهران، درب��اره چراي��ي اع��ام ديرهنگام 
تعطي��ات مدارس هنگام آلودگي هوا گفته اس��ت: 
با توجه به افزايش غلظت آالينده ها در س��طح شهر 
ته��ران اين كميت��ه روز يك ش��نبه پانزدهم بهمن 
تشكيل جلس��ه داد و تصميماتي گرفتيم كه تا 2۴ 
ساعت بعد قابل اجرا بودند بنابراين ما عصر دوشنبه 
جلس��ه يي براي اتخاذ تمهيداتي در 2۴ ساعت بعد 
تش��كيل داديم. تصميماتي كه ب��راي جلوگيري از 
افزاي��ش آلودگي هوا در عصر ديروز گرفته ش��د تا 
عصر امروز قابل اجرا اس��ت و پ��س از آن اگر الزم 

باشد براي 2۴ ساعت بعد تصميم گيري مي كنيم. 
مديركل محيط زيس��ت اس��تان ته��ران درباره 
اطاع رس��اني در زمينه مصوبات كارگروه ش��رايط 

ويژه آلودگي هواي تهران به ايس��نا گفت: هيچ گونه 
ناهماهنگ��ي در اعام مصوبات كميت��ه هماهنگي 
ش��رايط وي��ژه آلودگي ه��وا وجود ن��دارد و پخش 
اخب��ار ض��د و نقيض در اي��ن باره ب��ه دليل عجله 
برخي از دوستان رسانه يي است. شب گذشته يكي 
از خبرگزاري ها متاس��فانه پيش از ش��روع جلس��ه 
از تعطيلي م��دارس خبر داد كه م��ن بافاصله در 
گفت وگو با ش��بكه خبر آن را تكذيب و اعام كردم 

كه جلسه هنوز تشكيل نشده است. 
او ادام��ه داد: ب��ر اس��اس دس��تورالعمل كميته 
هماهنگ��ي ش��رايط وي��ژه آلودگ��ي ه��وا پ��س از 
تصميم گي��ري درباره مصوبات جلس��ه فقط دو نفر 
مي توانن��د مصوبات را اعام كنند ك��ه يكي از آنها 
اس��تاندار تهران و ديگري مديركل حفاظت محيط 

زيس��ت اس��تان تهران اس��ت بنابراين ه��ر خبري 
ك��ه به جز از اين دو نهاد منتش��ر ش��ود قابل اعتنا 
نيس��ت. كانتري با بيان اينكه در خواست مي كنم 
در اعام مصوبات جلس��ه عجله نشود، گفت: مرجع 
اصل��ي اعام مصوبات كميته ش��رايط ويژه آلودگي 
ه��واي تهران اس��تانداري و محيط زيس��ت اس��ت 
بنابراين از نظر م��ن هيچ گونه ناهماهنگي در اعام 
مصوبات نبوده است و آنچه سبب پخش اخبار ضد 
و نقيض شد ش��يطنت برخي از كانال هاي تلگرامي 
بود. مديركل محيط زيس��ت استان تهران در پايان 
تصريح كرد: تعطيلي مدارس به منزله اين نيس��ت 
كه شهروندان بار سفر ببندند ومدارس به اين دليل 
تعطيل مي ش��ود كه رفت و آمد خودرو در س��طح 

شهر كم شود و ترافيك كاهش يابد. 

رس��مي  آم��ار  نف��ر،  ۸0۸ه��زار  و  2ميلي��ون 
مصرف كنندگان مستمر مواد مخدر در كشور است؛ 
آماري كه البته بطور غيررس��مي بيش از ۴ميليون 
نفر هم اعام مي شود و در ميان آنها از هر رده سني 
ديده مي ش��ود. اعتياد كوچك و بزرگ نمي شناسد 
و هر روز هم ش��كل وش��مايلش تغيي��ر مي كند. به 
فهرس��ت بلند باالي مواد مخدر سنتي حاال چندين 
اس��م و تركيب جديد صنعتي هم اضافه شده است. 
اگر تا ديروز روش هاي درمان قديمي اعتياد جوابگو 
ب��ود، با ظهور انواع جديدي از مخدرها، ضرورت آن 
حس مي ش��ود كه روش هاي درمان هم به س��مت 
مدرن شدن پيش روند. از طرفي در رابطه با مخدر 
س��نتي هم، طبق آماري كه بهزيستي اعام كرده، 
بيش از 95 درصد معتاداني كه از س��طح خيابان ها 
جم��ع آوري و به كمپ ه��اي ترك اعتي��اد منتقل 
مي ش��وند، دوباره به دام اعتي��اد برمي گردند و اين 
يعني شيوه هاي سنتي براي ترك، جوابگو نيست. 

»گل«، »گ��رس«، «شيش��ه« و ب��ه تازگي هم 
»دس��تمال«، ماده مخدري كه ورورد آن به كش��ور 
به طور رسمي از سوي قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه 
با مواد مخدر تاييد شد. اگرچه برخي مواد مخدر در 
كشور ريشه دوانده و براي خود در بازار مصرف اسم 
و رس��م و طرفداراني به ه��م زده اما آنطور كه علي 
مويدي، مي گويد،  مصرف دس��تمال هن��وز فراگير 
نش��ده اس��ت. او درباره جزئيات اين موضوع گفت: 
»در ح��ال حاضر نيم��ي از دس��تمال هاي مرطوب 
آغش��ته به مواد مخدر توس��ط پليس كش��ف شده 
اس��ت ولي كشف اين دس��تمال هاي مرطوب مويد 
گسترش استفاده آن در جامعه نيست. كشف تعداد 
معدودي از اين دس��تمال ها به هيچ وجه نمي تواند 
نشان دهنده توليد اين مواد در داخل كشور باشد و 
اين موارد احتماال توس��ط مسافران در حجم كم به 
كشور وارد شده است.« به اين ترتيب اگر مسووالن 
همگام ب��ا تغييرات روز در بازار مواد مخدر مصرفي 
در كشور پيش روند و روش هاي خود را همزمان با 
تغيير در نوع مصرف معتادان، به روز كنند، مي توان 
تا حدي زيادي از افزاي��ش آمار مبتايان به اعتياد 
و مصرف كنندگان مواد مخدر جلوگيري كرد با اين 
حال قائم مقام دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر، 
خأل قانوني و جهل نس��بت به موادر مخدر جديد را 
يكي از عواملي مي داند كه س��بب گسترش مصرف 
اين مواد ش��ده اس��ت و بيان مي كند: »متاسفانه ما 

در كش��ور با جهل نسبت به دانش اعتياد مواجهيم 
و باي��د ب��ا اجتماعي كردن مبارزه، اي��ن جهل را از 
بي��ن ببريم لذا ام��روز رويكرد نظ��ام در اين بخش 
پيش��گيري از اعتياد است. از طرف ديگر ما در برابر 
م��واد جديد خألهاي قانوني داري��م و انتظار داريم 
مجلس ش��وراي اس��امي به اين موضوع رسيدگي 

كند.«

بهترينراهدرماناعتياد؛معتادنشدناست!
از طرف ديگر،  عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور 
و دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر، معتقد اس��ت 
روش هايي ك��ه تاكنون براي درمان اعتي��اد در ايران 
انجام ش��ده سنتي و قديمي بوده است. او روز گذشته 
در دوازهمين جش��نواره آثار برت��ر مكتوب در زمينه 
مبارزه با م��واد مخدر با بيان اينكه بهترين راه مبارزه 
با اعتياد،  معتاد نشدن است، اعام كرد: »ما روش هاي 
س��نتي براي درمان داريم، اين روش ها ۴0 س��ال در 
كشور ما و بسياري از كش��ورهاي ديگر ارائه شده اما 

واقعيت اين است كه اثرگذاري چنداني نداشته است. 
اين به معناي تعطيلي روش هاي پيشين نيست بلكه 
به معناي تكميل كردن آنها و اتخاذ روش هاي مبتني 

بر ذات انساني است. «
او اف��زود: »در برخ��ورد با اعتياد اولويت نخس��ت 
مس��ووالن،  پيشگيري اس��ت و در گام بعدي بايد به 
س��راغ درمان رفت. اعتياد پديده پيچيده يي است كه 
بايد شيوه هاي مقابله با آن را بشناسيم. اولويت اول ما 
بايد حتما پيشگيري باشد. هيچ كشوري ادعا نمي كند 
كه توانسته باشد 20 درصد پايداري پاكي بعد از اعتياد 
داشته باشد. يعني ۸0 درصد بازگشت به اعتياد دوباره 
داريم. 97 درصد مردم ايران پاك هس��تند و ۳ درصد 
مبتا به اعتياد. چرا اين 97 درصد قادر نيس��تند آن 
۳ درصد را به س��مت خودش��ان بكشانند و نگراني ما 

هميشه خاف اين موضوع است. 
وزير كشور با اش��اره به روش هاي جديد درمان 
معتادان مانن��د روش درمان در خانه افزود: در اين 
روش ها مي توانيم به جاي ارجاع به كمپ ش��رايطي 

را در خان��ه فراهم كنيم ت��ا معتاداني كه در مراحل 
اوليه اعتياد هستند در خانه خود درمان شوند. 

»تي.سي«؛جايگزينكمپهايتركاعتياد
تاكنون روش هاي مختلفي براي درمان اعتياد در 
ايران، امتحان شده است،  مس��ووالن معتقدند،  ايران 
در درم��ان اعتياد،  تمام روش هاي موجود در س��طح 
بين الملل��ي را راه اندازي كرده اس��ت اما برخي از آنها 
مانند كمپ هاي ترك اعتياد در عمل موفقيت چنداني 
نداش��ته اند موضوعي كه انوش��يروان محسني بندپي 
 رييس سازمان بهزيستي كش��ور درباره آن مي گويد: 
»موفقيت مراكز درماني اجتماع محور اعتياد موس��وم 
به TC )تي.س��ي( بيشتر اس��ت. هم اكنون 20 مركز 
درمان��ي اجتماع محور تي.س��ي در كش��ور فعاليت 
دارند اما افزايش آنها در گرو تامين تيم كامل ش��امل 
روانش��ناس، روانپزش��ك، پزش��ك و تكميل چرخه 

مداخات رواني و اجتماعي براي معتادان است. 
به گفته محس��ني بندپي، اين مراكز كه از سوي 

بخش خصوصي در كش��ور راه اندازي ش��ده است، 
معت��ادان را بط��ور ميانگي��ن تا پنج م��اه نگهداري 
مي كنن��د و موفقي��ت آنها ت��ا 66 درص��د ارزيابي 
ش��ده اس��ت. بنابراين گس��ترش آنها نيازمند يك 
برنامه ريزي جغرافيايي و نيروي انساني كافي است 
و از سوي ديگر منابع مالي آنها نيز بايد تامين شود. 
موفقي��ت مراكز درماني تي س��ي به عنوان يكي 
از راه ه��اي نوين در درمان اعتياد، موضوعي اس��ت 
كه رييس كارگروه كاه��ش تقاضاي مواد مخدر در 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام هم ب��ر آن تاكيد 
داش��ته و درباره آن ب��ه تعادل مي گوي��د: »تجربه 
كش��ورهاي مختلف در درمان اعتياد نشان مي دهد 
كه دنيا به س��مت درمان بلندم��دت اعتياد حركت 
مي كن��د و درمان هاي س��رپايي و كوتاه مدت ديگر 
جوابگو نيس��ت. امروز دنيا به اين درك رس��يده كه 
مراكز درماني مبتن��ي بر اجتماع كه با عنوان »تي.
سي« شناخته مي شود،  الگوي موفقي است كه بايد 
توس��عه پيدا كند. در درمان اعتي��اد اصل مهم اين 
اس��ت كه بداني��م 20 درصد درم��ان دارويي نقش 
داش��ته و بيش از ۸0 درصد موفقيت مراحل درمان 
ب��ه عهده درمان ه��اي غير دارويي مانند مش��اوره، 
 روانكاوي و مددكاري اس��ت كه همگي اين شرايط 

در مراكز تي.سي يكجا ارائه مي شود.«
او افزود: »درمان در منزل هم تا دو سال نخست 
اعتياد ك��ه هنوز فرد دچار اختاالت رواني نش��ده 
اس��ت مي تواند موثر باش��د چرا ك��ه در اين روش 

حضور خانواده مي تواند به فرد معتاد كمك كند.«
صفاتي��ان معتقد اس��ت باالترين ن��رخ مصرف و 
تقاضاي مواد مخدر، در رده س��ني زير ۳5 سال است. 
او مي گوي��د:  »در مان ه��اي موجود در اي��ران،  همان 
روش هايي اس��ت كه در س��اير كش��ورهاي دنيا ازآن 
اس��تفاده مي ش��ود اما دليل اينكه در ايران موفقيت 
كمت��ري دارند،  به دليل اين اس��ت كه ما در كيفيت 
برنامه ها دچار مش��كل شديم. تا دو سال آينده الگوي 
خاص اقامتي از س��وي س��ازمان بهزيستي كشور هم 
ايجاد مي ش��ود تا تمامي روش هاي موجود در دنيا را 
در ايران هم داش��ته باشيم. با اين حال مي توان گفت 
كمپ هاي ترك اعتياد،  در ايران نتيجه موفقيت آميزي 
نداش��ت چرا كه با توس��عه كمپ هاي غيرمجاز، نبود 
نظارت بر كمپ هاي مجاز و آموزش ندادن به پرسنل 
اين كمپ ها،  در عمل طرح كمپ هاي ترك اعتياد به 

بن بست خورد.«

گرچ��ه انتقادات زيادي به اج��راي بدون مطالعه 
طرح تحول س��امت وارد اس��ت و اجرا نشدن طرح 
پزشك خانواده و نس��خه الكترونيك و آماده نشدن 
زيرس��اخت ها، اين طرح را در آس��تانه شكست قرار 
داده است، اما مديرعامل سازمان بيمه سامت ايران 
معتقد است: پوشش ۱۱ميليون نفر از افراد فاقد بيمه 
در كش��ور يكي از كارنامه هاي درخشان اين سازمان 
پس از اجراي طرح تحول سامت محسوب مي شود. 
طاهر موهبتي به اقدامات اين سازمان اشاره كرد 
و گفت: سازمان بيمه سامت ايران به عنوان يكي از 
بزرگ ترين سازمان هاي بيمه گر كشور از زمان فعاليت 
خود تاكنون بيش از ۴0 ميليون نفر را تحت پوشش 
قرار داده است. يكي از اهداف و اولويت اصلي تشكيل 
اين س��ازمان حمايت از اقش��ار ضعيف و آسيب پذير 
جامعه است كه خوشبختانه به اين هدف دست يافته؛ 
به طوري كه پوشش ۱۱ميليون نفر از افراد فاقد بيمه 
در كش��ور يكي از كارنامه هاي درخشان اين سازمان 
پس از اجراي طرح تحول سامت محسوب مي شود. 
او ادام��ه داد: ۳۴ ميليون نف��ر از جمعيت تحت 
پوشش سازمان بيمه سامت ايران يعني ۸0 درصد 

جمعيت، مشمول بيمه رايگان هستند. 
موهبتي ب��ا بيان اينك��ه هم اكن��ون يك هزار 
و ۱00 دفت��ر پيش��خوان و نمايندگي ب��راي امور 
بيمه گري فعال است، افزود: در مجموع حدود ۴5 

هزار موسس��ه تشخيصي و درماني طرف قرارداد با 
سازمان بيمه سامت هس��تند. او به پنج صندوق 
بيمه يي اين س��ازمان اش��اره كرد و اف��زود: بيمه 
كاركنان دولت با 5 ميليون و 600 هزار بيمه شده 
يكي از صندوق هاي اين س��ازمان است. همچنين 
صندوق روستاييان و عش��اير بيش از 22 ميليون 
بيمه ش��ده، صندوق ساير اقش��ار و بيمه ايرانيان 
ي��ك ميلي��ون و 500ه��زار نفر و صن��دوق بيمه 
همگاني رايگان ۱۱ ميليون بيمه شده دارد. رييس 
هيات مديره و مديرعامل س��ازمان بيمه س��امت 
اي��ران همچني��ن در خصوص پوش��ش هزينه يي 
بيماران خ��اص كه حجم قابل توجه��ي از هزينه 
اين گروه توس��ط بيمه س��امت پرداخت مي شود 
نيز تصريح كرد: اين س��ازمان تاكنون پنج بيماري 
خاص اعم از تاالس��مي، ديالي��ز، هموفيلي، پيوند 

كلي��ه و  ام اس را تحت پوش��ش قرار داده اس��ت؛ 
بط��وري ك��ه در كل 6۴ هزار بيم��ار خاص تحت 

پوشش اين سازمان هستند. 
موهبتي ب��ه پرداخت مطالبات مراكز درماني نيز 
اش��اره كرد و گفت: طي س��ال هاي اخير سازمان در 
پرداخت مطالبات مراكز درماني با مشكاتي روبه رو 
ش��د، ولي با اين حال تمام تاش خ��ود را انجام داد 
ت��ا بدهي مراك��ز درماني را به موق��ع پرداخت كند. 
اختصاص 2000 ميليارد تومان به اين سازمان براي 
پرداخت بخشي از بدهي ها به داروخانه ها و دانشگاه ها 
خبر خوبي بود كه طي هفته اخير ش��اهد آن بوديم. 
با اين منابع اختصاص داده شده، بدهي دانشگاه ها به 
خرداد يا اواخر ارديبهشت رسيد و بدهي داروخانه ها 
تا ش��هريور 96 پرداخت ش��ده اس��ت كه عدد قابل 
توجه��ي ب��وده و در س��ال هاي اخي��ر كمتر چنين 
اتفاقاتي را شاهد بوده ايم.  موهبتي در بخش ديگري 
از س��خنان خود، گفت: دول��ت و مجلس بارها ثابت 
كرده ان��د كه به حوزه س��امت و بيمه توجه خاصي 
داشته و سعي در برطرف كردن اين مشكات دارند. 
اميدواريم در بودجه س��ال 97، مجلس با اختصاص 
7 ه��زار و 500 ميليارد تومان از طريق اوراق به اين 
سازمان باعث ش��ود تا بخش قابل توجهي از بدهي 
9هزار ميليارد توماني اين س��ازمان به مراكز درماني 

مرتفع شود. 

۴۰ ميليون ايراني تحت پوشش سازمان بيمه سالمت
عضو هيات رييسه مجلس، با تاكيد بر افزايش 
مالي��ات ازمصرف س��يگار، گفت: س��االنه بيش 
از ۱0ه��زار ميليارد تومان هزين��ه مصرف مواد 
دخاني و عوارض ناشي ازمصرف آن و هزينه هاي 
درمان در بيمارستان ها به كشورتحميل مي شود. 
اكبر رنجبرزاده درباره ض��رورت افزايش ماليات 
از مص��رف س��يگار، گفت: تحقيقات��ي از تمامي 
كش��ورهاي دنيا به عمل آمده و مش��خص شده 
است دربس��ياري ازكش��ورها با افزايش ماليات 
از مص��رف س��يگار اس��تفاده ازآن ب��ه مي��زان 
بس��ياري كاهش پيدا كرده اس��ت، بنابراين اگر 
هدفگذاري ها در بحث دخانيات به سمت كاهش 
مصرف حركت كند؛ به طورحتم افزايش ماليات 
يك مولفه اساسي و موثر در كاهش مصرف مواد 

دخاني است. 
او با اش��اره به اينكه بهاي اس��تفاده از سيگار 
ب��راي مصرف كنندگان بايد افزاي��ش پيدا كند، 
اف��زود: در گذش��ته ني��ز درصدي ع��وارض به 
شكل ساالنه از مصرف س��يگار دريافت مي شد، 
بطوري كه ۱0درصد عوارض س��االنه از س��يگار 
تولي��د داخ��ل، 20درصد ازواردات س��يگارهاي 
خارجي عوارضي دريافت مي ش��د؛ البته در طي 
ماه هاي گذش��ته دريافت ماليات از س��يگارهاي 
توليد مش��ترك نيز مطرح شده اس��ت، اما بايد 

تاكيد كرد كه ماليات از مصرف سيگار وعوارض 
برمصرف م��واد دخاني بايد افزاي��ش پيدا كند. 
رنجبرزاده به خانه ملت گفت: دريافت ماليات به 
ميزان فعلي نيز تاثيري در كاهش مصرف سيگار 
نداشته و حتي برندهاي خارجي و كارخانه  هاي 
توليد مش��ترك ميزان س��يگار بس��ياري توليد 
مي كنن��د، ضمن اينكه بطورحت��م از اين حوزه 
نباي��د درجه��ت اش��تغال زايي اس��تفاده كرد؛ 
متاسفانه يكي از اشتباهات حال حاضرمسووالن 
افزايش اش��تغال و درآمدزايي درحوزه دخانيات 
اس��ت؛ اين درحالي است كه عوارض و مشكات 
آن تنها متوجه مصرف كنندگان و جامعه اس��ت.  
عضو هيات رييسه مجلس، با بيان اينكه حداقل 
بي��ش از ۱0 هزارميليارد توم��ان هزينه مصرف 
م��واد دخان��ي، عوارض ناش��ي از مص��رف آن و 
هزينه ه��اي تحميل ش��ده به بيمارس��تان ها در 
طول س��االنه وجود دارد، گف��ت: اگر اين ميزان 
با اس��تفاده از مواد مخدر محاس��به شود، قريب 
به ۳0ه��زار ميليارد توم��ان هزينه هاي مصرف، 
ع��وارض آن، آس��يب هاي اجتماعي و مس��ائل 
جنبي ناش��ي از مواد مخدر و دخاني در كش��ور 
وجود دارد؛ بنابراين اگر بتوان تدبيري براي اين 
موض��وع در نظر گرفت مي ت��وان كاهش مصرف 

را داشت. 

تحميل هزينه 1۰ هزار ميليارد توماني دخانيات 
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بودجه 17هزار و 429ميلياردي شهرداري تهران براي سال 97 تصويب شد

جدال بر سر فروش امالك شهرداري
 محسن هاشمي: نمي خواهيم امالك را ترشي بيندازيم، بايد تبديل به احسن شود        محمد ساالري: قاليباف هم مي خواست تبديل به احسن كند!

گروه راه و شهرسازي 
 اعضاي ش��وراي ش��هر تهران روز گذشته پس از 
دو جلس��ه بحث و بررس��ي در خصوص بودجه سال 
1397 شهرداري تهران و بررسي رديف هاي سرفصل 
درآم��دي در نهايت اليحه بودجه 97 ش��هرداري را با 
رقم نهايي 17هزار و 429ميليارد تومان تهران تصويب 
كردند. اليحه بودجه شهرداري كه به شورا تقديم شد 
17 هزار و 500ميليارد تومان بود، همچنين عوارض 
مازاد بر تراكم در طرح جامع و تفصيلي 3هزارو 800 
ميلي��ارد تومان در اليحه بود كه اي��ن رقم به 3 هزار 
و 500ميلي��ارد تومان كاهش پيدا ك��رد. درآمدهاي 
پايدار شهرداري نيز افزايش يافت اما باقي درآمدهاي 
س��رمايه يي از 7هزار و 700ميلي��ارد به 7هزار و 400 

ميليارد تومان كاهش پيدا كرد. 
به گزارش »تعادل« هر چند انتظار مي رفت با پايان 
شوراي چهارم حاشيه ها و دعواهاي شورا نيز پايان يابد 
اما ظاهرا قرار نيست حاشيه ها در شوراي شهر تمامي 
داش��ته باشد. روز گذش��ته نيز هنگام بررسي يكي از 
بندهاي بودجه در خصوص فروش امالك ش��هرداري 

حاشيه هايي به وجود آمد. 
محمد س��االري رييس كميس��يون معم��اري و 
شهرس��ازي ش��وراي ش��هر تهران در جريان بررسي 
ردي��ف فروش اموال غيرمنقول ش��هرداري تهران كه 
در بودجه س��ال آينده پيش بيني شده است، با تاكيد 
ب��ر لزوم حذف اين رديف خط��اب به مديركل برنامه 
و بودجه ش��هرداري تهران گفت: شما با همين شيوه 
بودجه نويس��ي شهر را به اينجا رسانديد، آنچه در اين 
بند آمده همان روش گذش��ته ب��راي فروش امالك و 
اراضي شهر است  كه مورد انتقاد بود. رقم 800 ميليارد 
تومان پيش��نهادي تحت عنوان سود حاصل از فروش 

دارايي هاي ثابت، همان فروش امالك است. 
وي ادامه داد: در دوره مديريت ش��هري گذشته با 
عناوين مختلف امالك و اراضي ش��هر به فروش رفت 
و آنچه در اين بند آمده همان روش گذش��ته اس��ت  
كه مورد انتقاد بود. امالك و اراضي ارزشمند شهر كه 
براي هميشه تاريخ مي توانست براي شهر درآمد ايجاد 
كند را از دس��ت داديم و اكنون دوباره همان موضوع 

تكرار مي شود. 
ساالري در پاسخ به توجيه مديركل برنامه و بودجه 
شهرداري تهران اظهار كرد: اين تنها يك توجيه است 
و شما در دوره گذش��ته هم با اين شيوه براي فروش 
ام��الك مصوبه گرفتيد و دارايي هاي ش��هر به اس��م 
سرمايه گذاري و تبديل به احسن از بين رفت تا حدي 
كه به فروش شهروند و شهرآفتاب و برج ميالد رسيده 
بوديد كه شوراي جديد مستقر شد. قرار نيست شوراي 
جديد مانند گذشته عمل كند. ساالري، پندار مديركل 

برنامه و بودجه ش��هرداري ته��ران را دروغگو خواند و 
گفت: اگر گفته مي ش��ود كه اين بن��د فروش امالك 
نيست، چرا براي آن پيوست فروش امالك ارائه شده 

است؟ مفهوم سرمايه گذاري با فروش فرق مي كند. 
س��االري در واكنش به توضيح پن��دار درباره اين 
موض��وع گفت: آقاي رييس دروغ مي گويد. محس��ن 
هاش��مي ني��ز گف��ت: نمي خواهيم ام��الك و اراضي 
را ترش��ي بيندازيم بايد تبديل به احس��ن ش��ود كه 
س��االري در ج��واب گفت: قاليباف هم مي خواس��ت 
تبديل به احسن كند! در ادامه بررسي پيشنهاد رييس 
كميس��يون شهرسازي ش��وراي ش��هر تهران، ناهيد 
خداكرمي نيز از اين پيش��نهاد دفاع كرد و افزود: بايد 
امالك و دارايي هاي شهر براي شهر باقي بماند اما در 
ادامه اين جلسه رسولي با اين پيشنهاد مخالفت كرد و 
افزود: رديف فروش اموال غيرمنقول شهرداري تهران 

به معناي تبديل دارايي ها به احسن است. 
به��اره آروين نيز در مخالفت با پيش��نهاد رييس 
كميسيون شهرسازي ش��وراي شهر تهران گفت: اگر 
ادعا مي شود كه در ليست ارائه شده براي فروش اموال 
غيرمنقول اموال ارزش��مندي وج��ود دارد، بايد اعالم 
ش��ود تا در خصوص آنها تصميم گيري شود اما يكي 
از راهبردهاي ما در اين دوره كوچك س��ازي مجموعه 

ش��هرداري تهران اس��ت كه در اين راس��تا اموالي كه 
مجموعه شهرداري تهران نمي تواند از آن استفاده كند، 
بايد امكان بهره برداري از آن توس��ط بخش خصوصي 
را فراه��م كند تا به اين ترتيب ارزش افزوده براي اين 
اموال ايجاد ش��ود اما بي ترديد اگر در اين ميان اموال 
ارزش��مندي وجود دارد، بايد از فروش آن جلوگيري 

شود. 
محسن هاشمي رياست شوراي اسالمي شهر تهران 
ني��ز پس از صحبت هاي بهاره آروين تاكيد كرد: قطعا 
افراد دارايي هاي خود را ترشي نمي اندازند بلكه تبديل 

به احسن مي كنند. 
در ادامه اين جلسه پندار مديركل برنامه و بودجه 
ش��هرداري تهران نيز در تشريح پيش بيني اين رديف 
بودجه براي فروش اموال غيرمنقول شهرداري تهران 
با پيشنهاد ساالري مخالفت كرد. در پي اين مخالفت 
س��االري بار ديگر در تشريح پيشنهاد خود خطاب به 
مديركل برنامه و بودجه ش��هرداري تهران گفت: شما 
با همين ش��يوه بودجه نويسي 10سال از اعضاي شورا 
براي رديف هاي بودجه راي و مصوبات مورد نياز خود 
را گرفتيد و اين ش��هر را به اينجا رس��انديد. برادر من 
چرا واقعيت را نمي گويي؟ متاسفانه در دوره هاي قبل 
نيز همين گونه بود. پس از صحبت هاي ساالري كه با 

مخالفت رياست شوراي شهر تهران مواجه شد از وي 
درخواست شد كه از الفاظ درست استفاده كند، اين در 
حالي بود كه بحثي ميان ساالري و رسولي در صحن 

شورا در جريان بررسي اين رديف در گرفت. 

 فروش ضايعات شهرداري براي درآمدزايي
در ادام��ه جريان بررس��ي درآمدها و منابع بودجه 
س��ال 97 ش��هرداري تهران ميزان درآمد شهرداري 
از ف��روش ام��وال منقول و اس��قاطي از 300 ميليون 
توم��ان به 3 ميليارد تومان افزاي��ش يافت. در بودجه 
س��ال 96 اين ع��دد 150ميليون تعيين ش��ده بود و 
كميسيون برنامه و بودجه اين عدد را به 300ميليون 
تومان افزايش داد اما به پيشنهاد شهربانو اماني عضو 
كميسيون حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر اين عدد 

به 3ميليارد تومان افزايش يافت. 
محس��ن هاش��مي رييس شوراي ش��هر به عنوان 
يكي از موافقان اي��ن افزايش قيمت  گفت: زماني كه 
م��ن در دانش��گاه آزاد بودم از همان بدو ورود ش��اهد 
ضايعات فراواني بودم كه در اطراف كوه ريخته ش��ده 
ب��ود و مناقصه يي براي فروش آنها برگ��زار كردم، اما 
اين مناقصه با حاش��يه هاي فراواني همراه بود. در كل 
مديران به علت همين حاش��يه ها زير بار فروش اموال 

اسقاطي نمي روند. 
ميرلوحي عضو ديگر شوراي شهر با تاكيد بر اينكه 
اگر اعضا زير بار پيشنهاد 10 الي 15ميليارد نمي روند 
حداق��ل ب��ا 3ميليارد توم��ان موافقت كنن��د، افزود: 
ش��هرداري 750س��اختمان اداري دارد و با توجه به 
امكانات و ساختمان هايي كه شهرداري دارد، مي توان 
به راحتي درآمد شهرداري را از فروش اموال اسقاطي 

افزايش داد. 
معاون اجرايي ش��وراي ش��هر ادامه داد: زماني كه 
من به شورا آمدم 100ميليون تومان وسايل اسقاطي 
در آش��پزخانه همين ش��ورا بود. در ميدان شوش هم 
من انبار وس��ايل فرسوده ش��هرداري را خودم بازديد 
كردم كه كرايه انبارهاي اين وس��ايل فرسوده بيشتر 
از 3 ميليارد تومان مي ش��ود. من ضمانت مي دهم كه 

مي توانيم از اين بخش درآمد كسب كنيم. 
در ادامه پيش��نهاد اماني به راي گذاشته شد و به 
اتفاق آرا تصويب شد و محسن هاشمي رييس شوراي 
ش��هر پس از تصويب اين بند گفت : يادتان باشد االن 
رانت ضايعات ايجاد مي شود و خبرنگارها حواستان در 

خصوص اين مساله جمع باشد. 
در ادامه بررسي بودجه سال آينده شهرداري تهران 
و در س��رفصل درآمدها علي اعطا س��خنگوي شوراي 
شهر پيش��نهاد كرد تا درآمدهاي شهرداري تهران از 
محل منابع س��اخت و ساز 20درصد كاهش و به رقم 

3000 ميليارد برسد. 
به گفته وي در ش��هر تهران 400هزار واحد خالي 
وجود دارد كه براي 2ميليون نفر واحد مسكوني خالي 
بر اساس سرشماري س��ال 1395 فراهم مي كند. در 
ح��ال حاضر نيز س��اختمان هاي تج��اري فراواني در 
پايتخت وجود دارد كه فاقد متقاضي اس��ت و اين هم 
به معناي كثرت ساختمان تجاري خالي است. در اين 
شرايط اگر رونق ساخت و ساز هم وجود داشته باشد 
همانند س��ال هاي گذش��ته نخواهد بود. لذا پيشنهاد 
مي كنم كه بودجه 3800ميلياردي از محل درآمدهاي 
س��اخت و س��از 20درصد كاهش پيدا كند و به رقم 

3000 ميليارد تغيير كند. 
اعطا تاكيد كرد: اگر عدد شهرداري تهران تصويب 
ش��ود ولي محقق نش��ود ما با كس��ري بودجه روبه رو 
خواهيم شد ولي اگر 20درصد كاهش پيدا كند و عدد 
پيشنهادي شهرداري محقق شود مازاد درآمد نيز در 

قالب متمم به بودجه اضافه خواهد شد. 
در نهايت پس از بحث و بررسي در خصوص كاهش 
ميزان درآمد ش��هرداري تهران از محل تراكم فروشي 
پيش��نهاد كاهش به رقم 3000ميلي��ارد تومان راي 
نياورد و نهايتا پيش��نهاد ش��هرداري تهران مبني بر 
درآمد 3500ميليارد توماني از اين محل تصويب شد. 

طرح هاي انتقال آب به شوراي 
عالي شهرسازي گزارش شوند

 وزير راه و شهرسازي در نامه يي به معاون معماري 
و شهرسازي به آن معاونت ماموريت داد تا ضمن تنظيم 
سياس��ت انتقال طرح هاي توس��عه صنايع س��نگين و 
آلوده كننده مستقر در مناطقي كه دچار بارگذاري مازاد 
بر توان اقليمي شده اند با همكاري وزارت صنعت، معدن 
و تجارت رسما از وزارت نيرو بخواهد تا طرح هاي انتقال 
آب را به شوراي عالي معماري و شهرسازي گزارش كند. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي متن نامه 
عباس آخوندي، وزير راه و شهرس��ازي به محمدسعيد 
ايزدي، معاون شهرس��ازي و معم��اري وزارتخانه بدين 

شرح است: 
در جلسه مورخ 1396/9/20 شوراي عالي معماري و 
شهرسازي، سياست بسيار مهم ضرورت رعايت ظرفيت 
و توان اقليمي مناطق و نواحي در توسعه سكونت گاه ها به 
ويژه توسعه شهري مورد تصويب قرار گرفت. همچنين 
در جلسه مورخ 1396.10.4 اين شورا مقرر شد كه آثار 
جابه جايي جمعيت، رشد سريع سكونت گاه ها و آمايش 
ناموزون س��رزمين كه همراه با انتقال و جابه جايي آب 
بين حوضه هاي آبريز مختلف محتمل است پيش از هر 
گونه تصميم گيري دراين ارتباط مورد ارزيابي قرار گيرد. 
نكت��ه كليدي آنك��ه انتقال آب ب��ه تنهايي موجب 
ارتقاي توان اقليمي نواحي نمي شود. لذا امكان دارد كه 
پس از انتقال آب به اتكاي آن بارگذاري هايي در مناطق 
و نواح��ي مختلف صورت گيرد ك��ه خارج از ظرفيت و 

توان اقليمي آنها باشد.
 از اين رو شايس��ته اس��ت دفتر طرح هاي كالبدي 
با هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت سياس��ت 
انتقال طرح هاي توس��عه صنايع سنگين و آلوده كننده 
مس��تقر در مناطقي كه دچار بارگ��ذاري مازاد بر توان 
اقليمي ش��ده اند را تنظيم و به ش��وراي عالي معماري 
و شهرس��ازي پيش��نهاد دهد. متعاقب آن بايد سياهه 
صناي��ع مزبور تهي��ه و مراتب به آنها ابالغ ش��ود تا در 
مدت مش��خصي ك��ه بنگاه ها خود پيش��نهاد و به آن  
متعهد مي شوند، طرح هاي توسعه يي آنها به كنار آب يا 
مكان هاي مصوب جديد انتقال يابد. اين برنامه به نحوي 
بايد انجام شود كه در عمل طي يك دوره 10تا 20ساله 

كل فعاليت اين بنگاه ها به مناطق جديد انتقال يابد. 
با توجه به اينكه اخيرا در رس��انه ها سخن از انتقال 
آب بين حوضه هاي آبريز مختلف متداول است رسما از 
وزارت نيرو بخواهيد تا طرح هاي انتقال آب را به شوراي 
عالي معماري و شهرسازي گزارش كنند تا مورد ارزيابي 

از منظر آزمايش سرزمين قرار گيرد. 
ضروري اس��ت در هر دو مورد حداكثر تا پايان سال 

گزارش الزم را براي طرح در شوراي عالي آماده  كنيد.

احتمال از دست رفتن 
كريدور ايراني جاده ابريشم

معاون س��اخت و توس��عه راه آهن شركت ساخت با 
بيان اينكه هنوز ريلي از كارخانه ذوب آهن بيرون نيامده 
است، گفت: حلقه هاي مفقوده و قطعه هاي ساخته نشده 

راه آهن آفت ترانزيت ريلي هستند. 
به گزارش فارس، جبارعلي ذاكري در نشست خبري 
مديرعامل و معاونان شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل ونقل كشور با اشاره به افتتاح فاز يك توسعه بندر 
چابهار اظهار كرد: پروژه ريلي چابهار- زاهدان در اولويت 
اجراس��ت و هندي ها نيز آماده س��رمايه گذاري در اين 

پروژه ها هستند. 
معاون ساخت و توسعه راه آهن گفت: درحال حاضر 
اين پروژه با 3هزار نفر نيروي انساني و تجهيزات درحال 
اجراس��ت و قطعا با فاينانس دولتي هند پروژه سرعت 
مي گيرد. ذاكري ادامه داد: در اين مس��ير حلقه مفقوده 
ما از رشت به آستاراس��ت كه تا پايان سال ريل گذاري 
قزوين- رش��ت به پايان مي رسد و پس از آن خط ريلي 
رشت- آستارا حلقه مفقوده اين كريدور خواهد بود كه 
با تكمي��ل آن چابهار از طريق ريل به روس��يه متصل 
مي شود. وي افزود: با وجود حلقه هاي مفقوده فعلي در 
بخش ريلي، ترانزيت ريلي بار در كش��ور ما به درستي 
محقق نمي ش��ود. حمل ونقل مث��ل رودخانه يي جاري 
است و اگر تمهيداتي براي عبور آن فراهم نشود، مسير 
خود را از جايي ديگر باز مي كند نظير اينكه اين احتمال 
وجود دارد كه كريدور ريلي ابريشم از ايران نگذرد و ما 

مزيت ترانزيت ريلي بار را از دست بدهيم. 

  قطعه اول آزاد راه شمال
به نوروز 97 نمي رسد

مديرعامل ش��ركت س��اخت و توس��عه زيربناهاي 
حمل ونقل با تاكيد بر اينكه قطعه يك آزادراه تهران- 
شمال تا پايان امس��ال افتتاح نمي شود، گفت: ساالنه 
5 هزارميليارد تومان از س��وي دولت و 2هزارميليارد 
تومان از سوي بخش خصوصي در پروژه هاي ما هزينه 

مي شود. 
به گزارش فارس، خيراهلل خادمي در يك نشس��ت 
خبري اظهار كرد: درحال حاضر 278هزار كيلومتر انواع 
مسيرهاي جاده يي و ريلي داريم كه 221هزار كيلومتر 
آن راه روستايي و انش��عابات فرعي و 42هزار كيلومتر 
بزرگ��راه و راه اصل��ي و ريل اس��ت. وي ب��ا بيان اينكه 
2400كيلومتر آزادراه بهره برداري شده در كشور داريم، 
گفت: 13هزار و 350كيلومتر خط ريلي موجود داريم. 

ايرانشهر

مديرعامل جديد بانك مس��كن با اشاره به اينكه 
نرخ سود اوراق مسكن با 1.5درصد كاهش در بافت 
فرسوده به 16درصد رسيد و دوره بازپرداخت 15ساله 
شد، افزود: فعال ميزان اقساط وام 80 ميليوني مسكن 
كاه��ش نمي يابد. به گزارش پايگاه خبري وزارت راه 

و شهرس��ازي، ابوالقاسم رحيمي اناركي در نخستين 
نشس��ت خبري خود در جمع خبرنگاران در پاس��خ 
به اين پرس��ش كه آيا اين پيشنهاد بايد به تصويب 
ش��وراي پول و اعتبار برس��د يا خي��ر، گفت:  كميته 
اعتباري بانك مركزي مي تواند اين تصميم را تا آخر 

اين هفته اعالم كند و بانك مس��كن ه��م نرخ را از 
همي��ن امروز اعمال مي كن��د اما منتظر مجوز بانك 
مرك��زي هم مي ماند. رحيمي اناركي ادامه داد: با اين 
مصوبه هيات مديره بانك مس��كن، مدت بازپرداخت 
تسهيالت از 12سال به 15سال افزايش خواهد يافت، 

بنابراين با اين افزايش مدت بازپرداخت ميزان اقساط 
نيز حدود 100هزار تومان كاهش مي يابد. 

او در پاس��خ به اين س��وال كه آي��ا احتمال دارد 
كه نرخ س��ود اوراق حق تقدم مسكن عالوه بر بافت 
فرسوده در س��اير نقاط هم كاهش يابد، گفت: فعال 
توجه بانك مسكن به بافت فرسوده است و بازآفريني 
شهري و بافت هاي ناكارآمد شهري جزو اولويت اين 
بانك اس��ت. مديرعامل بانك مسكن درباره واكنش 

بانك مسكن به پيش��نهاد چند ماه پيش وزير راه و 
شهرس��ازي در خصوص افزايش م��دت بازپرداخت 
وام 80ميليوني گفت: در مورد س��اير ابزارهاي بانك، 
منابع و مصارف پس انداز مس��كن مهم است و با هر 
عاملي كه موجب شود، بازگشت منابع به تاخير بيفتد 
اين مدل تغيير مي كند پس بايد راهكارهاي كسري 
منابع لحاظ شود. رحيمي اناركي افزود: اگر منابع آن 
پيش بيني شود از اين موضوع استقبال خواهيم كرد. 

ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران از 4ميليون و 370هزار تومان در فروردين ماه 
با 19.9درصد افزايش به 5 ميليون و 241هزار تومان در دي ماه امس��ال رسيده درحالي 
كه متوسط رشد تقاضا در نيمه دوم سال نسبت به نيمه اول حداكثر 3تا 4هزار فقره بوده 
است. به گزارش فارس، روند تغييرات قيمت مسكن در شهر تهران در سال جاري بيانگر 
روند رو به رشد قيمت هاست. هر چند كه قيمت مسكن در يك سال منتهي به دي ماه 
امسال 16.7درصد رشد داشته اما از در مقايسه با ميانگين قيمت ها در فروردين ماه امسال 
رشد 19.9درصدي را نشان مي دهد. متوسط قيمت مسكن از متري 4ميليون و 370هزار 
تومان در فروردين ماه امس��ال به متري 5 ميليون و 241هزار تومان افزايش يافته است. 
ميزان رش��د قيمت مس��كن در بازه زماني 12ماهه در 6 ماهه اول امس��ال با وجود روند 
صعودي تك رقمي بود، در 6 ماهه دوم به رشد هاي دو رقمي رسيد و روند رشد در آذر و 
دي ماه بيشتر شده است. در مجموع طي 10ماهه امسال 147هزار و 368معامله مسكن 
انجام ش��ده كه از اين ميزان 71هزار و 384معامله)48.4درصد( براي خانه هاي نوس��از با 
قدمت صفر تا 5 سال بوده است. البته بيشترين معامله مسكن در شهر تهران مربوط به 
چند منطقه بوده اس��ت به طوري كه منطقه 5 با 13.6درصد، منطقه 4 با 11.2درصد، 
منطقه 2 با 9.3درصد، منطقه 8 با 6.8 درصد، منطقه 14 با 6.6 درصد، منطقه 10 با 6.1 
درصد و منطقه 7 با 5.5 درصد بيشترين تعداد معامالت را داشته اند. نكته قابل تامل در 
اين ميان حساسيت و واكنش بازار مسكن به تقاضاست. به طوري كه در ماه هاي آذر و دي 

حجم معامالت تنها حدود 3تا 4هزار فقره نسبت به ماه هاي ارديبهشت و خرداد افزايش 
يافته اما واكنش بازار به اين تقاضا در قيمت قابل توجه بوده است. در واقع قيمت  در بازار 
مس��كن به محض اندك رش��د تقاضا به  شدت واكنش نش��ان داده و به سرعت صعودي 
مي شود. در جدول باال تعداد معامالت و قيمت مسكن درج شده كه البته تعداد معامالت 

در فروردين ماه به دليل تعطيالت نوروزي چندان قابل استناد نيست. 

كاهش 1.5 درصدي نرخ سود اوراق مسكن در بافت فرسوده

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/ خانم عينعلي كهريزي فرزند 20 درصد افزايش قيمت مسكن در 9 ماه
خواهان آقاي س��عيد كاكائي دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي عينعلي كهريزي به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
ش��ماره پرونده كالسه 9609988603000435 شعبه 30 شوراي حل اختالف مجتمع امام خميني)ره( شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت 
رس��يدگي مورخ 1396/12/13 ساعت 10:00 تعيين كه حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
دبير شعبه 30 شوراي حل اختالف مجتمع امام خميني)ره( شهرستان كرمانشاه - پوريا ترك بيات

آگهي ابالغ اجرائيه
 در پرونده اجرايي 990243 صادره ازشعبه هفدهم دادگاه عمومي )حقوقي( كرمانشاه آقاي خانم ساحر مقبوليان و سحر اسدي و ثريا كبيري 
محكوم اند به پرداخت مبلغ 85000000 ريال و هزينه دادرسي به مبلغ 3058000 ريال و حق الوكاله به مبلغ 3060000 ريال و خسارت 
تاخير تاديه از 94/6/9 تا زمان اجراي حكم، به عنوان محكوم به در حق بانك انصار استان كرمانشاه و همچنين پرداخت نيم عشر در حق 
دولت، بنابر اين با توجه به مجهول المكان بودن اقامتگاه محكوم عليه در اجراي ماده 9 قانون اجراي احكام مدني مفاد اجرائيه يك نوبت به 
ترتيب مقرر در مواد 118 و119 قانون ياد شده آگهي و به نامبرده ابالغ مي گردد تا ظرف 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي، مفاد و موضوع 
اجرائيه را اجرا نمايد و اال اجراء احكام مدني نسبت به اجراي احكام وصول هزينه اجرا اقدام مي نمايد در اين صورت براي عمليات اجرايي به 

محكوم عليه احضار يا ابالغ ديگري نخواهد شد مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به اين اجرا اعالم نمايد.
دادورز اجراي احكام شعبه هفدهم دادگاه حقوقي كرمانشاه 

پرون��ده كالس��ه 9609988608300338 ش��عبه 3 خان��واده ش��وراي ح��ل اخت��الف شهرس��تان كرمانش��اه تصمي��م نهايي ش��ماره 
 9609978608300325

خواهان: خانم صدري جليليان فرزند قاسم با وكالت آقاي محمدرضا شهبازيان فرزند ابراهيم به نشاني كرمانشاه كرمانشاه كرمانشاه خ صابوني 
نبش كوچه خسرو پرويز ساختمان آسيا ط فوقاني 

خوانده: خانم زيور قياسي فرزند جعفر به نشاني 
خواسته: مطالبه مهريه 

در تاريخ 96/6/13 در وقت فوق العاده جلسه 3 شوراي حل اختالف به تصدي اينجانب امضاء كنننده ذيل تشكيل و پرونده شماره 960341 
تحت نظر مي باش��د قاضي ش��ورا با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رس��يدگي مبادرت به صدور راي مقتضي با 

استعانت از خداوند متعال مي نمايد 

راي قاضي شورا 
در خص��وص دادخواس��ت خواهان صدري جليليان با وكالت محمد رضا ش��هبازيان به طرفيت خوانده زيور قياس��ي به 
خواس��ته مطالبه مهريه به ميزان 5 ميليون ريال به نرخ روز به انضمام كليه خس��ارات دادرسي صرف نظر از ماهيت امر 
موضوع خواسته با توجه به بيان قانون گذار در بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه 5 ساله ششم كه مقرر نموده مفاد 
اس��ناد رسمي الزم االجرا از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رس��مي الزم االجراي سازمان ثبت اسناد امالك كشور اجرا 
مي ش��وند ادارات مذكور مكلفند بالفاصله پس از تقاضاي صدور اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام 
كنند چنانچه مرجع مزبور نتواند ظرف مدت دو ماه از تاريخ اجرا نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام كنند 
چنانچه مرجع مزبور نتواند ظرف مدت دو ماه از تاريخ اجرا نس��بت به شناس��ايي و توقيف اموال متعهد سند اقدام كند 
يا طرف مدت ش��ش ماه نس��بت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد متعهدله س��ند مي تواند با انصراف از اجراي مفاد سند 
به محاكم دادگس��تري رجوع نمايد و نظر به صدرماده كه وضع مقرر مزبور را در اس��تاي افزايش دقت و سرعت در ارائه 
خدمات قضايي و تحقق عدالت قضايي و ارتقاي كيفيت و كاهش اطاله دادرس��ي و ورودي پرونده ها و كاهش جمعيت 
كيفري زندان ها بيان داشته كه با درنظر گرفتن فلسفه مزبور رجوع به اجراي ثبت امري ضروري و پيش نياز طرح دعوا 
در مراجع قضايي جهت مهريه دانس��ته لذا نظر به عدم ارائه مس��تندات مربوطه از جانب خواهان دعوا قابليت استماع را 
نداش��ته به اس��تناد ماده 2 قانون آيين دادرس��ي مدني و ماده 113 بند ب همان ماده در قانون برنامه پنج ساله توسعه 
شش��م قرار رد دعوا صادر و اعالم مي گردد راي صادره ظرف بيس��ت روز پس از تاريخ ابالغ قابل اعتراض تجديدنظر در 

محاكم محترم خانواده شهرستان كرمانشاه مي باشد
يوسف چقاميرزا – قاضي شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان كرمانشاه 

آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي به خانم زيور قياسي
 تجدي��د نظ��ر خ��واه خانم ص��دري جليليان با وكال��ت آقاي محمدرضا ش��هبازيان دادخواس��ت تجديد نظ��ر خواهي به 
طرفي��ت تجديدنظرخوانده خانم زيور قياس��ي نس��بت ب��ه دادنامه ش��ماره 9609978608300325 در پرونده كالس��ه 
9609988608300338 ش��عبه 3 خانواده ش��وراي حل اختالف شهرستان كرمانش��اه تقديم كه طبق موضوع ماده 73 
و 346 قانون آيين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان ب��ودن تجديدنظرخوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكي 
از جراي��د كثيراالنتش��ار آگهي مي گردد تا تجديدنظرخوانده ظرف ده روز پس از انتش��ار آگهي ب��ه دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي را دريافت و چنانچه پاسخي دارد كتبا 
به اين دادگاه ارائه نمايد. در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانوني نس��بت به ارس��ال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 3 خانواده شوراي حل اختالف شهرستان كرمانشاه- سميه يوسفوند

                                                                                                                                  

آيا سازمان نظام مهندسي زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي است؟

مكاتبه نظام مهندسي با مجلس
رييس شوراي مركزي نظام مهندسي با بيان اينكه 
با اداره قوانين مجلس مكاتبه كرده ايم تا مشخص شود 
بخش��نامه اخير وزير راه و شهرسازي با ساير قوانين و 
قانون اساس��ي تعارضي دارد يا خير، گفت: لغو كس��ر 
5درص��د از حق الزحمه مهندس��ان ناظ��ر در حيطه 

وظايف مجامع است. 
ب��ه گزارش تس��نيم، فرج اهلل رجب��ي در خصوص 
مس��ائل به وجود آم��ده درباره دو ابالغي��ه اخير وزير 
راه و شهرس��ازي اظهار كرد: ب��ه نظرم اينكه 5درصد 
از حق الزحمه مهندسان ناظر دريافت شود يا خير، يا 
بحث ابالغيه دوم وزير راه و شهرسازي از منظر ديگري 

بايد مورد بررسي قرار گيرد. 
وي ادامه داد: اساسا بايد ببينيم در مسائل مربوط 
به نظام مهندسي قانون چه حكمي داده است و همان 
را بپذيريم. سازمان نظام مهندسي ساختمان بايد حكم 
قانون را بپذيرد و همه دستگاه هاي ديگر نيز بايد تابع 

قانون باشند. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه هي��چ فصل الخطابي غير از 
قان��ون نداريم، تصريح كرد: ني��ازي به عدول از قانون 

و دور زدن آن نداريم. نياز نداريم كس��ي درباره قانون 
با ما - س��ازمان نظام مهندسي ساختمان- با تسامح 

برخورد كند. 
رييس ش��وراي مركزي نظام مهندسي ساختمان 
كش��ور با اعالم اينكه مي خواهيم عي��ن قانون را اجرا 
كنيم، بيان كرد: بحثي كه شروع شده اين است كه آيا 
سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان كشور مستقل 
هس��تند يا وابس��ته. اين س��ازمان ها در حدود قانون 
چگونه بايد باش��ند و اينكه چگونه بايد تصميم گيري 

كرده و مديريت شوند. 
رجبي افزود: آيا سازمان هاي نظام مهندسي جزيي 
از وزارتخانه يي هس��تند يا سازمان هاي مستقل. آنچه 
درب��اره 5درص��د احصا كرديم، اين اس��ت كه مصوبه 
قانوني اس��ت. مطاب��ق م��اده 37 قانون س��ازمان ها 
مي توانند در مجامع خود اخذ درصدي از حق الزحمه 
مهندسان در اموري كه ارجاع مي دهند، مصوب كنند. 
وي با بيان اينكه تا امس��ال به موجب مبحث دوم 
5 درص��د مالك براي وحدت رويه مالك قرار داده اند 
با طرح اين پرس��ش »آيا اين 5 درصد دريافت ش��ود 

يا خي��ر« تاكيد كرد: مي گويم برون��د در مجامع، هر 
چ��ه آنها تصويب كردند همان را انجام دهند. ش��ايد 
 مجمع بگويند هيچ مبلغي دريافت نشود، شايد بگويند

2 درصد، 7 درصد يا 10 درصد دريافت شود. 
وي درب��اره دوش��غله ها هم گفت: بخش��نامه  دوم 
پيچيدگي هاي قانوني بيشتري داشت و بايد به لحاظ 
حقوقي تامل بيش��تري در رابطه با آن داشت. در اين 
راستا عين بخشنامه آقاي وزير را طي يك نامه به اداره 
قوانين مجلس ارس��ال كرده ايم تا مشخص شود اين 
بخشنامه با ساير قوانين و قانون اساسي تعارضي دارد 
يا خير. مبناي اقدامات سازمان همين است و عجله يي 

براي رد بخشنامه وزير نداريم. 

 هشدار به مديران استاني نظام مهندسي
فرج اهلل رجبي همچني��ن در نامه يي به مظاهريان 
ضمن هشدار به هيات مديره  سازمان ها اعالم كرد: در 
موضوع كس��ر 5درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر 
هيچ ابهام��ي وجود ندارد. در نام��ه رجبي خطاب به 

حامد مظاهريان آمده است: 

1- ب��ر اس��اس بن��د )ت( م��اده 116 آيين نامه 
اجراي��ي، ريي��س ش��وراي مركزي وظيف��ه نظارت 
بر امور اس��تان ها را عهده دار اس��ت،  لذا به اس��تناد 
اختيار ناش��ي از اين ماده،  در مواردي كه سازمان ها 
در مع��رض ضرره��اي مادي و معنوي آش��كار قرار 

مي گيرند، تذكرات الزم داده خواهد شد. 
2- اساس��ا تلق��ي اي��ن امر ك��ه س��ازمان هاي 
نظام مهندس��ي جزي��ي از تش��كيالت وزارت راه و 
شهرس��ازي اند، ب��ه هيچ وجه صحيح نيس��ت؛ بلكه 
س��ازمان ها داراي ش��خصيت حقوق��ي مس��تقل و 
قانوني اند و حيط��ه نظارت آن وزارتخانه محدود به 

مواردي است كه در قانون ذكر شده است. 
3- اختيارات وزارت راه و شهرسازي در خصوص 
صدور بخش��نامه يا ابالغيه معط��وف به قانون نظام 
مهندس��ي و كنترل س��اختمان و آيين نامه اجرايي 
آن، چندان موس��ع نيس��ت و صرفا مربوط به ماده 
123 آيين نامه اجرايي و منحصر به مواردي اس��ت 

كه آيين نامه، مسكوت يا مبهم باشد. 
4- از آنج��ا كه مكاتب��ات آن وزارتخانه صرفا با 
رعاي��ت قوانين باالدس��ت و در چارچ��وب بند )ذ( 
ماده 116 آيين نامه اجرايي از طريق اين شورا قابل 
ارجاع اس��ت لذا در صورت احراز مغايرت مفاد آنها 
با قانون وجهي براي ابالغ به استان ها وجود ندارد. 
5- در قان��ون و آيين نامه اجرايي آن،  جايي براي 
مكاتبه مس��تقيم آن وزارتخانه با س��ازمان هاي نظام 

مهندسي ساختمان اس��تان ديده نشده است با اين 
حال چنانچه هيات مديره ها به اس��تناد نامه هايي كه 
راسا دريافت مي كنند و مفاد آن مغاير با قوانين است 
تكاليف قانوني ناشي از مصوبات مجمع عمومي خود 
را ناديده بگيرند، مرتكب تخلف مي شوند و از طريق 

شوراي انتظامي قابل تعقيب خواهد بود. 
6- در موض��وع كس��ر 5درص��د حق الزحم��ه 
مهندس��ان ناظر توسط سازمان ها هيچ گونه سكوت 
يا ابهامي وجود نداش��ته است كه وزارتخانه بخواهد 
آن را برطرف كند و حتي با فرض ابهام يا س��كوت، 
بخش��نامه ها و دس��تورالعمل ها نمي توانن��د ناقض 

قوانين باالدست يا مصوبات هيات وزيران باشد. 
7- در خاتم��ه متذكر مي ش��ود كه مف��اد نامه 
ش��ماره 7862/ش م مورخ 96/11/9 اين شورا كه 
منطبق بر ماده 27 قانون نظام مهندس��ي و كنترل 
س��اختمان و بند )ف( ماده 114 اصالحي آيين نامه 
اجرايي قانون به كليه س��ازمان هاي نظام مهندسي 
ساختمان استان ابالغ ش��ده كماكان به قوت خود 

باقي است.
ب��ر اس��اس اين گ��زارش پي��ش از اي��ن حامد 
مظاهري��ان معاون وزير راه و شهرس��ازي 13بهمن 
امس��ال در واكن��ش ب��ه نامه رييس ش��وراي نظام 
مهندس��ي در خصوص عدم اجراي ابالغيه لغو كسر 
5درصد از حق الزحمه مهندس��ان ناظر اين اقدام را 

تخلف اعالم و نسبت به آن هشدار داده بود. 

تعداد كل ماه
معامالت

معامالت خانه با 
قدمت ۰ تا ۵ سال

سهم از كل 
معامالت

متوسط قيمت 
)ميليون تومان(

درصد رشد 
در 12 ماه

53842،45945.74،3703.6فروردين

16،376779747.64،5335.7ارديبهشت

15،362719746.94،5635.4خرداد

14،553670746.24،6196.2تير

17،789840446.74،6666.2مرداد

15،545738947.54،7569.7شهريور

13،815638346.24،7898.7مهر

14،764696347.24،48910.9آبان

17،7768680485،08814.9آذر

19004940549.55،24116.7دی
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صنعت، معدن و جتارت14
اختالل در سايت ثبت سفارش 

تعادل| س��ازمان توسعه تجارت ايران اعالم كرد: سامانه 
ثبت س��فارش واردات كاال )ثبتارش( از هجدهم تا بيس��ت و 
سوم بهمن ماه امس��ال اختالل خواهد داشت. دفتر مقررات 
ص��ادرات و واردات ضمن عذرخواهي از مراجعان اظهار كرد: 
اين اختالل موقت پس از تاريخ ذكر ش��ده مرتفع و موجبات 
ارتقاي اين س��امانه و تسهيل در خدمت رساني هر چه بهتر 

فراهم خواهد شد. 

 گشايش دفتر 
)IFU( رياست منطقه اي

مهر| معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از گشايش دفتر 
رياست منطقه يي خاورميانه و آفريقاي اتحاديه جهاني صنعت 
نمايش��گاهي )UFI( در ايران خبر داد. حس��ين اسفهبدي 
گفت: دبيرخانه دفتر رياست منطقه يي خاورميانه و آفريقاي 
اتحاديه جهاني صنعت نمايش��گاهي در ايران گشايش يافت 
تا ايران مس��ووليت جديدي در اين ح��وزه ايفا كند؛ بر اين 
اس��اس ايران عض��و هيات مديره انجمن جهان��ي در پاريس 
است. او افزود: مقر اصلي اتحاديه جهاني صنعت نمايشگاهي 
در پاري��س ق��رار دارد و اكثر كش��ورهاي جهان به خصوص 
كشورهاي معتبر و صنعتي عضو اين اتحاديه هستند كه ايران 
هم از س��ال ۱۳۵۵ به عضويت اي��ن اتحاديه جهاني درآمده 
است؛ اين در حالي است كه يوفي ۴ دفتر منطقه يي دارد كه 
يك منطقه آن خاورميانه و آفريقا بوده كه مركز آن در شارجه 

امارات قرار داشته و به تازگي به دوبي منتقل شده است. 

تبيين سازوكار مناطق آزاد جديد
فرينا| نمايندگان ش��مال غرب كش��ور در نشستي كه با 
حضور نايب رييس مجلس ش��وراي اس��المي و دبير ش��وراي 
عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را برگزار ش��د، سازوكارهاي 
توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را مورد بحث و بررسي قرار 
دادند. مرتضي بانك به توسعه مناطق و تقويت زيرساخت هاي 
اشتغال پايدار، جذب سرمايه گذاري خارجي و ارتقاي مبادالت 
تجاري اش��اره كرد و گفت: براس��اس قوانين موج��ود بايد در 
كوران رقابت از ساير كشورها عقب نمانيم لذا به جاي مقايسه 
وضعيت كشورمان با ساير كشورهاي دنيا بايد نسبت به وحدت 
و اس��تقالل به عنوان بارزترين شاخص هاي جمهوري اسالمي 
ايران تكيه كنيم، زيرا ايران بر پايه وحدت و استقالل در طول 
۴0سال گذشته تحريم ها را تحمل و در مسير رشد گام برداشته 
است. او با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مناطق 
آزاد افزود: در س��ال هاي اخير حدود ۱/۵ميليارد دالر كاال وارد 
مناطق آزاد شده و اين كاالها در بخش هاي مسافري، توليدات 
اوليه، ماشين آالت، تجهيزات و غيره قرار مي گيرد. بانك تاكيد 
كرد: در بخ��ش گمرك و جلوگيري از قاچاق توافقاتي صورت 
گرفت��ه و تا پايان س��ال مناطق آزاد به طور كامل به سيس��تم 
يكپارچه گمرك متصل مي شود. نمايندگان شمال غرب كشور 
ني��ز در ادام��ه توضيحات مرتضي بانك به رف��ع موانعي چون 
افزاي��ش ص��ادرات و كاهش واردات در مناط��ق آزاد، توجه به 
مناطق ويژه اقتصادي، ايجاد فرصت افزايش س��رمايه گذاري و 
اشتغال زايي و اصالح مديريت در برخي مناطق ويژه اقتصادي و 

آزاد تجاري براي بهبود وضعيت تاكيد كردند.  

 ايجاد خط اعتباري با اروپا
در حوزه كشاورزي

پايگاه خبري اتاق تهران| سفير بلغارستان كه كشورش 
از اول ژانويه س��ال جديد ميالدي رياست دوره يي اتحاديه اروپا 
را در اختيار گرفته، با حضور در اتاق تهران با مسعود خوانساري 
دي��دار و گفت وگو كرد. در اين ديدار دو طرف بر لزوم توس��عه 
همكاري هاي دوجانبه ايران با بلغارستان و اتحاديه اروپا تاكيد 
كردند. ضمن اينكه حل شدن مشكالت در روابط بانكي از سوي 
رييس اتاق تهران مطرح و پيگيري ش��د. در آغاز اين نشس��ت 
س��فير كشور بلغارس��تان با اش��اره به خواهرخواندگي تهران و 
بوداپس��ت عنوان كرد كه حجم ب��االي فعاليت هاي اقتصادي 
در تهران فرصت مناس��بي براي توس��عه روابط دو كشور است. 
كريس��تو پولنداكف كه با توجه به رياست كشورش بر اتحاديه 
اروپا، نماينده اين اتحاديه در تهران محس��وب مي شود، گفت: 
براي ما بسيار حايز اهميت است كه بتوانيم با كمك و راهنمايي 
اتاق ته��ران حضور بنگاه هاي اروپايي را در فضاي كس��ب وكار 
ايران توسعه دهيم. ما با افراد متعددي در حوزه كسب وكارهاي 
كوچك و متوس��ط ديدار و گفت وگو داشته  و به دنبال راه هاي 
افزايش مش��اركت بنگاه هاي بلغاري و اروپايي با ش��ركت هاي 
ايراني هس��تيم. رييس اتاق تهران نيز با اشاره به همكاري هاي 
گذش��ته دو كشور از روابط بانكي به عنوان مساله اصلي توسعه 
روابط اقتصادي سخن گفت. مسعود خوانساري با اشاره به روابط 
ايران و بلغارستان در دهه ۱۳60 گفت: در آن مقطع كه رياست 
كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي دو كشور با وزير وقت 
كش��اورزي بود، من به عنوان معاون وزير ديدارهاي متعددي از 
بلغارستان داشتم. روابط اقتصادي دو كشور در سطح بااليي بود 
و م��ا محصوالت معروفي چون پنير بلغ��اري را در بازار مصرف 

كشور داشتيم. 

همگرايي صنعت با دانشگاه
پايگاه خبري ايدرو نيوز| روس��اي س��ازمان گسترش 
و نوس��ازي صنايع ايران و جهاد دانش��گاهي با هدف توس��عه 
تكنولوژي، تجاري س��ازي دان��ش فني، بازارياب��ي و صادرات 
محصوالت توليدي، استفاده از توان داخل در پروژه هاي بزرگ 
ملي و تامين بخش��ي از منابع موردنياز براي توسعه كسب و 
كار س��ند همكاري في مابين امضا كردند. رييس هيات عامل 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران در اين مراس��م 
گفت: جهاد دانش��گاهي به عنوان يك نهاد علم��ي و فناورانه 
در س��اليان گذش��ته با درنظر گرفتن نيازهاي داخلي كشور 
موفقيت هاي چشمگيري در تدوين دانش فني و بومي سازي 
برخي محصوالت موردني��از در حوزه هاي الكترونيك، قدرت، 
سيستم هاي هوشمند ابزار دقيق، الكترومكانيك و مكاترونيك 
داشته است. منصور معظمي با اشاره به نقش توسعه يي ايدرو 
اظهار كرد: هدف از اين همكاري ايجاد يك نام معتبر در زمينه 
بومي س��ازي تجهيزات پيشرفته با هدف تامين نيازهاي ملي، 
ورود به بازارهاي منطقه ي��ي و جهاني در زمينه  صنايع نفت، 
گاز، پتروشيمي، پااليش و پخش، نيروگاهي و انرژي، حمل و 
نقل، صنايع مرتبط با برق، الكترومكانيك، مكاترونيك و فناوري 
اطالعات و ارتباطات، صنايع معدني، كشاورزي و صنايع غذايي، 
دارويي، توليد مواد شيميايي و كاتاليست ها و صنايع پيشرفته 
است. او خاطرنشان كرد: مجلس براي سال ۹۷ عنايت خوبي 
به شركت هاي توسعه يي ازجمله سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران داشت و ايدرو به دنبال اين است هر جا كه امكان 
مشاركت جهت توسعه، توليد و اشتغال وجود دارد، همكاري 
كن��د. حميدرضا طيبي رييس جهاد دانش��گاهي هم در اين 
مراس��م گفت: در توليد علم و فناوري نيازمند ساختار علمي، 
كارگاهي و آزمايش��گاهي هس��تيم و در برخ��ي زمينه ها نيز 
نيازمند حمايت معنوي و مادي كه بتوانيم بازار را تامين كنيم.

اخبار

يك مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت از ايجاد كلينيك صادراتي در سال ۹۷ خبر داد

معرفي ابزارهاي تامين مالي صادرات
تعادل| 

ابزارهاي تامين مالي براي حمايت از توس��عه صادرات 
معرفي ش��د. متوليان حوزه تجارت در نشست خبري روز 
گذشته خود به بررسي عمده ترين چالش  صادراتي از نگاه 
يك هزار تجار ايراني كه همان معضل »تامين منابع مالي« 
بود، پرداختند. به گفته متوليان امر در فضاي پس��ابرجام 
رواب��ط بانكي واردات محور از رواب��ط بانكي صادرات محور 
موفق ت��ر بوده كه اي��ن امر نياز به بررس��ي دارد. از اين رو 
س��ه نهاد مرتبط ب��ا حوزه تج��ارت از جمله »س��ازمان 
توس��عه تجارت، صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه 
صادرات« در نشستي مشترك به تشريح ابزارهاي تامين 
مالي صادراتي پرداختند و در عين حال عنوان كردند كه 
هن��وز برخي بانك هاي كش��ور، آگاهي و ش��ناخت كافي 
ب��راي عملياتي كردن برخ��ي مدل هاي تامي��ن مالي را 
ندارن��د. از اين رو معرفي اين ابزارها به بانك ها از يك س��و 
و ترغيب صادركنن��دگان به مطالبه گري ب��راي دريافت 
منابع اختصاص يافته از س��وي ديگر را مي توان از جمله 
اهدافي دانس��ت كه نهادهاي مرتبط ب��ا تجارت به دنبال 
آن هس��تند. يكي از ابزارها »طرح اعتبار خريدار« اس��ت 
كه صندوق توس��عه ملي آمادگ��ي دارد تا 2 ميليارد دالر 
سهم را براي حمايت از صادرات و توليدكنندگان اختصاص 
دهد. »قراردادهاي فاينانس خارجي براي تقويت توليدات 
داخلي صادرات محور« از ديگر ابزارهاي تامين مالي است 
كه متقاضيان براي استفاده از اين فاينانس ها بايد طرح هاي 
خود را به وزارتخانه هاي متبوع ارائه دهند تا براي بررسي 
در ش��وراي اقتصاد بررسي و اولويت بندي شود. همچنين 
جهت »تامين قطعات مورد نياز برخي بخش هاي صنعتي« 
تفاهماتي با برخي كش��ورها از جمله »كره جنوبي، آلمان، 
مجارستان و فرانس��ه« براي ارائه فاينانس بسته شده كه 
مي تواند راهگش��اي مش��كالت مالي در اين بخش باشد. 
از ديگر اقدامات در دس��تور كار س��ازمان توسعه تجارت، 
مي ت��وان به »راه اندازي كلينيك صادراتي در س��ال ۹۷« 
اش��اره كرد كه هدف از اين كار شناسايي و حل مشكالت 
صادركنن��دگان در يك بازه زمان��ي كوتاه مدت و راهبري 
بنگاه ها براي دستيابي به بازارهاي هدف خواهد بود. خبر 
خوش ديگر اين نشس��ت براي صادركنندگان اين بود كه 
اگر نرخ ارز بين ۳ تا ۳0 درصد كاهش يابد، نوسانات نرخ 

براي صادرات پوشش داده مي شود. 

 تجار مطالبه گر باشند
»نحوه تامين منابع مالي« و »مش��كالت لجس��تيكي 
و نح��وه توزيع كاالها« را مي ت��وان دو چالش عمده حوزه 
صادرات كش��ور از نگاه ه��زار صادركنن��ده ايراني عنوان 
كرد كه متوليان حوزه تج��ارت تالش دارند با بهره گيري 
از روش هاي تامين مالي مناس��ب، ص��ادرات را روي ريل 

توسعه قرار دهند. به همين منظور مديركل دفتر خدمات 
بازرگاني س��ازمان توسعه تجارت ايران در نشست خبري 
روز گذشته خود با اشاره به اينكه برقراري روابط كارگزاري 
ايران با كش��ورهاي ه��دف از جمله مش��كالت صادرات 
غيرنفتي كش��ور به ش��مار مي رود، گفت: »تامين مالي« 
يكي از مشكالت اصلي صادرات غيرنفتي كشور است كه 
در كنار آن، لجستيك و روابط بانكي قرار مي گيرد. فرهاد 
نوري در عين حال با انتقاد از اينكه در فضاي پسابرجام در 
بحث واردات و روابط بانكي واردات محور موفق تر از روابط 
بانكي صادرات محور بوده است، تاكيد كرد كه اين موضوع 
بايد بررسي شود، اين در حالي است كه بايد به اين سوال 
پاسخ داد كه بانك هايي كه در حوزه صادرات نياز داريم با 
بانك هايي كه در حوزه واردات حضور دارند، دو دسته بانك 
با رتبه بندي متفاوت هستند يا اينكه بايد ريشه را در جاي 

ديگري پيگيري كرد. 
او در بخش ديگري از سخنان خود از راه اندازي كلينيك 
صادراتي در سال ۹۷ خبر داد. بنا به اظهارات او، از جمله 
اهدافي كه از طريق راه اندازي اين كلينيك دنبال خواهد 
شد، اين است كه بنگاه هاي كوچك را در يك بازه يك ساله 
به پروس��ه صادرات نزديك كند. بنابراين چند كشور نيز 
مورد بررس��ي قرار گرفته و در نهاي��ت در دو حوزه امداد 
صادرات و رشد صادرات اقداماتي صورت خواهد گرفت تا 
در حداقل زمان ممكن، دغدغه هايي كه صادركنندگان با 

آن مواجه هستند را شناسايي و برطرف كنند. 
به گفته نوري، هدف اين اس��ت كه بنگاه ها را راهبري 
ك��رده تا به بازار هدف برس��ند. همچنين نرخ ها، مقررات 
و تعرفه ها و قوانين ص��ادرات و نيز موضوعات بين المللي 
همچون موافقت دوجانبه و چندجانبه مدنظر قرار خواهد 
گرفت. او در پاس��خ به اين پرسش »تعادل« در خصوص 
اينك��ه چرا ابزارهاي مالي تعريف ش��ده ب��راي حمايت از 
صادرات هنوز در خيلي از با نك هاي كشور شكل عملياتي 
به خود نگرفته است، از اين رو چگونه مي توان انتظار داشت 
كه صادر كنندگان از اين طريق مورد حمايت قرار گيرند، 
به آمادگي صندوق توسعه ملي جهت اختصاص 2ميليارد 
دالر سهم براي حمايت از صادرات و توليدكنندگان اشاره 
كرد و گفت: براي اينكه استفاده از اين نوع ابزارهاي مالي 
در سيس��تم بانكي گسترش يابد، صادركنندگان سراغ ما 
و بانك ها برون��د و منابع اختصاص يافته را مطالبه كنند. 
اگرچه به گفته او، صندوق توسعه ملي اعالم كرده كه چند 
بانك هنوز اعتبار خريدار را استفاده نكرده اند؛ يعني آگاهي 
و ش��ناختي نسبت به اجرايي كردن اين مدل ها ندارند. از 
اين رو به نظر مي رسد، يكي از اهدافي كه متوليان تجاري 
به دنبالش هس��تند، اين اس��ت كه بتوان اين ابزارها را به 

بانك ها و صادركنندگان معرفي كرد. 
نوري درب��اره اعتبارات ريالي اين صن��دوق نيز افزود: 

عالوه بر تامين منابع مالي دالري، اين صندوق نيز آمادگي 
دارد تا منابع ريالي به ميزان 2هزار و 200 ميليارد تومان را 
نيز تحت پوشش قرار دهد. از سوي ديگر بانك هاي عامل 
 نيز قرار است منابع مالي را براي كمك به صادركنندگان
در نظر بگيرن��د كه به طور كلي از نظر ريالي نيز ۴ هزار و 
۴00 ميليارد تومان منابع در نظر گرفته ش��ده اس��ت. او 
تاكيد كرد كه ذي نفعان اين دس��تورالعمل هاي حمايتي 
ب��ه بانك هاي عام��ل بروند و از آنها خدم��ات الزم را اخذ 
يا مطالبه كنند. او ابراز اميدواري كرد كه گفتمان س��ازي 
مناسب در اين زمينه ش��كل گيرد تا ابزارهاي كارآمد به 

سمت ذي نفعان معرفي شود.  
او همچنين در پاسخ به پرسش ديگر »تعادل« مبني 
ب��ر اينكه چرا بس��ته هايي كه براي حماي��ت از صادرات، 
تدوين مي ش��ود، از ضمانت اجرايي برخوردار نيس��تند تا 
صادركنندگان با رغبت بيشتري بتوانند در مسير توسعه 
ص��ادرات گام بردارن��د، اظهار كرد: در س��ال ۹6 رقمي از 
بس��ته حمايتي نگرفتيم، اما در پايان س��ال ۹۵، به ۳00 
بنگاه صادراتي كمك يارانه سود نمايشگاهي داديم. از آن 
س��و، صندوق ضمانت صادرات نيز پوشش بيمه نامه ها و 
ضمانتنامه ها را در دستور كار قرار داد و كارمزدها را كاهش 

داد. البته خود صادركنندگان هم بايد مطالبه گر باشند. 

 پوشش ريسك ارزي 
سازمان توسعه تجارت در اين نشست ميهمان يكي 
از اعضاي هيات مديره صندوق ضمانت توس��عه صادرات 
بود. س��يدآرش شهراييني با تاكيد بر اينكه فقط نگاه ها 
نبايد به س��مت تامين مالي صادرات باشد، بنابراين نياز 
به سرمايه گذاري عظيمي داريم تا در كنار تامين سرمايه 
در گردش، بتوانيم زمينه ساز توسعه صادرات غيرنفتي تا 
سقف ۸0 ميليارد دالر باشيم. بر اين اساس در افق آينده 
صندوق ضمانت صادرات ايران، بانك توس��عه صادرات و 
س��ازمان توسعه تجارت به س��راغ طراحي هاي جديدي 
خواهد رفت تا هدف ظرفيت س��ازي ب��راي صادرات نيز 
تامين شود. او بااشاره به اينكه برخي از مصوبات الزم براي 
اين موضوع از هيات وزيران اخذ ش��ده و بر اين اساس با 
فرصت هاي اخذ شده، براي اطالع رساني الگوهاي جديد 
اقدام خواهيم كرد. البته بايد به اين س��وال نيز پاسخ داد 
كه تامين مالي صادرات و كيفيت تامين مالي، آيا توانسته 
رقابت پذيري كاالهاي ايران��ي را در بازارهاي جهاني باال 
ببرد يا خير، چراكه اكنون نرخ سود در بازارهاي جهاني 
بس��يار پايين است كه البته در بسته حمايت از صادرات 
نيز، نرخ هاي رقابتي ديده شده است؛ اما بايد رقابت پذيري 

را همواره مدنظر قرار داد. 
شهراييني صادرات جهان را 20 ميليارد دالر و صادرات 
خدمات جهان را ۵ ميليارد دالر دانست و گفت: پروژه هاي 

خدمات فني و مهندسي كش��ورها به دوره هاي اعتباري 
بيش��تر از دو سال برمي گردد كه اين حجم در دنيا، 200 
ميليارد دالر اس��ت در حالي ك��ه در ايران منابعي درنظر 
گرفته شده كه دو ميليارد دالر در سال است كه تا اندازه يي 
مي تواند پاسخگوي نيازها باش��د. او افزود: اكثر بانك هاي 
جهان منافعي در امريكا دارند كه اين سهامداري مشترك 
در بسياري از بانك هاي اروپايي باعث شده تا تحريم هاي 
ثانويه بتواند اثرگذار باشد. او همچنين با اعالم خبر خوش 
پوشش نوس��انات نرخ ارز براي صادركنندگان گفت: اگر 
نرخ ارز بين س��ه تا ۳0 درصد كاهش يابد، نوس��انات نرخ 
براي صادرات پوش��ش داده مي شود كه در شرايط امروز، 
معنا مي يابد. به گفته شهراييني، اين پوشش نوسانات نرخ 
ارز به عنوان يك الحاقيه محص��ول ديگر صندوق اجرايي 
مي شود، به اين معنا كه بايد صادركننده، يك كيس واقعي 
داشته كه به صورت اعتباري، كاالي خود را فروخته باشد، 
بايد اول كاالي خود را بيمه كند و اگر مطالبات را نگرفت، 
صن��دوق آن را بپ��ردازد و بنابراين همراه با اين پوش��ش 
مي تواند نوسانات نرخ ارز را هم پوشش دهد. او درخصوص 
كارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز نيز اظهار كرد كه كارمزد 
براس��اس دوره يك يا 6 ماهه متفاوت است، اما نزديك به 

0.2درصد تعيين شده است. 

  ابزارهاي تامين مالي
مديركل امور بين الملل بانك توسعه صادرات نيز كه در 
اين نشست حضور يافته بود، گفت: بانك توسعه صادرات 
2۱ هزار و ۷00 ميليارد تومان مانده تس��هيالت دارد كه 
۸۳درص��د آن مربوط به تس��هيالت ارزي ب��وده و صرفا 

۱۷درصد آن به صورت ريالي عرضه شده است. 
حميدرضا معبودي با بيان اينكه مهم ترين استراتژي 
دولت براي توسعه صادرات غيرنفتي، تدوين بسته حمايتي 
بوده است، گفت: در اين بسته عناوين خوبي طراحي شده 
كه يكي از مهم ترين بخش ها دو پيوس��ت است كه شامل 

كشورهاي هدف صادراتي مي شود و نقشه راهي براي اين 
ش��ده كه در كدام كشورها توس��عه حضور داشته باشيم؛ 

ضمن اينكه پيوست دوم كاالهاي صادراتي بوده است. 
به گفته او، يكي از مش��كالتي كه وج��ود دارد، صدور 
ضمانتنامه ه��اي ارزي اس��ت كه به دليل اعتبارس��نجي 
بانك هاي ايراني، درخواس��ت ۱00درصد وجوه به صورت 
نقدي را دارند؛ بنابراين براي حل اين مشكل منابعي درنظر 

گرفته شده است. 
معب��ودي همچني��ن بيان ك��رد كه در ح��وزه روابط 
كارگ��زاري، ب��ا ۱۳2 بانك در ۵6 كش��ور جه��ان رابطه 
كارگزاري برقرار شده است كه در نتيجه آن، با اكثر بانك ها 
روابط بانكي برقرار ش��ده است؛ اما كشورهاي خاصي كه 
مورد عالقه صادركنندگان هستند، موضوع متفاوت است.   
او با اشاره به قراردادهاي فاينانس براي توسعه توليدات 
داخلي صادرات محور اشاره كرد و گفت: فاينانس با اگزيم 
بانك كره با رقمي بيش از ۸ميليارد يورو و يك بانك چيني 
ب��ا رقم ۱0 ميليارد يورو و همچنين با اوبر بانك اتريش با 

رقم يك ميليارد يورو تفاهم شده است. 
او اضافه كرد: افرادي كه مي خواهند از اين فاينانس ها 
اس��تفاده كنند، بايد طرح هاي خود را ب��ه وزارتخانه هاي 
متب��وع ارائه دهند تا پس از بررس��ي در ش��وراي اقتصاد 
اولويت بندي شوند، هر چند كه كشور طرف فاينانس هم 

براي دادن اين فاينانس شرايطي دارد. 
معبودي با اش��اره به تامين قطعات برخي از صنايع 
گف��ت: در اين م��ورد تفاهمنامه يي با برخي كش��ورها 
داش��ته ايم كه ش��امل ۱00 ميليون يورو با اگزيم بانك 
كره است و در كنار آن قراردادهايي با بانك هاي فرانسه، 
مجارس��تان و آلمان براي ارائ��ه فاينانس در فرآيندهاي 
مذكور بس��ته ش��ده اس��ت. همچنين به گفته او، براي 
واردات مواد اوليه قطعات يدكي موردنياز كارخانه ها اين 
تفاهمنامه ها منعقد ش��ده و احتمال دارد كه در بخش 

تجهيزات راه آهن مورد استفاده قرار گيرد.

معدن��ي  صناي��ع  و  مع��ادن  نوس��ازي  و  توس��عه  س��ازمان 
ايران)ايمي��درو( س��ال ۱۳۹6را با افتتاح طرح ه��ا در بخش هاي 
زغال س��نگ، گندله س��ازي و فوالدس��ازي آغ��از ك��رد. در واقع 
تالش هايي كه با همت، همكاري و مشاركت بخش خصوصي و با 
در نظر گرفتن سياس��ت هاي ابالغي اصل۴۴و اقتصاد مقاومتي در 
۴سال اخير ش��كل گرفته درحال نتيجه دادن در دولت دوازدهم 

است. 
ام��روزه بخش عم��ده  پروژه هايي كه طي س��اليان اخير نيمه 
تمام مانده بود  يا افتتاح ش��ده اند يا در انتظار راه اندازي هس��تند. 
پروژه ه��اي ف��رآوري در ناحيه معدني س��نگان كه تا س��ال ۹2 
بي تحرك بودند اكنون ش��هري از كارخانه هاي ف��راوري را)براي 
ظرفي��ت 20ميليون تن��ي كنس��انتره و گندله س��نگ آهن( در 
زنجي��ره فوالد كش��ور ايج��اد كرده اند. از نيمه دوم س��ال ۹2 در 
گندل��ه ۱20درصد،  ف��والد ۴۸درصد و آهن اس��فنجي 26درصد 

ظرفيت سازي شده است. 

 اشتغال 6200 نفر
در ۴س��ال ش��هريور ۹2 ت��ا ش��هريور ۹6، 2۸ط��رح ب��ا رقم 
س��رمايه گذاري بيش از ۳۱۸0ميليون دالر افتتاح و اشتغال زايي 
۴6۵۷نفر به صورت مس��تقيم و 6260 نفر به صورت غيرمستقيم 

ايجاد شده است. 
پس از ش��هريور نيز كارخانه هاي اس��تاني فوالد شامل ميانه، 
ش��ادگان و ني ريز وارد مدار توليد ش��دند. همچنين گندله سازي 
اپال پارس��يان و كنسانتره توسعه ملي نيز به طور رسمي فعاليت 
را آغ��از كردن��د. از رويدادهاي تاثيرگذار س��ال ۹6 راه اندازي پي 
 در پ��ي ۳ كارخانه ميانه، ش��ادگان و ني ريز ب��ا روش ايراني پِِرد 

)Reduction Persian( است. 
از س��وي ديگ��ر براس��اس گ��زارش انجم��ن جهان��ي فوالد، 
توليد ش��مش فوالد ايران در س��ال 20۱۷ با رش��د 2۱درصد به 
2۱.۷ميلي��ون تن ف��والد رس��يده و ظرفيت توليد ني��ز بيش از 
۳۱ميليون تن اس��ت )براي نخس��تين  بار در تاري��خ، توليد فوالد 

ايران از مرز 20ميليون تن عبور كرد(. 
اين درحالي اس��ت كه به سبب س��رعت گرفتن روند اجرايي 
طرح ها و آماده ش��دن آنها براي راه اندازي به طور كلي براي سال 
ج��اري ۳۴پروژه براي راه اندازي و ۱۴ط��رح كلنگ زني در برنامه 
قرار داش��ته اس��ت. ارزش طرح هايي كه تا پايان سال جاري وارد 
مدار توليد مي ش��وند ۳.۸ميليارد دالر و ارزش پروژه هايي كه آغاز 

مي شوند به ۴.۵ميليارد دالر مي رسد. 

 در بخش راه اندازي طرح ها همچون كارخانه هاي گندله سازي و توليد 
كنسانتره، آهن اسفنجي و فوالد طرح هاي استاني همچنين امور برق و 
جاده )زيرس��اخت( در مناطق ويژه صنايع انرژي بر، جاده هاي دسترسي 
در معادن بخش خصوصي، جاده دسترس��ي به معادن در خواف سالمي 
و نيروگاه غدير-اكس��ين در منطقه خليج فارس در برنامه امس��ال قرار 
داشتند كه ش��اخص ترين آنها پروژه هاي گندله سازي سنگان خراسان، 
اپال پارسيان، فوالدهاي استاني ميانه،  شادگان و ني ريز بوده است. طبق 
اين برنامه تا پايان سال، بخش آهن اسفنجي فوالد سبزوار نيز در نوبت 
افتتاح قرار دارد.  از سوي ديگر يكي از شاخص ترين پروژه هايي كه وارد 
مدار اجرايي شد، آغاز عمليات احداث كارخانه هاي كنسانتره روي مهدي 
آباد است. اين معدن در آينده نزديك تامين مواد اوليه كارخانه هاي سرب 

و روي كشور را برعهده خواهد گرفت. 

 عملكرد اكتشافات ايميدرو
اجرايي شدن برنامه اكتشاف 2۵0هزار كيلومتري از اقدامات پايه يي 
اين سازمان است كه از ابتداي سال ۹۳ با كمك وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني اجرايي شده است. در 
اين طرح بيش از ۴00محدوده معدني را 2۱ استان كشور تحت پوشش 
قرار داده است. در ادامه از آذر ماه نخستين نتايج اين برنامه با فراخوان 

سرمايه گذاري در پهنه هاي اكتشافي است. 
يادآوري مي شود كه ايميدرو طي سال هاي ۹۱)۳۱.6هزار متر(، ۹2 
)۴۴.۸ه��زار متر(، ۹۳ )۱20.۸هزار متر(، ۹۴ )۱۱۳.۵هزار متر( و س��ال 
۹۵ )۷0.۵هزار متر( عمليات حفاري انجام داده است. هزينه هاي صورت 
گرفته براي حفاري اكتشافي طي سال هاي ۹۱تا ۹۵ به ترتيب ۱۳۱.2، 
266.6، ۹2۸.۳، ۱0۱۴.۴و ۷۵۳.۵ميليارد ريال بوده اس��ت. شركت ها و 
طرح هاي تابعه ايميدرو شامل شركت تهيه و توليد مواد معدني، مجتمع 
سنگان، ش��ركت آلوميناي ايران، طرح توانمند سازي اكتشاف، مجتمع 
ط��الي زرش��وران، طرح عناصر نادر خاكي، طرح پهنه س��نگان و طرح 

تيتانيوم كهنوج به عنوان اقدام كننده حفاري هاي مذكور بوده اند. 

  طرح هايي كه در دولت يازدهم به اتمام رسيدند
طرح هايي ك��ه ايميدرو توانس��ت در دول��ت يازدهم در بخش 
صنايع معدني به انجام برساند، عبارتند از: كارخانه سيمان ونزوئال، 
2واحد تغليظ در اس��تان هاي آذربايجان شرقي و كرمان به ظرفيت 
كل ۳۱0ه��زار تن كنس��انتره مس با س��رمايه گذاري ۱۷۵ميليون 
ي��ورو و ۵۳۷ ميلي��ارد توم��ان و افزايش ظرفيت توليد كش��ور به 
مي��زان ۳۳درص��د در اين بخ��ش، بهره برداري از پااليش��گاه مس 
200ه��زار تني در اس��تان كرمان و افزايش ظرفيت توليد كش��ور 
ب��ه ۴۵0هزار تن مس كات��دي، تجهيز و بهره برداري از معدن مس 
چهل كوره زاهدان، طرح توس��عه ذوب سرچش��مه، افتتاح فاز يك 
نيروگاه س��منگان س��يرجان، تكميل فاز يك و فاز مهندسي پروژه 
الكترودگرافيتي، فعال س��ازي مجدد طرح اح��داث كارخانه توليد 
الكترودگرافيتي، تهيه گزارش طرح بوكسيت گينه از طريق انعقاد 
قرارداد با ش��ركت DMT آلمان، انجام طراح��ي پايه طرح توليد 
آلومينا از نفلين س��ينيت س��راب آذربايجان ش��رقي، بهينه سازي 
خط��وط قديمي خط تولي��د كارخان��ه آلوميني��وم ايران)ايرالكو(، 
راه اندازي خط جديد توليد بيل��ت ايرالكو، اخذ مجوز خوراك خام 
كارخان��ه پتروليوم كك، افتتاح پايل��وت توليد پتروليوم كك، تهيه 
گ��زارش مطالعات امكان س��نجي بانك قبول ط��رح صنعتي توليد 
پتروليوم كك توس��ط ش��ركت فرانسوي اكس��نس، تهيه گزارش 
مطالعات جامع توليد س��وپر آلياژها در كش��ور، تهيه گزارش طرح 
جامع توس��عه صنايع باالدستي و پايين دستي صنعت آلومينيوم در 
كش��ور، بهره برداري از فاز يك طرح توليد كاتاليست با هدف توليد 
بوهمي��ت به عنوان ماده اوليه پايه كاتاليس��ت و ب��ا تغيير كاربري 
پايلوت آذرش��هر در س��ال ۱۳۹۵، تهيه گ��زارش طرح جامع مس 
كشور با اهدافي همچون افزايش فعاليت هاي اكتشافي و همسويي 
و تقسيم وظايف بين بخش هاي دولتي براي اكتشاف ذخاير جديد 
مس و سرعت دهي به فرآيند خصوصي سازي واقعي صنعت مس و 

حمايت از بخش خصوصي. 

  عملكرد حوزه آموزش، پژوهش و توسعه فناوري ايميدرو
حوزه آموزش، پژوهش و توسعه فناوري ايميدرو از سال ۹2تا ۹۵ تعداد 
۱۱پ��روژه در بخش پژوهش هاي كاربردي در فرآوري، اس��تحصال مواد و 
عناصر اس��تراتژيك و حياتي مورد نياز در فناوري هاي پيشرفته و نوظهور 
به اجرا درآورده است. از مهم ترين آنها مي توان به طرح شناسايي عناصر و 
مواد معدني مورد نياز در فناوري هاي آينده و بررسي روش هاي استحصال 
آنها در كشور، طرح پيش امكان  سنجي فرآوري و استحصال عناصر نادر 
خاكي و دس��تيابي به دانش فني توليد با هم��كاري پارك علم و فناوري 

دانشگاه تهران و مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران اشاره كرد. 

 تفاهمنامه هاي همكاري 
 ايمي��درو همچنين در راس��تاي همكاري با دانش��گاه هاي كش��ور؛ 
تفاهمنامه هايي را با دانش��گاه آزاد اس��المي واحد غرب، دانش��گاه آزاد 
اسالمي مشهد، انجمن مهندس��ي معدن ايران، سازمان نظام مهندسي 
معدني ايران، دانش��گاه صنعتي مالك اش��تر، دانش��گاه تهران، دانشگاه 
صنعتي ش��ريف، س��ازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، سازمان 
آموزش فني حرفه اي كشور و پژوهشگاه مواد و انرژي منعقد كرده است. 

 23 دوره آموزشي
عملكرد آموزشي سازمان طي سال هاي مذكور نشان مي دهد 2۳دوره 
كارگاه  آموزشي معرفي فناوري هاي جديد با دعوت از مدرسان خارجي و 

۹2۸دوره با موضوعات مختلف برگزار شده است. 

 تخصيص منابع مالي 
ميزان تخصيص منابع مالي آموزش، پژوهش و توس��عه فناوري ستاد و 
شركت هاي تابعه س��ازمان رقمي بالغ بر ۷66۳۳۴ميليون ريال هزينه شده 
است كه محورهاي اصلي آن به پروژه هاي پژوهشي ستاد، پروژه هاي پژوهشي 
شركت هاي تابعه، حمايت از ۸2 همايش و كتاب، حمايت از ۴6۳پايان نامه و 
رساله  تحصيالت تكميلي، حمايت از برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن، 
حمايت از تجهيزات تخصصي دانش��گاه ها، توسعه زيرساخت هاي نرم افزاري 

و سخت افزاري آموزش، پژوهش و توسعه فناوري و آموزش مربوط است. 

 سياست هاي سال 13۹۷ ايميدرو
شركت ها، مجتمع ها و طرح هاي تابعه

 سياس��ت هاي ايميدرو كه براي س��ال آتي ابالغ ش��ده در ۴بخش 
افزاي��ش توان رقابتي، مالي، اقتصادي و س��رمايه گذاري، توس��عه منابع 
انساني و جانشين پروري و دولت الكترونيك و شفاف سازي فرآيندهاست 

و در ۱6بند جزئيات آنها آمده است. 

نگاهي به اقدامات ايميدرو در 4 سال گذشته و برنامه هاي سال ۹6

۹6؛ سال افتتاح طرح هاي نيمه تمام توسط ايميدرو

پيش بينی ظرفيت ظرفيت فعلیمحصوالت فوالدي
تا پايان سال ۹6

 پيش بينی ظرفيت
تا پايان سال ۹۷

درصد رشد ۹۷ 
نسبت به ۹6

0 %۴6.6۵2۵2كنسانتره )ميليون تن(

2۱%۴2۴۸۵۸گندله )ميليون تن(

26%2۷.۵۳۱۳۹آهن اسفنجی )ميليون تن(

۱۸%۳۱.6۳۳۳۹شمش فوالد )ميليون تن(
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15 نفت و انرژي
هر سفر مترو 10 سنت 

كمك به اقتصاد 
ش�انا  بي��ژن زنگنه صبح دي��روز در آيي��ن امضاي 
تفاهمنامه همكاري توس��عه حمل و نقل ريلي ش��هري 
ميان شركت بهينه س��ازي مصرف سوخت و شهرداري 
ته��ران گف��ت: كمك به گس��ترش ناوگان مت��رو را از 
سال هاي گذشته پيگيري مي كردم. به گفته وزير نفت 
اساس قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور خريد صرفه جويي است. اين قانون مي گويد 
در صورت صرفه جويي، پول حاصل از آن پرداخت شود. 
زنگنه با اشاره به اينكه وزارت نفت پولي از قبل بابت 
مترو پرداخت نمي كند، توضيح داد: هر گاه واگن جديد 
به مترو اضافه شد به ازاي هر مسافر ۹,۸سنت نسبت به 
خط پايه يي كه توافق كرديم به مترو پرداخت مي شود. 
وي با بيان اينكه هر مسافري كه از مترو استفاده مي كند 
حدود ۱۰سنت به ازاي هر سفر به اقتصاد كشور كمك 
مي كند، تاكيد كرد: يعني اگر هر فرد در سال ۳۰۰سفر 
از طري��ق مت��رو انجام ده��د ۳۰دالر ب��ه اقتصاد ملي 

برمي گردد و از هدررفت اين رقم جلوگيري مي شود.
وزي��ر نفت ادام��ه داد: با اجراي اي��ن طرح افزون بر 
تامي��ن رفاه م��ردم، آلودگي زيس��ت محيطي كاهش 
مي يابد و ترافيك روان مي شود و اقتصاد ملي نيز از آن 
سود مي برد. وي با بيان اينكه البته اين كمك از جيب 
شركت ملي نفت ايران نيست، تصريح كرد: شركت ملي 
نفت اي��ران در ازاي صرفه جويي پول پرداخت مي كند. 
من عالقه مندم تهران و ش��هرهاي بزرگ بيش��تر مورد 
توجه قرار گيرند. زنگنه با اش��اره به اينكه صرفه جويي 
به ۲ش��كل كاه��ش واردات و افزايش ص��ادرات انجام 
مي شود، تصريح كرد: طرح توسعه حمل ونقل مسافر با 
قطار شهري در تهران و ۸ كالن شهر در شوراي اقتصاد 
تصويب و سقف س��االنه يي براي پرداخت آن مشخص 
ش��د. وي اظهار امي��دواري كرد كه اي��ن طرح هر چه 

سريع تر در ديگر كالن شهرهاي ايران نيز اجرا شود. 
وزير نفت با اشاره به اينكه هم اكنون ۱۳۰۰واگن مترو 
در كالن ش��هر تهران وجود دارد ك��ه با اجراي اين طرح با 
افزايش حدود ۷۵درصدي به۲۳۰۰واگن مي رس��د، افزود: 
بايد تا جايي كه امكان دارد از زيربناهاي كش��ور استفاده 
ش��ود تا مردم در آرامش ق��رار گيرند. زنگنه با بيان اينكه 
طبق محاس��بات انجام شده، س��االنه بيش از ۴۰ميليارد 
دالر يارانه س��وخت و ان��رژي پرداخت مي ش��ود كه يك 
تهديد اس��ت، افزود: پرداخت اين ميزان يارانه در صورت 
صرفه جويي به يك فرصت تبديل خواهد شد. وي با بيان 
اينكه مطمئن هستم ش��هرداري تهران در اجراي اين كار 
موفق خواهد شد، افزود: اميدواريم شهرداري تهران اجراي 
اين كار را س��رعت ببخش��د و اگر مي توان��د از واگن هاي 

بيشتري سود ببرد.  
شايان ذكر است كه شركت بهينه سازي مصرف سوخت 
و ش��هرداري تهران براي اجراي طرح توس��عه حمل ونقل 
ريلي ش��هري)مترو( با حضور وزير نفت و ش��هردار تهران 

تفاهمنامه همكاري امضا كردند. 

 حفاظت ارتش عراق
از مسير انتقال نفت

رويت�رز   نيروهاي نظامي عراق در حال آماده س��ازي 
عمليات نظامي هستند تا بتوانند كنترل بر منطقه مرزي 
با ايران را كه مسير انتقال نفت به اين كشور است، افزايش 
دهن��د. به گفته اين مقام ها، عملي��ات براي ايمن كردن 
منطقه كوهس��تاني »همرين« ممكن است، هفته جاري 
آغاز شود. منطقه ياد شده ميان ميدان هاي نفتي كركوك 
و شهر خانقين قرار دارد كه هم مرز ايران است. مقام هاي 
نفتي عراق در آذرماه اعالم كردند، قصد دارند تا 6۰هزار 
بش��كه در روز از نفت منطقه كركوك را از طريق زميني 
و با كاميون هاي نفتكش تحت قرارداد معاوضه س��وخت 
)سوآپ( به پااليشگاه كرمانشاه منتقل كنند، گرچه ارسال 
نخستين محموله كه قرار بود هفته گذشته انجام شود به 

داليل ذكر نشده يي به تاخير افتاده است. 

افتتاح پروژه تكميلي 
آبرساني به شهر دهگالن

پاون  پروژه تكميلي آبرس��اني به ش��هر دهگالن شامل 
ايس��تگاه پمپاژ، مخزن ذخيره و ساختمان كلرزني آبرساني 
به ش��هر دهگالن روز دوش��نبه ۱6 بهمن ماه به بهره برداري 
رسيد. اين پروژه داراي ۱۱۵۰مترمعكب مخزن ذخيره بوده 
و ۸۲۴ متر خط انتقال در آن اجرا ش��ده اس��ت و براي آن 
۲۵۳ميليون تومان از محل منابع داخلي و تملك دارايي هاي 
اس��تان هزينه ش��ده اس��ت. يكي از اهداف مهم اين پروژه 
ارتقاي كمي و كيفي آب ش��رب ش��هر دهگالن است؛ عدم 
تزريق مستقيم پمپاژ آب به شبكه توزيع آب شرب شهري و 
جلوگيري از ايجاد مشكالت بهره برداري و حركت به سمت 
اقتصاد مقاومتي و صرفه جويي هاي اقتصادي از ديگر اهداف 
اين طرح به ش��مار مي رود. پايداري تامين آب شهر به علت 
ايجاد مخزن ذخيره آب به هنگام بروز حوادث در تاسيسات، 
جلوگيري از ورود ذرات شن و ماسه ناشي از تزريق مستقيم 
آب چاه ها به شبكه توزيع، ايجاد زمان ماند كلر آزاد باقيمانده 

و كاهش نوسان كلر از ديگر اهداف اين پروژه است. 
 

برندگان بازار نفت جهان 
ايس�نا  روسيه در پايان سال ۲۰۱۷ براي دومين سال 
متوالي عنوان بزرگ ترين تامين كننده نفت چين را حفظ 
كرد و ف��روش به بزرگ ترين مصرف كننده نفت آس��يا را 
حدود ۱۴درصد افزايش داد. قدرت نمايي روسيه باعث شد، 
مش��اركت كنندگان بازار اين باور را پيدا كنند كه تصاحب 
اين عنوان از روس��يه براي هر صادركننده نفت ديگري در 
سال ۲۰۱۸ دش��وار خواهد بود. روس��يه با وجود كاهش 
۰,۲درصدي صادرات بر مبناي س��ال به سال در دسامبر 
با صادرات ۵,۰۳ ميليون تن بزرگ ترين صادركننده نفت 
ب��ه چين ماند. با اين  همه مجموع فروش نفت روس��يه به 
چين براي كل س��ال ۲۰۱۷ به ميزان ۱۳,۹درصد نسبت 
به س��ال ۲۰۱6 رش��د كرد و به ۵۹,۸ميليون تن رس��يد. 
طبق آم��ار اداره كل گمرك چي��ن، واردات نفت چين از 
عربس��تان در دسامبر بر مبناي س��االنه ۳۱,۷درصد رشد 
كرد و به ۴,۷۱ميليون تن يا معادل ۱,۱۱ميليون بشكه در 
روز رسيد. رشد چشمگير واردات نفت در آخرين ماه سال 
ميالدي گذشته، مجموع صادرات نفت عربستان به چين 
در س��ال ۲۰۱۷ را به ميزان ۲,۳ درص��د افزايش داد و به 

۵۲,۱۸ ميليون تن رسيد.

تريبون وزير

كوتاه از دنياي انرژي

گزارش »تعادل« از حريق در ساختمان شركت توليد برق حرارتي

محاصره وليعصر در دود
گروه انرژي    نادي صبوري 

درس��ت در يك��ي از آلوده ترين روزه��اي تهران، 
ساختمان ش��ركت مادر تخصصي توليد نيروي برق 
حرارت��ي واقع در خيابان ش��هامتي در ضلع ش��مال 
ش��رقي ميدان وليعصر، ساختماني كه سازنده و سن 
آن با پالس��كو يكي اس��ت در دود غرق شد. آن  طور 
ك��ه حاضران در صحنه به خبرنگار »تعادل« گفتند، 
آتش س��وزي ش��ركت توليد نيروي ب��رق حرارتي از 
س��اعت ۱۰صبح روز دوشنبه ۱6بهمن ماه آغاز شده 
است و در واقع در ساعت حضور من در صحنه  حادثه 
۲۸ساعت از آغاز آن مي گذشت. گزارش پيش رو در 
بين ساعات ۱۴ الي ۱۵ روز سه شنبه ۱۷بهمن ماه از 
محل حادثه و در باقي س��اعات از اطالع رساني ديگر 

رسانه ها تهيه شده است. 
درست روبه روي نقطه يي كه پرچم هاي جشنواره 
فيلم فجر به چش��م خورده و شماري از عالقه مندان 
به س��ينما درحال وارد ش��دن به س��اختمان سينما 
اس��تقالل براي تماشاي فيلم هس��تند يك بار ديگر 
حريق مردم تهران را نگران كرده است. زخم پالسكو 
براي همه س��ر باز كرده اس��ت، همه مى ترسند كه 
قلبش��ان يك بار ديگر با فرو ريختن اين س��اختمان 
فرو بريزد. ازدحام جمعيت از زمان آتش س��وزي در 
س��اختمان پالس��كو به مراتب كمتر است اما باز هم 
افراد زيادي موبايل به دس��ت درحال تصويربرداري 
و فيلمبرداري از ساختمان شركت توليد نيروي برق 
حرارتي و حومه آن هس��تند كه دودي بر فراز آن در 

حركت است. 
 س��اعت حدود ۲ظهر اس��ت و ش��اخص آلودگي 
ه��واي ته��ران روي حدود ۱۷۹س��ير مي كن��د و به 
اندازه كافى پتانس��يل ايجاد مشكالت تنفسي وجود 
دارد، دود حاصل از آتش سوزي در ساختمان شركت 
مادرتخصصي نيروي ب��رق حرارتي نيز مزيد بر علت 
شده و باعث مي شود چند دقيقه پس از توقف در محل 

حادثه سردرد و سختي تنفس به سراغتان بيايد. 
ساختمان ش��ركت توليد نيروي برق حرارتي كه 
از دوشنبه صبح به دليل نامعلومي دچار حريق شد، 
درس��ت در كنار يكي از قديمي ترين ساختمان هاي 
منطقه قرار دارد. س��اختمان هايي كه اكنون چندين 
ش��ركت ازجمله شركت ملي فوالد، بانك پاسارگاد و 
ساختمان ش��ماره ۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در نزديكي آن واقع شده اند. 
اتومبيل ه��اي قرمز رنگ آتش نش��انى دور تا دور 
ميدان وليعصر را گرفته اند، اتومبيل هاي گشت امداد، 
ش��ركت گاز و ش��ركت آب و فاضالب نيز در اطراف 
ديده مي شوند، مردم نيز كم و بيش به سر ۲ خيابان 
واقع در ضلع ش��مال شرقي ميدان وليعصر كه عمال 

درگير عمليات حريق هستند، ديده مي شوند. 
ب��ا وجود اينكه حريق ش��ركت توليد نيروي برق 
حرارتي از س��اعت ۱۰صبح روز دوش��نبه در طبقه 
منفي ۵ ساختمان كه موتورخانه آن است آغاز شده، 
رسانه يي ش��دن اين موضوع از ساعات نخستين روز 
سه شنبه شروع مى شود. در واقع در ساعاتي كه رضا 
اردكاني��ان، وزير ني��رو درحال برگزاري نشس��تي با 
خبرنگاران در روز دوشنبه بود عمال آتش سوزي برق 

حرارتي آغاز شده بود. 

اما چرا اين حريق ساعاتي طوالني ادامه يافته و 
امكان مهار آن فراهم نشد؟ يكي از آتش نشان هايي 
كه در منطقه حضور دارد، مي گويد دليل اين مساله 
اين اس��ت كه از س��اعات اوليه امكان تخليه كردن 
هر طبقه از وس��ايل موجود وجود نداش��ته و حريق 
به ديگر مناطق س��رايت كرده است. او از ترك هاي 
بزرگ در س��اختمان مي گويد. ترك هايي كه باعث 
شده اند، آتش نش��ان ها در گروه هايي كوچك تر وارد 
ساختمان شوند تا مبادا تجربه دردناك پالسكو اين 

 بار نيز تكرار شود. 
 صحبت ه��اي اين آتش نش��ان درب��اره ترك در 
س��اختمان البته در س��اعات اوليه صب��ح ديروز در 
بازدي��د محمدعلي نجفي، ش��هردار تهران از محل 
حادث��ه ني��ز تاييد ش��ده ب��ود. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران ج��وان، نجفي در س��اعت ۴۵:۸ دقيقه 
صب��ح گفته بود:»آتش ۱۰۰درصد كنترل نش��ده و 
بخشي از قسمت غربي ساختمان هم كمي نشست 
ك��رده اس��ت و ترك هاي��ي در ورودي پاركين��گ 

ساختمان  به چشم مي خورد.«
اما نخستين اطالع رساني عمومي پيرامون حريق 
در س��اختمان ش��ركت مادر تخصصي ني��روي برق 
حرارتي در ساعت ۷:۴۰دقيقه صبح ديروز و به نقل از 
مديرعامل سازمان آتش نشاني منتشر شد. به گزارش 
فارس او در اين س��اعت عنوان كرد:»طبقه منفي ۴ 
يك س��اختمان اداري در ميدان وليعصر روز گذشته 
دچار حريق شد كه با توجه به اينكه قسمت بايگاني 

ساختمان بود، اين حريق همچنان ادامه دارد.«
داوري در اين س��اعت بيان كرد:»آتش هنوز اطفا 
نشده و دستور تخليه ساختمان هاي مجاور نيز داده 

شده است.«
پ��س از آن دومي��ن اظهارنظرهاي رس��مي در 
جريان بازديد محمدعلي نجفي، ش��هردار تهران از 
محل حادثه منتشر شد. باش��گاه خبرنگاران جوان 
در س��اعت ۸:۲۰ دقيقه صبح از قول نجفي نوشت 
كه احتمال ريزش س��اختمان شركت توليد نيروي 

برق حرارتي وجود دارد. 
 ش��هردار تهران در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
احتمال ريزش اين س��اختمان با توجه به ترك هاي 
ايجاد ش��ده وجود دارد، گفت : بل��ه. احتمال ريزش 
اس��ت، ممكن است قس��متي از ريزش ساختمان يا 

نشست جدي اين ساختمان را شاهد باشيم. 
در همين حضور نجفي مش��خص شد كه سازنده 
س��اختمان پالسكو و ساختمان شركت توليد نيروي 
برق حرارتي يكي بوده اس��ت. به همين واسطه ظن 

احتمال فرو ريختن ساختن بيشتر تقويت شد. 
پس از اين اظهارنظرها در س��اعت ۸:۴۰ صبح از 
قول جالل ملكي، س��خنگوي آتش نشاني عنوان شد 
كه ۵ ساختمان اطراف محل حريق تخليه شده است. 
پس از اين ساعت ها عمال مهم ترين اتفاق افزايش 
غلظ��ت دود در منطق��ه و حضور برخ��ي مقامات از 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي يا وزارت نيرو 
در محل حادثه بود. مس��اله اساس��ي در اين ساعات 
كه توسط افراد مختلف عنوان مي شد، درجه حرارت 
س��اختمان بود. فارس در ساعت ۹:۳۰ صبح به نقل 
از داوري، مديرعامل آتش نش��اني نوش��ت كه دماي 

ساختمان به ۲۵۰درجه سانتي گراد رسيده است. 
ساعاتي بعد ايسنا به نقل از رييس اورژانس كشور 
درباره تلفات اين حادثه نوشت كه در مجموع تعداد 
مصدوم��ان ۹نفر بوده ك��ه ۵ نفر ب��ه مراكز درماني 
منتقل ش��ده و ۴نف��ر در محل درمان ش��ده اند و ۴ 

آمبوالنس در محل حادثه مستقر هستند. 
در ادام��ه، ورود مس��ووالن وزارت نيرو به محل 
حادث��ه آغاز ش��د. در س��اعت ۱۱:۵6دقيقه ديروز 
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت كه ستار محمودي، 
قائ��م مقام وزير نيرو در محل حادثه حاضر ش��ده و 
عنوان كرده اس��ت:»در آتش سوزي ساختمان، برق 
حرارتي قس��متي از اسناد راكد دچار حريق شده و 
تمامي اس��ناد مهم روز گذشته از محل تخليه شده 

است.«
پ��س از آن ميث��م جعف��رزاده، مدي��ركل دفتر 
مديري��ت بح��ران پدافند غيرعام��ل وزارت نيرو در 
محل حادثه حاضر ش��د. او در پاس��خ به پرس��ش 
خبرنگاران پيرامون علت حادث��ه عنوان كرد:»بايد 
صب��ر كني��م ت��ا آتش مه��ار ش��ود و پ��س از آن 
متخصصان سازمان آتش نش��اني درخصوص داليل 

بروز حادثه بررسي و اطالع رساني كنند.«
با اين حال در ادامه برخي رسانه ها ازجمله فارس 
اقدام به انتشار ش��ايعاتي پيرامون دليل شكل گيري 
حادثه كردند. هرچند اين شايعات به صورت پي در پي 
توسط مسووالن تكذيب شد اما اين خبرگزاري، خبر 

را از خروجي خود حذف نكرد. 
س��اعت حدود ۱۲:۱۷دقيقه روز گذشته محسن 
طرزطل��ب، مديرعامل ش��ركت تولي��د نيروي برق 
حرارتي كه ش��ايد بيش از هر ك��س ديگري نگران 
وضعي��ت مح��ل كار خود بود در خيابان ش��هامتي 
حاضر ش��د و به خبرن��گاران گفت:»وضعيت ايمني 
س��اختمان و منطقه حادثه به صورت مرتب درحال 
بررسي و تحت نظارت س��تاد مديريت بحران شهر 
تهران اس��ت و براي اطمينان خاطر ساختمان هاي 
اطراف از همشهريان به طور كامل تخليه شده است 

و كسي در آن حضور ندارد.«
پ��س از آن نوبت به ورود رض��ا اردكانيان، وزير 
نيرو در س��اعت ۱۳ به محل حادثه بود. به گزارش 
پاي��گاه اطالع رس��اني وزارت ني��رو، اردكاني��ان در 
جريان اين بازدي��د عنوان كرد:»روند كاهش درجه 
حرارت روند بسيار خوبي است كه از دماي بيش از 
۳۰۰درجه هم اكنون به حدود ۱۰۰درجه رس��يده 
اس��ت و اين نويد را مي دهد كه در ساعات پيش رو 

آتش خاموش شود.«

 حفاري خيابان مواليي
اما درس��ت پ��س از آنكه رضا اردكاني��ان، وزير 
نيرو محل حادثه را ترك كرد، ماش��ين حفاري كه 
قصد عمليات حفاري در خيابان مواليي در قسمت 
پشت ساختمان ش��ركت توليد نيروي برق حرارتي 
را داش��ت، وارد محل ش��د. ورود اين ماشين عمال 
باعث ش��ده بود كه ازدح��ام جمعيت نه در جلو در 
ش��ركت توليد نيروي برق حرارتي بلكه در نزديكي 
خيابان مواليي صورت گي��رد كه زمين آن درحال 
خاك برداري بود. همين مس��اله باعث ش��د، برخي 

تصور كنند كه آتش سوزي در ساختمان سوم وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت ك��ه در نزديكي خيابان 
مواليي اس��ت درح��ال رخ دادن اس��ت.  در همين 
حال يكي از حاضران در سانحه علت خاك برداري و 
حفاري زمين را ايجاد انشعابي عنوان كرد كه بتواند 
به طبقات زيرين شركت توليد نيروي برق حرارتي 

آب رسانده و حريق را مهار كند. 
در همين حال حاض��ران در محل حادثه درحال 
پ��چ پچ و صحب��ت درباره اي��ن اقدام بودن��د كه به 
نظرش��ان چندان منطقي نمي  آمد. برخي از افرادي 
كه عمال چند ساعت ابتدايي ديروز را با دنبال كردن 
تم��ام جزئيات حادث��ه گذرانده و با ماج��را ارتباطي 
نزدي��ك پيدا ك��رده بودند در گ��وش يكديگر اظهار 
نگران��ي مي كردن��د ك��ه تزريق آب به اي��ن طبقات 
باعث سست شدن ش��الوده ساختمان و فرو ريختن 
آن ش��ود.  در نهايت اما حدود ساعت ۱۵روز گذشته 
انش��عاب مورد نياز آتش نش��انان براي آبرس��اني به 
محل حادث��ه در خيابان مواليي وصل ش��د. پس از 
آن بود كه جالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني عنوان 
كرد:»درحال حاضر وضعيت بهتر شده و ميزان درجه 
حرارت كمتر ش��ده است. درحال حاضر آتش نشانان 
به طبقات پايين رس��يده اند.« قبل از اين اظهارنظر، 
يكي از آتش نشانان حاضر در محل حادثه به خبرنگار 
»تع��ادل« گفته بود ك��ه به دليل باال بودن ش��ديد 
حرارت در ساختمان هر كدام از تيم هاي آتش نشاني 
كه به داخل ساختمان ارسال مي شوند بيش از چند 

دقيقه امكان حضور نداش��ته و س��ريعا از ساختمان 
خارج مي شوند. 

خبرن��گار روزنام��ه تع��ادل در حوالي س��اعت ۱۹ 
روزگذش��ته براي بار دوم در محل حادثه حاضر شد تا 
اطالعاتي از آخرين وضعيت حريق كسب كند. جو محل 
حادثه در قياس با صبح و ظهر به مراتب امنيتي شده و 
نيروهاي امنيتي حضور پررنگي در منطقه داشتند. يكي 
از پرس��نل اورژانس كه در محل حادثه حضور داش��ت 
درباره آخرين وضعيت به »تع��ادل« گفت كه به دنبال 
ايجاد يك تونل و تخليه دود ساختمان به وسيله پمپ، 

درجه حرارت ساختمان كاهش پيدا كرده است. 
در اين س��اعت ۲ ماشين آتش نشاني جديد وارد 
محل س��انحه ش��دند و حاضران در مح��ل عنوان 
كردند ك��ه هنوز به طبقه اصلي ك��ه حريق در آن 
رخ داده دسترس��ي ايجاد نش��ده و آتش نشانان در 
طبقه منفي ۳ مستقر هستند. گزارش هاي تكميلي 
در ش��ماره هاي بعدي روزنامه تعادل منتشر خواهد 
ش��د.  در پي حضور خبرنگار تعادل در محل حادثه 
در اين س��اعت مشاهده شد كه دود از ساختمان به 
سمت انتهاي خيابان مواليي در حال هدايت شدن 
است. در اين ساعات كه آفتاب غروب كرده و محل 
حادثه تاريك شده بود، عمليات اطفا زير نورپردازي 

در حال ادامه يافتن بود. 
آخري��ن تماس ه��اي تلفني »تع��ادل« با جالل 
ملكي سخنگوي آتش نش��اني، درمورد ارائه آخرين 

جزئيات از نظر او نيز بي پاسخ ماند. 

مركز پژوهش هاي مجلس منتشر كرد

سناريوهاي احتمالي فاجعه سانچي

گروه انرژي  
فاجعه سانچي يكي از غم انگيزترين مصيبت هايي 
بود كه در س��ال ۹6 به همه ايرانيان تحميل شد. اين 
فاجعه دس��ت كم براي ۲هفته تيتر اول تمام رسانه ها 
بود و هر ش��هروندي اخب��ار آن را پيگيري مي كرد. با 
اي��ن حال اكنون كه مدتي از غرق ش��دن آن و نااميد 
شدن شهروندان كشوري كه دل به نجات اين نفتكش 
و خدم��ه آن داش��تند، مي گذرد مرك��ز پژوهش هاي 
مجل��س، گزارش��ي كام��ل از آن منتش��ر ك��رده كه 
جزييات بيش��تري پيرامون حادثه در آن عنوان شده 
همچني��ن داليل احتمالي حادثه نيز بررس��ي ش��ده 
اس��ت. خالصه يي از برجسته ترين مطالب اين گزارش 

در ادامه آورده شده است. 
نفتكش س��انچي از نظ��ر فني، دوج��داره، در اندازه 
كشتي هاي سوئزمكس و داراي ۱۲مخزن حمل بار بود. 
ظرفيت هر مخ��زن ۱۳هزار تن با ابع��اد، ۳۴متر طول، 
۲۲متر عرض و ۲۰متر ارتفاع بوده اس��ت. فارغ از آن به 
دليل آنكه سانچي عمر پاييني داشت داراي دستگاه هاي 
كمك ناوبري با فناوري هاي روز شامل تجهيزات راداري، 
سيستم شناسايي خودكار و نقشه هاي الكترونيكي بوده 
اس��ت تا بتواند با استفاده از اين تجهيزات، سطح ايمني 

ناوبري نفتكش و دقت افسران را افزايش دهد. 
تركي��ب اي��ن چن��د ن��وع سيس��تم ناوب��ري كه از 
پيشرفته ترين فناوري هاي روز جهان هم برخوردار بوده  
اس��ت، امكان خطا و برخورد كش��تي ها با هم يا با ساير 
موانع طبيعي را به  ش��دت كاهش مي دهد. عالوه بر آن 
در س��انچي امكان��ات اطفاي حريق فراواني داش��ته كه 
دليل آن نوع كشتي و حساسيت محموله آن بوده است. 
در چنين كش��تي هايي دو نوع ف��وم مختلف با ظرفيت 

باال، سيس��تم اطفاي حريق با آب ب��ا تغذيه نامحدود از 
آب دري��ا و تجهيزات كامل مانند ش��لنگ، نازل، تفنگ 
آب پاش، ش��ير آتش نش��اني و انواع كپسول هاي اطفاي 

حريق وجود دارد. 

 جنبه هاي معامالتي محموله سانچي
براس��اس اطالعات منتشر شده مسووالن شركت ملي 
نفت، محموله نفتكش س��انچي ميعان��ات گازي به حجم 
۱۳6هزار تن)۹6۰هزار بشكه( بوده است. شايان ذكر است 
كه وزير نفت ارزش اين محموله را حدود 6۰ ميليون دالر 
بيان كرد. ارزش بدنه كش��تي هم حدود ۵۰ ميليون دالر 
برآورد شده است. براساس اطالعيه وزارت نفت اين كشتي 
در اجاره ش��ركت هانوا- توتال كره جنوبي بوده و به دليل 
فروش آن به صورت فوب تمام هزينه ها و زيان ها بر عهده 
شركت كره يي اس��ت و ايران مسووليتي در قبال نفتكش 
و محموله ندارد.  از نظر بيمه يي، كش��تي ها معموال ۴نوع 
بيمه دارند كه ش��امل بيمه بدن��ه، خدمه، محموله و بيمه 
حمايت و غرامت)P&I( اس��ت. نفتكش س��انچي داراي 
بيمه بدنه و بيمه حمايت و غرامت بوده اس��ت. ۳۰درصد 
از بيمه بدنه آن به وس��يله شركت هاي ايراني و ۷۰درصد 
هم به صورت اتكايي و اكثرا به وسيله شركت هاي خارجي 
پوشش داده شده است. بيمه حمايت و غرامت اين كشتي 
نيز تمام اجزاي كش��تي، مس��ووليت احتمالي آن در برابر 
آلودگي آب ها با مواد س��وختي و نفت، خسارت به كاالها 
و جرح و مرگ پرس��نل روي كشتي را تحت پوشش خود 
قرار مي دهد. همچنين بيمه البرز قرارداد عمر و حادثه يي 
با ش��ركت ملي نفتكش ايران دارد. براس��اس اين قرارداد، 
بيمه البرز به ازاي هر يك از خدمه فوت شده ۱۰۰ميليون 
تومان پرداختي خواهد داشت. البته بخشي از اين بيمه به 

صورت اتكايي به بيمه مركزي واگذار شده است. از اين رو 
در حادثه سانچي در صورتي كه بندهاي اين قرارداد توسط 
شركت ملي نفتكش ايران رعايت شده باشد، بيمه البرز بايد 
۳,۲ميليارد تومان پرداختي داش��ته باشد كه حدود ۵۰۰ 

ميليون تومان آن سهم اتكايي بيمه مركزي است. 

 مشخصات جغرافيايي حادثه
مبدا حركت نفتكش س��انچي بندر عسلويه بوده 
است و براس��اس برنامه ريزي هاي انجام شده، مقصد 
اين نفتكش نيز بندر دائس��ان استان چونگ چئونگ 
كره جنوبي بوده اس��ت. با اين ح��ال زماني كه اين 
نفتكش به ۳۰۰كيلومتري شانگهاي رسيد با كشتي 
س��ي اف كريس��تال هنگ كنگ برخورد كرد و دچار 

انفجار و آتش سوزي شد. 
آمارهاي منتشره نشان مي دهد كه منطقه تصادف 
اين كش��تي ها يكي از پرترددترين و پرريس��ك ترين 
مناطق دريانوردي جهان اس��ت. به نحوي كه در سال 
۲۰۱6و در دوره زمان��ي ۲۰۰۷ت��ا ۲۰۱6 ب��ه ترتيب 
۴۰درصد و ۳۲,۷درصد س��وانح دريايي جهان در اين 

منطقه اتفاق افتاده است. 
س��انچي ۸ روز در آت��ش س��وخت و در نهايت در 
فاصل��ه ۵۳۰كيلومتري ش��انگهاي و ۳۱۰كيلومتري 
ناهاي ژاپن غرق شد. حركت سانچي در اين ۸ روز در 

پي باد و امواج اقيانوسي بوده است. 

 حوادث دريايي جهان
حمل ونق��ل بين الملل��ي درياي��ي تقريب��ا ۹۰درصد 
تجارت دنيا را تشكيل مي دهد. بنابراين ايمني كشتي ها 
و ش��ناورهاي درياي��ي نقش حيات��ي در اقتصاد جهاني 
دارند. براساس آمارهاي منتشره توسط شركت بيمه يي 
لويدز در س��ال ۲۰۱6 تعداد حادثه هاي شكل گرفته در 
صنع��ت دريانوردي ۸۵ مورد بوده كه نس��بت به س��ال 
۲۰۱۵ كاه��ش ۱۵,۸۴درصدي را نش��ان مي دهد. اين 
روند كاهشي در ۱۰سال گذشته همواره مشاهده شده و 
همان طور كه در نمودار باال مشخص است طي سال هاي 
۲۰۰۷تا ۲۰۱6 تعداد حوادث و خس��ارت هاي دريايي از 
۱۷۱مورد به ۸۵ مورد كاهش يافته است. به عبارت ديگر 
طي يك دوره ۱۰س��اله خسارت هاي صنعت دريانوردي 

كاهش ۵۰,۳ درصدي داشته است. 
البته همان طور كه بيان ش��د هنوز هم مسير دريايي 
جنوب ش��رقي آس��يا براي دريانوردي بسيار خطرناك 
است. گزارش هاي مربوط به خس��ارت هاي دريايي دنيا 
نشان مي دهد كه در سال ۲۰۱6 جهان شاهد ۱۰حادثه 
بسيار بزرگ بوده اس��ت. ۴مورد از اين حوادث در همان 
منطقه ي��ي اتفاق افتاده اند كه س��انچي تصادف كرد. اما 
از نظر نوع ش��ناورهايي كه اين ح��وادث براي آنها اتفاق 
افتاد، مشاهده ش��ده است كه شناورهاي فله بر)۳مورد(، 
كانتينربر)۲م��ورد(، باربر)۲مورد(، مس��افربر)۱مورد(، رو 
رو يا شناورهاي حامل وس��ايل نقليه چرخ دار)۱مورد( و 
مواد ش��يميايي بر)۱مورد( در اين حوادث دچار خسارت 

شده اند. اين موضوع تقريبا در دوره هاي بلندمدت تر هم 
مشاهده مي شود و ش��اهد آن هستيم كه از دوره زماني 
۲۰۰۷تا ۲۰۱6 بيش��ترين حوادث دريايي جهان مربوط 
به كشتي هاي باربري، ماهيگيري و فله بري بوده است. بر 
اين اس��اس تنها ۱,۷ از حوادث شناورهاي جهان مربوط 
به ش��ناورهاي حامل نفت و گاز يا فرآورده هاي مرتبط با 

آنها بوده است. 
بر اس��اس گزارش ه��ا، ۳ عامل غرق ش��دگي، به گل 
نشستن و آتش س��وزي يا انفجار سهم ۸۰,۹۵ درصدي 
را در ايجاد كل خس��ارت هاي دريايي داشته است. سهم 
هر يك از اين عوامل در سال ۲۰۱6 به ترتيب ۵۴، ۱۷,6 
و ۹,۴درصد بوده اس��ت. با اين حال تعداد حوادث ناشي 
از اين عوامل نيز در دوره مورد بررس��ي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱6 
كاهش قابل توجهي داشته است. به عنوان مثال ۵6درصد 
از حوادث دريايي آتش س��وزي يا انفجار در اين دوره ۱۰ 

ساله كاسته شده است. 

 علل احتمالي حادثه سانچي
تش��خيص علت اصلي حادثه سانچي با بررسي نتايج 
اطالعات ثبت شده در جعبه سياه دو كشتي امكان پذير 
اس��ت. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي اما در 
گزارش خود با توجه به شواهد موجود و مطالب ارائه شده 
توسط برخي مسووالن و اطالعات ميداني از كارشناسان 
در زمين��ه دريانوردي س��ناريوهاي مختلفي را در زمينه 
علت برخورد نفتكش س��انچي و كش��تي فله بر سي اف 
كريس��تال بيان كرده است. اين بررسي ها نشان مي دهد 

كه دو سناريو اصلي و محتمل عبارتند از: 
1- اخت�الل در سيس�تم ناوب�ري و راداري دو 

شناور يا يكي از شناورها
همان طور كه گفته شد، منطقه يي كه حادثه برخورد 
س��انچي با كريستال رخ داده اس��ت، يكي از شلوغ ترين 
مناطق دريايي به لحاظ ترابري اس��ت. در اين پهنه آبي 
شلوغ از نظر ترابري دريايي به دليل ارتباطات مخابراتي و 
راداري متعدد، اين احتمال وجود دارد كه سيستم راداري 
شناورها يا دست كم يكي از شناورها به دليل تداخل امواج 
دچار اختالل شود. در اين صورت دو شناور يا يكي از آنها 
نتوانسته اند با شناسايي يكديگر از تصادم جلوگيري كنند 
يا اينكه زماني متوجه حضور يك شناور و احتمال برخورد 
شده اند كه زمان كافي براي واكنش وجود نداشته است. 
گزارش هاي ارائه ش��ده از مسووالن چيني حاكي از اين 
اس��ت كه از چند ساعت قبل از بروز حادثه، اطالعات هر 

دو نفتكش ايراني و چيني ثبت نشده  است. 
 2- از كار افتادن سيس�تم شناس�ايي خودكار

و واكنش نامناسب به آن
در اين س��ناريو فرض بر اين اس��ت كه رادار شناورها 
دچار اختالل نشده و دو شناور مي توانستند از طريق رادار 
موقعيت يكديگر را مشاهده كنند. البته اطالعات ارائه شده 
توسط چيني ها حاكي از آن است كه چند ساعت قبل از 
بروز حادثه، اطالعات نفتكش ايراني و كشتي چيني ثبت 
نش��ده است. در خصوص اينكه چرا اطالعاتي ثبت نشده، 

مسووالن چيني بيان مي كنند كه در منطقه درياي چين 
شرقي به دليل تردد فراوان، احتمال از كار افتادن سيستم 
شناس��ايي خودكار وجود دارد. بنابراين احتماال سيستم 
شناسايي خودكار اين شناورها چند ساعت قبل از حادثه 

دچار اختالل شده اما رادارهاي آنها مشكلي نداشته اند. 
با توجه به فعال بودن رادار، در واقع امكان محو شدن 
مانعي تا اين اندازه بزرگ در رادار طرفين به هيچ وجه امكان 
نداشته و بي شك دو كشتي يكديگر را ديده اند. به طور كلي 
موانع در رادارها اغلب شناسايي مي شوند اما وقوع تصادم ها 
نيز گريزناپذير اس��ت. براي مثال شناور شركت ملي نفت 
س��ال گذشته در مس��ير س��نگاپور دچار حادثه شد و با 
يك كشتي متعلق به خط كش��تيراني ام اس سي برخورد 
كرد. حوادث بس��يار ديگري نيز اتفاق مي افتند كه ناشي 
از مشكالت فني كشتي است اما همچنان خطاي انساني 

مهم ترين عامل حوادث دريايي به شمار مي رود. 
در اصط��الح تخصصي دريان��وردي مفهومي به نام 
Close-Quarter Situation ي��ا برخ��ورد نزديك 
وجود دارد. اين مفهوم به معناي وضعيت تقريبا تنگاتنگي 
اس��ت كه فاصله اندكي بين دو كشتي باقي مانده و هيچ 
يك از آنها نمي توانند ب��ه تنهايي از تصادم بگريزند. در 
چنين ش��رايطي الزم اس��ت كه حتما هر دو كشتي با 
هماهنگي ه��م اقدام ك��رده و از برخ��ورد قريب الوقوع 
جلوگيري كنند. چنين وضعيتي بسيار پيچيده و ممكن 
است براي س��انچي و كريس��تال هم ايجاد شده باشد. 
در اين حالت بايد جعبه س��ياه كشتي ها بررسي شده و 
مشخص شود كه آيا كشتي ها تالشي براي ايجاد ارتباط 

و اقدام مشترك انجام داده اند يا خير. 
البته در اينجا بايد اين نكته را مدنظر داشت كه كشتي 
كريس��تال با قس��مت جلو خود كه مستحكم ترين بخش 
آن به حس��اب مي آيد و ديواره ه��اي عمودي كه باالترين 
مقاومت را در تصادم ها دارند، با نفتكش س��انچي برخورد 
كرده اس��ت. اين وضعيت حكاي��ت از آن دارد كه احتماال 
كاپيتان كريس��تال تالش كرده با جلو كشتي به نفتكش 
ايراني برخ��ورد كند تا ميزان آس��يب وارده به خود را به 
حداقل برس��اند. در صورتي كه اگر هر دو كش��تي تالش 
مي كردن��د تا با كمترين زاويه به هم برخورد كنند، هرگز 
اي��ن اتفاق رخ نمي داد و نهايتا ديوارهاي دو كش��تي فرو 
مي رفت. با توجه به اينكه نفتكش ها دوجداره هس��تند و 
بعد از دي��واره اوليه، اليه هاي محافظتي وجود دارد و بعد 
از آن محفظه اصلي اس��ت، ش��دت حادثه بسيار باال بوده 
اس��ت كه تمام اين اليه ها از بين رفته و ضربه به محفظه 
اصل��ي بار كه حاوي ۱۳6هزار تن ميعانات گازي بود، وارد 
شده است. در پي اين ضربه نيز گاز قابل اشتعال بالفاصله 

نشت كرده است. 
در نهاي��ت بايد به اين موضوع اش��اره كرد كه واكنش 
مناسب كش��تي ها به شرايط، نيازمند ديدن كشتي ديگر 
است. در صورتي كه به دليل شرايط جوي يا وجود تعداد 
زياد كش��تي هاي ماهيگيري و چراغ هاي پرنور آنها، حتي 
يكي از كشتي ها هم كشتي ديگر را نديده باشد، اجتناب از 

حادثه امكان پذير نبوده است. 
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عكسروز

عكس:مهر آتشسوزیساختمانبرقحرارتیوزارتنيرو

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

واكنشفردوسيپوربهطرحترافيكخبرنگاران
عادل فردوسي پور در واكنش به اينكه در قوانین طرح ترافیك جديد خبرنگاران حق عبور از محدوده طرح ترافیك را ندارند، گفت: 

امیدوارم مساعدتي در اين زمینه انجام شود. 
عادل فردوسي پور دوشنبه شب در بخشي از برنامه »نود« كه به دلیل طوالني شدن ويژه برنامه »هفت« براي جشنواره فیلم فجر 
با تاخیر در ساعت چهار دقیقه بامداد شروع شد، در واكنش به اينكه در قوانین طرح ترافیك جديد، خبرنگاران حق عبور از محدوده 
طرح ترافیك را ندارند، گفت: اخیرا براي عزيزان خبرنگار كه معموال از قش��ر ثروتمند يا حتي متوس��ط جامعه  هم نیستند و حقوق 
آنها بین يك تا 2میلیون تومان است، مشكلي پیش آمده است. كساني كه مسوول طرح ترافیك هستند، دوستان خبرنگار را از طرح 

ترافیك حذف كرده اند و گفته اند كه بايد 8میلیون تومان پول بدهند؟ آخر 8میلیون تومان از كجا دارند؟
او ادامه داد: خبرنگارها براي تهیه گزارش بايد به مركز شهر بروند. آنها بايد به مجلس و باشگاه و جاهاي ديگري بروند كه همه در 
مركز شهر هستند. به هر حال امیدوارم تمهیدي براي اين قشر زحمتكش كه بدون هیچ چشمداشتي در سرما و گرما و در هر اتفاقي 

كنار مردم هستند، صورت بگیرد تا بتوانند كارشان را راحت تر انجام بدهند.

چهرهروز

نگاهيبهشمارتسليحاتهستهايدرچندكشور

قدرتنماييكشورهايمسلحبراينابوديجهان
گروهگوناگون|

 س��ند جديد اس��تراتژي هس��ته يي 
امري��كا ب��ه ن��ام »بازنگ��ري وضعی��ت 
هس��ته يي« دوم فوريه منتشر ش��د. همچنین گفته 
شده بود كه 5 فوريه زمان آن بود كه روسیه و امريكا 
به حد ش��اخص هاي مربوط به پیمان ادامه كاهش و 
محدودسازي تس��لیحات راهبردي تهاجمي)اس. ان. 
و-3( مربوط به سال 2010 دست يافته باشند. طبق 
گزارش هاي منتشر شده، اين چهارمین بازنگري جامع 
پنتاگون در زمینه قدرت نظامي هسته يي امريكاست 
كه ب��راي تحق��ق برنامه ه��اي دونال��د ترامپ مبني 
ب��ر افزايش قدرت نظامي و تقويت نقش تس��لیحات 
هسته يي در راهبرد امنیتي امريكا تدوين شده است 
كه گفته مي شود پیش از اين در سال 2010 در دوره 
رياس��ت جمهوري باراك اوباما به تصويب رسید. اين 
س��ند جديد ترامپ، جايگزين س��ند قبلي ارائه شده 
و طبق اين س��ند، ساخت تسلیحات جديد هسته يي 
و پاس��خ هس��ته يي ب��ه حم��ات اس��تراتژيك مهم 
غیرهسته يي در نظر گرفته شده است. در سند قبلي 
حمله هسته يي به عنوان آخرين راه چاره مدنظر بود 
درحالي كه در اين س��ند كاركرد زرادخانه هسته يي 
امريكا، بازدارندگي است و در صورتي كه بازدارندگي 
پاسخگو نبود، حمله هسته يي صورت گیرد. به گفته 
منتق��دان ترامپ اي��ن موضوع مي توان��د رقابت هاي 
هسته يي مانند زمان جنگ س��رد را به دنبال داشته 
باش��د؛ چراكه روس��یه، چین و كره شمالي به عنوان 
دش��منان احتمالي امريكا معرفي شده اند. ترامپ نیز 
در بیانیه خود وعده داد يك زرادخانه هسته يي چنان 
قوي و قدرتمند ايجاد خواهد كرد كه هر گونه تجاوز 

را متوقف كند. 
هر چند كه امريكا و روس��یه پس از جنگ س��رد 
متعهد ش��ده بودند كه به سمت كاهش زرادخانه ها و 
توقف تولید ساح هس��ته يي پیش بروند با اين حال 
همچنان زرادخانه هايش��ان در مقايس��ه با كشورهاي 

مسلح ديگر توانمند باقي مانده است. 
طب��ق تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده، بس��یاري از 
تسلیحات اين دو كشور به صورت استراتژيك مستقر 
هس��تند؛ كاهك هايي كه آماده هس��تند در صورت 
لزوم توسط موش��ك هاي بالس��تیك يا بمب افكن ها 
فع��ال ش��وند.)همان ادعايي كه ترام��پ درخصوص 
دكمه هس��ته يي امريكا در مقابل كره جنوبي داشته 

است.( براساس اين آمار در روسیه حدود يك هزار و 
710تسلیحات در مناطق استراتژيك مستقر شده اند. 
به نظر مي رس��د اين موضوع باع��ث نگراني ترامپ و 
ارائه برنامه هاي دفاعي در مقابل روس��یه ش��ده باشد 
چراكه طبق اين آمار، شمار اين تسلیحات در امريكا 
كمتر از روسیه اعام شده است. براساس گزارش هاي 
منتشر ش��ده، امريكا حدود يك هزار و 650 كاهك 
اس��تراتژيك مس��تقر دارد.  هس��ته يي در مناط��ق 
همچنین ش��مار تسلیحات هس��ته يي كه در مناطق 
غیراس��تراتژيك روس��یه مستقر ش��ده حدود 2هزار 
و 600 مورد گزارش ش��ده كه اي��ن میزان در امريكا 
نزديك به 2هزار و 200كاهك هس��ته يي اس��ت. به 
نظر مي رسد اين موضوع كه امريكا و روسیه تجهیزات 
خود را در مناطق استراتژيك و غیراستراتژيك مستقر 
كرده اند، نشان دهنده نقض آشكار تعهد 2010 امريكا 
و روس��یه است. براس��اس نسخه امضا ش��ده پیمان 
كاهش تس��لیحاتي در س��ال 2010 دو طرف روسي 
و امريكاي��ي باي��د ت��ا تاري��خ 5 فوريه س��ال 2018 
زرادخانه هاي هسته يي خود را تا شاخص هاي تعیین 
شده، كاهش دهند. طبق س��اير گزارش هاي منتشر 
ش��ده، وزارت خارجه امريكا اع��ام كرده كه امريكا و 
فدراسیون روسیه پیمان نیواستارت را به مدت 7سال 
اج��را كرده اند. از 5 فوري��ه، محدوديت هاي جديدي 
علیه زرادخانه هس��ته يي راهبردي دو كش��ور اعمال 
مي ش��ود. درحال حاضر امريكا ح��دود 150كاهك 

هس��ته يي در مناطق غیراس��تراتژيك مس��تقر كرده 
و روس��یه طبق اين گزارش، تس��لیحاتي در مناطق 
غیراس��تراتژيك ن��دارد. اين درحالي اس��ت كه گفته 
شده، واشنگتن ادعا كرده كه به همه تعهدات خود در 
چارچوب پیمان نیواستارت تا آگوست 2017میادي 

عمل كرده است. 
در ادامه اين گزارش گفته شده كه شمار تسلیحات 
از كار افتاده در روسیه حدود 2هزار و 500 مورد اعام 
ش��ده كه اين تعداد در امريكا به 2هزار و 600 مورد 
مي رس��د. همانطور كه گفته شد، امريكا و روسیه در 
مقابل ساير كشورهاي مسلح، زرادخانه ها و تسلیحات 
بیشتر و مجهزتري دارند. در اين گزارش نیز بسیاري 
كشورهاي ديگر مورد بررسي قرار گرفته اند اما شمار 
تسلیحات آنها در مقايسه با اين دو كشور بسیار ناچیز 
اس��ت. طبق اين گزارش تعداد كاهك هاي هسته يي 
مستقر شده در مناطق استراتژيك فرانسه تنها حدود 
280مورد است كه اين تعداد در بريتانیا به 120مورد 
رسیده اس��ت. همچنین شمار كاهك هاي هسته يي 
متسقر شده در مناطق غیراستراتژيك فرانسه حدود 
10مورد، در چین 270مورد و در س��اير كش��ورهاي 
مورد بررسي كمتر از 150مورد اعام شده است. اين 
گزارش ها درحالي منتشر شده كه روز 15ژانويه پاپ 
فرانس��یس، رهبر كاتولیك هاي جهان ضمن هشدار 
نس��بت به وقوع جنگ هسته يي تاكید كرد كه جهان 

اكنون در »لبه پرتگاه« قرار دارد. 

آمارنامه

بازارهنر

تجليلاز»عوارضخروج«درجشنوارهبخارست
فیل��م كوتاه »ع��وارض خروج« ب��ه كارگرداني 
محمد نجاريان توس��ط هیات داوران دومین دوره 

جشنواره فیلم كوتاه بخارست تجلیل شد. 
فیلم كوتاه »عوارض خروج« كه دومین ساخته 
محمد نجاري��ان بعد از فیلم كوت��اه »فردا صبح« 
اس��ت در نخس��تین موفقیت خارجي خود توسط 
هی��ات داوران دومین دوره جش��نواره فیلم كوتاه 
بخارست تجلیل شد. »عوارض خروج« در چهل و 
هشتمین دوره جشنواره تامپره به عنوان يكي از 3 

نماينده ايران نیز به نمايش درخواهد آمد.
جش��نواره فیلم كوتاه بخارس��ت ب��ا تمركز بر 
گردآوري آثار مس��تقل س��ینمايي از فیلمس��ازان 
سراسر جهان قصد دارد حرفه يي ترين، جذاب ترين 
و تازه تري��ن فیلم ه��اي كوتاه را از سراس��ر جهان 
جمع آوري ك��رده و به مخاطبان خ��ود ارائه كند. 
دومین دوره اين جش��نواره از تاريخ 2تا 6 دسامبر 

2017 در شهر بخارست روماني برگزار شد. 
ديگ��ر عوام��ل اي��ن فیل��م كوت��اه عبارتند از 
تهیه كنن��ده و كارگردان: محم��د نجاريان داريان، 
نويسنده: س��هند كبیري و محمد نجاريان داريان، 

فیلمب��ردار: س��ینا كرماني زاده، صدابردار: رش��ید 
دانش��مند، طراح صحنه و لباس: عل��ي قديريان، 
ط��راح چهره پردازي: عباس عباس��ي، مدير تولید: 
علي نجاريان داريان، دستیار كارگردان و برنامه ريز: 
س��هند كبیري، دس��تیار كارگردان: امیر تقديري، 
منش��ي صحن��ه: گان صحراي��ي، تی��زر: دالرام 
شمیراني، عكاس: س��عید وكیلي، پوستر: ياسمین 
اهري پور، بازيگران: بابك جمشیدي، نیلوفر ندايي 
و امی��ن نجفي، تهیه ش��ده در انجمن س��ینماي 

جوانان ايران. 

برپاييجشنوارههنرهايتجسمي40سالانقالب
به گفته مسعود شجاعي طباطبايي، جشنواره هنرهاي 
تجسمي چهلمین سال انقاب اسامي سال آينده برگزار 
و فراخوان اين رويداد ارديبهش��ت ماه ۹7 منتشر خواهد 

شد. 
مس��عود ش��جاعي طباطبايي، مدير مرك��ز هنرهاي 
تجس��مي حوزه هنري درب��اره نمايش��گاه منتخب آثار 
هنرمندان تجس��مي حوزه هنري در رشته هاي نقاشي، 
گرافیك و مجس��مه در گالري عالي كه از 1۴بهمن ماه 
آغاز به كار كرده به مهر گفت: اين مجموعه از فاخرترين 
آثاري اس��ت كه در حوزه هاي نقاشي، پوستر، نگارگري، 
مجسمه س��ازي و خوشنويسي با موضوع انقاب اسامي 
خلق شده است. همچنین در ادامه برنامه يي كه در 6 ماه 
اخیر راه اندازي كرده ايم كه هر هفته يكي از آثار برجسته 
هن��ري با موضوع انقاب و دفاع مقدس را ارائه مي كنیم 
اين  بار به مناس��بت اي��ام دهه فجر نقاش��ي چهره امام 

خمیني)ره( اثر مرتضي افشاري را ارائه كرديم. 
او در مورد آثار به نمايش گذاش��ته شده در نمايشگاه 
ويژه دهه فجر توضیح داد: آثار اين نمايشگاه متشكل از 
35پوستر، 50 نقاشي و 20كار حجمي است كه مي توان 

گف��ت بعضي از اين آثار مدت ها در آرش��یو بوده و كمتر 
ديده ش��ده اند و ما ش��رايطي را فراهم كرديم تا اين آثار 
ديده ش��وند. همزمان با برپايي اين نمايشگاه، مجموعه 
آثاري چون پوسترها كه امكان ارائه همزمان داشتند در 
مراكز اس��تاني ارائه شده اند. به گفته شجاعي طباطبايي، 
چهره هاي صاحب نام عرصه تجس��مي در اين نمايشگاه 
حض��ور دارند و آثاري از كاظم چلیپا، مصطفي گودرزي، 
غامعل��ي طاهري، نصیر قش��قايي، احم��د آقاقلي زاده، 

علي اصغر يوزباشي و... به نمايش گذاشته شده است. 

»فروغساراپينا«نمايانميشود
محس��ن حس��یني اعام كرد كه قصد دارد، نمايش 
»فروغ ساراپینا« را با تغییراتي در گروه بازيگري نمايش، 
بهار س��ال ۹7 در يكي از س��الن هاي خصوصي تئاتر به 

صحنه ببرد. 
محس��ن حس��یني، كارگردان و بازيگر تئاتر كه اين 
روزها در نماي��ش »هنر« به كارگردان��ي وحید رهباني 
در تماش��اخانه پالیز ب��ه ايفاي نقش مي پ��ردازد درباره 
فعالیت هاي مدنظر خود در زمینه بازيگري و كارگرداني 
تئاتر گفت: به همراه داريوش فرهنگ و امید روحاني در 
نمايش »هنر« به ايفاي نقش مي پردازيم. نمايش »هنر« 
اثر خوبي است و وحید رهباني نیز به عنوان كارگردان به 
خوبي ما را براي ايفاي نقش هدايت كرده است. همچنین 
معتقدم نمايشنامه »هنر« نوشته ياسمینا رضا اثر مفرح 
و در عین حال قابل تاملي اس��ت و مورد پس��ند و توجه 

مخاطب نیز هست. 
او كه پیش از اين در مقام كارگردان و بازيگر نمايش 
»فروغ ساراپینا« را در سالن ناظرزاده كرماني تماشاخانه 
ايرانش��هر به صحنه برده بود، ادام��ه داد: در كنار ايفاي 
نق��ش در نماي��ش »هنر« درحال رايزن��ي و گفت وگو با 
2سالن خصوصي تئاتر براي اجراي مجدد نمايش»فروغ 
س��اراپینا« هس��تم. اين نمايش را ب��ا تغییراتي در گروه 
بازيگري، بهار س��ال ۹7 در يكي از اين 2سالن خصوصي 

تئاتر به صحنه خواهم برد. 
حسیني يادآور ش��د: همچنان پیگیر اجراي نمايش 
»امیر ارس��ان« در مجموعه تئاتر ش��هر هستم اما اين 
نماي��ش نیازمند تهیه كننده و س��رمايه گذار اس��ت زيرا 
پروژه يي بسیار حجیم با 21بازيگر است. عضو هیات مديره 
انجمن كارگردانان خانه تئاتر اعام كرد كه روز 28بهمن 
از س��اعت 18ت��ا 21میزگردي ب��ا حض��ور نمايندگان 

بخش هاي دولتي و خصوصي تئاتر و يك كارشناس تئاتر 
درباره بررسي وضعیت تئاتر ايران برگزار مي شود. 

او افزود: اجراي اين میزگرد بر عهده من و به نوعي 
فرصتي است براي گفت وگوي جامعه تئاتري. متاسفانه 
اين گفت وگو در تئاتر ما ناديده گرفته ش��ده است به 
عنوان مثال جشنواره تئاتر فجر برگزار شد و از همان 
ابتدا پوستر جشنواره موضوع بحث اكثر خانواده تئاتر 
و تبديل به حاشیه يي پررنگ شد درحالي كه مشكل 
جش��نواره تئاتر فجر پوس��تر آن نب��ود بلكه خروجي 
اجراه��ا و برنامه ريزي هاي انجام ش��ده در جش��نواره 
مشكات اصلي بودند. حسیني در پايان تاكید كرد: در 
جشنواره شاهد حضور گروه هاي ارزان قیمت و سطح 
پايی��ن خارجي بوديم. ما در گفت وگو و البي هايي كه 
ب��ا گروه ها و كمپاني هاي تئاتر خارجي داريم، ضعیف 
هس��تیم زيرا اتاق فكرهاي ضعیف��ي هم داريم. وقتي 
گروه هاي خارجي به ويژه گروه هاي مطرح خارجي را 
به ايران دعوت مي كنیم بايد از آن مطالبه هم داشته 
باشیم تا گروه هاي ايراني نیز در كشورها و كمپاني هاي 

مربوطه حضور و اجرا داشته باشند.

نااميدياروپاوآسيااز
بورسوالاستريت

فايننشالتايمز:
بس��یاري از رسانه ها، 
اول  صفح��ه  در  دي��روز 
خود، گزارش��ي از سقوط 
اروپا  بورس هاي  شاخص 
و آس��یا منتش��ر كردند. 
فايننشال تايمز نیز در اين 
باره نوشت، پس از سقوط 
1600 واحدي ش��اخص  
اس��تريت در  وال  بورس 

پايان روز كاري دوشنبه، ارزش بورس هاي آسیايي و 
اروپايي هم روز سه شنبه به شدت كاهش يافت. طبق 
اين گزارش، سقوط شاخص  ها كه يك هفته پس از 
كاهش ارزش سهام در بازارهاي امريكايي رخ داده، 
در دو سال گذشته بي سابقه بوده است. اين التهاب 
در ب��ازار بورس در حال��ي رخ مي دهد كه امريكا از 
زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رشد اقتصادي 

چشمگیري را تجربه مي كند. 
برخي كارشناسان معتقدند كه افزايش نرخ رشد 
اقتصادي اياالت متحده در ماه هاي گذش��ته، انتظار 
سود سرمايه گذاران در بازارهاي امريكايي را افزايش 

داده است. 

نيويوركتايمز:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خ��ود، ب��ا 
از منطقه  انتشار عكسي 
س��ینا در مصر، گزارشي 
از پیم��ان پنهان��ي مصر 
منتش��ر  اس��رايیل،  و 
ك��رده اس��ت. طبق اين 
گ��زارش، وزير اطاعات 
هم��كاري  از  اس��رايیل 

امنیتي اطاعاتي س��طح باال میان قاهره و تل آويو 
خبر داد. به گفته يس��رايیل كاتس وزير اطاعات 
اس��رايیل، اين دو كشور، منافع مشترك و عمیقي 
ب��راي ممانعت از حضور داعش در س��ینا دارند و 
هم��كاري امنیت��ي اطاعاتي بااليي می��ان قاهره 
و تل آويو وج��ود دارد. به گفت��ه او كاما طبیعي 
اس��ت كه عملیات میداني براي حمله به داعش و 
ممانعت از اجراي تهديداتش وجود داش��ته باشد 
چراكه داعش قبا به ايات و نقب حمله كرده بود. 
پی��ش از اين روزنامه نیويورك تايمز گزارش داده 
بود، نیروي هوايي رژيم صهیونیس��تي به مصر در 
جنگ با داعش در ش��به جزيره سینا كمك كرده 
و در دو سال اخیر بیش از 100 هدف داعش را با 
موافقت قاهره بمباران كرده اس��ت. به گفته منابع 
امريكايي، حمات اسرايیل در پیروزي ارتش مصر 
بر داعش در سینا نقش داشته است. اما قاهره اين 

اخبار را تكذيب كرد. 

داون:
اي��ن  اول  صفح��ه 
روزنامه، به گزارش��ي از 
معماي زندان ذهبان در 
حومه جده منتشر كرده 
و از ب��روز تخلفات علیه 
حقوق بش��ر خب��ر داده 
است. طبق اين گزارش، 
در فاصله 20 كیلومتري 
حومه شهر ساحلي جده 

كه يكي از بزرگ ترين شهرهاي عربستان سعودي 
به ش��مار مي آيد، زن��دان »ذهبان« در روس��تايي 
كوچك و دورافتاده و مش��رف به ساحل قرار دارد. 
مس��ووالن س��عودي در اين زندان هزاران زنداني 
سیاس��ي و حقوقي و نیز متهمان مس��ائل مربوط 
به تروريسم و خش��ونت را حبس كرده اند. زندان 
ذهبان كه بیش از 10 س��ال پیش بنا ش��د، براي 
فعاالن سعودي و سازمان هاي حقوق بشر، معماي 
بزرگي اس��ت زيرا مسووالن سعودي به آنان اجازه 
ورود به زندان را نمي دهند و فقط دست اندركاران 
روزنامه ه��اي دولتي يا نويس��ندگان هوادار دولت 

سعودي اجازه بازديد از زندان را دارند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

جوايز»لومير«فرانسهبرندگانشراشناخت
فیلم »120 ضربان در دقیقه« به عنوان 
بهترين فیلم در جوايز لومیر 2018 فرانسه 
انتخاب شد و فیلم انیس وردا جايزه مستند 

را برد. 
به گزارش هالیوود ريپورتر، برنده بزرگ 
مراس��م اه��داي جوايز لومیر فرانس��ه فیلم 

»120 ضربان در دقیقه« بود كه جوايز بخش هاي مختلفي را كه در آنها نامزد شده 
بود، درو كرد. بهترين فیلم و بهترين كارگرداني براي رابین كمپیلو از جوايزي بود 

كه اين فیلم دريافت كرد. 
اين فیلم كه برنده جايزه بزرگ جشنواره فیلم كن بود همچنین جايزه بهترين 
بازيگر را براي ناهول پرز بیس��كايارت و جايزه بهتري��ن بازيگر جديد را براي آرنود 
واالويي دريافت كرد. اين فیلم موفق شد تا جايزه بهترين فیلمنامه اورجینال را نیز 
براي كمپیلو و فیلیپ مانگوت ببرد و جايزه بهترين موسیقي را نیز از آن خود كند. 
جايزه لومیر كه از س��وي انجمن مطبوعات خارجي فرانسه اهدا مي شود و همپاي 
گلدن گلوب است، فیلم »چهره ها مكان ها« ساخته انیس وردا را به عنوان برنده فیلم 
مستند خود انتخاب كرد. اين فیلم از نامزدهاي اسكار براي فیلم مستند نیز هست. 
در مراسم دوشنبه شب جین بالیبار جايزه بهترين بازيگر زن را براي فیلم »باربارا« 
ساخته متیو آمالريك دريافت كرد. اين فیلم موفق شد تا جايزه بهترين فیلمبرداري 
را نی��ز از آن خ��ود كند. التیتا دوش جايزه بهترين بازيگر زن جديد را براي تصوير 
كردن چهره يك زن جوان پاريسي در فیلم »به مونپارناس خوش آمديد« دريافت 
كرد. بنجامین رنر و پاتريك لمبرت با فیلم »روباه بزرگ بد و داس��تان هاي ديگر« 

جايزه بهترين انیمیشن را بردند. 
جاي��زه بهترين فیلم اول نیز به كريم موس��ايويي براي »ت��ا پرندگان برگردند« 
رسید. »ناامید شده« ساخته فیلیپ فن لو نیز جايزه بهترين فیلم فرانسوي را از آن 
خود كرد. در اين مراسم همچنین از مونیكا بلوچي و ژان پل بلموندو بازيگر بزرگ 
فرانسوي با اهداي جوايز افتخاري تجلیل شد و حضار دقايقي ايستاده به تشويق اين 

چهره فراموش نشدني سینماي فرانسه پرداختند. 

»برق«آرامگاهكوروشراميگيرد
يك فعال گردشگري در منطقه پاسارگاد 
با انتقاد از سوءمديريت در اين میراث جهاني 
گفت: آسفالت زيستگاه خرس هاي قهوه يي و 
پلن��گ ايراني و نصب تیرهاي برق در حريم 
آرامگاه ك��وروش، اقدامات فله يي مخالف با 
خاستگاه گردشگري است. امیر میري درباره 

حواشي اخیر پاسارگاد به ايس��نا گفت: چندي پیش زيستگاه خرس هاي قهوه يي 
و پلنگ ايراني در پاس��ارگاد را آس��فالت و جاده يي كه براي هزاران س��ال اس��ت و 
خرس��ي نام داشت را به جاده س��وباتان )منطقه يي كه آب پس از جاري شدن فرو 
مي رود و س��پس در پايین دست دوباره جاري مي ش��ود( تبديل كردند. اين عمل 
براي كم كردن حساس��یت فعاالن محیط زيستي است. او سپس به نصب تیرهاي 
چراغ برق پش��ت آرامگاه كوروش اشاره كرد و افزود: يكي از جاذبه هاي گردشگري 
شهرستان پاسارگاد، »گردشگري كیهاني« و »اختر گردشگري« است كه متاسفانه 
نصب تیر چراغ ب��رق به فاصله 100متري آرامگاه كوروش به بهانه عمران و آبادي 
روس��تاي »ابوالوردي« جز آلودگي ن��وري منظر آرامگاه را نیز تخريب مي كند. اين 
فعال بوم گردي در پاس��ارگاد )نخستین ش��هر گردشگري نجومي ايران( بیان كرد: 
به نظر مي رس��د، مديريت شهرستان پاس��ارگاد كمر همت به نابودي ظرفیت هاي 

گردشگري اين منطقه بسته است. 
میري س��پس گفت: در شهرس��تاني كه اگر قصد ساخت يك چشمه سرويس 
بهداش��تي را داش��ته باش��یم، بايد اس��تانداردهاي جهاني را رعايت كنیم، فله يي 
كارهاي نادرست و مخالف با خاستگاه گردشگر انجام مي شود.  اي كاش مديران ياد 
مي گرفتند دست كم براي تكمیل رزومه خود كاري انجام ندهند چون اين هم براي 
خود كاري است. نصب تیرهاي برق در »عرصه« اثر جهاني پاسارگاد بنا به اظهارات 
فعاالن میراث فرهنگي و به اس��تناد تصاويري كه انتشار داده اند از اوايل بهمن ماه 
آغاز ش��ده است، محوطه يي كه آرامگاه كوروش، كاخ دروازه، پل، كاخ بار عام، كاخ 
اختصاصي، دو كوشك، آب نماهاي باغ شاهي، آرامگاه كمبوجیه، استحكامات دفاعي 

تل تخت، كاروانسراي مظفري و تنگه باغي را در خود جاي داده است.

تاريخنگاري

تالش هاي ناكام بختيار 
در حال��ي ك��ه 6 روز از ورود امام خمیني )ره( به 
تهران مي گذشت، دولت بختیار همچنان امور كشور 
را در دس��ت داش��ت و در تاش براي مذاكره با امام 
و انقابیون، براي اس��تمرار دولتش بود. روز هجدهم 
بهمن، وزارت امور خارجه امريكا به صورت رس��مي 
اعام كرد: اين كش��ور همچنان دولت شاپور بختیار 
را به رس��میت مي شناس��د. در همی��ن روز هادينگ 
كارت��ر س��خنگوي وزارت امور خارج��ه امريكا اعام 
ك��رد كه ژنرال هايزر كه براي ترغیب ارتش ايران به 
حمايت از ش��اپور بختیار به تهران رفته بود، از ايران 
خارج ش��ده است. اما در عین حال با توجه به فضاي 
انقابي كش��ور، مهندس مهدي بازرگان در ديدار با 
شاپور بختیار نخس��ت وزير و ارتشبد عباس قره باغي 
ريیس س��تاد ارتش پهلوي تاش كرد ت��ا آنها را به 

كناره گیري تشويق كند. 
در ش��رايطي كه ادامه دولت بختیار يا سقوط آن، 
ارتباطي با بازگش��ت ش��اه به ايران نداش��ت و به هر 
حال، پايان س��لطنت محمدرضا پهلوي امري مسلم 
ب��ود، او در گفت وگويي با مطبوعات اروپايي، خود را 

پادشاه قانوني و فرمانده كل قواي ايران نامید!

در همی��ن روز انورس��ادات ريیس جمهوري مصر 
پیش��نهاد كرد كه جنگنده ه��اي اف 1۴ كه از طرف 
امري��كا به ايران تحويل داده ش��ده اس��ت، به مصر 
منتقل ش��ود. از س��وي ديگر تعداد زيادي از افسران 
بازنشسته و اخراجي از ارتش، وفاداري خود را نسبت 

به امام خمیني)ره( ابراز كردند. 
ب��ه هر ح��ال دولت بختیار س��قوط ك��رد و او به 

فرانس��ه رفت. زنداني سابق زندان هاي پهلوي و عضو 
بركنارش��ده جبهه ملي، پنج سال بعد در خاطراتش 
از ديدارش با شاه براي پذيرش نخست وزيري نوشت: 
»ش��اه پرسید چند وقت است شما را نديده ام؟ پاسخ 
دادم 25 س��ال اس��ت اعلیحضرت. اي��ن تاريخ بايد 
قاعدتا در خاطرتان باش��د.« كنايه بختیار به كودتاي 

28 مرداد سال 32 شاه علیه مصدق بود.
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