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 امري�كا به  صورت مكرر توافق هس�ته اي را نقض 
مي كن�د؛ مهر| عل��ي الريجاني، رييس مجلس ش��وراي 
اس��امي در ديدار با آرا بابلويان، رييس پارلمان ارمنستان 
با بيان اينكه توافق هسته يي به صورت مكرر توسط امريكا 
نقض مي ش��ود، گفت: كش��ورهاي 1+5 مخال��ف اقدامات 
امريكا هستند. وي به مذاكرات دو ساله هسته يي كشورمان 
اش��اره كرد و گفت: اخيرا امريكا به صورت مكرر توافقنامه 
هس��ته يي را نقض مي كند هر چند ساير كشورهاي 5+1 
مخالف اقدامات امريكا هستند اما اين رفتار امريكاييان براي 
جهان مشكل س��از خواهد ش��د. الريجاني افزود: استدالل 
امريكايي��ان اين اس��ت كه توافق هس��ته يي با روش قبلي 
ب��وده و تعهدي براي دولت جديد به وجود نمي آورد با اين 
استدالل كودكانه حتي قوانين اقتصادي هم نمي تواند بين 

كشورها شكل بگيرد. 
 تاكي�د انگليس و آلمان بر ادامه پايبندي ش�ان به 
توافق هسته اي؛ ايس�نا| يك سخنگوي دولت انگليس 
روز گذش��ته با انتش��ار بيانيه يي اعام كرد ك��ه ترزا مي، 
 نخست وزير اين كشور و آنگا مركل، صدر اعظم آلمان يك 
گفت وگوي تلفني با هم داش��ته و در اين تماس سران دو 
كشور توافق كردند كه به برنامه جامع اقدام مشترك پايبند 
بمانند. اين س��خنگو افزود: هم ترزا مي  و هم آنگا مركل 
كاما به توافق هسته يي پايبند هستند. وي بيان كرد: سران 
دو كش��ور همچنين بر سر اين مساله به توافق رسيدند كه 
جامعه بين المللي براي مقابله با فعاليت هاي منطقه يي ايران 
بايد كماكان متحد باش��د و به بررسي راه هاي پرداختن به 

نگراني ها درباره برنامه موشكي بالستيك ايران بپردازد. 
 تقديم رونوشت استوارنامه سفيران جديد فنالند، 
س�ريالنكا و فيليپين به ظريف؛ خبرآنالين| سفيران 
جديد فناند، سريانكا و فيليپين در تهران بعدازظهر روز 
يك شنبه با محمدجواد ظريف ديدار و رونوشت استوارنامه 
خود را تقديم وزير امور خارجه كشورمان كردند. براساس 
اي��ن گزارش س��فيران جديد اين كش��ورها در ديدارهاي 
جداگانه رونوشت اس��توارنامه خود را به وزير امور خارجه 

كشورمان تقديم كردند.
 مي توان رايزني درباره پسابرجام را آغاز كرد؛ ايرنا| 
ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه فرانسه پس از سخنراني 
روز جمع��ه دونالد ترامپ رييس جمه��ور امريكا كه در آن 
گف��ت پايبندي ايران به توافق هس��ته يي را تاييد نخواهد 
ك��رد در گفت وگو با خبرگزاري فرانس��ه، اظهار كرد: ما به 
طور جدي اميدواريم كنگره كه اكنون مسوول از بين رفتن 
احتمالي توافق هسته يي است، آن را نابود نكند. وي با بيان 
اينكه مي توان رايزني درباره دوران پس��ا برجام را آغاز كرد 
از كنگره امريكا خواست تا توافق هسته يي با ايران را حفظ 

كند. 
 ترامپ جرات نكرد س�پاه را در ليست تروريستي 
قرار دهد؛ ايلنا| حميد بعيدي نژاد، س��فير كشورمان در 
لندن در پيام توييتري تاكيد كرد: ترامپ اعترافات مهمي 
كرد. اينكه ايران موثرترين بازيگر منطقه است. عضو پيشين 
تيم مذاكره كننده هسته يي كشورمان در اين پيام نوشت: 
ترامپ اعترافات مهمي كرد: ايران موثرترين بازيگر منطقه 
است، آخرش هم نتوانست برجام را لغو كند و جرات نكرد 

سپاه را در ليست تروريستي قرار دهد. 
 دي�دار عارف ب�ا خاتمي درب�اره انتخاب�ات ۱۴۰۰ 
تكذيب ش�د؛ ايس�نا| روابط عمومي دفت��ر محمدرضا 
ع��ارف خبر مربوط به ديدار خصوصي رييس فراكس��يون 
اميد ب��ا حجت االسام والمس��لمين س��يدمحمد خاتمي 
درباره انتخابات رياست جمهوري 1۴۰۰ را تكذيب كرد. در 
بخش هايي از اين پيام آمده اس��ت:» به باور دكتر عارف در 
مقطع فعلي اولويت همه ازجمله فعاالن سياسي و رسانه يي 
بايد اهتمام به حل مش��كات كش��ور و مردم و حمايت از 
دولت محترم براي عملياتي كردن برنامه هاي خود باش��د 
و طرح مسائلي همچون انتخابات رياست جمهوري 1۴۰۰ 
انحراف از مسائل اصلي كشور است. ضمن تكذيب اين خبر 
و نقل قول هاي صورت گرفته در آن مجددا از رس��انه هاي 
محترم درخواست مي شود، اخبار مربوط به دكتر محمدرضا 

عارف را صرفا از طريق دفتر ايشان دنبال كنند.«
 خليج فارس يك ارزش ملي است؛ انتخاب| محسن 
رضايي در ديدار با ميكاييل كلور برشتولد، سفير آلمان در 
ايران با اش��اره به اظهارات ض��د ايراني دونالد ترامپ گفت: 
مواضع ترامپ به يك مشكل جهاني تبديل شده كه قطعا 
 ب��راي اروپا نيز دردس��ر ايجاد مي كند. وي ب��ا بيان اينكه

خليج فارس يك ارزش ملي اس��ت، افزود: ما عاقبت خوبي 
براي آقاي ترامپ نمي بينيم، اينكه به يك توافق بين المللي 
پشت پا بزند، رفتاري زشت است و نوعي اهانت و تمسخر 
ساير كشورها به ويژه 5 كشور ديگر طرف مذاكره ايران به 
حساب مي آيد. آقاي ترامپ با اين اظهارات سرنوشت خوبي 

نخواهد داشت. 
 مهدي جهانگيري همچنان بازداشت است؛تسنيم| 
رييس كل دادگس��تري اس��تان كرم��ان مي گويد مهدي 
جهانگيري برادر معاون اول رييس جمهور كه چندي پيش 
به خاطر مسائل مالي بازداشت شده، همچنان در بازداشت 
به س��ر مي برد و هنوز آزاد يا وثيقه يي براي وي صادر نشده 
اس��ت. يداهلل موحد در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه مهدي 
جهانگيري همچنان در بازداش��ت است يا براي وي وثيقه 
صادر ش��ده، اظهار كرد: متهم همچنان در بازداشت به سر 
مي برد و وثيقه يي صادر نشده است. رييس كل دادگستري 
اس��تان كرمان اضافه ك��رد: پرونده در ح��ال طي مراحل 

تحقيقات و مستندسازي مدارك است. 
 اح�داث بيمارس�تان صحراي�ي ب�راي كمك به 
آوارگان ميانم�ار توس�ط س�پاه؛ مهر| ريي��س اداره 
بهداش��ت و درمان ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: سپاه 
براي كمك به وضعيت بهداشتي و درماني آوارگان ميانمار، 
جمعيت هال احمر كش��ورمان را در احداث بيمارستان 
صحراي��ي ياري مي دهد. س��ردار حس��ن عراق��ي زاده در 
س��ومين همايش داروس��ازي نظامي و شرايط اضطراري 
درب��اره وضعيت آوارگان ميانمار، اظهار كرد: در يك ماهه 
اخير سازمان هاي بين المللي مانند WHO و هال احمر 
اقدامات��ي انجام دادند كه مي توان به برپايي چادرهايي در 
قالب اردوگاه براي اس��كان آوارگان اشاره كرد ولي باز هم 
به لحاظ امكانات اوليه بهداشتي در تنگنا قرار دارند. سردار 
عراقي زاده ادام��ه داد: ۶۰ تا ۷۰درصد اين آوارگان زنان و 
كودكان هستند و ۶۰درصد اين خانم ها هم باردار هستند 
و عاوه بر اين بيماري هاي تنفس��ي و س��وءتغذيه نيز در 

ميان آوارگان ميانمار، بسيار شايع است. 
 رونمايي از توپ ۱55 ميلي متري چرخدار عاشورا 
؛ خبرآنالي�ن| توپ 155 ميلي متري چرخدار عاش��ورا با 
حضور امير سرلشكر سيدعبدالرحيم موسوي فرمانده كل 
ارتش در مركز فرماندهي توليد، بهينه س��ازي و نوس��ازي 
شهيد زرهرن نيروي زميني ارتش رونمايي شد. توپ 155 
ميلي متري چرخدار عاش��ورا، س��اح كاليبر بزرگي است 
كه روي شاس��ي خودروهاي سنگين نصب شده و قابليت 
اجراي تير منحني و قائم براي انهدام مواضع و استحكامات، 
تجمع نفرات، خودروهاي س��بك و سنگين و خنثي سازي 
آتش دش��من را دارد. اين س��اح با قابليت تحرك پذيري 
در محيط هاي عملياتي، قادر اس��ت با انجام ماموريت هاي 

شليك، بافاصله مواضع استقرار خود را ترك كند. 
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تكذيب ادعاي جديد كردهاي عراق مبني بر بسته شدن مرزهاي زميني ايران 

فرمانده سپاه قدس به كردستان عراق رفت
رهبران اقليم كردستان درخواست بغداد براي لغو نتايج همه  پرسي را نپذيرفتند

درحال��ي كه رهب��ران احزاب اصل��ي در اقليم 
كردس��تان در پايان نشس��ت روز گذش��ته خود، 
درخواس��ت دول��ت مركزي عراق ب��راي لغو نتايج 
همه پرسي را رد كردند، رسانه هاي كردي به نقل از 
مسووالن خود مي گويند كه ايران مرزهاي زميني 

خود را نيز بسته است.
همه پرسي جدايي اقليم كردستان كه بسياري از 
كشورهاي جهان نسبت به آن رويكردي خوشبينانه 
نداشتند درحالي برگزار شد كه همسايگان و دولت 
مرك��زي عراق آن را كاري غيرقانوني اعام كردند. 
مس��عود بارزاني، رييس اقليم كردستان كه چنين 
تحركات��ي را در پي امتياز گرفت��ن از دولت عراق 

انجام داده بود، مي خواهد پاي ميز مذاكره بنشيند. 
هر چند اين امر چيزي از نگاه كشورهاي همسايه 
مانند تركيه و ايران نمي كاهد. ايران، عراق و تركيه 
همگي با اين همه پرس��ي كه خاف قانون اساسي 
عراق اس��ت، مخالفت كرده و نتيجه آن را غيرقابل 
قبول خوانده اند. حال پس از گذشت حدود 2۰روز 
مقام��ات عراقي ادع��ا كرده اند كه اي��ران عاوه بر 
مرزهاي هوايي خ��ود مرزهاي زميني اش را نيز رو 

به آنها بسته است. 
س��يروان محمد، رييس اتاق بازرگاني و صنايع 
س��ليمانيه گفت كه اي��ران مرزهاي زميني خود را 
به روي اقليم كردس��تان عراق از صبح روز گذشته 

بسته است. اين مقام مس��وول در كردستان عراق 
اف��زود، تماس ه��ا بين اربيل و ته��ران درخصوص 

بسته  شدن اين مرزها در جريان است.
موضوع��ي كه اي��ران قوي��ا آن را تكذيب كرد. 
چندي پيش كيوان خس��روي، سخنگوي شوراي 
عال��ي امني��ت ملي با اش��اره به برگزاري جلس��ه 
فوق العاده اين ش��ورا كه براي بررس��ي درخواست 
دول��ت مركزي عراق درخصوص انس��داد مرزهاي 
كشورمان با اقليم كردستان برگزار شد، اظهار كرد: 
با توجه به موثر واقع نش��دن تاش هاي سياس��ي 
خيرخواهانه كش��ورمان و اصرار مس��ووالن اقليم 
كردس��تان براي برگزاري رفراندوم در اين منطقه 
با درخواس��ت دولت مركزي عراق مرزهاي هوايي 
ايران روي پروازهايي كه مبدا آن اقليم كردس��تان 

است، مسدود شد.
وي افزود: براساس اين تصميم كليه پروازهاي 
اي��ران به مقصد فرودگاه هاي اقليم كردس��تان نيز 
متوقف ش��ده اس��ت. خسروي خاطرنش��ان كرده 
ب��ود: تصميم هاي عجوالنه برخي مس��ووالن اقليم 
كردس��تان ضمن محدود كردن ق��درت بازيگري 
و گفت وگوي س��ازنده كرده��ا در حاكميت عراق، 
امني��ت مردم كرد، كش��ور ع��راق و منطق��ه را با 

چالش هاي جدي مواجه خواهد كرد. 
در پي انتش��ار خبر بسته شدن مرزهاي زميني  
ايران با كردس��تان عراق توسط ش��بكه الميادين، 
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان اعام كرد 
هيچ گونه تحول جدي��دي در حوزه مرزي ايران با 
منطقه اقليم كردستان صورت نگرفته است. بهرام 
قاسمي در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به سوالي در 
ارتباط با اخبار منتشر ش��ده مبني بر اينكه ايران 

مرز زميني خود با منطقه اقليم كردستان را بسته 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: همانطور كه پيش از اين 
اع��ام كرده ايم ما م��رز هوايي خ��ود را بر منطقه 
اقليم كردس��تان به درخواست دولت مركزي عراق 
مسدود كرده ايم و تا آنجا كه اطاع دارم هيچ گونه 

اتفاق جديدي در اين زمينه رخ نداده است.
 

 سفر سردار سليماني براي همه پرسي 
كردستان است

پس از اعام خبر بس��ته ش��دن مرزها توس��ط 
كرده��اي عراق، يك پايگاه خبري مدعي ش��د كه 
فرمانده س��پاه قدس ايران براي گفت وگو در مورد 
بحران همه پرس��ي وارد اقليم كردستان عراق شد. 
پايگاه خبري سويس اينفو به نقل از يك منبع كرد 
مدعي شد كه سردار قاسم سليماني، فرمانده سپاه 
قدس ايران براي گفت وگو در مورد بحران به وجود 
آم��ده ميان مقامات كرد و دولت مركزي عراق بعد 
از اجراي همه پرسي استقال وارد كردستان عراق 

شده است.
در همين راس��تا يك عضو كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس با اش��اره به سفر 
س��ردار س��ليماني به اقلي��م كردس��تان از انجام 
ماقات هايي توس��ط اين مقام ايراني با مس��ووالن 
ع��راق در مورد موضوع همه پرس��ي اس��تقال در 
اقليم كردس��تان در جريان اين س��فر خبر داد. به 
گزارش ايلنا، عليرضا رحيمي گفت: اين سفر يكي 
از س��فرهاي معمول است كه در راستاي مناسبات 
دو جانبه ايران و عراق انجام مي ش��ود. وي افزود: 
در گذشته هم سردار سليماني سفرهايي به منطقه 
اقليم كردس��تان و عراق داشته و اين سفر هم در 

راستاي رايزني هاي قبلي است. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس خاطرنش��ان كرد: مقام��ات مختلف ايراني 
در پ��ي برگزاري همه پرس��ي اس��تقال در اقليم 
كردس��تان مذاكرات��ي با مس��ووالن دول��ت عراق 
داشتند و به نظر مي رسد اين سفر هم در راستاي 
همين ماقات ها و با محوريت موضوع همه پرس��ي 

انجام خواهد شد.

  27 درصد بودجه عراق كجا مي رود؟
بازتاب ها و تبعات همه پرس��ي استقال كردستان 
عراق 25سپتامبر)س��وم مهر ماه امس��ال( در شمال 
عراق حرف هاي بس��ياري داش��ت كه آن را فرمانده 
س��پاه كردستان با تس��نيم در ميان گذاشت. سردار 
محمدحسين رجبي با بيان اينكه ظرفيت هر منطقه 
نس��بت به همان محيط تفاوت دارد و ظرفيت مردم 
كردس��تان ظرفيت بااليي است، افزود: آمار مشاركت 
مردم سنندج در رفراندوم جمهوري اسامي را در نظر 
بگيريد كه با توجه به شرايط آن زمان آمار بسيار قابل 
توجهي است و طبعا در شهرهاي ديگر كردستان هم 
همين  طور بوده اما در مركز استان بيشتر بوده است.

وي افزود: وقتي اين را كالبدش��كافي و زيرپوستي 
نگاه مي كنيم با توجه به نرخ 8۰درصدي سواد و حجم 
ارتباطاتي كه در استان هست كه 5۰۰ روستاي اينجا 
اينترنت پرسرعت دارند و از ظرفيت اطاعات ديگران 
اس��تفاده مي كنند، يك درصدي از مردم خوشحالي 
كردن��د و در مقابل هم نمونه يي از ظرفيت مديريتي 
ب��االي نظام در عي��ن اقتدار و توانمن��دي به نمايش 
درآمد. فرمانده سپاه كردس��تان افزود: اگر به مناطق 
كردي عراق برويد، توسعه نيافتگي موج مي زند. مردمي 
ك��ه به اقليم كردس��تان تردد دارن��د، خيلي واقع بين 
هستند. كساني كه االن ناراضي هستند و مي خواهند 
از دول��ت مركزي عراق جدا ش��وند، بگويند 2۷درصد 
بودجه را كه تا االن از دولت مركزي مي گرفتند، چه كار 
مي كردند و اين 2۷درصد بودجه عراق به كجا مي رود؟ 
بيايند و بگويند درآمدهاي بس��يار كان معابر رسمي 
مرزي را كه به دولت عراق نمي دادند، چه كار كرده اند؟

وي گف��ت: م��ردم فهيم ما و جمعيت��ي كه درك 
عميقي نس��بت به اي��ن تحوالت دارن��د، مي دانند كه 
محروميت مردم كردس��تان عراق چيزي نيس��ت كه 
با يك رفراندوم عوض ش��ود. اگر كس��ي باور نمي كند 
به آنجا برود و از نزديك ببيند چه خبر اس��ت. سردار 
رجبي افزود: مال اندوزي مسووالن و عشيره هاي مورد 
نظر ك��ه اين كار)برگزاري همه پرس��ي( را كردند بايد 
برويد ببينيد كه در دنيا جزو افراد ثروتمند هس��تند. 
كساني كه تا چند سال قبل در همين كوه ها بودند، اين 
سرمايه را از كجا آورده اند؟ اينها را خود مردم مي دانند.

رييس س��ازمان انرژي اتمي هش��دار داد كه اگر 
برجام به هم بخورد، اجراي پروتكل الحاقي را متوقف 
مي كنيم زيرا اكنون به طور داوطلبانه در حال اجراي 
آن هس��تيم و هن��وز ب��ه تصويب مجلس نرس��يده 
اس��ت. علي اكبر صالحي در گفت وگو با خبرگزاري 
صداوس��يما با رد مطالبه ناحق و غيرقانوني ترامپ 
درخصوص بازرسي از مراكز نظامي كشورمان گفت: 
ما به موافقتنامه پادمان و پروتكل الحاقي متعهديم، 
البت��ه تا زماني ك��ه برجام پابرجا باش��د چون اين 
پروتكل هنوز به تصويب مجلس نرس��يده اس��ت و 
آن را داوطلبانه اجرا مي كنيم. معاون رييس جمهور 
تاكي��د كرد: ما به موارد بازرس��ي مندرج در برجام 
ني��ز متعهدي��م و در اين چارچوب ب��ه تعهدات مان 
عم��ل مي كنيم اما خارج از اي��ن چارچوب قطعا به 
هر خواس��ته ديگ��ري عمل نخواهيم ك��رد و از آن 
تمكي��ن نمي كني��م همچنان كه تاكن��ون اين گونه 

عمل كرده ايم. 
رييس س��ازمان ان��رژي اتمي همچني��ن درباره 
بس��ته ش��دن پرون��ده بازرس��ي از مراك��ز نظامي 
كش��ورمان پ��س از بازديد آمانو از س��ايت پارچين 
گفت: از ابتدا س��ه بار از اين س��ايت نظامي بازديد 
شده است؛ دو بار در اوايل و يك بار هم همين اواخر 
كه پرونده بسته شد و آخرش ديدند كه تمام ادعاها 
و اتهامات مطرح نابجا بود. وي بار ديگر تاكيد كرد: 
فقط در چارچوب مواردي مانند پروتكل الحاقي كه 
متعهد هس��تيم عمل مي كنيم آن هم تا زماني كه 
برجام هست چون اگر قرار باشد برجام به هم بخورد 
اجراي اين پروتكل نيز قطعا متوقف مي شود زيرا با 

توقف برجام، اجراي آن بي معنا خواهد بود.
در  بازرس��ي ها  درخص��وص  اف��زود:  صالح��ي 
چارچ��وب موافقتنامه پادمان مانن��د ديگر اعضاي 
آژان��س بين المللي انرژي اتم��ي و نيز در چارچوب 
تعهدات برجام متعهديم البته تا زماني كه اين توافق 
پابرجاست. رييس سازمان انرژي اتمي همچنين با 
اش��اره به س��فر اخيرش به ايتاليا و انگليس گفت: 
در ديدار با مقامات اين كش��ورها گفتم شايد آقايان 

عاقه مندن��د كه م��ا را آش��فته و تحريك كنند كه 
تصميمات مطابق ميل شان بگيريم اما يقين بدانند 
ك��ه تصميمات ما براس��اس احساس��ات و عواطف 
نيس��ت بلك��ه براس��اس هدفمن��دي، هوش��ياري، 

عقانيت و حكمت و مصلحت است. 

 مردم امريكا از داشتن چنين رييس جمهوري 
شرمنده اند 

مع��اون رييس جمه��ور در ادامه س��خنان خود 
همچني��ن با تقبيح س��خنان اخي��ر رييس جمهور 
امري��كا علي��ه كش��ورمان تصريح كرد: س��خنان او 
ناپس��ند و ركي��ك بود و بس��يار زش��ت اس��ت كه 
رييس جمهور كشوري ديدگاه هايش را در اين قالب 
بيان كند. صالحي افزود: واقعا مردم امريكا از داشتن 
چنين رييس جمهوري ش��رمنده اند كه نتوانست در 
ش��أن رييس جمهور موضوعات را مطرح كند و هر 
چند موضوعات اختافي باشد بيان رييس جمهور و 
رييس كشور اقتضا مي كند كه در چارچوب نزاكت 
باش��د؛ جاي تاسف اس��ت كه رييس جمهور امريكا 

اين گونه سخن گفت. 
وي در عي��ن ح��ال گف��ت: البته از بع��د ديگر 
جاي خوش��حالي دارد كه اين ش��خصيت متاسفانه 
از جهات مختلف فاقد اطاعات الزم اس��ت و حتي 
جغرافياي جهان را به درستي نمي شناسد همچنان 
كه هنوز نمي داند خليج فارس با هزاران سال سابقه 

خليج فارس است.
صالحي اف��زود: اتحاديه اروپ��ا يكپارچه از ايران 
حماي��ت و از امريكا انتقاد كردن��د؛ البته بايد صبر 
كنيم و ببينيم كه سير تحوالت به چه صورت است 

اما اين نشان از حقانيت ايران دارد. 
وي اف��زود: آن��ان ب��راي غلب��ه بر اي��ن چالش، 
تهمت هاي گوناگوني مي زنند تا بر ما فشار وارد كنند 
از ادعاي حمايت از تروريسم تا نبودن دموكراسي و 
آزادي، استفاده از ساح هاي كشتار جمعي و تاش 
براي دس��تيابي به اين تس��ليحات؛ اي��ن اتهامات را 
وارد مي كنن��د ت��ا در اين چالش اصلي ب��ر ما غلبه 

كنند. صالحي اضافه كرد: رويكرد و نگاه سياسي ما، 
پارادايم جديدي را در عرصه بين المللي ايجاد كرده 
است و آنان به چنين پارادايمي حساسند و نمي دانند 
عاقبت اين مس��اله چه خواهد ش��د. صالحي تصريح 
 كرد: رييس جمهور امريكا معتقد اس��ت ايران پس از
 1۰ س��ال مبس��وط ي��د خواهد بود ك��ه هر كاري 
مي خواهد بكند. البته اين تحليل از ديدگان معيوب 
و توهم گراي ذاتي آنان اس��ت و حال آنكه كافر همه 
را ب��ه كيش خود پندارد؛ خودش��ان در هيروش��يما 
و ناكازاك��ي مرتكب گناهان بزرگ ش��دند و اكنون 

ديگران را متهم مي كنند. 

 هيچ فعاليتي متوقف نشده است 
رييس س��ازمان انرژي اتمي ب��ا بيان اينكه آنان 
نمي توانن��د درك كنند كه اگر جمهوري اس��امي 
ايران تاكنون توفيقاتي داش��ته ناشي از پيام حقش 
بوده، تصري��ح كرد: اين درحالي اس��ت كه ما مثل 
ديگران در اي��ن مناطق دالر هزينه نمي كنيم، مگر 
ما چقدر سرمايه داريم؟ ديگران سعي كردند دل ها 
را با دالر بخرند اما دالر ها كه تمام مي شود پيوندها 
از بي��ن مي رود اما دل هايي كه با عش��ق خريداري 
مي ش��ود وفادار مي مان��د. آنان، اي��ن را نمي توانند 

بفهمند.
معاون رييس جمهور گفت: ب��ه اين اعتبار آقاي 
ترام��پ وارد بحث برجام ش��ده اس��ت و اين را به 
عن��وان بهانه يي ق��رار داده و با اي��ن ادعا كه برجام 
مناف��ع امريكا را تامين نكرده، مذاكره مجدد، ايجاد 
تغيير يا لغو كامل آن را خواستار است. وي با تاكيد 
ب��ر اينكه برجام قابل مذاكره مجدد نيس��ت، افزود: 
آقاي ترامپ با به كار ب��ردن تعبير »غروب آفتاب« 
در برج��ام مي گويد جمهوري اس��امي ايران پس 
از 1۰ س��ال ش��رايط برايش هموار اس��ت تا برنامه 
هس��ته يي را در ابع��اد مختلف توس��عه دهد و اين 
را سبب مش��روعيت دادن به فعاليت هاي هسته يي 

كشورمان مي داند. 
صالح��ي همچني��ن با اش��اره ب��ه دي��دار اخير 

گف��ت:  اراك  رآكت��ور  از  رس��انه ها  نماين��دگان 
خبرن��گاران در اين بازديد ديدن��د كه جايي كه به 
صورت فتوش��اپ طراحي و وانم��ود كرده بودند كه 
سيمان ريخته شده است واقعيت ندارد. مردم نيز به 
صحبت هاي��ي كه نفعي ندارد و ايجاد يأس مي كند، 
توج��ه نكنن��د. وي اب��راز اطمينان ك��رد كه هيچ 
فعاليتي متوقف نش��ده است، البته محدوديت هايي 
را پذيرفته ايم اما محدوديت هايي نيست كه ما را در 
حوزه هاي اصلي فناوري متوقف كند. مانند پذيرش 

محدوديت در توليد فلز اورانيوم يا فلز پلوتونيوم، در 
حالي كه اصا پلوتونيوم نداريم كه بخواهيم فلزش 
را توليد كنيم. وي افزود: البته همين محدوديت ها 
را هم براي مدتي پذيرفته ايم و پس از آن مي توانيم 
فلز اورانيوم و پلوتونيوم نيز بس��ازيم. در آينده براي 
برخي س��وخت هاي م��درن اگر نياز ب��ه توليد فلز 
اورانيوم باش��د، زمان محدوديت كه به پايان برسد 
مي سازيم همچنان كه يك بار ساخته ايم و مي دانيم 

چگونه بسازيم اما اكنون گفتيم نمي سازيم. 

 Mon. October  16. 2017  945   دو شنبه         24   مهر 1396     25   محرم 1439  شماره  
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

وزير ام��ور خارجه ايران با بيان اينكه 
برجام هنوز يك پيروزي ديپلماسي است، 
گفت: هيچ كس از اين پ��س در مذاكرات 
بلندم��دت به دول��ت امريكا اعتم��اد نخواهد 
كرد. به گزارش ايس��نا، محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران 
در گفت وگ��و با س��ي بي اس نيوز كه حدود دو س��ال براي حصول 
توافق هسته يي تاش كرد، تاكيد دارد كه اين توافق همچنان يك 
پيروزي ديپلماس��ي به شمار مي آيد چراكه تمام طرف هاي توافق 
غير از امريكا به طور قوي پاي توافق ايستاده اند. ظريف با بيان اينكه 
تصمي��م رييس جمهور امريكا براي تاييد نكردن توافق هس��ته يي 
اعتبار امريكا در عرصه بين الملل را تضعيف مي كند، تصريح كرد: 
هيچ كس ديگري از اين پس در مذاكرات بلندمدت به امريكا اعتماد 
نخواهد كرد زيرا طول هر تعهدي، مدت هر تعهدي از االن به بعد با 
هر دولتي در امريكا يادآور دوران اين رييس جمهور)دونالد ترامپ( 
خواهد بود. وزير امور خارجه كش��ورمان همچنين در پاسخ به اين 
س��وال كه تغيير موضع دولت امريكا در قبال توافق هسته يي چه 
تاثيري بر توافقات اخير دولت ايران با شركت بويينگ براي خريد 
هواپيما خواهد داش��ت، گفت تا آنجا كه در جريان است، ايران با 
شركت هاي امريكايي سر جدال ندارد. ظريف درباره اينكه آيا امكان 
ايج��اد روابط بهتر با دولت فعلي امريكا وجود دارد، گفت: معتقدم 
دولت ترامپ، چشم هايش را به واقعيت هاي منطقه بسته است. ما 
معتقدي��م براي امريكا و دولت ترامپ مهم اس��ت كه اين اختال 

شناختي خود درباره منطقه ما را تصحيح كند. 

از اين پس هيچ  كس به دولت 
امريكا اعتماد نمي كند 

والديمي��ر پوتي��ن رييس جمه��وري 
روس��يه در صد و سي و هفتمين نشست 
بين المجالس در شهر سن پترزبورگ گفت: 
توافق تهران، مسكو و آنكارا براي ايجاد مناطق 
امن در س��وريه، حمايت بسياري از كشورهاي جهان را جلب كرده 
اس��ت. به گزارش ايرنا، نشست بين المجالس با شركت هيات هاي 
پارلمان��ي 1۷۰كش��ور ازجمله هي��ات ايراني به سرپرس��تي علي 
الريجاني، رييس مجلس و حضور مهدي س��نايي، سفير جمهوري 
اس��امي برگزار ش��د. پوتين در اين نشس��ت درباره تصميم ايجاد 
مناطق امن در شش��مين نشست س��وري آستانه گفت: اين توافق 
كه با مشاركت ايران، روسيه و تركيه در پايتخت قزاقستان به دست 
آمد، شرايط پيشبرد و اجراي قطعنامه 225۴ شوراي امنيت سازمان 
ملل را بر مبناي گفت وگوهاي مس��تقيم دولت سوريه و مخالفان، 
تش��ريك مس��اعي آنها براي نابودي كانون تروريس��تي و برقراري 
صل��ح و آرامش فراهم مي كند. وي بدون ذكر نام كش��وري گفت: 
متاسفانه شاهديم در س��ال هاي اخير تاش هاي گسترده يي براي 
محدود كردن روابط، تماس هاي مستقيم و ارتباط بين قانونگذاران 
كشورهاي مختلف صورت مي گيرد و شامل اعمال محدوديت هاي 
تبعيض آميز و تشكيل فهرست هاي تحريمي است كه نام نمايندگان 
پارلمان ها نيز گنجانده مي شود. رييس جمهوري روسيه گفت: اين 
رويك��رد را غيرقاب��ل قبول، زيانبار و احمقان��ه مي دانيم به ويژه در 
شرايطي كه از سفر يك هيات پارلماني جلوگيري مي شود، سازنده 

نيست ولي متاسفانه چنين مواردي رخ مي دهد. 

توافق بين المللي ايران، روسيه 
و تركيه درباره سوريه

فرمان��ده ق��رارگاه س��ازندگي خاتم 
االنبيا)ص( با اش��اره ب��ه تاكيدات مقام 
معظم رهبري درخصوص استفاده از توان 
داخلي گف��ت: تجهيزات، س��اخت و نيروي 
انساني پروژه هاي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( ايراني بوده و 
با استفاده از توان متخصصان بومي است. عباداهلل عبداللهي ديروز 
در گفت وگو با فارس اظهار كرد: فعاليت هاي قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا)ص( مصداق واقعي اقتصاد مقاومتي بوده كه فقط براي 
توس��عه كشور با احقاق شعار س��ال عمل كرده است. وي با بيان 
اينكه كارخانه توليد آهن اسفنجي به ميزان 8۰۰ هزار تن در سال 
با فناوري pered به معناي فناوري احياي مس��تقيم ايراني آغاز 
به كار كرده اس��ت، گفت: اين فناوري توسط يك شركت ايراني 
ابداع ش��ده كه ماده اوليه مورد نياز كارخانه گندله است. فرمانده 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا )ص( افزود: تجهيزات، س��اخت و 
نيروي انساني پروژه هاي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( تماما 
ايراني بوده كه اين موضوع شامل كارخانه توليد آهن اسفنجي نيز 
هست. وي با اش��اره به تاكيدات مقام معظم رهبري در راستاي 
استفاده از توان داخلي ابراز كرد: در كارخانه توليد آهن اسفنجي 
3۰۰ نفر به صورت مس��تقيم و 2هزار نفر به صورت غيرمستقيم 
فعال ش��ده اند و از اين رو خواس��تار احداث بخش ذوب در كنار 
اين پروژه هس��تيم. عبداللهي اذعان داش��ت: با توجه به خلوص 
9۶درصدي كارخانه توليد اسفنجي مي توان گفت كه اين موضوع 

در دنيا اول بوده است. 

نيروي انساني پروژه هاي 
قرارگاه خاتم  بومي است

معاون پارلماني رييس جمهور تاكيد 
كرد: سخنان خارج از آداب دونالد ترامپ 
رييس جمهور تازه كار امريكا عليه مردم 
ايران و توافقنام��ه بين المللي برجام، امريكا 
را در جامعه جهاني منزوي مي كند. به گزارش مهر، حس��ينعلي 
امي��ري در واكنش به اظه��ارات روز جمعه رييس جمهور امريكا، 
گفت: سياست هاي منطقي و تعامل خوب دولت يازدهم و دوازدهم 
ب��ا جامعه بين المللي، دولت امري��كا را عصباني كرده و به همين 
دليل دونالد ترامپ تاش مي كند با فحاش��ي و اتهامات بي اساس 
اي��ران را نيز عصباني كند. وي اظهار كرد: ملت ايران براي مقابله 
با توطئه هاي امريكا متحد هستند و اين گونه توهين ها فقط باعث 
تقويت اين اتحاد براي دفاع از كش��ور، نظام جمهوري اس��امي و 
نهادهاي مردمي و انقابي نظير س��پاه پاسداران انقاب اسامي 
مي شود. اميري افزود: سخنان ترامپ همچنين نشان داد كه برجام 
دستاوردهاي خوبي براي ايران و جامعه جهاني داشته و يك توافق 
برد-برد بوده است. ما بخشي از اهميت برجام را در واكنش سريع و 
يكپارچه جهاني عليه سخنان رييس جمهور امريكا مشاهده كرديم 
و همين مساله نشان مي دهد كه دولت امريكا بيش از هميشه در 
صحنه جهاني منزوي ش��ده است. وي تاكيد كرد: از نظر حقوقي 
برجام يك س��ند حقوقي چندجانبه اس��ت كه با تصويب شوراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد به يك س��ند بين المللي تبديل شده 
اس��ت. عاوه بر ايران و امريكا، اتحاديه اروپا، چين و روسيه نيز از 

طرف هاي اصلي اين سند حقوقي بين المللي هستند.

سخنان خارج از آداب ترامپ 
امريكا را منزوي مي كند

چهرهها
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3 كالن
 سياست IMF براي وام دهي 

به ايران تغيير نمي كند
مديركل صندوق بين المللي پول)IMF( اعالم كرد: 
هي��چ تغييري در سياس��ت اين وام دهن��ده درخصوص 

وام دهي به ايران بر مبناي اشارات امريكا وجود ندارد. 
به گزارش ايس��نا، كريستين الگارد، رييس فرانسوي 
صندوق بين المللي پول در يك كنفرانس مطبوعاتي در 
واشنگتن گفت: دليلي نمي بينيم در دستورالعملي كه از 
هيات مديره صندوق بين المللي پ��ول دريافت كرده ايم، 

تغييري دهيم و مانند سابق به فعاليت ادامه مي دهيم. 
اظهارات الگارد در پاس��خ به پرسشي درباره سياست 
جديد دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا صورت گرفت. 
ترامپ از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني خواسته 

است براي ايران وام يا اعتبار فراهم نكنند. 
براس��اس گزارش ايندي��ا ت��ودي، الگارد گفت: ما با 
۱۸۹عض��و فعاليت ك��رده و تنها زمان��ي حمايت فراهم 
مي كنيم و وارد مذاكرات برنامه مي ش��ويم كه كش��وري 

براي آن درخواست مي كند. 

 افزايش ۳۷ درصدي درآمد 
گمرك در نيمه نخست سال 

گمرك ايران از ركورد شكني درآمد گمركي در ۶ ماه 
خبر داد و اعالم كرد: درآمد گمرك در ۶ ماه اول س��ال 
جاري با ۳۷درصد رشد به ۱۵۹هزارميليارد ريال رسيد. 

به گزارش فارس به نقل از گمرك، مجموع درآمدهاي 
گمركي در نيم سال اول سال جاري به ۱۵۸هزارميليارد 
و ۸۳۵ ميليون ريال رس��يد ك��ه از اين ميزان ۱04هزار 
و ۶2 ميلي��ارد ريال از محل حق��وق ورودي و ۵4 هزار 
و ۷۷۳ميليارد ري��ال از محل عوارض و ماليات بر ارزش 

افزوده كاالهاي وارداتي اخذ شده است. 
اين گزارش مي افزايد؛ بدون در نظر گرفتن درآمدهاي 
حاص��ل از واردات خودرو عملكرد درآمدي گمرك ايران 
نش��ان مي دهد كه درآمدهاي گمرك��ي از محل حقوق 
ورودي ساير كاالها ۳۷درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزايش داشته است. 
همچني��ن درآمدهاي گمرك اي��ران از محل حقوق 
ورودي واردات خودرو نيز در ۶ ماهه اول س��ال جاري با 
افزايش همراه بوده و در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

۳۷درصد رشد داشته است. 
بنابر اين گزارش وصولي هاي گمرك از محل ماليات 
بر ارزش افزوده كاالهاي وارداتي نيز 2۸درصد نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذشته افزايش داشت و در مدت ياد 
شده در بخش خودرو به 4هزار و ۸۵۵ ميليارد ريال و در 
بخش ساير كاالها به 4۹هزار و ۹۱۸ميليارد ريال رسيد. 
اين گزارش حاكي اس��ت، عمده ترين داليل افزايش 
درآمدهاي گمركي در س��ال جاري رصد ۱00درصدي 
كاالهاي ورودي با كمك س��امانه هاي هوشمند گمرك 
بوده كه با راه اندازي بارنامه الكترونيك، فاكتور الكترونيك 
و عدل بندي الكترونيك، كنترل هاي هوش��مند گمركي 
وارد مرحله جديدي شده است همچنين افزايش واردات 
خودرو نيز در رشد درآمدهاي گمركي تاثير داشته است. 

اخبار

وضعيت درآمدهاي مالياتي دولت در 5 ماهه نخست امسال نشان مي دهد

سرعت گيري دريافت ماليات بر درآمد
در 5 ماهه ابتدايي سال 9۷درصد مصوب ماليات مشاغل محقق شد

گروه اقتصاد كالن 
آماره��اي مربوط به وضعي��ت درآمدهاي مالياتي 
دولت در ۵ ماهه اول امس��ال نشان مي دهد كه دولت 
در زمينه وصول ماليات بر درآمد عملكرد بسيار بهتري 
نسبت به ماليات اشخاص حقوقي داشته است. ماليات 
اش��خاص حقوقي كه بيش��تر آنها را اشخاص حقوقي 
دولتي تش��كيل مي دهد، نسبت به پارسال ۶.۱درصد 
كاهش داش��ته است. اما در زمينه ماليات بر درآمدها، 
دولت افزايش��ي ۱0.۶درصدي نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل داشته اس��ت. در اين گروه ماليات مشاغل 
ب��ه ميزان ۹۷درصد تحقق يافته، در حالي اس��ت كه 
ماليات بر مشاغل در بودجه امسال نسبت به پارسال 

نيز 2۶درصد افزايش داشته است. 

 تحقق ۷4 درصدي درآمدهاي مالياتي
به گزارش »تعادل«، بررسي گزارش بانك مركزي 
در زمينه وضعيت درآمدهاي مالياتي دولت در ۵ ماهه 
ابتدايي س��ال جاري نش��ان مي دهد كه از 4۹هزار و 
4۵0ميلي��ارد تومان درآمد مالياتي مصوب، ۳۶هزار و 
۷۵0ميليارد تومان محقق ش��ده است. بر اين اساس 
۷4.2درص��د از درآمدهاي مالياتي مصوب ش��ده در 
بودجه كه براي ۵ ماهه نخس��ت امسال هدف گذاري 
ش��ده اس��ت، محقق ش��د. الزم به ذكر است كه اين 
زمان بندي ها براساس يك تقسيم بندي فرضي صورت 
مي گيرد به اين شكل كه گفته مي شود اگر قرار است 
طبق بودجه درآمدهاي مالياتي كل سال ۹۶ به ميزان 
۱۱۶ه��زار و 4۶0 ميليارد تومان باش��د، بنابراين بايد 
در ه��ر ماه يك دوازدهم آن محقق ش��ود. با اين حال 
مي دانيم كه پرداخت هاي مالياتي اصوال در زمان هاي 
خاصي از سال به حس��اب سازمان امور مالياتي واريز 
مي ش��ود. گاهي حتي دو سال طول مي كشد ماليات 
برخي سازمان ها وصول شود. با اين حال وصول بيشتر 
ماليات ها طبق همين زمانبندي پيش مي رود. ميزان 
كل درآمدهاي مالياتي مصوب در بودجه سال گذشته 
ب��ه ميزان ۱0۳ ه��زار و ۸۳0 ميلي��ارد تومان بود كه 
سياس��ت گذاران بودجه رش��د آن را براي سال جديد 
۱2درصد درنظر گرفتند. در س��ال گذشته نيز طبق 
زمان بن��دي مصوبه قرار بود 44 ه��زار ميليارد تومان 
درآمد مالياتي وصول شود، اما از اين مقدار ۳۵.۶هزار 
ميليارد تومان يعني ۸0 درصد محقق شد. با اين حال 
س��ال ۹۵ يكي از س��ال هاي طاليي در زمينه تحقق 
درآمدهاي دولتي محس��وب مي شود به اين لحاظ كه 
در پايان س��ال بيش از ۹۷ درصد درآمدهاي مالياتي 
مصوب وصول ش��د. البته الزم به ذكر است كه بخش 
قابل توجهي از رش��د درآمدهاي مالياتي سال گذشته 
به دلي��ل افزايش پايه هاي مالياتي و ب��ه تور انداختن 
فراريان بوده كه سازمان با تغيير و اصالح برخي قوانين 
به آن رس��يده بود. كارشناسان معتقدند كه كماكان 
ظرفيت براي توراندازي فراريان باالست برخي تخمين 
مي زنند كه ۳0 تا 40 درصد اقتصاد ايران زيرزميني يا 
پنهان است و بالطبع مالياتي هم از آنها اخذ نمي شود. 
با اي��ن حال برخ��ي كارشناس��ان علي الخصوص 

صاحبان بنگاه هاي اقتصادي معتقدند كه درآمدهاي 
مالياتي درنظرگرفته ش��ده در اليح��ه بودجه ۹۶، در 
قياس عملكرد سال ۹۵ باالتر از توان اقتصادي كشور 
اس��ت. به گفته آنها پيش بيني صن��دوق بين المللي 
پول نش��ان مي دهد آهنگ رش��د اقتصادي ايران در 
س��ال20۱۷- 20۱۸ )معادل با س��ال ۱۳۹۶(، حدود 
۳.۵درصد و نرخ تورم كشور در سال مذكور، معادل با 
۱۱درصد خواهد بود. لذا با توجه به تنگناهاي فعاالن 
اقتصادي كشور در سال هاي اخير، درآمدهاي مالياتي 
من��درج در اليحه بودجه با اوضاع اقتصادي كش��ور و 
پيش بين��ي بخش خصوصي از چش��م انداز اقتصاد در 

سال آتي، چندان سازگار نيست. 
يك��ي از نماين��دگان كميس��يون تلفيق مجلس 
در پاس��خ به اين انتقادات گفته بود كه ميزان رش��د 
درآمدهاي مالياتي در بودجه ۹۶ براس��اس ميانگين 
برنامه پنج س��اله پنج��م، توجه به پوش��ش مالياتي، 
رش��د اقتصادي و تورم بوده است. هادي قوامي البته 
گفته بود كه عملكرد درآمدهاي مالياتي در سال ۹۵ 
نس��بت به عملكرد س��ال ۹4 و آنچه در طول برنامه 
پنجم وصول شده و رشد پيدا كرده مربوط به پوشش 

مالياتي نبوده بلكه مربوط به تورم بوده و متناس��ب با 
تورم ماليات هم ۱۵ درصد رشد داشته است. 

پوشش مالياتي به اين معناست كه پايه هاي مالياتي 
را گسترش دهند و كساني كه ماليات نمي دهند را در 

تور مالياتي قرار دهند. 
هرچند كه تحقق درآمدهاي مالياتي دولت در پايان 
مرداد نسبت به ميزان مصوب ۸0 درصد بوده است اما 
همين ميزان رش��د محقق شده نسبت به مدت مشابه 

س��ال قبل برابر با ۳.2درصد است.  درآمدهاي مالياتي 
دولت به دو شكل مستقيم و غيرمستقيم وجود دارند. 
ماليات هاي مس��تقيم در كل ش��امل ماليات اشخاص 
حقوقي، ماليات بر درآمدها و ماليات بر ثروت ها مي شود. 
ماليات هاي غيرمستقيم نيز شامل دو قسم كلي ماليات 

بر واردات و ماليات بر كاال و خدمات مي شود. 
آمار ۵ ماهه درآمدهاي مالياتي نش��ان مي دهد 
درحال��ي كه مي��زان وصولي ماليات هاي مس��تقيم 

 نسبت به پارسال 0.۵درصد كاهش يافته، ماليات هاي
غير مس��تقيم به مي��زان ۷.۹ درص��د افزايش يافته 
اس��ت. عامل عم��ده كاهش ماليات هاي مس��تقيم، 
افت ۶.۱درصدي وصولي ها از اشخاص حقوقي بوده 
و اي��ن بخ��ش در ديگر زيربخش هاي خ��ود نه تنها 
كاهشي نداش��ته بلكه رشد مثبت را هم ثبت كرده 
اس��ت. همچنان كه بخش هاي مربوط به ماليات بر 
درآم��د و ثروت هر كدام به ترتي��ب ۱0.۶۳ و 4.۷ 

درصد افزايش يافته اند. 
آمارهاي منتش��ر شده از وضعيت عمومي بودجه 
نشان مي دهد دولت از طريق ماليات اشخاص حقوقي 
در م��دت ۵ ماهه امس��ال ۱۱ ه��زار و ۹۹0 ميليارد 
توم��ان وصول كرده اس��ت. اين مالي��ات در جداول 
بودجه ي��ي ش��امل گروه هاي ماليات علي الحس��اب 
حقوق��ي دولتي، معوقه اش��خاص دولتي، اش��خاص 
حقوقي غيردولتي، ماليات علي الحساب شركت هاي 
دولتي در حال واگذاري و س��اير مي ش��ود. براساس 
آمار ها همه ماليات علي الحس��اب اش��خاص حقوقي 
دولت��ي از 2۱00ميليارد تومان ۵ ماهه س��ال ۹۵ با 
كاهش ۹.۸درصدي ب��ه ۱۸۹0 ميليارد تومان تنزل 
يافت. طبق اين آمار، وصول ماليات معوق اش��خاص 
حقوقي دولتي نيز با كاهش ۵.۷درصدي همراه بوده 
اس��ت. اش��خاص حقوقي غيردولتي و س��اير نيز به 
ترتيب ۵.۳ و 40.2درصد كاهش وصولي داش��ته اند. 
اشخاص حقوقي غيردولتي سهم بسيار بزرگي )بيش 
از 2۱ درصد در س��ال ۹۶( از كل درآمدهاي مالياتي 
دولت دارد. براي نشان دادن بزرگي اين ماليات كافي 
است بدانيم كه سهم آن در سال گذشته برابر با كل 
درآمده��اي ماليات بر ارزش افزوده يعني 2۳ درصد 
بوده اس��ت. امس��ال تاحدودي از س��هم اين ماليات 
كاس��ته و به سهم ماليات بر ارزش افزوده اضافه شد. 
آمار درآمدهاي ۵ ماهه اول سال نشان مي دهد كه از 
ميزان مصوب ۱0هزار ميليارد تومان ماليات اشخاص 
حقوقي غير در بخش س��اير كه همان ماليات نهادها 
و بنيادهاي انقالب اس��ت و س��ال گذشته به داليلي 
نامش��خص اين تغيير نام ص��ورت گرفت 40 درصد 
كاه��ش وصولي و از ۷00ميليارد تومان مصوب تنها 

۱00ميليارد تومان محقق شده است. 

 افزايش 10درصدي ماليات بر درآمدها
در بخ��ش مالي��ات بر درآمد نيز ط��ي اين مدت 
۶۶40ميليارد تومان وصول ش��ده ك��ه ۱0.۶درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان مي دهد. 
در اي��ن بخ��ش، ماليات حق��وق كاركنان بخش 
عموم��ي و بخش خصوصي به ترتي��ب 2.۹ درصد و 
۸.۹درصد رش��د كرد. آمارها نش��ان مي دهد ماليات 

مشاغل نيز ۱۸درصد افزايش يافته است. 
ماليات مش��اغل در حالي نسبت به عملكرد سال 
گذش��ته ۱۸ درصد رش��د كرده اس��ت كه آمارهاي 
بودجه نش��ان مي دهد رشد در نظرگرفته شده براي 
بودجه ۹۶ اين ماليات نس��بت به س��ال گذشته 2۶ 

درصد بوده است. 

عضو پژوهشكده پولي و بانكي تحليل كرد

احتمال ضعيف افزايش رشد اقتصاد از طريق سرمايه گذاري

يك كارشناس اقتصادي معتقد است، بعد از برجام 
ريسك س��رمايه گذاري كماكان باال باقي ماند، هرچند 
كه گش��ايش هايي در مب��ادالت خارجي اتف��اق افتاد، 
ولي فاكتوري كه در حال حاضر مش��كل اساسي براي 
دس��تيابي به رش��دهاي اقتصادي بلندمدت محسوب 
مي شود، ريسك هاي سرمايه گذاري است. اين حجم از 
كاهش در س��رمايه گذاري نشانه خطري براي پتانسيل 

رشد اقتصادي كشور در دوره هاي آتي است. 
س��جاد ابراهيمي در گفت وگو ب��ا ايبنا، در خصوص 
وضعيت نرخ رشد اقتصادي و تالش هاي دولت يازدهم 
براي مثبت ش��دن اين نرخ و همچنين نرخ رشد ۱۱.2 
درصدي محقق شده در سال گذشته و اينكه آيا شرايط 
استمرار نرخ رشدهاي مثبت همچنان براي اقتصاد ايران 
وجود دارد يا خير؟ گفت:  در سال ۹۵ با نگاه به آمارهاي 
شركت هاي بورسي  به نوعي نرخ رشد باالي ۵ درصد در 

اين بخش محقق شده است. 
عضو هيات علمي پژوهش��كده پولي و بانكي بانك 
مركزي اظهار داشت:  بنابراين اينكه پيش بيني كنيم نرخ 
رشد اقتصادي در سال ۹۶ نيز مثبت خواهد بود احتماال 
دور از واقعيت نخواهد بود. در عين حال، ما در سال هاي 
گذش��ته نيز نرخ رشد منفي داشتيم كه البته پتانسيل 
خوبي براي تحقق دوباره نرخ رشد مثبت فراهم مي شود 

چون وقتي ظرفيتي خالي مي شود، راحت تر مي توان آن 
را به شرايط قبل بازگرداند. ابراهيمي ادامه داد: از آن سو 
با نرخ رشد سرمايه گذاري مواجه هستيم كه مي تواند در 
بلندمدت به يك معضل تبديل شود. رشد سرمايه گذاري 
از س��ال ۹2 تا ۹۵ حدود ۳۵درصد كاهش يافته و اين 
موضوع مهم ترين عامل محدود كننده در توليد محسوب 
مي شود و در واقع سرمايه گذاري ها فرآيند فعاليت هاي 

آتي توليدي كشور را خواهد ساخت.
از كاه��ش در  اي��ن حج��م  وي تصري��ح ك��رد: 
س��رمايه گذاري نش��انه خطري براي پتانس��يل رش��د 
اقتصادي كش��ور در دوره هاي آتي است. اينكه به دليل 
محدودي��ت س��رمايه گذاري نتوانيم ماش��ين آالت نو و 
جديد را با مستعمل و قديمي جايگزين كنيم، نمي توان 
انتظار داشت رشد مثبت باال هر ساله محقق شود. اين 
كارشناس اقتصادي و بانكي گفت: موضوع ديگر اينكه 
بعد از برجام نيز ريسك سرمايه گذاري كماكان باال باقي 
ماند هرچند كه گشايش هايي در مبادالت خارجي اتفاق 
افتاد، ولي فاكتوري كه در حال حاضر مش��كل اساسي 
براي دستيابي به رشدهاي اقتصادي بلندمدت محسوب 

مي شود، ريسك هاي سرمايه گذاري است. 
عضو هيات علمي پژوهش��كده پولي و بانكي بانك 
مرك��زي اظهار كرد: در عين حال، اين ريس��ك ها براي 

سرمايه گذاران داخلي نيز وجود دارد كه باعث مي شود 
تمايل براي س��رمايه گذاري كاهش پي��دا كند. يكي از 
موانع در اين بخش را شايد بتوان قوانين حوزه كسب و 
كار دانست و از آن سو نيز مسائل بين المللي هم مطرح 
اس��ت. وي ادام��ه داد: بنگاهي وجود ن��دارد كه چه در 
بخش توليد يا فروش هيچ گونه ارتباطي با خارج از كشور 
 نداشته باشد. حتي اگر اين ارتباطات مستقيم هم نباشد

به صورت غيرمس��تقيم خواهيم داش��ت. وقتي ش��وك 
سياس��ت خارجي وارد ش��ود، ممكن است حساب هاي 

يك بيزينس دچار مشكل شود و به هم بريزد. 
ابراهيم��ي در اين باره كه يكي از راهكارهاي مطرح 
ش��ده در دولت هاي س��ابق در زمينه كاهش ريس��ك 
س��رمايه گذاري ها، تضمين اصل و سود سرمايه ها بوده 
است، افزود: طبيعتا اين گونه اقدامات مي تواند تا حدودي 

ريسك ها را كاهش دهد، ولي ميزان آن چقدر است؟
اين كارش��ناس اقتص��ادي و بانكي اظهار داش��ت: 
بازده��ي س��رمايه گذاري در ايران براي س��رمايه گذار 
خارجي بايد به ميزاني باشد كه ريسك را پوشش داده و 
سرمايه گذار خارجي را تشويق كند تا سرمايه خود را به 
جاي كشورهاي ديگر و همسايه در ايران سرمايه گذاري 
كند؛ البته ب��ه نظر من جذابيت س��رمايه گذاري براي 
خارجي ه��ا در اي��ران وج��ود دارد. عض��و هيات علمي 
پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي گفت: بايد تفاوت 
ريسك سرمايه گذاري در ايران نسبت به ساير كشورها 
براي س��رمايه گذاران خارجي قابل توجه باشد چون در 
هر صورت س��رمايه گذار خارجي ابتدا به تفاوت ريسك 
س��رمايه گذاري توجه خواهد داشت و سپس به تفاوت 

ريسك بازدهي سرمايه گذاري فكر مي كند.
وي افزود: به نظر من، اقتصاد ايران در شرايط برابر با 
ساير كشورها به صورت بالقوه براي سرمايه گذاري مزيت 
دارد. اين كارش��ناس اقتصادي درباره تالش دولت براي 
استفاده از خطوط اعتباري خارجي  گفت: اين اقدامات 
را مي توان آگاهانه و مثبت تلقي كرد و هر قدر شركاي 
خارجي بتوانند وارد اقتصاد ايران شوند، مي تواند باعث 
كاهش ريس��ك سرمايه گذاري ش��ود. ابراهيمي ارتباط 
برق��رار كردن و حض��ور خارجي ها در اقتص��اد ايران را 
باعث كاهش ريس��ك سرمايه گذاري در كشور برشمرد 
و افزود: حال وقتي توافقات و تالش هايي مانند استفاده 
از خطوط اعتباري خارجي اعالم مي شود، نشان مي دهد 
تحركات مثبتي در اين بخش در حال رقم خوردن است. 

وزير دارايي فرانسه در ديدار با وزير اقتصاد كشورمان 
با تاكيد بر حمايت دولت اين كشور از معاهده برجام از 
عزم جدي دولت متبوع خود براي توسعه روابط اقتصادي 
با ايران خبر داد. به گزارش»تعادل« و به  نقل از شادا، در 
اين ديدار كه در حاش��يه اجالس ساالنه بانك جهاني و 
در فضايي بسيار صميمي برگزار شد، وزير دارايي فرانسه 
طي سخناني با اشاره به اهميت توافق هسته يي)برجام( 
پايبندي به آن را مهم خواند و بر عالقه مندي كشورش 
به گس��ترش روابط اقتصادي با اي��ران تاكيد كرد. وزير 
داراي��ي فرانس��ه با ذكر اين نكته كه ب��ه خوبي با ايران 

آشناست و سفرهاي متعددي در گذشته به كشورمان 
داشته است بر عزم جدي دولت فرانسه براي تحكيم و 
توس��عه روابط با ايران تاكيد كرد. وي ضمن با اهميت 
خواندن اقدامات خوب ايران در حوزه ش��فافيت مالي و 
نظارت هاي انجام شده توسط سيستم بانكي، دستيابي 
به س��طحي از استانداردهاي بين المللي در اين راستا را 
خواهان و آن را در تحقق اهداف رو به گسترش تعامالت 
مالي بين المللي ايران بس��يار موثر دانس��ت و آمادگي 
كشورش براي همكاري در اين زمينه را اعالم كرد. بنابر 
اين گزارش، وزير اقتصاد كشورمان نيز طي سخناني در 

اين ديدار با اشاره به سطح رو به افزايش حجم روابط بين 
دو كشور، آمادگي جمهوري اسالمي براي همكاري در 
حوزه هاي مختلف را اعالم كرد. مسعود كرباسيان سپس 
با اشاره به اهميت روابط بانكي با فرانسه ضمن استقبال 
از برق��راري روابط كارگزاري به وجود آمده با سيس��تم 
بانكي ايران، استفاده از منابع بانكي براي اجراي پروژه يي 
مورد نظر مشترك را راهي براي ايجاد فرصت هاي بيشتر 
در مس��ير همكاري هاي مشترك دانست. كرباسيان در 
ادامه، پيشرفت هاي اقتصادي كشورمان را در حوزه هاي 

مختلف اقتصادي تشريح كرد. 

حمايت دولت فرانسه از برجام در ديدار با كرباسيان

درصد تغيير عملكرد 5 ماهه سال 96 عملكرد 5 ماهه سال 95 نوع ماليات

-0.۵ ۱۹.۷۱0 ۱۹.۸00 الف( ماليات مستقيم
-۶.۱ ۱۱.۹۹0 ۱2.۷۷0 ماليات اشخاص حقوقي
۱0.۶ ۶.۶40 ۶ ماليات بر درآمد
4.۷ 2.۹۵0 ۱.۳0 ماليات بر ثروت
۷.۹ ۱۷.40 ۱۵.۸00 ب( ماليات هاي غيرمستقيم
۱۵.۷ ۳.۳۶0 2.۹۱0 ماليات بر واردات
۶.۱ ۱۳.۶۸0 ۱2.۸۹0 ماليات بر كاالها و خدمات

درآمدهاي مالياتي دولت تا پايان مردادماه )هزار ميليارد تومان(
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پخشزندهقرعهكشي
بانكانصاردراينستاگرام

س��پرده هاي  قرعه كش��ي  مرحل��ه  هش��تمين 
قرض الحسنه پس انداز بانك انصار صبح روز سه شنبه 
25 مهرماه س��ال جاري برگ��زار و بخش هايي از آن 
 به صورت آنالين از طريق صفحه اينستاگرام به آدرس

 /https://www.instagram. com/ansarbank
پخش مي شود. 

 به گ��زارش اداره كل روابط عموم��ي و تبليغات، 
اين قرعه كش��ي با حضور نماين��دگان بانك مركزي، 
دادستاني كل كش��ور، مديرعامل، معاونان و مديران 
بانك انصار و با اس��تفاده از سيس��تم گوي و گردونه 

انجام مي شود. 
جواي��ز اي��ن مرحل��ه قرعه كش��ي س��پرده هاي 
قرض الحس��نه پس ان��داز ش��امل 100جاي��زه هزار 
ميليون ريالي، 108كمك هزينه خريد خودرو داخلي 
هريك به ارزش 250ميليون ريال، 118كمك هزينه 
خريد صنايع دستي هريك به ارزش20ميليون ريال، 
128 كمك هزينه س��فر ب��ه عتبات عاليات هر يك به 
ارزش 10ميلي��ون ري��ال و 337138 جاي��زه نقدي 

هريك به ارزش 200 هزار ريال است.

كسبجايگاهبرتردانشي
آسياتوسطبانكپاسارگاد

 بان��ك  پاس��ارگاد براس��اس ارزيابي بني��اد جهاني 
س��ازمان دانش��ي برتر )Make( در سال 2017 موفق 
ش��د رتبه دوم آس��يا را در محور رهب��ري دانش محور 
س��ازماني از آن خود كند.  به گ��زارش روابط  عمومي 
بانك  پاس��ارگاد، براساس بررس��ي هاي صورت  گرفته، 
عملكرد بانك  پاسارگاد به ويژه در دو محور از محورهاي 
هشت گانه الگوي جهاني )Make( بسيار موفق ارزيابي 
ش��ده اس��ت، به طوري كه در محور رهبري دانش محور 
س��ازماني، بانك  پاس��ارگاد موفق به كس��ب رتبه دوم 
آس��يا و در محور خلق ارزش از دانش مشتريان موفق 
به كس��ب رتبه چهارم آسيا شد. همچنين در مجموع 
محوره��اي هش��ت گانه Make، ب��ا اختالف بس��يار 
 ناچيز با س��اير س��ازمان هاي دانش��ي برتر ق��اره نظير
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موفق به كسب جايگاه بيستم آسيا شد. 

گفتني اس��ت بنياد جهاني س��ازمان دانش��ي برتر 
)Make( به عن��وان بزرگ تري��ن و معتبرترين مرجع 
ارزياب��ي و هداي��ت س��ازمان هاي جه��ان در مديريت 

دانش محور محسوب مي شود.

بانكشهرالگويحمايتاز
اقداماتفرهنگي

استاندار خراسان جنوبي با تاكيد بر اينكه حمايت 
بانك ش��هر از نمايش��گاه هاي كتاب استاني شايسته 
تقدير اس��ت، گفت: بانك ها با حماي��ت از طرح هاي 
فرهنگ��ي مي توانند به تعالي و رش��د فرهنگي ايران 
اس��المي كمك كنند. به گزارش مرك��ز ارتباطات و 
روابط عمومي بانك شهر، محمدمهدي مروج الشريعه 
با قدرداني از حضور بانك ش��هر در نمايش��گاه كتاب 
اس��تاني بيرجن��د و ارائ��ه خدم��ات نوي��ن بانكي به 
بازديدكنندگان از اين نمايش��گاه اظهار كرد: پيشگام 
ش��دن بانك ش��هر به عنوان بانك عامل در نمايشگاه 
كتاب استاني و بين المللي بدون درنظر گرفتن منافع 
مالي مي تواند الگويي براي س��اير بانك ها باشد.  وي 
با بي��ان اينكه بانك ها بايد حمايت اقتصادي از حوزه 
فرهن��گ را فرصت��ي مغتنم براي تحقق مس��ووليت 
اجتماعي خود بدانند، افزود: تمام سازمان ها و نهادها 
بايد براي افزايش سرانه مطالعه در كشور اهتمام ويژه 
ورزن��د. محمدمهدي مروج الش��ريعه نقش بنگاه هاي 
اقتص��ادي در كاه��ش معض��الت و ناهنجاري ه��اي 
اجتماع��ي را مهم دانس��ت و ادام��ه داد: اين مهم با 
سرمايه گذاري، آگاهي بخشيدن به مردم و باال بردن 

سطح سواد اجتماعي محقق خواهد شد. 
اس��تاندار خراس��ان جنوبي ب��ا تاكيد ب��ر افزايش 
فرهن��گ كت��اب و كتابخوان��ي در جامع��ه، تصريح 
ك��رد: صاحب��ان عل��م و انديش��ه بزرگي در اس��تان 
خراسان جنوبي وجود داشته و دارند كه بايد با برپايي 
نمايش��گاه هاي اس��تاني به معرفي بيش از پيش آثار 

آنان پرداخت. 

برگزاريهمايشبينالمللي
رويكردهايميانرشتهاي

 هماي��ش بين المللي رويكردهاي ميان رش��ته يي به 
آموزش ترجمه، با حضور اس��تادان برجس��ته داخلي و 
خارجي، پژوهش��گران، دانش��جويان و عالقه مندان اين 
حوزه، در تاريخ 20 مهر 1396، در محل دانش��گاه خاتم 
برگزار ش��د.  براس��اس اين خبر، در اي��ن همايش كه با 
سخنراني استادان بنام داخلي و بين المللي همچون دكتر 
لوئيس ون فلوتو از دانش��گاه اتاوا، دكتر فرزانه فرحزاد و 
دكتر حس��ين مالنظر از دانشگاه عالمه طباطبايي، دكتر 
هليا واعظيان از دانشگاه خاتم، دكتر مسعود خوش سليقه 
و دكتر بهزاد قنسولي از دانشگاه فردوسي مشهد، دكتر 
احمد محس��ني و دكتر مژگان رشت چي از دانشگاه آزاد 
و... برگزار ش��د، محورهاي اصل��ي همايش درخصوص 

آموزش ترجمه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
اي��ن همايش به دبيري دكتر معصومه اس��تاجي در 
محور رويكردهاي نوين به آموزش ترجمه، آموزش زبان 
و آموزش ترجم��ه، آموزش توانش ترجم��ه، روش هاي 
تدريس ترجم��ه، ارزيابي ترجمه، تهيه و تدوين مطالب 
آموزش��ي در ح��وزه آم��وزش ترجمه، كيفيت س��نجي 
دوره ه��اي آموزش ترجمه در اي��ران، فناوري و ترجمه، 
مسائل حرفه يي در آموزش ترجمه، بازار ترجمه و آموزش 

ترجمه و آموزش ترجمه شفاهي برگزار شد. 
دكت��ر لوئيس ون فلوتو س��خنران ويژه همايش با 
يادآوري اهميت مساله توانش مترجم در بحث آموزش 
ترجم��ه بر لزوم همگامي آم��وزش ترجمه با نيازهاي 
حرفه يي مترجم��ان تاكيد كرد و در ادامه س��خناني 
در باب اهميت اخالقي��ات در بحث ترجمه و آموزش 
ترجمه ايراد كرد. دكتر مجيد قاسمي رييس دانشگاه 
خاتم نيز ضمن تش��ريح مس��ائل مطرح  شده در اين 
كنفرانس گفت: اين همايش در مورد آموزش ترجمه و 
وجوه مختلفي كه در اين مبحث وجود دارد، همچنين 
رهيافت هايي ك��ه اين آموزش مي تواند براي تقويت و 
عميق تر كردن مفاهيم بسيار مهم و حساس در مساله 

ترجمه داشته  باشد، در دانشگاه خاتم برگزار شد. 

اخبار
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رشد باالي مطالبات معوق در بانك هاي تخصصي و خصوصي
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حسينميثمي صاحبنظرپوليوبانكي 
ابزارهاي قانوني در اختيار سياست گذار پولي جهت 
دس��تيابي به ثبات قيمت ها و ساير اهداف تعيين شده 
يك��ي از مباح��ث كلي��دي در بانكداري مرك��زي نوين 
محسوب مي ش��ود.  قوانين پولي و بانكي در هر كشور، 
مهم ترين بس��تر فعاليت بانك مركزي و شبكه بانكي را 
شكل مي دهند و نقش كليدي در اجراي سياست گذاري 
پولي كارآم��د و اثرگذار بر عهده دارد. ش��ايد به همين 
دليل است كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته و درحال 
توسعه به صورت پيوسته به اصالح قوانين مرتبط با بانك 

مركزي و شبكه بانكي اقدام مي شود. 
اصالح قوانين پولي و بانكي در نظام حقوقي كش��ور 
ايران از اهميت دوچنداني برخوردار اس��ت؛ زيرا درحال 
حاضر بانك مركزي كش��ور براساس دو قانون مرجع به 
فعاليت مش��غول است كه عبارت از قانون پولي و بانكي 
و قانون عمليات بانكي بدون رباست. قانون اول در سال 
1351 به تصويب رسيده و درحال حاضر حدود ۴5سال 
از اج��راي آن در نظام بانكي مي گذرد. قانون دوم نيز در 
سال 1362 مصوب شده و هم اكنون بيش از 35سال از 

اجراي آن سپري شده است. 
از منظ��ر كارك��ردي، ابزاره��اي قانون��ي در اختيار 
سياس��ت گذار پولي جهت دس��تيابي به ثبات قيمت ها 
و س��اير اهدافي ك��ه دارد، يكي از مباح��ث كليدي در 
بانك��داري مركزي نوين به حس��اب مي آي��د. دليل اين 

مساله آن است كه بهره مندي مقام ناظر پولي از ابزارهاي 
كاف��ي از منظر عملياتي و اجرايي، مهم ترين س��طح در 
اجراي برنامه سياست گذاري پولي محسوب مي شود. زيرا 
در صورتي كه ابزارهاي مناسبي در اختيار بانك مركزي 
نباشد به هيچ عنوان امكان مديريت بازار پول و دستيابي 
به اهداف تعيين شده برايش فراهم نخواهد بود.  بررسي 
تجارب كش��ورهاي مختلف نشان مي دهد كه بانك هاي 
مرك��زي از ابزاره��اي گوناگوني جهت سياس��ت گذاري 
پولي اس��تفاده كرده اند؛ اما برخي از ش��يوه ها تقريبا در 
اكثر كش��ورها مشترك بوده و از آنها به صورت گسترده 
استفاده مي شود. عمليات بازار باز، تسهيالت قاعده مند، 
ذخاي��ر قانوني و بازار بين بانك��ي برخي از مهم ترين اين 
موارد هس��تند.  بدون ش��ك يك��ي از تفاوت هاي مهم 
بانكداري مركزي اس��المي با بانكداري مركزي متعارف، 
ش��رعي بودن ابزارهاي عملياتي مورد اس��تفاده توسط 
سياست گذار پولي است. زيرا بسياري از ابزارهاي متعارف 
مبتني بر عقد قرض همراه با زياده يا س��اير ش��يوه هاي 
غيرقابل قبول)مانند بيع العينه( عملياتي مي ش��وند كه 
در چارچوب اس��المي و قانون عملي��ات بانكي بدون ربا 
قابل پذيرش نيس��ت.  با وجود آنچه مطرح شد، ارزيابي 
قوانين مرجع در حوزه پول و بانكداري كش��ور به خوبي 
نش��ان دهنده ضعف در طراحي ابزارهاي اسالمي جهت 
سياست گذاري پولي اس��ت. در اين رابطه ارزيابي قانون 
عمليات بانكي بدون ربا نش��ان مي دهد كه هر چند در 

ماده 20 قانون فعلي به برخي از ابزارهاي در اختيار بانك 
مركزي جهت سياست گذاري پولي اشاره شده اما در اين 
م��اده هيچ يك از ابزارهاي اصلي سياس��ت گذاري پولي 
شامل عمليات بازار باز، تسهيالت قاعده مند و نقش بانك 

مركزي در بازار بين بانكي مورد توجه واقع نشده است. 
ارزيابي قانون پولي و بانكي كش��ور نيز نش��ان دهنده 
وج��ود ضعف هايي در اين رابطه اس��ت. در واقع هر چند 
در مواد 13و 1۴ قانون به ابزارها و ش��يوه هاي در اختيار 
بانك مركزي اشاره شده است اما ابزارهاي ذكر شده بسيار 
محدود و ابتدايي هس��تند. به عنوان مث��ال در اين مواد 
به مساله تسهيالت قاعده مند و بازار بين بانكي اشاره يي 
نشده است.  در رابطه با عمليات بازار باز نيز صرفا به بيان 
اين عبارت بسنده شده كه بانك مركزي مي تواند به خريد 
و فروش اس��ناد خزانه و اوراق قرض��ه دولتي اقدام كند. 
اين درحالي اس��ت كه اوراق قرضه در چارچوب اسالمي 
قابليت اس��تفاده ندارد و اسناد خزانه هم به صورت كلي 
اسالمي محسوب نمي شود؛ بلكه صرفا آن دسته از اسناد 
خزانه كه روي بدهي هاي واقعي منتشر شود، اسالمي به 
حس��اب مي آيد.  با توجه به آسيب شناس��ي انجام شده، 
پيش��نهاد مي ش��ود در قانون عمليات بانكي بدون ربا و 
قانون پولي و بانكي به طور كامل به ابزارها و ش��يوه هاي 
اسالمي قابل استفاده در چارچوب اسالمي در حوزه هايي 
چون عمليات بازار باز، تس��هيالت قاعده مند و بازار بين 
بانكي اشاره ش��ود. به عنوان مثال به بانك مركزي اجازه 
داده ش��ود نس��بت به خريد و فروش انواع اسناد خزانه 
اس��المي، اوراق مشاركت و ساير انواع صكوك باكيفيت 

دولتي يا غيردولتي در بازار ثانوي اقدام كند. 

گروهبانكوبيمهمحسنشمشيري
در حالي كه رش��د مانده تس��هيالت بانك ها در مرداد 
ماه 96 نس��بت به اس��فند 95 معادل 6 درصد رشد كرده 
و به بيش از 96۴هزار ميليارد تومان رس��يده است، مانده 
مطالبات معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد 
دين و اموال معامالت با 2۴.5 درصد رشد نسبت به اسفند 
95 به 126 هزار و 560ميليارد تومان رس��يده و با س��هم 
13.1 درص��دي از مانده تس��هيالت بانك ها و موسس��ات 
اعتباري، رش��د قابل  توجهي را نشان مي دهد. سهم مانده 
اين سرفصل از تس��هيالت بانك ها تنها در دوماه تيرماه و 
مردادماه نس��بت به پايان خرداد معادل 0.2واحد افزايش 
يافته و از 12.9 به 13.1 درصد مانده تس��هيالت رسيده و 

رقم آن از 7 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. 
به گ��زارش »تع��ادل«، اختالف 16.5 درصدي رش��د 
س��رفصل مطالبات معوق در مقايس��ه با مانده تسهيالت 
بانك ها حكاي��ت از آن دارد كه در 5ماهه اول 96 بانك ها 
عمدت��ا رش��د تس��هيالت دهي خود را نس��بت به رش��د 
31 درصدي سال 95 كاهش داده اند و اگرچه در برخي عقود 
از جمله مرابحه با رشد باالي 18درصدي، قرض الحسنه و 
جعاله با رش��د 10درصدي مواجه شده اند اما در بقيه رشد 
مانده تس��هيالت منفي يا كمتر از 6 درصد بوده اس��ت.  با 
وجود آنكه هدف اصلي بانك ها، كاهش س��االنه 20 درصد 
از مطالبات تعيين شده تا در ظرف 5سال بتوانند مطالبات 
معوق خود را به صفر نزديك كنند، اما آمارها نشان مي دهد 
كه حداقل در 5 ماهه نخست امسال نه تنها مطالبات معوق 
كاهش نيافته، بلكه رشد باالي 2۴.5  درصدي داشته است. 

مطالباتمعوقدربانكهايخصوصي
دولتيوتخصصي

 س��هم بانك ه��اي غيردولتي ي��ا خصوصي ب��ا رقم
602 هزار ميليارد تومان رش��د 6.3 درصدي نس��بت به 
اس��فند 95 داش��ته و س��هم آن به ميزان 62.۴7 درصد 
از كل تس��هيالت بانك ها يا بده��ي بخش غيردولتي به 
بانك ها بوده كه نس��بت به ماه هاي قبل افزايش نش��ان 
مي دهد. سهم بانك هاي خصوصي و غيردولتي از جذب 
س��پرده ها نيز معادل 70.6 درصد ب��وده و در نتيجه اين 
سهم نسبت به سهم غيردولتي ها در تسهيالت به ميزان 
9واحد   درصد بيش��تر بوده اس��ت.  بانك هاي تجاري با 
رقم 1۴8هزارميليارد تومان از مانده تس��هيالت بانك ها 
س��هم 15درصدي از كل تس��هيالت بانك ها داش��ته و 
مانده تس��هيالت بانك هاي تجاري در 5ماهه اول معادل 
8.2 درصد رش��د كرده است و بانك هاي تخصصي با رقم 
21۴ه��زار ميليارد تومان س��هم 22.6درصد كل بدهي 
بخش غيردولتي به بانك ها داشته اند و در 5ماهه اول مانده 
تسهيالت بانك هاي تخصصي 3.9 درصد رشد كرده است.  
رقم مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك الوصول 
به اضاف��ه خريد دين و ام��وال معام��الت در بانك هاي 
خصوص��ي در مرداد 96 مع��ادل 89 هزار و 2۴0 ميليارد 
تومان بوده كه با سهم 1۴.8 درصدي از مانده تسهيالت 
بانك ه��اي غيردولتي، رش��د 23.۴ درص��دي در 5 ماهه 
نخس��ت 96 داشته است.  رقم مطالبات معوق، سررسيد 
گذشته و مش��كوك الوصول به اضافه خريد دين واموال 
معامالت در بانك هاي تجاري دولتي در مرداد 96 معادل 
16 هزار و 750ميليارد تومان بوده كه با 11.3 درصدي از 
 مانده تسهيالت بانك هاي دولتي، رشد 19.6 درصدي در

5 ماهه نخست 96 داشته است. 

رشد34درصديمطالباتمعوق
وخريدديندربانكهايتخصصي

و  گذش��ته  سررس��يد  مع��وق،  مطالب��ات  رق��م 
مش��كوك الوصول به اضافه خريد دي��ن و اموال معامالت 
در بانك ه��اي تخصص��ي در مرداد 96 مع��ادل 20 هزار و 
570ميليارد تومان بوده كه با س��هم 9.6 درصدي از مانده 
تس��هيالت بانك هاي تخصص دولتي، رشد 3۴.3 درصدي 
در 5 ماهه نخس��ت 96 داشته است.  اين وضعيت هشدار 
براي بانك ها نشان مي دهد كه دغدغه اصلي بانك ها كاهش 
مانده تسهيالت مطالبات معوق و تسهيالت غيرجاري است 
تا در كنار رش��د 31 درصدي تسهيالت دهي در سال 95 و 
همچنين پرداخت 671 هزار ميليارد توماني به عنوان هدف 
تعيين شده شبكه بانكي براي تسهيالت سال 96، بتوانند 
تا حدودي مطالبات معوق خود را پيگيري كنند و حال اين 
پرسش مطرح است كه بانك ها تا چه حد موفق به كاهش 
مطالبات خواهند بود و با ادامه روند كنوني در پايان س��ال 

رقم مطالبات معوق به چه ميزان خواهد رسيد؟

به عقيده كارشناس��ان بانكي، بخ��ش عمده يي از رقم 
تس��هيالت 671 ه��زار ميلي��ارد توماني اعالم ش��ده براي 
س��ال 96 به استمهال بدهي ها و تسهيالت پرداخت شده 
س��ال هاي قبل تعلق دارد و اگر بانك ها همين بدهي ها و 
تسهيالت قبلي را استمهال نكنند و با قراردادهاي جديد، 
آنها را به تسهيالت جاري تبديل نكنند، به سرعت تبديل 
ب��ه مطالبات معوق خواهند ش��د و برخ��ي صاحب نظران 
معتقدن��د كه دليل رش��د باالي 2۴.5 درص��دي مطالبات 
معوق، خريد دي��ن و اموال معامالت در 5ماهه نخس��ت، 
احتماال رشد 6 درصدي و محدود مانده تسهيالت بوده كه 

باعث شده مطالبات معوق رشد بيشتري نشان دهد. 
اين وضعيت باعث شده كه برخي كارشناسان با توجه 
به مشكالت وثايق بانكي كه روي دست آنها باقي مانده و 
قابليت نقدش��وندگي ندارد، اعالم كنند كه وثايق موجود، 
امكان افزايش رقم تس��هيالت و رشد آنها را نمي دهد زيرا 
بانك نمي تواند با رشد رقم تسهيالت با قراردادهاي جديد، 
در ص��ورت لزوم، پول خ��ود را از محل وثايق وصول كند 
و در نتيج��ه اين وثايق روي دس��ت بانك ها باقي خواهد 
مان��ده و رقم مطالبات معوق از نقطه يي به بعد به ش��دت 

رشد خواهد كرد.
لذا به جاي وثايق سنتي بايد وثايق بهتري دريافت شود 
و همچنين به جاي مصادره اموال، بايد اجازه داده ش��ود 
كه ش��ركت ها و بدهكاران به كار خود ادامه دهند تا شايد 
بخش��ي از بدهي بانك ها وصول شود و اين مسير ممكن 
اس��ت به دليل تولي��د و درآمد و اش��تغال زايي و احتمال 
بازگشت بخشي از پول بانك ها، بهتر از شرايطي باشد كه 
وثايق مصادره و فعاليت بدهكار بانكي تعطيل مي شود.  در 
هر صورت اين رشد باالي مطالبات معوق كه از رشد اكثر 
شاخص هاي بانكي و پولي باالتر است، نگران كننده بوده و 
براي مقابله و مهار آن بايد تمهيداتي در نظر گرفته شود.  
براس��اس رقم مانده س��رفصل مطالبات معوق، سررسيد 
گذش��ته، مش��كوك الوصول، خريد دين و اموال معامالت 
كه در پايان م��رداد 96 معادل 126 هزار ميليارد تومان و 
سهم آن معادل 13.1 درصد از مانده تسهيالت اعالم شده 
و همچنين براس��اس تجربه سال هاي قبل كه حدود يك 
واحد  درصد از سهم اين سرفصل خريد دين و اموال امالك 
بوده اس��ت، رقم مطالبات معوق احتماال حدود 12 درصد 
مانده تسهيالت يا 115 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود 
كه رقم بااليي اس��ت و به چال��ش عمده يي براي بانك ها 
تبديل ش��ده اس��ت.  در كنار اين چالش بزرگ، مش��كل 
پيچيده اموال و وثيقه هايي كه روي دس��ت بانك ها مانده 
نيز وجود دارد كه غالبا به دليل ركود مسكن يا قابل فروش 
و نقدشوندگي نيستند يا تعداد كمي از آنها قابل فروش به 
قيمت مناسب است لذا نگهداري، نگهبان و فرسوده شدن 
ساختمان و مسائل ديگر هزينه ساز است و اگر خود مالكان 
آنها در اختيار داشته باشند به مراتب ارزش افزوده و درآمد 
و اش��تغال بيش��تري دارد.  بايد مجموعه يي از سياست ها 
در جه��ت مهار مطالبات معوق مورد توجه باش��د. برخي 
كارشناسان معتقدند كه بعد از بحران موسسات غيرمجاز، 
مشكالت مطالبات معوق به مراتب گسترده تر و پيچيده تر 
از موسسات غيرمجاز است و كل شبكه بانكي بايد براي آن 
تدابيري داشته باشند زيرا در شرايطي كه اكنون نرخ سود 

س��پرده و تسهيالت بين 20 تا 2۴ درصد است، به معناي 
رش��د مطالبات مع��وق در آينده خواهد بود و مش��كالت 
بانك ها را پيچيده تر از امروز خواهد كرد.  به همين دليل، 
يك��ي از دغدغه هاي عمده وزير اقتص��اد و دارايي و بانك 
مركزي، در دولت دوازدهم، مهار و پيگيري مطالبات معوق 
خواهد بود و اين بار به جاي اينكه سپرده گذار دنبال سپرده 
از موسسات غيرمجاز باشد، بانك ها بايد به دنبال بدهكاران 
بانكي باشند و معلوم نيست كه با اين همه وثايق و ملك 
و دارايي روي دس��ت بانك ها مانده، چه بايد كرد. لذا اگر 
بازار كسب و كار و رشد اقتصادي بهتر شود،  در آن صورت 
اين دارايي ها مي تواند ضمن ايجاد ثروت و نقدينگي براي 
بانك ها، براي اقتصاد كشور نيز منشا توليد و اشتغال باشد.  
در وضعي��ت كنوني، بهترين راهكار مذاكره با بدهكاران و 
اداره اموال و دارايي ها و وثايق توس��ط خود مالكان اس��ت 
و به جاي اينكه به بانك منتقل ش��ود و روي دست بانك 
بماند، بهتر است منشا توليد و اشتغال و درآمدزايي باشد. 
 در 5 ماهه اول س��ال 96 نس��بت به اسفند 95 مانده 
عقود مضاربه، اجاره به ش��رط تمليك، مشاركت حقوقي 
رشد منفي داشته و كاهش يافته اند و قرض الحسنه، سلف، 
جعاله، مشاركت مدني، مرابحه و سرمايه گذاري مستقيم 

رشد مثبت داشته است. 
اس��تصناع نيز براي نخس��تين بار مانده 110ميليارد 
توماني دارد كه توس��ط بانك هاي تجاري دولتي پرداخت 

و به سرفصل هاي عقود بانكي اضافه شده است. 
 اين ارقام رش��د عقود تس��هيالت به معناي آن است 
ك��ه بانك ها به  دنبال كاهش مانده تس��هيالت و پيگيري 
مطالب��ات خ��ود بوده اند و در عين ح��ال مطالبات معوق 
باالترين رشد را با 2۴.5 درصد در سرفصل ساير يا مطالبات 
مع��وق به اضافه خري��د دين و اموال معامالت داش��ته و 

نشان دهنده رشد مانده مطالبات معوق است. 
در ش��رايطي ك��ه حج��م نقدينگي در م��رداد 96 به 
1366هزارميليارد تومان با رش��د 2۴.3 درصدي يك سال 
منتهي به مرداد 96 رس��يد، مانده كل تسهيالت بانك ها 
و موسسات اعتباري به بيش از 96۴هزارميليارد تومان با 
رش��د 22.1 درصدي در يك سال اخير و رشد 6  درصدي 
در 5 ماه نخس��ت 96 رس��يده كه نسبت آن به نقدينگي 
در س��طح 70.6درصد ثبت ش��ده كه نشان مي دهد در 5 
ماهه اول سال 96 از رشد و شتاب افزايش تسهيالت دهي 
بانك ها نس��بت به سال 95 كم ش��ده و در 5 ماه اول 96 
تنه��ا 6  درصد به مانده تس��هيالت بانك ها و موسس��ات 

اعتباري افزوده شده است.  از اين ميزان مانده تسهيالت، 
طب��ق اعالم گزيده آمارهاي پول��ي و بانكي مرداد 96 كه 
به  تازگي منتشر شده معادل 13.1درصد مطالبات معوق، 
سررسيد گذشته و مشكوك الوصول و خريد دين و اموال 
معامالت اس��ت كه اگر سهم خريد دين و اموال معامالت 
را مطابق تجربه س��نوات قبل يك درصد در نظر بگيريم، 
نش��ان دهنده افزايش س��هم مطالبات معوق، سررس��يد 
گذشته و مش��كوك الوصول به 12 درصد مانده تسهيالت 
بانك ها و موسس��ات اعتباري اس��ت و نشان مي دهد كه 
ميزان مطالبات معوق رو به افزايش اس��ت. بر اين اساس، 
رقم��ي بال��غ بر126 هزارميليارد توم��ان مطالبات معوق، 
سررسيد گذشته و مشكوك الوصول و خريد دين و اموال 
معامالت وجود دارد كه تنها در 5 ماهه اول سال 96 رشد 

2۴.5درصدي داشته است. 

عقوددارايرشدمنفي
در 5 ماهه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 مانده 
عقود مضاربه 9.1- درصد، اجاره به شرط تمليك2.6- 
درصد، مشاركت حقوقي5.۴- درصد رشد منفي داشته 

و كاهش يافته اند.

عقوددارايرشدمثبت
مرابحه با رش��د 18درصد، قرض الحسنه و جعاله هر 
يك با رشد 10درصد، فروش اقساطي 5.9 درصد، سلف 
1.3درصد، مش��اركت مدني0.7درصد و سرمايه گذاري 
مستقيم 2.1 درصد در 5 ماه نخست رشد مثبت داشته اند. 
مانده عقود داراي رشد مثبت نشان مي دهد كه عقد 
مرابحه يا كارت هاي اعتب��اري خريد كه البته جايگزين 
برخي عقود بانكي ش��ده است رش��د باالي 18 درصدي 
داشته و رقم آن به 56  هزار و ۴30ميليارد تومان رسيده 
كه سهم 5.8  درصدي از كل مانده تسهيالت بانك ها دارد 

و اين سهم باالتر از قرض الحسنه است.  
درح��ال حاضر همچنان مش��اركت مدني با س��هم 
۴0.2درصدي، فروش اقس��اطي با س��هم 25.5 درصدي 
باالترين س��هم را در عقود تسهيالت دارند كه به خاطر 
س��ود باال و تمايل مش��تريان و بانك ها با اقبال بيشتري 
مواجه است.  اما جالب است، توجه داشته باشيم كه بعد 
از مشاركت مدني و فروش اقساطي، سهم مطالبات معوق، 
خريد دين و اموال معامالت باالتر از مانده بقيه عقود است 
و با 13.1 درصد در رتبه سوم سهم از مانده تسهيالت قرار 

دارد.  استصناع نيز براي نخستين بار مانده 110ميليارد 
توماني دارد كه توسط بانك هاي تجاري دولتي پرداخت و 

به سرفصل هاي عقود بانكي اضافه شده است. 
 

55هزارميلياردتومانيپولجديد
در 5 ماهه اول س��ال 96 مانده تس��هيالت بانك ها و 
موسسات اعتباري 55  هزارميليارد تومان نسبت به اسفند 
95 بيشتر شده است. مانده تسهيالت بانك ها و موسسات 
اعتباري از رقم 729هزارميليارد توماني در اسفند 9۴ به 
ميزان 236هزارميليارد تومان ظرف 17ماه گذشته بيشتر 
ش��ده كه نشان دهنده رش��د باالي تزريق پول جديد به 
اقتصاد در سال 95 و كنترل آن در 5 ماهه اول 96 است. 
همچنين در 5 ماهه اول س��ال 96 بانك ها و موسس��ات 
اعتباري ترمز تس��هيالت دهي خود را كش��يده اند و پول 
جديد تزريق نكرده اند ام��ا در عين حال مانده مطالبات 
آنها با رش��د بااليي درحال افزايش اس��ت. كارشناس��ان 
معتقدند كه رشد تسهيالت دهي سال 95 و 3سال قبل از 
آن با دو سال رشد منفي اقتصاد در سال هاي 92و 9۴ و 
2سال رشد مثبت اقتصادي 3 درصدي سال هاي 93و 95 
متناسب نيست و ممكن است كه در آينده نزديك منجر 
به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نيز حكايت از رشد 

مانده مطالبات معوق دارد. 

سياستانقباضيتسهيالت
رش��د 6 درصدي تس��هيالت دهي بانك ها در 5 
ماه اول س��ال 96 در مقايس��ه با رشد 9.7 درصدي 
س��پرده هاي غيردولتي و رشد 9درصدي نقدينگي 
در مرداد 96 نس��بت به اس��فند 95 نش��ان دهنده 
سياس��ت انقباضي بانك ها در تسهيالت دهي نسبت 
به رش��د س��پرده ها و نقدينگي اس��ت. اي��ن نكته 
نش��ان دهنده اين واقعيت است كه بانك هاي كشور 
حداكثر اس��تفاده از ظرفيت وام دهي را در سال 95 
داش��ته اند اما در 5 ماه اول رش��د تسهيالت دهي را 
كند كرده اند و حداقل در اين 5ماه ترمز رشد مانده 
تس��هيالت را كشيده اند.   بانك مركزي اعالم كرده 
كه ح��دود 550 هزارميليارد تومان تس��هيالت در 
س��ال95 پرداخت شد و عالوه بر تسهيالت معمول 
و س��نتي بانك ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از 
منابع حس��اب هاي جاري، پرداخت 16500ميليارد 
تومان تس��هيالت براي بنگاه هاي كوچك و متوسط 
را اج��را كرده اند. در ماه هاي اخير نيز موضوع طرح 
ضربتي وام ازدواج تا پايان ش��هريور در دستور كار 
ق��رار گرفت و باعث رش��د تس��هيالت دهي بانك ها 
و ازجمل��ه رش��د 10 درص��دي مان��ده تس��هيالت 

قرض الحسنه تا پايان مرداد ماه شد.
افزايش مانده بدهي دول��ت به بانك ها به ميزان 
167هزارميليارد تومان، س��هم ب��االي كوتاه مدت از 
س��پرده ها با رقم 60۴ تريلي��ون تومان و رقم 51۴ 
تريلي��ون تومان��ي س��پرده بلندمدت ك��ه كمتر از 
كوتاه مدت ش��ده نيز خود گوياي اين واقعيت است 
كه منابع بانك ها نس��بت به قبل بيش��تر قفل شده، 
دسترس��ي بانك ها به منابع كمتر شده و در شرايط 
فش��ار براي پرداخت تس��هيالت، مشكالت مختلفي 

براي بانك ها ايجاد كرده است. 

رشدوسهمعقود
 سهم عقود مشاركت مدني به ۴0.2 درصد افزايش 
يافته و مانده آن به 388هزارميليارد تومان بالغ ش��ده 
كه 0.7 درصد نسبت به اسفند 95 رشد داشته است. 

 از س��وي ديگر مانده تسهيالت فروش اقساطي با 
رقم 2۴6هزارميليارد تومان و رش��د 5.9  درصد نسبت 
به اسفند 95و سهم 25.5درصدي از كل تسهيالت در 

رتبه دوم تسهيالت دهي بانك ها قرار دارد. 
 در رتبه س��وم مطالب��ات معوق ق��رار دارد كه به 
تفصيل به آن پرداخته ش��د اما در رتبه چهارم، عقود 
مرابح��ه ق��رار دارد كه ظرف 26ماه از تي��ر ماه 9۴ تا 
مرداد 96 توانس��ت س��هم خود را به جاي��گاه چهارم 
از نظر مانده تس��هيالت بين عقود بانكي برس��اند و با 
س��هم 5.8   درصدي از مانده تسهيالت بانك ها، مانده 
تس��هيالت مرابحه يا كارت هاي اعتب��اري به 56  هزار 
و ۴30ميليارد تومان رس��يده كه در مرداد 96 رش��د 
18درصدي نس��بت به اس��فند 95 داشته اما مشخص 
نيس��ت كه تا چه حد به رش��د توليد و مصرف بخش 

خصوصي كمك كرده است. 

در حالي كه رشد مانده تسهيالت بانك ها در مرداد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 
6 درصد رشد كرده و به بيش از 964هزار ميليارد تومان رسيده است، مانده مطالبات معوق، 

سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد دين و اموال معامالت با 24.5 درصد رشد 
نسبت به اسفند 95 به 126 هزار و 560ميليارد تومان رسيده و با سهم 13.1 درصدي از مانده 

تسهيالت بانك ها و موسسات اعتباري، رشد قابل  توجهي را نشان مي دهد. سهم مانده 
اين سرفصل از تسهيالت بانك ها تنها در دوماه تير و مرداد نسبت به پايان خرداد معادل 

0.2واحد افزايش يافته و از 12.9 به 13.1 درصد مانده تسهيالت رسيده و رقم آن بيش از 
7 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است 



ديروز نرخ دالر از كانال ۴هزار تومان عقب نش��يني تحليل قوانين مرجع از منظر سياست گذاري پولي
كرد اما دوباره بازگشت و قيمت سكه تمام بهار آزادي 
ط��رح جديد و قديم در حالي در ب��ازار تهران افزايش 
يافت كه نرخ س��اير انواع س��كه با افت همراه بود.  به 
گزارش »تعادل« صرافي هاي پايتخت هر دالر امريكا را 
بدون تغيير قيمت نسبت به روز شنبه ۴هزار و 6تومان 
فروختند. همچنين هر يورو با 50تومان رش��د ۴هزار 
و 808 توم��ان و هر پوند با 23توم��ان كاهش 5هزار 
و 3۴0 توم��ان بود.   هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
طرح جديد روز يك ش��نبه در بازار ته��ران با ۴هزار و 
3۴0تومان افزايش نس��بت به روز ش��نبه يك ميليون 

و 320هزار و 200 تومان دادوس��تد ش��د.  همچنين 
هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح قديم با 8هزار 
و 255تومان رش��د نسبت به روز شنبه يك ميليون و 
271هزار و 600تومان ارزش گذاري شد. از سويي ديگر 
نيم سكه بهار آزادي شاهد افت يك هزار و 529 توماني 
بود و 663 هزار و 900 تومان معامله شد. ربع سكه بهار 
آزادي نيز با افت 5 هزار و 632 توماني نس��بت به روز 
شنبه 387 هزار و 300 تومان و هر قطعه سكه گرمي 
نيز با 190تومان كاهش، 25۴هزار و 800 تومان بود. 
هر گرم طالي 18عيار ني��ز در بازار آزاد با 231تومان 
كاهش 12۴ هزار و ۴82 تومان ارزش گذاري شده بود.

رفتوبرگشتنرخدالربهكانال4هزارتومان

يكشنبهشنبهنوعسكهوارز
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5 بورس و فرابورس
  عرضه اوليه شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي: 
فرابورس ايران، امروز ش��اهد نهمين عرضه اوليه امسال 
ب��ازار س��رمايه خواهد بود. عرضه اوليه 10 درصد س��هام 
شركت شير پاس��توريزه پگاه آذربايجان شرقي به عنوان 
 نهمي��ن عرضه اوليه امس��ال ب��ازار س��رمايه با عرضه
 20 ميليون س��هم اين شركت با نماد »غپآذر« در بازار 
دوم فرابورس ايران انجام مي ش��ود. در اين عرضه اوليه 
حداكثر سهميه هر كد حقيقي و حقوقي 200 سهم و 
كف قيمت 3050 ريال و سقف قيمت 3355ريال براي 
خريداران تعيين شده است. مديريت اين عرضه هم به 
عهده شركت كارگزاري پگاه ياوران نوين است. شركت 
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي، با سرمايه اسمي 
20 ميليارد توماني، س��ود هر سهم سال مالي جاري را 
 332 ريال با پوش��ش 89 ريالي مع��ادل 21درصد در
3 ماهه اول سال همراه كرده است. خاطرنشان مي شود 
پ��س از عرضه اوليه »به پرداخت مل��ت« در تيرماه در 
بورس اوراق بهادار، »مبين وان كيش« در مردادماه در 
فرابورس ايران، »هتل پارسيان كوثر اصفهان«، »توليدي 
چدن سازان«، »داده گستر عصر نوين« در شهريورماه در 
فرابورس و بورس و شركت »توليد و صادرات ريشمك«، 
»ليزينگ ايران و شرق« و »آسيا سير ارس« در مهرماه 
در فرابورس، نهمين عرضه اوليه امس��ال بازار س��رمايه 
امروز با عرضه 10درصد س��هام شركت شير پاستوريزه 
پگاه آذربايجان شرقي در فرابورس ايران انجام مي شود. 

  كاهش 34 درصدي س�ود هر سهم وسبحان: 
 شركت سرمايه گذاري سبحان در دوره 6 ماهه منتهي به

 31 تيرم��اه 96 مبل��غ 116 ريال س��ود ب��ه ازاي هر 
س��هم محقق كرد. سرمايه گذاري س��بحان طي 6 ماه 
مبل��غ 150,۷۴8ميليون ريال س��ود خالص داش��ت و 
بر اين اس��اس مبلغ 116 ريال س��ود به ازاي هر سهم 
كنار گذاشت كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 3۴درصد كاهش داش��ت. گفتني است اين 
شركت در 6 ماهه سال مالي قبل مبلغ 11۷ريال سود 
به ازاي هر س��هم محقق كرده بود. با احتس��اب س��ود 
انباش��ته ابتداي سال مبلغ 23۷ ميليارد و 6۷۴ميليون 
ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
  كاوه نوب�ت عرض�ه اولي�ه س�هام ايس�تاد: 
ف��والد كاوه جنوب كي��ش با س��رمايه ۷00 ميليارد 
توماني قرار اس��ت دومين ش��ركت فوالدي حاش��يه 
خليج ف��ارس باش��د كه س��هام آن در ب��ورس عرضه 
اوليه خواهد ش��د. »كاوه« ك��ه در بازار اول معامالت 
بورس اوراق تهران حضور خواهد داش��ت، بعدازظهر 
روز يك ش��نبه جلس��ه معارفه يي با حضور مديران و 
مس��ووالن بورس تهران برگزار ك��رد و آماده عرضه 
اوليه 10درصد س��هام )۷00ميليون سهم( شد. علي 
دهاقي��ن مديرعام��ل »كاوه« درم��ورد ظرفيت هاي 
مختلف فوالد و آهن اس��فنجي گفت: فوالد س��اخت 
ش��ركت براس��اس 20درصد قراضه و 80درصد آهن 
اس��فنجي توليد مي ش��ود. بنابراين درصورتي كه فاز 
دوم فوالد راه اندازي ش��ود و با 2ميليون و ۴00 هزار 
تن ظرفيت ش��مش و آهن اس��فنجي با ظرفيت يك 
ميلي��ون و 800 ه��زار تن باتوجه ب��ه فرمول مذكور 
منطب��ق خواهد بود. س��يدمحمد اتاب��ك مديرعامل 
هلدين��گ گس��ترش صنايع معدن��ي كاوه پارس نيز 
گفت: بيش��ترين مشكل صنعت در حال حاضر توليد 
نيست بلكه نبود تقاضاست و افزايش موجودي كاالي 
شركت ها نشانه اين مشكل است. عبدالمجيد شريفي 
رييس هيات مديره ف��والد كاوه جنوب كيش هم در 
م��ورد مزيت هاي توليد ف��والد، توضي��ح داد: وجود 
ذخاير عظيم س��نگ آهن و منابع گاز ما را به انتخاب 
تكنولوژي توليد فوالد براس��اس كوره قوس الكتريك 

و آهن اسفنجي ترغيب كرده است. 
در پاي��ان روح اهلل حس��يني مقدم مع��اون ناش��ران 
و اعض��اي ب��ورس ته��ران از برگزاري نشس��ت هاي 
اينچنيني تحليلگران با ش��ركت هاي بورسي تجليل 
ك��رد و گفت: در كش��ورهاي ديگر ش��ركت ها چهار 
بار در س��ال ب��ا تحليلگران و س��هامداران نشس��ت 
مي گذارند. وجود چنين نشست هايي سبب شفافيت 
بيشتر مالي و استفاده شركت ها از نظرات تحليلگران 
خواهد ش��د. وي ادامه داد: اين شركت ۷00 ميليارد 
توماني بايد گزارش 6 ماهه، پيش بيني سود براساس 
عملكرد 6ماهه و گزارش توليد و فروش ش��هريور ماه 
را تا قبل از روز عرضه در كدال منتش��ر كند تا زمان 
عرضه اوليه سهام آن باتوجه به شرايط مناسب بازار و 

با هماهنگي سهامدار عمده اطالع رساني شود. 
  ممانعت از حضور س�هامدار مع�روف در »فايرا«: 
مدير نظ��ارت ب��ر بورس هاي س��ازمان ب��ورس در مورد 
صالحيت خريداران سهام بلوكي آلومينيوم  ايران  توضيح 
داد و دو نماين��ده مجل��س خواهان جلوگي��ري از حضور 
س��هامدار مع��روف در »فاي��را« و ايجاد انحصار توس��ط 
ش��وراي رقابت ش��دند. به گزارش بورس پرس، در حالي 
س��رمايه گذاري توس��عه صنعتي ايران و مه��ر اقتصاد دو 
 بلوك 15 و 20درصدي از س��هام آلوميني��وم  ايران  را در

12 شهريور و ۴ مهر و سپس 12 مهر )بلوك 15درصدي( 
عرض��ه كره اند ك��ه اين بلوك ها ب��دون معامل��ه مانده و 
صالحيت چند متقاضي توسط سازمان بورس تاييد نشده 
است. در اين رابطه و در شرايطي بلوك 20درصدي »فايرا« 
مجددا 30مهر عرضه خواهد ش��د كه محس��ن خدابخش 
مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس به بورس پرس 
گفت: صالحيت خري��داران در عرضه هاي بلوكي و عمده 
طبق مقررات مصوب شوراي عالي بورس انجام مي شود و 
اگر در عرضه بلوكي سهام شركتي، صالحيت 100متقاضي 
ه��م اح��زار نش��ود، باي��د مق��ررات و دس��تورالعمل ها 
 مالك قرار گيرد. براس��اس اي��ن گزارش، از ق��رار معلوم 
محمد علي محمدي )مالك شركت هايي چون آلومينيوم 
المهدي با ۷2درص��د، فارياب با 38درص��د، معادن بافق 
با ۷6درص��د، باما ب��ا 13درصد، ني��روگاه 1000مگاواتي 
ف��ارس، بانك تجارت ب��ا 3,3درصد و ۴9,8درصد س��هام 
س��رمايه گذاري اي��ران( درنظ��ر دارد به طور مس��تقيم يا 
غيرمستقيم مالكيت 35درصد از سهام آلومينيوم ايران را 
به دس��ت آورد كه به اعتقاد برخي در اين صورت، صنعت 

آلومينيوم ايران انحصاري خواهد شد. 
حال آخرين رويداد مهم اين موضوع نامه دو نماينده 
اس��تان مركزي در مجلس به رييس ش��وراي رقابت 
اس��ت كه در آن ضمن اعالم مش��كالت جدي ناشي 
از عدم توزيع محصول آلومينيوم ايران و المهدي در 
بورس كاال و سوءاس��تفاده، درخواست شده از حضور 
مال��ك آلومينيوم المه��دي در تركيب س��هامداري 
»فاي��را« و ايج��اد انحص��ار در صنع��ت آلوميني��وم 

جلوگيري شود. 
با اين اوصاف در ش��رايطي قيمت سهام اين شركت در 
بورس طي هفته  هاي اخير با نوس��ان معنادار و تشكيل 
صف ه��اي خريد و فروش همراه ش��ده كه بايد منتظر 
تصميم ش��وراي رقاب��ت از يك س��و و تعيين تكليف 
35درصد از س��هام اين ش��ركت مش��مول اصل ۴۴ با 

سرمايه 519 ميليارد توماني بود. 

رويخطشركتها

»تعادل« آثار رويداد  هاي جديد در بازار سرمايه را بررسي مي كند

بورسدرانتظارگزارششركتها
گروه بورس 

ب��ورس اوراق به��ادار تهران دومي��ن روز كاري 
خ��ود را هم با روندي افزايش��ي به پايان رس��اند و 
نس��بت به بازار هاي موازي به نوعي پيشتازي كرد. 
بر اين اس��اس باتوجه ب��ه اظهارنظر هاي جديد در 
س��طح بين المللي معامله گران بازار س��هام همانند 
گذش��ته به داد و س��تد  خود پرداختند، به گونه يي 
ك��ه مي توان گفت بورس ايران نس��بت به تش��ديد 
تحريم ه��اي جديد ترامپ، هيچ  واكنش��ي در روند 
معامالت روزانه اش هم نش��ان نداد. در همين حال، 
يك كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه بازدهي 
ب��ورس از ابت��داي امس��ال تاكن��ون ج��ز »اوراق« 
بيش��تر از س��اير بازارهاي موازي بوده است، گفت: 
افزايش قيمت كاموديتي ها )مواد پايه و معدني( در 
بازارهاي جهاني، تقوي��ت دالر و تعديل هاي مثبت 
در گزارش هاي 6 ماهه ش��ركت ها مي تواند س��بب 

تقويت هرچه بيشتر بازار سرمايه شود. 
حميدرضا مهرآور درباره وضعيت بازار س��رمايه 
بيان كرد: بازدهي بورس در سال 96 تاكنون مناسب 
 بوده است، شاخص بورس نسبت به ابتداي سال حدود 
10درصد رش��د داشت، اگرچه نس��بت به بازدهي 
12,5درصدي اوراق كم ريس��ك بازار سرمايه كمتر 
اس��ت اما نسبت به س��اير بازارهاي موازي در رتبه 

دوم قرار دارد. 
وي درباره وضعيت بازار سرمايه در هفته گذشته، 
گفت: بسياري از تحليلگران بازار سرمايه، »شاخص 
كل« بورس را مالك مناسبي براي سنجش سود يا 
زيان س��رمايه گذار نمي دانند، ب��ه همين دليل بايد 
»ش��اخص كل هم وزن« )در آن ارزش و وزن همه 
ش��ركت هاي بزرگ و كوچك در محاس��به شاخص 
كل، يكسان درنظر گرفته مي شود( را مالك بررسي 
س��ود و زيان واقعي س��هامداران دانست. وي افزود: 
به عنوان مثال، ش��اخص كل ب��ورس و اوراق بهادار 
در هفته ي��ي كه گذش��ت 0,8درصد افت داش��ت، 
اما ش��اخص كل هم وزن 2,3درصد افت داشته كه 
نش��ان مي دهد ش��رايط بورس مناسب نبوده است. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اضافه كرد: وضعيت 
بازار سرمايه در طول هفته گذشته التهاب بيشتري 
نسبت به هفته هاي پيشين داشته كه بخش اعظمي 
از آن مربوط به اظهارات سياس��ي رييس جمهوري 

امريكا و تصميم اين كش��ور درخصوص برجام بود. 
مهرآور در گفت وگو با ايرنا، ادامه داد: اظهارنظر روز 
جمعه ترام��پ درخصوص برج��ام، مبني بر برخي 
محدوديت ه��ا براي اي��ران بوده ك��ه تصميم گيري 
درخصوص آن را به كنگره محول كرده اس��ت. وي 
با بيان اينكه هفته گذش��ته، تهديد مبني بر خروج 
برجام، موجب ملتهب ش��دن بازار شده بود، گفت: 
بورس در سال هاي گذش��ته پس از تصويب برجام 
واكنش ه��اي مثبت��ي را ثبت ك��رده و حتي برخي 
تحليلگران بخش اعظمي از رش��د شاخص بورس از 
مح��دوده 60 ه��زار )در س��ال هاي 92 و 9۴( را به 

برجام نسبت مي دهند. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در 
ش��رايط فعلي اين گونه مي توان ادعا كرد كه هرقدر 
تنش هاي سياس��ي كمتر باشد، صعود بازار سرمايه 
محتمل تر خواهد بود، اما درنهايت با درنظر گرفتن 

هم��ه عوامل در ص��ورت لغو برجام ج��ز چند روز 
هيجان��ي، اتفاق بدي در بازار س��رمايه رخ نخواهد 
داد. مه��رآور با بيان اينكه يك��ي از داليل اين ادعا 
را مي توان رش��د نرخ دالر دانست، يادآور شد: نرخ 
دالر نسبت به ابتداي س��ال حدود 2,۷درصد رشد 
داش��ته كه انتظار مي رود اين رشد با شيب ماليمي 

ادامه دار باشد. 
وي اف��زود: باتوجه به اينك��ه 50درصد از ارزش 
بازار س��رمايه كش��ور كاالمحور اس��ت، رش��د نرخ 
دالر ب��ه نف��ع ش��ركت هاي صادرات��ي و كاالمحور 
و در مجموع بازار س��رمايه اس��ت. وي اضافه كرد: 
عالوه بر رش��د دالر، كاموديتي ها و فلزات اساس��ي 
هم نس��بت به ابتداي سال رش��د مناسبي داشتند. 
 به عن��وان مث��ال نف��ت نس��بت ب��ه ابتداي س��ال

 5,11درص��د افزايش قيمت داش��ته و اين رش��د 
ب��راي فل��ز روي 23درصد بود، قيم��ت فلزات مس 

و »بيل��ت فوالدي« ني��ز صعودي بوده اس��ت. اين 
كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: حتي اين رشد در 
 CRB ،ش��اخص هاي كاموديتي دنيا به عنوان مثال
Commodity Index به وضوح ديده مي ش��ود. 
بدون ش��ك افزايش قيمت كاموديتي ه��ا همراه با 
تقوي��ت دالر موجب تاثير مضاعف بر بازار س��رمايه 

مي شود. 
مهرآور خاطرنش��ان كرد: در ح��ال حاضر تعداد 
شركت هايي كه گزارش هاي 6 ماهه خود را منتشر 
كرده ان��د، زياد نيس��ت، در نتيجه هنوز نمي ش��ود 
درخص��وص اين گزارش ه��ا نتيجه گيري كلي كرد. 
وي اضافه كرد: اما به نظر مي رس��د اين گزارش ها، 
حداقل در گروه هاي پتروش��يمي، پااليش��گاهي و 
فرآورده ه��اي نفت��ي، معادن، فلزات ب��ا تعديل هاي 
مثب��ت همراه باش��د كه اين موضوع ه��م مي تواند 

محرك مناسبي براي بازار سرمايه باشد. 

 حركت راديكالي نداريم 
در س��ويي ديگر، علي س��عيدي معاون س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار عن��وان كرد: در طول يكي، دو 
هفته اخير درباره صحبت هاي ترامپ پيش بيني هايي 
صورت گرف��ت و همان پيش بيني ه��ا هم به تحقق 
پيوست. وي درباره چرايي رشد شاخص بورس و عدم 
واكنش منفي بازار س��رمايه به سخنان اخير ترامپ 
گفت: هر اتف��اق و رويداد خبري كه انتظار وقوع آن 
را نداش��ته باشيم و شوك تلقي شود، به طور قطع در 
ب��ورس هم تاثيرگ��ذار خواهد ب��ود، اما صحبت هاي 
رييس جمهوري امريكا از قبل پيش بيني ش��ده بود. 
وي اف��زود: در ط��ول يك��ي، دو هفته اخي��ر درباره 
صحبت ه��اي ترامپ پيش بيني هايي صورت گرفت و 
همان پيش بيني ها هم به تحقق پيوست و در همان 
روزه��ا آثار خود را بر بازار س��رمايه گذاش��ت. عضو 
هيات مديره س��ازمان بورس با تاكيد بر اينكه پس از 
سخنراني ترامپ اتفاق جديدي نيفتاد، در گفت وگو 
با ايلنا، ادامه داد: صحبت هاي رييس جمهوري امريكا 
موضوع جديدي نبود و ب��ه گمان برخي تحليلگران 
اقتصادي اين صحبت ها اين بار فقط طبقه بندي شده 
ب��ود. بنا بر اين از آنجا كه اثرش را در طول دو هفته 
پيش در بازار س��رمايه گذاشته بود بازار هم واكنش 

بيشتري نشان نداد. 
سعيدي با اشاره به تاثير موضع مسووالن اروپايي 
در برابر صحبت هاي ترامپ، گفت: البته در كنار آن 
موضع گيري مس��ووالن اروپايي به ويژه س��خنراني 
خانم موگريني مهم بود. پس از صحبت هاي ترامپ، 
موضع گيري مس��ووالن اروپايي اي��ن بود كه پايبند 
ب��ه برج��ام هس��تند. وي تاكيد كرد: اين انش��قاق 
خاصي اس��ت و چنين نيس��ت كه يك صف بسيار 
مس��تحكم در مقابل ايران شكل بگيرد كه وضعيت 
اقتصادي كش��ور را هم تحت تاثير ق��رار دهد. البته 
در طول ۴0س��ال گذشته به شكل سنتي نه از نظر 
اقتصادي و نه سياس��ي رابطه يي با امريكا نداشتيم. 
اين ارتباطات با اروپا برقرار بود كه در صورت حفظ 
روابط، همان روند گذش��ته را پيش خواهيم گرفت. 
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس ادامه 
داد: ب��ه هر حال براي س��رمايه گذاران بورس اتفاق 
جديدي رخ نداد كه بخواهن��د حركت راديكالي را 

نشان دهند.

گروه بورس 
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران در معامالت روز 
يك ش��نبه توانس��ت ب��ا 131واح��د افزاي��ش رقم 85 ه��زار و 
39۴واح��دي را ب��ه خ��ود اختصاص ده��د. از اين رو ش��اخص 
كل ه��م وزن با 35واحد رش��د به رقم 1۷ه��زار و 521 واحدي 
رسيد و شاخص آزاد ش��ناور با 1۴۷واحد رشد تا عدد 92هزار و 
360واحدي باال رفت. در س��ويي ديگر، ش��اخص بازار اول و دوم 
نيز هر ي��ك به ترتيب 100و 2۴3واحد رش��د كردند. همچنين 
در معامالت روز گذش��ته نماد فوالد مباركه اصفهان، پااليش��گاه 
نفت تهران و معدن��ي و صنعتي گل گهر 26، 22و 1۷واحد تاثير 
افزاينده روي دماس��نج بازار داشتند و در طرف مقابل آلومينيوم 
ايران، معدني و صنعتي چادرملو و داده گس��تر عصرنوين هر يك 
ب��ه ترتيب با 10، 9و 8 واحد تاثير بيش��ترين نق��ش كاهنده را 
روي شاخص داش��تند. بر اين اساس اكثر سهم هاي گروه فلزات 
اساس��ي كه با حجم معامله يي نسبتا بااليي نيز همراه بودند، افت 
در قيم��ت پاياني را تجربه كردند اما در گروه فرآورده هاي نفتي، 
كوك و س��وخت هس��ته يي روند قيمت ها عمدتا افزايشي بود هر 
چند كه اين روند عموما حدود يك درصد يا كمتر بود. همچنين 
خودرويي ها نيز عموما با افزايش قيمت پاياني همراه ش��دند. در 
اين گروه 88 ميليون س��هم ب��ه ارزش بيش از 11ميليارد تومان 

مورد داد و س��تد قرار گرفت. عالوه بر اين ارزش معامالت بورس 
تهران ب��ه رقم 108ميليارد تومان رس��يد و حجم معامالت رقم 
۴33ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامل��ه را تجربه كرد. در 
س��ويي ديگر نيز بي��ش از نيمي از حجم مب��ادالت فرابورس در 
بازاره��اي اول و دوم مبادله ش��د. همچنين بازگش��ايي و توقف 
چندين نماد معامالتي آغاز بازارگرداني س��هام ش��ركت ليزينگ 
ايران و ش��رق با نماد معامالتي»ولشرق« اختصاص 5۷ درصد از 
حجم كل مبادالت فرابورس به بازارهاي اول و دوم و خبر عرضه 
اوليه 10درصد از س��هام »غپآذر« در روز دوشنبه از رويدادهاي 
روز گذش��ته فرابورس ايران بود. افزون بر اين، دومين روز كاري 
هفته در فرابورس با دادوستد بيش از 2۴0ميليون ورقه بهادار به 
ارزش بالغ بر 2هزار و 29ميليارد ريال طي 10۷هزار و 56۴ نوبت 
معامالتي پايان يافت. اين درحالي اس��ت كه نمادهاي معامالتي 
اوراق مشاركت ش��ركت ليزينگ اميد و شركت هلدينگ توسعه 
معادن و صنايع معدني خاورميانه، به ترتيب براي پرداخت س��ود 
علي الحس��اب 3 ماه��ه و ماهان��ه اوراق در روز 25مه��ر در پايان 
معامالت روز گذشته متوقف شدند. براساس اين گزارش شاخص 
كل فراب��ورس ايران نيز با اهرم منفي از جانب نمادهاي»مارون« 
و »هرم��ز« با افت ۴واحدي مواجه ش��د و در ارتفاع 930واحدي 

قرار گرفت. 

گروه بورس 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه)سمات( 
ارزش صندوق ه��اي قابل معامله)ETF( در بازار س��رمايه را بيش از 
38هزار ميليارد ريال اعالم كرد. براس��اس جديدترين آمارها، ارزش 
صندوق هاي قابل معامله در ش��هريور ماه امس��ال به رقم 38هزار و 
59۴ ميليارد ريال رس��يد. درحال حاضر 28صندوق قابل معامله در 
بازار س��رمايه ايران فعال هس��تند كه صندوق هاي جسورانه فناوري 
آرماني و يكم آرمان آتي فعاليت خود را در ش��هريور ماه آغاز كردند 
كه اين امر باعث ش��ده اس��ت، ارزش اين صندوق ها در بازار سرمايه 
افزايش چشمگيري يابد. براساس اين گزارش، صندوق اعتمادآفرين 
پارسيان با ارزش��ي معادل 8،835ميليارد ريال بزرگ ترين صندوق 
ETF اس��ت. به گزارش »تعادل« صندوق هاي قابل معامله صندوق 
آرمان آتي كوثر939، 6 ميليارد ريال، صندوق پايدارسپهر با 5,0۴۷ 
ميليارد ريال، امين يكم 2,03۴ميليارد ريال، صندوق سپهر انديشه 
نوي��ن با 1،5۴8 ميلي��ارد ريال و صندوق توس��عه اندوخته آينده با 
1،229ميليارد ريال به ترتيب در رتبه هاي دوم تا شش��م بزرگ ترين 
صندوق ه��اي ETF بازار س��رمايه ق��رار دارند. همچنين ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه)سمات( بزرگ ترين 
شركت هاي بورسي و فرابورسي را از نظر سهامدار اعالم كرد. شركت 
سرمايه گذاري توس��عه صنعتي ايران با 239هزار و ۷۷6سهامدار در 

پايان ش��هريور در صدر بزرگ ترين ش��ركت بورس��ي ايستاد. بر اين 
اساس، ايران خودرو با 1۴۴هزار و 1۷6سهامدار و توسعه معادن روي 
ايران با 123هزار و۴۷۴س��هامدار در رتبه هاي دوم و سوم قرار دارد. 
همچنين شركت هاي سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان، سرمايه گذاري 
صنعت نفت، سايپا، شركت داده گستر عصرنوين، بانك انصار، توسعه 
صنايع بهشهر و سرمايه گذاري گروه توسعه ملي در مكان هاي سوم 
تا دهم بزرگ ترين شركت هاي بورسي از نظر تعداد سهامدار هستند. 
اين تعداد سهامدار بورس��ي و فرابورسي بدون در نظر گرفتن سهام 
وثيقه گروهي)كاركنان( است. در همين حال شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه)س��مات( از درج نماد ش��ركت 
س��رمايه گذاري شفادارو در سامانه پس از معامالت خبر داد. شركت 
ش��فادارو دومين هلدينگ بزرگ دارويي كشور است كه شركت هاي 
زيرمجموعه اين هلدينگ در توليد، واردات و توزيع انواع و اقسام دارو 
در كشور فعاليت دارد. همچنين داروسازي هاي جابر ابن حيان، لسوه 
و كيميا دارو شركت هاي بورسي تحت مديريت اين هلدينگ است. 
600 قلم داروي مهم و استراتژيك و 80 درصد دارو هاي تزريقي در 
شركت هاي زيرمجموعه شفادارو توليد مي شود. اين شركت به عنوان 
پانصد شانزدهمين شركت پذيرفته شده در بورس در بخش ساخت 
مواد شيميايي و محصوالت شيميايي در فهرست نرخ هاي بازار دوم 

بورس اوراق بهادار درج شده است. 

ETFبازارسهامدرمدارصعودي۳۸هزارميلياردريالارزشصندوقهاي

گزارش روز گزارش يك

ف�روش صن�دوق س�رمايه گذاري مپن�ا: واحده��اي صندوق 
سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا در بازار سرمايه فروخته شد. عضو 
هيات مديره گروه مپنا بهره گيري از روش هاي نوين تامين مالي در بازار 

سرمايه را نقطه اتصال صنعت برق به بازار سرمايه دانست. 
جعفر جوال با اشاره به تقاضاي ۴,5برابري پذيره نويسي براي صندوق 
س��رمايه گذاري پرند مپنا گف��ت: اين صندوق يك��ي از راه هاي تامين 
منابع مالي پروژه در بازار س��رمايه اس��ت تا عموم فعاالن بازار سرمايه 
از فرصت هاي سرمايه گذاري موجود در اين پروژه ها بهره مند شوند. وي 
افزود: اس��تفاده از روش هاي تامين مالي نوي��ن كه هزينه و مخاطرات 
كمتري براي مجموعه دارد، همواره مورد تاكيد بوده است. به گفته عضو 
هيات مديره گروه مپنا قرار است در چندين مرحله حدود 350ميليارد 
تومان از طريق اين صندوق منابع جذب ش��ود و با پذيره نويسي موفق 
اي��ن اوراق اميدواريم راه ب��راي ايجاد صن��دوق پروژه هايي ديگر براي 
نيروگاه هاي گازي گروه مانند نيروگاه عسلويه مپنا، سنندج، فردوسي و... 
هموار شود. جوال تصريح كرد: بي نيازي به كفايت سرمايه، نياز به منابع 
مالي داخلي كمتر، اس��تفاده از اوراق صندوق پروژه به عنوان تضمين، 
امكان بازخريد واحدهاي سرمايه گذاري يا پذيرش در بورس پس از اتمام 
پروژه، افزايش سرمايه ها بر اساس ارزش روز و شفافيت در انجام پروژه از 

مزيت هاي تامين مالي از طريق صندوق پروژه هاست. 
وي در ادامه با بيان اينكه تالش در جهت تبديل نيروگاه هاي گازي 
موجود به سيكل تركيبي از اولويت هاي اصلي صنعت برق است، گفت: 
اين كار در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي است و توجه خاص 
متوليان اين امر، راندمان نيروگاه هاي گازي كشور را بدون نياز به مصرف 
س��وخت، به طور قاب��ل مالحظه يي افزايش خواه��د داد. به گفته جوال 
متوس��ط بازده نيروگاه هاي گازي كش��ور حدود 33درصد است كه در 
صورت تبديل نيروگاه هاي گازي به سيكل تركيبي به 55 درصد افزايش 
مي يابد و با افزودن يك واحد بخار، در هر دو واحد گازي موجود بدون 
نياز به مصرف س��وخت، ظرفيت جديد ايجاد مي شود. وي تصريح كرد: 
از اولويت اصلي در جهت گيري هاي كلي گروه مپنا، تبديل نيروگاه هاي 

گازي به سيكل تركيبي به ويژه براي نيروگاه هاي اين گروه است. 
نخس�تين جش�نواره تحليل برت�ر: زمان برگزاري نخس��تين 
جشنواره تحليل برتر از سوي كانون نهاد هاي سرمايه گذاري ايران اعالم 
شد. نخستين جشنواره تحليل برتر با هدف ارتقاي سطح تحليل در بازار 
سرمايه به همت كانون نهاد هاي س��رمايه گذاري ايران برگزار مي شود. 

محور نخس��تين جش��نواره تحليل برتر بررس��ي، تحليل و پيش  بيني 
قيمت  جهاني فلزات اساس��ي )روي، مس، فوالد( است و تحليلگران تا 
20 آب��ان  ماه فرص��ت دارند گزارش هاي خود را با فرمت تعيين ش��ده 
به دبيرخانه اين جشنواره ارسال كنند. سعيد اسالمي بيدگلي، دبيركل 
كانون نهاد هاي سرمايه گذاري ايران رييس شوراي سياست گذاري اين 
جش��نواره و مسووليت اجرايي آن بر عهده سلماني نژاد، قائم مقام كانون 
نهاد هاي س��رمايه گذاري ايران اس��ت. همچنين محمد اصوليان، عضو 
هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي دبير علمي نخستين دوره جشنواره 
تحليل برتر و محمد هاشمي  نژاد، مجيد دهقان، روح اله حسيني  مقدم و 

مرتضي علي  اكبري نيز اعضاي هيات داوري هستند. 
 انتش�ار 2 شفاف س�ازي از »غاذر«: مديرعامل شركت كشت و 
صنعت پياذر در دو اطالعيه جداگانه در خصوص فعاليت هاي ش��ركت 
شفاف س��ازي كرد. شركت كش��ت و صنعت پياذر امروز در دو اطالعيه 
جداگان��ه در خصوص داليل تغيير گزارش فعاليت ماهانه فروردين ماه 
و آخرين وضعيت پيش بيني س��ال 96 توضيحات��ي را ارائه داد. وي در 
اين خصوص بيان مي كند كه با توجه به افزايش فروش در مدت مزبور، 
EPS 6 ماهه معيار سنجش دقيقي براي ارزيابي ساالنه شركت نيست. 
همچنين در اين اطالعيه آمده است؛ برنامه هاي آتي شركت در 6ماهه 
دوم سال، راه اندازي خطوط توليد جديد و افزايش سبد محصول است 
كه نقش بس��زايي در فروش نيمه دوم سال دارد. همچنين مديرعامل 
اعالم كرده است در صورت تغيير در نخستين پيش بيني سود، شركت 
اطالعيه شفاف سازي منتشر مي كند. همچنين در نامه دوم شركت در 
خصوص تغييرات گزارش ماهانه فروردين ماه توضيح داده است. در اين 
اطالعيه آمده است؛ پس از بررسي صورت هاي مالي شركت در نخستين 
ماه س��ال مشخص شد در زمان مديريت پيش��ين، پيش سفارشي در 
ابتداي س��ال از يكي از مش��تريان دريافت و وج��ه آن به صورت تهاتر 
كاال در ماه هاي فروردين و ارديبهش��ت دريافت شده است. لذا قسمتي 
از مبلغ فروش كاالي فوق در فروردين ماه اصالح ش��ده و مابقي آن در 
ارديبهشت ماه اصالح شده است. در پايان آمده است مبلغ 1220ميليون 
ريال فروش اصالح ش��ده فروردين ماه با حاشيه سود تقريبي 30درصد 

تاثير بسزايي بر EPS شركت ندارد. 
س�ودآوري س�هامداران ب�ازار س�رمايه از فوالدي ه�ا: دبير 
س��نديكاي توليد كنن��دگان لول��ه و پروفيل فوالدي اي��ران با تاكيد بر 
س��ودآوري فوالدي ها در نيمه نخست س��ال جاري بر اين باوراست كه 
كاهش خطاهاي مديريتي اين صنعت سودآوري خوبي براي سهامداران 
بازار س��رمايه به ارمغان آورد. اميرحس��ين كاوه در گفت وگو با امتداد با 
تاكيد بر اينكه صنعت فوالد در بازار سرمايه و اقتصاد كشور بسيار حايز 

اهميت اس��ت و يكي از بازيگران اصلي و شاخص ساز در بازار سرمايه 
اس��ت، گفت: حضور صنايع فوالدي در بازار سرمايه چه صنايع مادر و 
چه صنايع تكميلي مي توان��د، تاثير مثبتي در افزايش توليد ناخالص 
داخلي ايفا كند. دبير سنديكاي توليد كنندگان لوله و پروفيل فوالدي 
ايران افزود: از اين رو مي بينيم، فعاالن بازار سرمايه در سبد سهام خود، 
سهامي از شركت هاي صنعت فوالد هم جا مي دهند. كاوه تصريح كرد: 
شركت هاي فوالدي حاضر در بورس در مقاطع زماني مختلف توانسته 
سودآوري خوبي را براي سهامداران بازار سرمايه به ارمغان آورد عالوه 
ب��ر اين بي��ش از 60درصد معامالت بورس كاال ه��م به صنايع فلزي 
اختصاص دارد. وي با اش��اره به اينكه همه واقف هس��تيم كه اشتباه 
و خطا هاي مديريتي نيز مي تواند در كاهش س��ودآوري موثر باش��د، 
اظهار كرد: به طور مثال مديران برخي ش��ركت هاي فوالدي حاضر در 
بورس؛ سال گذشته صادرات فوالد با حاشيه سود صفر و گاها به صورت 
دامپينگي انجام داده اند در حالي كه بازار داخلي كش��ش براي خريد 
توليدات داخلي را متناسب با قيمت جهاني داشته است كه اين به زيان 
سهامداران ش��ده و شنيده شده برخي سهامداران جزء پيگير مسائل 

حقوقي اين زيان وارده هستند. 
كاوه در ادامه بيان كرد: البته امسال با توجه به اولويت داشتن تامين 
مواد اوليه صنايع داخلي، در 6ماه اول سال 96 تا 50درصد بيش از 6ماه 
مشابه سال قبل افزايش سود داشته اند. دبير سنديكاي توليد كنندگان 
لول��ه و پروفيل فوالدي اي��ران اين را هم يادآور ش��د؛ در فوالد صنايع 
بزرگ و باالدس��ت به دليل اختصاص ان��واع يارانه هاي توليد و معافيت 
مالياتي حضور در بورس، قيمت تمام ش��ده آنها نسبت به دنيا پايين تر 
است از اين رو وقتي محصوالت آنها در بازار داخلي يا جهاني متناسب 
با قيمت ديگر فوالد سازان دنيا فروخته مي شود يعني سود هنگفتي را 
بايد نصيب سهامداران كند كه متاسفانه گاهي با دامپينگ اين سود به 
جاي اينكه در جيب س��هامداران داخلي برود تقديم به صنايع خارجي 
در اروپا مي ش��ود. وي اف��زود: به طور حتم به حداقل رس��يدن خطاي 
مديريت��ي مي تواند به ارتقاي اين صنعت ف��والد در بورس هاي اوراق و 
بورس كاالي ايران منجر شود. كاوه در خصوص سخنان اخير ترامپ و 
تاثير آن بر بازار سرمايه نيز خاظرنشان كرد: ملت ما چندين دهه است 
به اين ياوه سرايي هاي امريكايي ها كه گاها شدت مي گيرد آشنا هستند، 
راه مقابله با تهديدات دش��منان توجه به اقتصاد مقاومتي و درون زايي 
است. ما نبايد منابع خود را به  صورت خام به خارجي صادر كنيم و بايد 
خواسته هاي صنايع تكميلي كوچك و متوسط را تامين و با فرآوري مواد 
خام كه از مزيت هاي كش��ورمان است براي خود امنيت اقتصادي بدون 

وابستگي فراهم كنيم. 

تامين مالي چند هزار ميلي�اردي در بورس: مدير تامين مالي 
ش��ركت تامين سرمايه امين با تاكيد بر اينكه شناخت الزم از ابزارهاي 
بازار س��رمايه براي تامين مالي وجود ندارد، گفت: در صورت استفاده از 
اين ابزار ها براي پروژه هاي كالن به خصوص در حوزه نفت و گاز مي توان 

به راحتي چند هزار ميليارد تومان سرمايه جذب كرد. 
حسين سعيدي مدير تامين مالي شركت تامين سرمايه امين 
به ظرفيت هاي تامين مالي پروژه هاي كالن از طريق بازار سرمايه 
اش��اره كرد و درب��اره جزئيات چند نمونه از اين پذيره نويس��ي ها 
گف��ت: صنايع مختلف به خص��وص در حوزه نف��ت و گاز بايد از 
فرص��ت تامي��ن مالي از بازار س��رمايه اس��تفاده كنن��د، در حال 
حاضر س��ود مربوط به ابزار هاي مالي بازار س��رمايه تعديل شده و 
به صرفه تر از تسهيالت بانكي است، به همين دليل در حال حاضر 

اوراق در بازار سرمايه از استقبال خوبي برخوردار است. 
وي با اش��اره به اينكه محدوديتي از نظر سقف تامين مالي در 
اين بازار وجود ندارد، خاطرنش��ان كرد: در س��ال گذشته شركت 
تامي��ن س��رمايه امين، مديري��ت پذيره نويس��ي و بازاريابي اوراق 
مرابحه بيمه سالمت را كه حدود 2000 ميليارد تومان بود، انجام 
داد. البته مبلغ فوق با كمك مابقي ش��ركت هاي تامين سرمايه و 

در خارج از بازار سرمايه انجام شد. 
مدير تامين مالي ش��ركت تامين سرمايه امين با تاكيد بر اين 
نكته كه بازار س��رمايه ظرفيت پذيره نويس��ي براي مبالغ باالتر از 
اين را نيز داراس��ت، گفت: بنابراين از لحاظ رقم مي توان گفت كه 
محدوديتي وجود ندارد، براي مثال پذيره نويسي براي مبالغي بين 
1000 ت��ا 2000ميليارد تومان به راحتي از طريق بازار س��رمايه 
امكان پذير است.  وي دليل عمده عدم استقبال نسبي از ابزار هاي 
بازار س��رمايه را ناآشنايي شركت ها و بخش خصوصي با ابزار هاي 
تامين مالي بازار س��رمايه دانست و گفت: بس��ياري از پروژه هاي 
كشور نيازي به س��رمايه خارجي ندارد و به راحتي قابليت تامين 
مالي از بازار س��رمايه داخلي وجود دارد.  س��عيدي با خاطرنش��ان 
كردن اي��ن نكته كه اگر بخش خصوصي با ابزاره��اي مالي موجود در 
بازار سرمايه آشنا بشوند، مسلما به استفاده از اين ابزار ها روي مي آورند، 
گفت: بازار س��رمايه در مقايسه با سود تسهيالت ريالي بانكي به مراتب 
به صرفه تر است و همچنين به تضامين كمتري احتياج دارد. وي يكي از 
وظايف شركت هاي تامين سرمايه را آموزش و فرهنگ سازي شركت ها 
و بخش خصوصي دانست و گفت: بسياري از پروژه ها نياز به تامين مالي 
يا افزايش س��رمايه دارند كه به علت نداشتن شناخت در اين زمينه از 

استفاده از اين ابزار محروم مي مانند.  

بازار سرمايه

تحوالت بازار در يك نگاه



گروه تشكل ها 
بازرگان�ي  اتاق ه�اي  اخي�ر  هفته ه�اي  در 
صنايع،معادن و كشاورزي  مركز انواع خبرهاي 
حاشيه يي بوده اند. اتفاقات عجيبي و شايعاتي 
عجيب تر كه هر يك براي ايجاد حاش�يه كافي 
اس�ت اما همگي در فاصله يك ماه در حال رخ 
دادن اس�ت. البته به ظاهر تم�ام اين موارد به 
صورت مجزا و بدون ارتباط با يكديگر در حال 
رخ دادن اس�ت اما اين با توج�ه به اينكه همه 
اتفاقات در يك برهه زماني رخ داده اس�ت اين 
س�وال براي بعضي ايجاد ش�ده است كه شايد 
يك حركت منسجم براي ايجاد حاشيه در اتاق 
بازرگاني رخ مي ده�د. با هم نگاهي به اتفاقات 

در حال رخ دادن مي اندازيم. 

 دستگيري ها در اتاق تهران
ماج��را از ش��ايعات درب��اره ات��اق ته��ران آغاز 
ش��د. خب��ر دس��تگيري چن��د عضو مط��رح اتاق 
ته��ران با توج��ه به روابط اين افراد ب��ا معاون اول 
رييس جمهور بيشتر جنبه سياسي به خود گرفت. 
ب��ا اين وجود آثار اين موضوع روي اتاق كامال قابل 
درك بود. در حالي كه هر ماه اتاق بازرگاني تهران 
اقدام به برگزاري هيات نمايندگان مي كرد و از اين 
جلسات خبرهاي مهمي به گوش مي رسيد اكنون 
ش��اهد اين مساله هس��تيم كه اخيراً جلسه هيات 
نمايندگان اتاق تهران برگزار نش��ده اس��ت. و اگر 
جلس��ه مهر ماه نيز برگزار نش��ود عمال اين هيات 
نماين��دگان حداقل ت��ا اواخر آبان ماه جلس��ه يي 
نخواهد داش��ت. اين در حالي است كه در ابتداي 
كار دولت دوازده��م طبيعتا نقطه نظرهاي زيادي 

درباره نظر بخش خصوصي و اقتصاد وجود دارد. 

 گروه هاي تلگرامي و موضوع فساد
پيرو بحث دس��تگيري ها در ات��اق تهران بعضي 
گروه ه��اي تلگرام��ي اقدام ب��ه تقاض��اي تحقيق و 
تفح��ص از ات��اق بازرگاني كردند. اين پيش��نهاد كه 
از س��وي محس��ن كوهكن نماينده س��ابق مجلس 
ش��وراي اسالمي كه س��ابقه حضور در اتاق بازرگاني 
در س��مت هاي مختلفي را دارد مطرح شد به زودي 
از س��وي بعضي از گروه هاي تلگرامي منتقد اتاق به 
ش��كل گسترده يي مطرح ش��د. اين گروه ها كه سال 
گذش��ته و در زمان انتخابات رييس ات��اق بازرگاني 
نقش فعالي را برعهده داشتند امروز با شعار مبارزه با 
فس��اد در اتاق بازرگاني به بيان موضوعات از ديدگاه 

خود مي پردازند. 
جال��ب آنكه ش��اهد حضور بعض��ي از چهره هاي 
مط��رح اتاق بازرگاني و حتي اعضاي هيات رييس��ه 
اتاق ايران هستيم كه در مقام پاسخگويي سعي دارند 
به مباحث مطرح شده در اين خصوص پاسخ دهند. 
براي مثال در هفته هاي اخير در بعضي از اين گروه ها 
بحث هاي داغي ميان حسين سالح ورزي نايب رييس 

اتاق بازرگاني اي��ران و بعضي چهره هاي منتقد اتاق 
بازرگاني مطرح ش��ده است. گفته مي شود كه بحث 
اين گروه هاي منتقد حتي در س��طح هيات رييس��ه 

اتاق ايران نيز مطرح شده است. 
هرچند پيشنهادات اين گروه ها از جنسي متفاوت 
از روال معم��ول ات��اق بازرگاني اس��ت. ب��راي مثال 
حجت االسالم والمس��لمين مظفري ميانجي، نماينده 
آيات عظام ش��بيري زنجاني و علوي گرگاني كه خود 
در گروه هاي منتقد اتاق حضور دارد بحث لزوم ايجاد 
نمايندگ��ي واليت فقيه در ات��اق بازرگاني را مطرح 

مي كند كه در نوع خود پيشنهادي متفاوت است. 
ب��ا وجود اي��ن در بعضي از گروه ها ش��ايعاتي نيز 
مطرح اس��ت كه نمي ت��وان صحت آنه��ا را تاييد يا 
تكذي��ب كرد ولي مطمئنا به اين ش��ايعات ش��اهد 
آس��يب به نهاد اتاق بازرگاني خواهي��م بود. يكي از 
اين ش��ايعات درباره ديدارهاي غيرمتعارف بعضي از 
اعضاي هيات نمايندگان ب��ا بعضي نمايندگان دول 
متخاصم اس��ت. اگر اين ش��ايعات درست باشد كه 
آس��يب بزرگي به اتاق وارد مي شود اما صرف شايعه 

بودن اين موضوع نيز براي اتاق آسيب زننده است. 

 تغييرات در اتاق هاي شهرستان
در روزهاي گذش��ته اما اتاق هاي شهرس��تان هم 
از م��وج اتفاق��ات در ام��ان نبوده اند. بع��د از كش و 
قوس هاي فراوان در اتاق بازرگاني اراك ش��اهد اين 
موض��وع بوديم كه منوچهر توس��طي ب��ا راي هيات 
نماين��دگان، به عنوان رييس جدي��د اتاق بازرگاني، 

صنايع، معادن و كشاورزي اراك انتخاب شد. 
انتخابات ميان دوره يي هيات رييس��ه اتاق اراك 
در بيس��ت و هفتمين جلس��ه هيات نمايندگان و با 
حضور س��يد جواد زماني، معاون امور اس��تان هاي 
اتاق اي��ران برگزار ش��د. پيش از اي��ن، محمدرضا 

جعفري رياست اتاق اراك را به عهده داشت. 

همچنين بر اس��اس نتيجه انتخابات، حميدرضا 
مهدي نيا به عن��وان نايب ريي��س اول، حامد اميني 
مصلح آبادي به عنوان نايب رييس دوم، مجيد ايزدي 
به عنوان خزانه دار و حيدر پيمانفر به عنوان منش��ي 

هيات رييسه براي مدت باقيمانده تعيين شدند. 
اين موضوع صرفا محدود به اراك نش��ده اس��ت. 
همين بحث در اتاق بازرگاني گرگان نيز همين بحث 
مطرح شد. به دليل بعضي بحث هاي مطرح شده براي 
رييس اتاق بازرگاني گرگان امروز قرار اس��ت، هيات 
نماين��دگان اين ات��اق بازرگاني درب��اره آينده هيات 
رييس��ه اتاق بازرگاني گرگان تصمي��م بگيرد. گفته 
مي شود كه شكايت يك نهاد دولتي از رييس اين اتاق 

منجر به مش��كالتي شده است. همچنين از اتاق هاي 
ديگري نيز بحث هايي از اين دست به گوش مي رسد. 

 لزوم اتحاد در اتاق
بحث هايي كه امروز مطرح اس��ت يك سال قبل 
و در زمان اس��تعفاي محسن جالل پور نيز به شدت 
مط��رح ش��د. در آن دوران بحث هاي��ي همچ��ون 
فيش هاي حقوقي و مس��ائل ديگري مطرح شد اما 
به نظر مي رس��د كه اين بار موج اتفاقات حاشيه يي 
اتاق بازرگاني بس��يار شديدتر است. به ويژه آنكه با 
نزديك ش��دن به ايام انتخاب��ات بحث هاي مختلفي 
مطرح خواهد ش��د. از هم اكن��ون بعضي نا آرامي ها 
در بعضي تش��كل ها به چشم مي خورد و بحث هاي 
انتخاب��ات 97 خيلي پي��ش از آنكه انتظار مي رفت، 

آغاز شده است. 
نگاه هاي مختلفي درباره اتفاقات اين روزهاي اتاق 
بازرگاني وجود دارد. برخي آن را حذف يك س��ري از 
ش��اخه هاي فعال در اتاق بازرگاني مي دانند و بعضي 
ديگر معتقد هس��تند ك��ه همه چيز از يك س��مت 
هدايت مي ش��ود. حتي گروه موضوع تضعيف اتاق با 
هدف پي��روزي در دوره بعد را مطرح مي كنند. روند 
وقايع به گونه يي اس��ت كه به سختي مي توان تمام 

اين موارد را اتفاق دانست. 
با وجود اين يك بحث مطرح است، اتاق بازرگاني 
مهم ترين تشكل فعاالن بخش خصوصي است و بنا به 
اين موضوع نبايد به روشي رفتار كرد كه ماهيت اتاق 
بازرگاني به خطر بيفت��د. درگيري هاي بين گروهي 
در همه ادوار در اتاق بازرگاني وجود داشته است اما 
مس��اله اين است كه در گذشته به دليل حضور افراد 
ريشه دار و با سابقه هميشه درگيري در سطحي پيش 
مي رف��ت كه به ماهيت اتاق بازرگاني آس��يب جدي 
وارد نش��ود اما در اين دوره ما شاهد اين هستيم كه 
بحث ها در اتاق بازرگاني به س��مت آسيب به ماهيت 

اين نهاد به پيش مي رود. 
در حال حاضر ش��ايد مهم ترين مس��اله در اتاق 
بازرگان��ي ايجاد اتحاد و انس��جام و مقابل��ه با ايجاد 
اختالف بيشتر در اتاق بازرگاني براي حفظ اين نهاد 
است. چندي پيش اين مساله كه جلسه يي براي حل 
و عق��د و از بين بردن اختالفات ميان بزرگان اتاق و 
چهره هاي مطرح ش��كل گيرد از س��وي رييس اتاق 
بازرگاني ايران مطرح ش��د و حت��ي زماني براي آن 
جلس��ه تعيين گشت اما اين مهم به دست فراموشي 
س��پرده ش��د. به نظر مي رس��د براي حل مشكالت 
فعلي اتاق بازرگاني بهترين روش ايجاد جلس��ه حل 
و عق��د و ش��كل گيري ي��ك لويي جرگ��ه از فعاالن 
بخ��ش خصوصي و چهره هاي مط��رح اتاق بازرگاني 
ب��ا هدف كاهش اختالفات اس��ت. ش��نيده ها درباره 
اتاق به گونه يي اس��ت كه ممكن اس��ت در اين دوره 
آس��يب هاي جدي به پارلمان بخش خصوصي وارد 
ش��ود پس طبيعتا بايد ب��ه دور از تمام اختالفات به 

حل مشكالت مبادرت كرد. 
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  بنيادهاي
يك اقتصاد مقاومتي

زماني كه كارنامه اقتصادي 
يك دولت مورد بررس��ي قرار 
مي گيرد معموال مواردي مانند 
عنوان  به  اقتص��ادي  آمارهاي 
معيار و سنگ محك سنجش 
در نظر گرفته مي شود. اما اگر 
از بع��د تاريخ��ي و بلندمدت 
ب��ه كارنام��ه اقتص��ادي نگاه 
كنيم مس��ائل مهم تري يعني 
اثرگذاري دولت ب��ر روندهاي 

اقتصادي موردنظر است. براي مثال سنجشي كه امروزه 
از دولت س��ازندگي در ديد كارشناسان وجود دارد صرفا 
موضوع آمارهاي اقتصادي نيس��ت بلك��ه آثار اقتصادي 

بلندمدت سياست هاي آن دوران است. 
با وجود اين در نگاه كوتاه مدت كمتر مي توان مصداق 
سياس��ت هاي بنيادين اقتصادي را ديد. ابتداي امس��ال 
و در اي��ام انتخابات زمان��ي كه منتقدين دولت، عملكرد 
دولت يازده��م را آماج حمالت خود ك��رده بودند غالباً 
روي آماره��اي اقتص��ادي مانور مي دادن��د. مثال يكي از 
كارشناس��ان فارغ از روند كاهش��ي تورم، ميانگين ساده 
تورم در چهار س��ال اول دولت مهرورزي را با دولت اول 
تدبير و اميد مقايس��ه كرده بود. در نگاهي ساده انگارانه 
به اقتصاد، تكيه صرف به مساله آمار ممكن است ما را به 
تحليل هايي ابتدايي برس��اند. اما اين سوال مهم معموال 
مغفول واقع مي ماند كه اختالف تفكر بنيادين در اقتصاد 
چگون��ه نمود پيدا مي كند؟ براي مثال نگاهي س��اده به 
تحليل گفتمان حسن روحاني و محمود احمدي نژاد به 
خوبي تفاوت بنيادين ديدگاه اين دو نفر را نشان مي دهد 
اما آيا اين تفاوت نگاه صرف��ا در آمارهاي اقتصادي بروز 
پي��دا مي كند؟ آيا دس��تاوردهاي روحاني را بايد تنها در 
آمارهاي اقتصادي ديد يا نش��انه هاي دقيق تري در اين 

خصوص وجود دارد؟
اتفاقات اين هفته بازار يك سنجش جدي بر كارنامه 
عملكرد دولت تدبير و اميد بود. س��خنراني ترامپ كه از 
قبل روي آن تبليغات گسترده يي شده بود، مي توانست 
منجر به التهاب بازارهاي مختلفي در ايران شود. التهاب 
در بازار ارز يا واكنش تند بورس از جمله مواردي بود كه 
كارشناس��ان نسبت به آن هشدار داده بودند اما برخالف 
انتظار هيچ اتفاق منفي در اقتصاد ايران رخ نداد. اين در 
حالي است كه چند سال قبل اتفاقي به مراتب كوچك تر 
منجر به نوس��انات شديد در بازار ارز مي شد و حتي يك 
ش��ايعه مي توانست وضعيت بورس را به هم بريزد. هنوز 
فراموش نكرده ايم كه دولت دهم نوس��انات بازار ارز را به 
س��ادگي به يك دالل ارزي نسبت داد ولي اتفاقي مانند 
سياست هاي خصمانه رييس جمهور اياالت متحده منجر 

به افزايش شديد قيمت دالر نشد. 
اتفاق��ي كه در دو روز اخير ش��اهد آن بوديم ناش��ي 
از عم��ق گرفتن اقتصاد ايران اس��ت. ش��ايد هيچ آمار و 
شاخصي را نتوان براي عمق گرفتن اقتصاد درنظر گرفت 
اما امروز شاهد هستيم كه شوك هاي بيروني به سادگي 
نمي تواند اقتص��اد ايران را از م��دار حركتي خود خارج 
كند. چنين دس��تاوردي بي شك يك سرمايه اجتماعي 
به حساب مي آيد كه فعاالن اقتصادي به ثبات اقتصادي 
كش��ور اعتقاد دارند و به همين دليل در مقابل شوك ها، 
س��رمايه خود را به س��مت بازارهاي زودب��ازده حركت 
نمي دهند و ش��اهد ش��كل گيري پديده نوس��ان گيري 
نيس��تيم. اين يك واقعيت اس��ت كه اقتصاد ايران هنوز 
به خاطر ركود زمين گير است، وضعيت صادرات غيرنفتي 
چندان رو به راه نيست و نگراني هايي درباره وضعيت ارز 
و تورم وجود دارد اما واقعيت اين است كه مسائلي مانند 
آرامش در بازار و سياس��ت هاي تنش زدايي در اقتصاد، 

فعاالن اين حوزه را به آينده اميدوار مي كند. 
اما اين عمق بخشيدن به اقتصاد از كجا ناشي مي شود؟ 
يك��ي از داليل مهم اين موضوع ب��ه خاطر افزايش گره 
خوردن منافع ايران با اقتصاد جهاني اس��ت. تالش هايي 
كه خ��ود را در قال��ب روابط تجاري، ارس��ال و پذيرش 
هيات ها و همچنين روابط ديپلماتيك نشان مي داد امروز 
باعث اطمينان خاطر مردم ش��ده است. اگر به واكنش ها 
به صحبت هاي ترامپ نگاه كنيم متوجه مي شويم نقش 
اروپايي ها در پاسخگويي به مراتب بيشتر از مقامات ايران 
بود و همين حمايت مانع از ايجاد شوك در اقتصاد شد. 
به عب��ارت ديگر اين نوع عمق پي��دا كردن اقتصاد رابطه 
مستقيمي با گره خوردن منافع اقتصادي با منافع جهاني 
پيدا كرده است. به همين دليل است اقتصادهايي مانند 
كره ش��مالي هيچ گاه نمي توانند اقتصادهايي عميق و با 

ثبات باشند. 
نگاهي به روند اقتصاد ايران در صد سال گذشته نشان 
مي دهد در مقاطعي شاخص هاي اقتصادي داراي شرايط 
مس��اعدي بود اما به دليل نبودن عم��ق در اقتصاد يك 
شوك مانند شوك نفتي همه  چيز را نابود مي كرد. امروز 
با واقعيتي متفاوت روبه رو هس��تيم؛ ش��اخص ها چندان 
بهبود را نش��ان نمي دهند اما شرايط براي رشد و توسعه 
آماده اس��ت. مردم و فعاالن اقتصادي به آرامش در بازار 
اعتقاد دارند و اين اعتماد مي تواند پش��توانه مهمي براي 
حركت هاي بعدي باشد. زماني كه مردم به سياست هاي 
اقتصادي يك دولت اعتقاد داش��ته باشند فضا براي حل 
مش��كالت اساسي و ريش��ه يي اقتصاد فراهم مي شود و 
طبيعتا مي توان انتظار دوران رشد اقتصادي را داشت. اين 
ديدگاه نه صرفا به خاطر سياس��ت هاي اقتصادي دولت 
بلكه به خاطر ديپلماسي و سياست تنش زدايي دولت رخ 
داده است و به خوبي اثر بهبود فضاي سياسي را بر فضاي 

كسب و كار نشان مي دهد.

  عليرضا كالهي عضو
هيات رييسه كنگره جهاني كابل

عليرض��ا كاله��ي، عض��و هي��ات نماين��دگان اتاق 
بازرگان��ي، صناي��ع، معادن و كش��اورزي ات��اق ايران و 
ريي��س س��نديكاي صنعت ب��رق ايران، عض��و هيات 
رييس��ه كنگره جهاني كابل ش��د. كنگره جهاني كابل، 
 اصلي تري��ن نشس��ت فدراس��يون بين الملل��ي كاب��ل

 )International Cablemakers Federation(
به عن��وان بزرگ ترين تري��ن نه��اد بين المللي صنعت 
كابل به ش��نار مي رود. اعضاي اين فدراس��يون بيش از 
80درصد ظرفي��ت توليدي كابل جه��ان را در اختيار 
دارند. تازه ترين نشس��ت كنگره جهاني كابل در ش��هر 

بارسلون اسپانيا در حال برگزاري است. 

سرمقاله

خبر

اتفاقات اخير در اتاق بازرگاني از كجا نشات مي گيرد؟

مصايب اتاق هاي بازرگاني

نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين مطرح كرد

طرفداران گراني دالر به رانت صادرات وصل هستند
مجيدرضا حريري نايب رييس عضو اتاق بازرگاني 
مش��ترك ايران و چي��ن در گفت وگويي در خصوص 
شرايط بازار ارز اظهار كرد: صادركنندگان عالقه مندند 
كه نرخ ارز افزايش پيدا كند. البته طبيعي اس��ت كه 
تش��كل هاي صنف��ي منفعت خود را بي��ان مي كنند 
و نباي��د ب��ه عنوان يك عي��ب به آنها ن��گاه كرد. اما 
سياس��ت گذار بايد تمام صداها را بش��نود و براساس 

منطق حاكميتي سياست گذاري كند. 
وي اف��زود: كس��اني كه مي گويند ن��رخ دالر بايد 
افزايش پيدا كند تا صادرات رونق بگيرد به اين توجه 
كنند كه سال 91 نرخ دالر از 1000 تومان رسيد به 
3600 تومان ولي نه آمار صادرات كشور تكان خورد 
و نه تغييري در وضعيت واردات كشور ايجاد شد. تنها 
ثمره گراني دالر در سال 91 اين بود كه اقتصاد كشور 

با يك رشد منفي رو به رو شد. 

 قيمت دالر را دولت براساس هزينه و درآمد 
خودش مشخص مي كند

به گزارش ن��ود اقتصادي حري��ري گفت: اختيار 
ارز در بازار هميش��ه با دولت اس��ت. بانك مركزي به 
عنوان يك نهاد دولت��ي قيمت ارز را تعيين مي كند. 
نوس��انات كوتاه مدت ارز مث��ال افزايش قيمت دالر از 
4010 تومان به 4050 تومان را مي توان به حس��اب 
سفته بازي يا فشارهاي بيروني نوشت. ولي همان طور 
كه سال گذشته هم گفته ام دالر قرار بود تا انتخابات 
رياست جمهوري روي كانال 3600 توماني باقي بماند. 
بعد از انتخابات بازار سه ماه ثبات نسبي داشت، ولي 

تا پايان س��ال 96 قيم��ت دالر بايد بطور ميانگين 4 
هزار تومان را رد كند. نبايد به دنبال قيمت واقعي ارز 
بگرديم زيرا قيمت دالر توسط دولت و براساس هزينه 

و درآمد كشور محاسبه مي شود. 
وي عنوان كرد: اگر ما س��ال گذش��ته حدود 50 
ميلي��ارد دالر صادرات غيرنفت��ي و 30 ميليارد دالر 
صادرات نفتي داشته باش��يم، درآمد ارزي ما حدود 
80 ميليارد دالر مي ش��ود. با توج��ه به اينكه حدود 
60 درصد از صادرات غيرنفتي ما مربوط به مشتقات 
نفتي مانند گاز مايع و مواد پتروش��يمي اس��ت پس 
بايد گفت از كل 80 ميليارد دالر درآمد نفتي كشور 
نزديك به 60 ميليارد دالر آن مستقيما از راه فروش 
نفت و مش��تقات آن به دس��ت مي آي��د و در اختيار 

دولت است. 
اين عضو اتاق بازرگاني بي��ان كرد: از 20ميليارد 
دالر صادرات غيرنفتي باقي مانده هم 10ميليارد دالر 
در اختيار ش��ركت هايي است كه مدير آنها مستقيما 
توس��ط دولت تعيين مي ش��ود، چون رييس مجمع 
آنها يك وزير اس��ت. اين يعني بي��ش از 80 درصد 
از درآمدهاي نفتي كش��ور در اختيار دولت است. به 
ان��دازه همين 80 درصد هم اختيار درآمدهاي ارزي 

بر عهده دولت است. 
حريري گفت: حاال به نظر شما قيمت ارز مي تواند 
توس��ط كس��ي جز بانك مركزي تعيين ش��ود؟ آيا 
جمشيد بس��م اهلل مي تواند قيمت ارز را تعيين كند؟ 
وقت��ي مصرف كننده و تامين كنن��ده عمده ارز دولت 
است هيچ كس جز خودش نمي تواند نرخ ارز را تعيين 

كند. اگر كاري به نوسانات كوتاه مدت نداشته باشيم، 
بايد بگوييم كه معدل س��االنه قيمت ارز را دولت در 
ابتداي س��ال تعيين مي كند و وقتي هم مانند امسال 
به كسري بودجه برخورد كرد در اين نرخ تجديدنظر 

مي كند. 
وي خاطرنشان كرد: در اقتصاد ما كساني طرفدار 
افزايش نرخ ارز هس��تند كه ب��ه رانت صادرات وصل 
هستند. فعاالن حوزه پتروشيمي و فوالد از جمله اين 
افراد هستند. البته آنها اگر سوخت كارخانه هاي خود 
را با قيمت دالر 4 هزار و خورده يي گرفتند مي توانند 
درباره واقعي ش��دن قيمت ارز نظر دهند و به دنبال 
ارز 6000 توماني باش��ند. ولي متاسفانه آنها سوخت 
مورد نياز خود را با ن��رخ دالر پايين تري مي گيرند و 

از رانت برخوردارند. 

 فرار ساليانه 10 ميليارد دالر ارز از كشور
عض��و اتاق بازرگاني عنوان ك��رد: من موافق تك 
نرخي ش��دن دالر هستم و بايد دالر تك نرخي شده 
و به س��مت نرخ بازار برود. البت��ه معتقدم كه دولت 
اكن��ون نمي تواند دالر را تك نرخي كند چون منابع 
كافي براي تك نرخي كردن دالر را در اختيار ندارد. 
صورت حس��اب ارزي كشور نشان مي دهد كه سالي 
بالغ ب��ر 10 ميليارد دالر فرار ارز در كش��ور صورت 
مي گي��رد. اف��راد زيادي هس��تند كه در اي��ران كار 
مي كنند ولي خانواده شان در كانادا يا اسپانياست. در 
كان��ادا و دوبي و ايتاليا ملك دارن��د. اين ثروت ملي 
ماست كه در اين كشورها هزينه مي شود و هيچ كس 

هم به روي خودش نمي آورد. حريري بيان كرد: اين 
مس��اله نمي گذارد كه دولت ارز را تك نرخي كند. ما 
مبادالت ارزي خود را از بانك ها به صرافي ها برده ايم. 
زم��ان تحريم مجبور بوديم ك��ه اينگونه عمل كنيم. 
ول��ي امروز هم اين رويه ادامه پيدا كرد، زيرا مزه اين 
كار زير زبان ما باقي ماند! هر مقدار پول كه بخواهيم، 
مي تواني��م در صرافي ه��ا ب��دون دادن كوچك ترين 
اطالعات��ي جابه جا كنيم كه يعني در آنجا بهش��تي 
براي پولشويي درست كرده ايم. بنابراين نياز داريم در 

فضاي اقتصادي كشور شفافيت ايجاد كنيم. 
وي در مورد تبعات تك نرخي ش��دن دالر گفت: 
تك نرخي شدن ارز در كوتاه مدت تبعات زيادي دارد 
و باي��د آنقدر ارز در ب��ازار تزريق كنيم كه جوابگوي 
دانشجو و بيمار و اقشار مختلف جامعه باشد. ولي ما 

مي توانيم تا زمان فراهم شدن شرايط واردات رسمي 
خود را با دالر بازار انجام دهيم.

زي��را در ح��ال حاض��ر عده يي كاالي خ��ود را با 
ارز ارزان وارد مي كنن��د، ول��ي با نرخ ب��ازار به مردم 
مي فروشند و فاصله ارز آزاد و دولتي را كه اين روزها 

به 700 تومان رسيده است را به جيب مي زنند. 
اين عضو اتاق بازرگاني تصريح كرد: تنها دستاورد 
بزرگ اقتصادي اين دولت در چهار س��ال گذش��ته 
كاهش ش��تاب تورم بود. با باال رفت��ن نرخ دالر فنر 
تورم منتظر يك بهانه است كه در برود. اگر فنر تورم 
ب��ه حركت در بيايد تورم نه تنها دو رقمي مي ش��ود 
بلك��ه اين دو رقمي نزديك به 20 مي ش��ود. ولي به 
نظ��ر من دولت اجازه باال رفت��ن بيش از حد قيمت 

دالر را نمي دهد. 

در حال حاضر شايد مهم ترين مساله در اتاق بازرگاني ايجاد اتحاد و انسجام و مقابله 
با ايجاد اختالف بيشتر در اتاق بازرگاني براي حفظ اين نهاد است. چندي پيش اين 

مساله كه جلسه يي براي حل و عقد و از بين بردن اختالفات ميان بزرگان اتاق و 
چهره هاي مطرح شكل گيرد از سوي رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح شد و حتي 

زماني براي آن جلسه تعيين گشت اما اين مهم به دست فراموشي سپرده شد

                                                                                                      

نايب رييس اتاق مشترك ايران و سوريه خبر داد

سوريه بازار هدف بالقوه براي صادرات ايران در آينده
كش��ور س��وريه پس از 6س��ال جن��گ داخلي 
ويران كننده و خانمان س��وز، آرام آرام بايد كمرش 
را راس��ت كند و اقتصادش را دوباره از نو بس��ازد. 
طبيعي است كه در چنين ش��رايطي، دولتمردان 
سوري به دنبال سرمايه گذاران و منابع مالي جديد 
باش��ند و بطور حت��م از ورود آنها به كشورش��ان 
استقبال خواهند كرد.  در همين رابطه اگزيم نيوز با 
علي اصغر جمعه اي، نايب رييس اتاق مشترك ايران 
و سوريه و رييس اتاق بازرگاني سمنان به گفت وگو 

پرداخته است كه در ادامه مي خوانيد: 
جمعه اي با تاكيد بر اهميت سوريه براي ايران 
گفت: هرچند س��هم س��وريه از تجارت ايران رقم 
كوچكي اس��ت، اما ايران همواره يكي از ش��ركاي 
اصلي اقتصاد سوريه بوده است. بازار سوريه به علت 
وضعيت خاص اين كش��ور مانند جنگ، تحريم هاو 
تعطيلي واحدهاي صنعتي به يك بازار جذاب براي 

همسايگان خود تبديل شده است. 
نايب رييس اتاق مش��ترك ايران و سوريه ادامه 
داد: در اين ش��رايط زماني بازار سوري ها به دليل 
وضعيت نامناسب اين كشور مي تواند براي صادرات 
كاالهاي توليدي ايران جذاب باش��د. ايران با اكثر 

كشورهاي دنيا به صورت مستمر مبادله تجاري و 
اقتصادي داش��ته اس��ت و حتي در دوره تحريم ها 
هم اين روابط به صورت كامل قطع نش��د. از سوي 
ديگر فعاالن اقتصادي و بازرگانان بخش خصوصي 
جهت توسعه روابط و برقراري روابط تجاري در اين 

كشور اتاق مشترك هم تاسيس كردند. 
وي اضافه كرد: با وجود اين فضاي مناسب هنوز 
تعامل اقتصادي دو كشور ايجاد نشده است. نبايد 
اجازه داد كش��ورهاي رقيب، س��وريه را در اختيار 
بگيرند. البته در زمينه گس��ترش حضور ايران در 
بازار سوريه مشكالت و چالش هايي وجود دارد كه 
عرصه را بر توليدكنندگان ايراني در تجارت با اين 

كشور دشوار كرده است. 
ريي��س ات��اق بازرگاني س��منان اضاف��ه كرد: 
مش��كالت نقل و انتقال پول بين ايران و س��وريه 
يك��ي از موان��ع اصلي گس��ترش رواب��ط تجاري 
وبازرگاني در كنار نبود زيرس��اخت ها و همچنين 
عدم وجود ش��رايط مس��اوي براي صادركنندگان 
ايران��ي و رقباي آنها موجب ش��ده نتوانيم جايگاه 
مناسبي در سوريه داشته باشيم. وي تصريح كرد: 
از آنجايي كه سوريه مي تواند بازار بسيار خوبي براي 

ايران باشد بايد تمهيداتي انديشيده و وارد اقدام ها 
و برنامه هاي اجرايي ش��د. خدمات فني مهندسي، 
دارو و مواد غذايي و ساخت صنايع و كارخانه ها كه 
به دليل جنگ تخريب شده اند از اصلي ترين نيازها 

در سوريه است. 
جمع��ه اي با تاكيد بر اهميت افزايش ارتباطات 
گف��ت:  كش��ور  دو  بخ��ش خصوص��ي  تج��اري 
توانمندي هاي بخش خصوصي ايران در حوزه هاي 
زيرس��اخت، عمران، خدمات فني و مهندس��ي را 
مي ت��وان از نقاط مثبت ب��راي افزايش همكاري ها 
در سوريه دانس��ت. بنابراين بخش خصوصي  بايد 
برنام��ه بلندم��دت و نقش��ه راه هم��كاري با نگاه 
بازس��ازي س��وريه تدوين و ترس��يم كند تا بتواند 
سطح همكاري هاي دوجانبه را افزايش و همچنين 
در پروژه هاي بازسازي سوريه نقش پررنگ تري را 

ايفا كند.
نايب رييس اتاق مش��ترك ايران و سوريه ايجاد 
خطوط اعتباري را براي رش��د حجم تجاري ايران 
با اين كش��ور،  يك ضرورت دانست و گفت: در اين 
راس��تا براي اينكه كاالهاي ايراني به س��وريه برود 
و در بازار اين كش��ور عرضه ش��ود خ��ط اعتباري 

به س��وريه اختصاص داده ش��ده اس��ت تا تجار و 
صنعتگران ايراني كاالهاي مورد نياز س��وريه را از 
محل اين خط اعتباري، تامين اعتبار و به س��وريه 

صادر كنند. 
جمع��ه اي عنوان كرد: در واقع با اين سياس��ت 
ب��راي بخش خصوصي ايران و ش��ركت هاي فعالي 
كه س��ابقه كار در س��وريه دارند، شرايط جديدي 
به وجود آمده اس��ت تا فعالي��ت خود را مجدد در 

سوريه آغاز كنند.
البته در اين بين نياز اس��ت مكانيس��م موجود 
تغيي��ر كند و مزاي��ا تنها در اختيار ش��ركت هاي 
دولتي و خصولتي قرار نگيرد بلكه بخش خصوصي 
هم در اين سياس��ت گنجانده شود. وي ادامه داد: 
در اين مس��ير نياز است بس��ترهاي الزم همچون 
بازگش��ايي ال س��ي، ضمانتنامه ها و مسائل بانكي 
مورد توج��ه قرار گيرد. به عب��ارت ديگر تا زماني 
كه روابط بانكي به شرايط عادي بازنگردد نمي توان 
انتظار بهبود محيط كس��ب وكار و توس��عه روابط 

اقتصادي ايران با ساير كشورها را داشت. 
نايب رييس اتاق مش��ترك ايران و س��وريه در 
خص��وص اقالم عمده صادراتي اي��ران گفت: ايران 
تواناي��ي ص��ادرات م��واد غذايي، ماش��ين آالت، 
جاده سازي، شهرسازي، برق، تاسيسات و خدمات 
فني مهندس��ي جهت احياي واحده��اي توليدي 
و كارخانج��ات را دارد.  جمع��ه اي اضاف��ه كرد: به 
عب��ارت ديگر اولويت هاي س��رمايه گذاري صنعتي 

ايران در س��وريه مي تواند ش��امل س��رمايه گذاري 
مش��ترك در زمينه هاي صنايع ش��يميايي، فلزات 
اساس��ي و مواد غذايي، ايجاد خ��ط توليد خودرو 
وس��اخت ماش��ين آالت صنعتي و معدني، سيمان 
و بس��ياري موارد ديگر باشد. از سوي ديگر كشور 
سوريه در زمينه توليد انرژي مخصوصا نيروي برق 
با كمبودهايي مواجه است و همچنين تقاضا براي 
تجهيزات پزش��كي از س��وي اين كش��ور در حال 
افزايش اس��ت و خواس��تار تهيه اي��ن محصوالت 
از اي��ران با توجه به كيفيت خ��وب اين تجهيزات 
هس��تند. وي اظهار كرد: البته كش��ور سوريه هم 
در بخش صنعت همچون نس��اجي، صنايع دستي، 
كش��اورزي و صناي��ع تبديلي حرف��ي براي گفتن 
دارد. نايب رييس اتاق مش��ترك ايران و س��وريه با 
اش��اره به نقش پيمانكاران و ش��ركت هاي ايراني 
در خصوص بازس��ازي اين كشور گفت: شناسايي 
فرصت ها براي س��رمايه گذاري را از هم اكنون بايد 
شروع كرد چرا كه با ثبات در سوريه و نگاه مثبتي 
كه دولت مركزي اين كش��ور به ايران دارد، كشور 
فوق مي تواند براي سرمايه گذاري يكي از بهترين ها 

باشد.
ب��ه گفت��ه وي تجار ايران��ي و بخش خصوصي 
بايد به بازار س��وريه توجه ويژه يي داش��ته باشند 
بنابراين نياز است شرايط الزم جهت حضور فعاالن 
اقتصادي به ويژه در عرصه خدمات فني مهندسي 
و پيمانكاران ايراني در سطوح مختلف فراهم شود. 

فراز جبلي 
مشاور سردبير
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7  جهان

 اقليم كردستان لغو نتايج
همه پرسي را رد كرد

نگاه اپوزيسيون به انتخابات 
منطقه اي ونزوئال 

 پايان ضرب االجل دولت اسپانيا
به كاتالونيا 

گروه جهان|
مردم ونزوئال يك شنبه براي شركت در انتخابات فرمانداري ها پاي صندوق  راي 
رفتند آن هم در شرايطي كه احتمال دارد، اپوزيسيون بتواند كنترل 23 فرمانداري 
را براي نخستين بار در دو دهه از دست حزب حاكم سوسياليست خارج كند. در 
همين حال دادس��تان سابق ونزوئال در مصاحبه يي مدعي ش��ده مداركي درباره 
قتل هاي بدون دادگاه و موارد نقض  حقوق بشري دارد كه مي تواند نيكالس مادورو، 

رييس جمهوري كشورش را به دادگاه كيفري بين المللي بكشاند. 
به گزارش دويچه وله، لوئيزا اورتگا گفته اسنادي در اختيار دارد كه عليه نيكالس 
مادوروست و مي تواند با آنها وي را به دادگاه كيفري بين المللي بكشاند. دادستان 
سابق ونزوئال به ژنو رفته تا اسناد را درباره موارد نقض  حقوق بشر و قتل هاي بدون 
دادگاه به مقام هاي مربوطه تحويل دهد. وي همچنين مدعي ش��د كه شواهدي 
درباره فساد گسترده در ارتباط با كمپاني ساختماني برزيلي »اودبرشت« دارد كه 
ش��امل رش��وه گيري مقام هاي دولتي كاراكاس و اختالس مالي در چندين كشور 
امريكاي جنوبي مي شود. دادستان سابق ونزوئاليي در پاسخ به سوالي درباره اينكه 
آي��ا از بابت تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا عليه مقام هاي ونزوئاليي رضايت دارد 
ي��ا خير، گفته: »بر اين باورم كه اين تحريم ها بر مردم و جامعه كش��ورم تاثيري 
نمي گذارد. در عين حال اميدوارم راهي براي خروج از بحران به جاي تحريم هاي 
بين الملل��ي پيدا ش��ود. « وي درباره انتخابات فرمانداري ه��ا در ونزوئال نيز گفته: 
»اين انتخابات قرار بود در دس��امبر 2016 برگزار ش��ود. اين انتخابات حق مردم 
ونزوئالست. نگراني هايي وجود دارد در مورد اينكه اين انتخابات تاييدي بر مجلس 
موسسان تغيير قانون اساسي كشور باشد كه از سوي اپوزيسيون ونزوئال به شدت 
مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت، چون اين باور وجود دارد كه اين مجلس مي تواند 
نتايج هر انتخاباتي را باطل كند. البته شكي نيست كه همه بايد در اين انتخابات 

شركت كنند، چون مورد حمايت قانون اساسي است و نه مجلس موسسان.« 
دادستان سابق ونزوئال كه پس از بركناري در نتيجه تشكيل مجلس موسسان 
در آگوس��ت سال جاري ميالدي به كلمبيا گريخت، گفت كه حمايت ها از چاوز، 
رييس جمهوري فقيد ونزوئال ديگر چشم انداز پيشين خود را از دست داده و اكنون 

نوبت اپوزيسيون است تا موضع خود را در كشور تقويت كند. 

گروه جهان|
رهب��ران احزاب اصلي در اقليم كردس��تان در پايان نشس��ت يك ش��نبه خود 
درخواست دولت مركزي عراق را براي لغو نتايج همه پرسي، رد كردند. به گزارش 
اس��كاي نيوز عربي، نشست يك شنبه رهبران احزاب كرد در اقليم كردستان كه با 
حضور مسعود بارزاني رييس اقليم و ديگر مسووالن ارشد اين منطقه و همچنين 
فواد معصوم رييس جمهوري عراق، تش��كيل ش��د درنهاي��ت نتيجه قابل توجهي 
نداش��ت؛ چراكه به گفته منابع نزديك به اين نشس��ت، رهب��ران كرد اصلي ترين 

خواسته دولت مركزي عراق كه همان لغو نتايج همه پرسي بود را رد كردند. 
هيمن هورامي مس��وول روابط خارجي حزب دموكرات اقليم كردستان، اعالم 
كرد نشس��ت اتحاديه ميهني كردس��تان )PUK( و حزب دموكرات كردس��تان 
)KDP( در ش��هر »دوكان« استان سليمانيه در شمال عراق، با تاكيد بر آمادگي 
دفاع از اقليم و مخالفت با لغو نتيجه همه پرسي جدايي آن از اين كشور و هرگونه 
پيش شرط ديگري به پايان رسيد. مشاور رييس اقليم كردستان در حساب كاربري 
خود در ش��بكه اجتماعي توييتر نوش��ت: »نشس��ت دوكان ميان حزب دموكرات 
كردس��تان و اتحادي��ه ميهني كردس��تان پايان يافت. اخبار خوب��ي درباره تاكيد 
دوب��اره ب��ر اتحاد ملي در رويارويي با تمام فش��ارها وجود دارد؛ جهت دس��تيابي 
ب��ه راه حل مس��المت آميز براي وضعيت كنوني در تم��ام مناطق تالش مي كنيم. 
همچنين باتوجه به  اينكه با گزينه نظامي مخالفيم، براي دفاع آماده هس��تيم.« 
بنا به گفته هورامي، رهبران كرد آنچه را كه »تهديد نظامي نيروهاي عراقي عليه 
پيش��مرگه ها« خوانده اند، محكوم و تاكي��د كردند كه در صورت هرگونه حمله به 

مناطق تحت كنترل پيشمرگه ها، قاطعانه واكنش نشان خواهند داد. 
هورام��ي همچني��ن گف��ت: »اتحاديه ميهني كردس��تان و ح��زب دموكرات 
كردس��تان هيچ گونه مذاكره يك جانبه با دول��ت مركزي عراق انجام نخواهند داد 
و ب��راي انجام هرگونه مذاكره با بغداد، يك هيات مش��ترك به نمايندگي از تمام 
احزاب اقليم كردس��تان در آن شركت خواهد كرد.« نشست يك شنبه كه از زمان 
برگزاري همه پرسي در اقليم كردستان يكي از مهم ترين رويدادها براي پايان  دادن 
به تنش ها ميان دولت محلي و بغداد محس��وب مي شد، بسياري از عراقي ها را به 

پايان مشكل يا دست كم كاستن از شدت بحران اميدوار كرده بود. 

گروه جهان|
 ضرب االجل پنج روزه دولت اس��پانيا به رهبران كاتالونيا براي اعالم شفاف مواضع 
خود درباره استقالل دوشنبه )امروز( به پايان مي رسد. در پي تالش براي اعالم استقالل 
كاتالونيا، وزير كشور اسپانيا هشدار داده مادريد چاره يي نخواهد داشت جز اينكه كنترل 
مس��تقيم اين منطقه خودمختار را به دست بگيرد؛ مگر آنكه كاتالونيا نيات خود را به 
صراحت اعالم كند. به گزارش راشاتودي، كارلوس پوجدمون رييس منطقه كاتالونيا و 
س��اير رهبران محلي  سه شنبه هفته گذش��ته يك اعالميه استقالل نمادين را به امضا 
رس��اندند و از تمام كشورها و سازمان هاي بين المللي خواستند تا جمهوري كاتاالن را 
به عنوان يك كشور مستقل به رسميت بشناسند. با اين حال، لحظاتي بعد اين اعالم 

استقالل به حالت تعليق درآمد تا مذاكرات با دولت مركزي از سر گرفته شود. 
مادري��د اعالم كرده چنانچه رهبران كاتالونيا تا دوش��نبه )ام��روز( مواضع خود را 
مش��خص نكند، دولت ماريانو راخوي نخست وزير اس��پانيا، خودمختاري اين منطقه 
را لغو خواهد كرد. خوآن ايگناس��يو زوئيدو وزير كش��ور اس��پانيا گفته است: »پاسخ 
كاتالونيا بايد عاري از ابهام باش��د. او بايد بگويد آري يا خير. اگر او مبهم پاس��خ دهد، 
 اين بدين معناس��ت كه او خواستار گفت وگو نيست و بنابراين دولت اسپانيا بايد وارد 
عمل ش��ود. « به گفته اين مقام، سرمايه گذاري و گردشگري در كاتالونيا از زمان آغاز 
تنش هاي سياسي اخير شدت يافته و بنابراين يك پاسخ واضح به نفع اقتصاد اسپانيا 
و كاتالونياست. ضرب االجل دولت اسپانيا عليه كاتالونيا در شرايطي به پايان مي رسد 
كه معاون رييس دولت محلي كاتالونيا با اش��اره به پيش ش��رط هاي مادريد براي آغاز 
مذاك��رات گفته تنها در رابطه با اس��تقالل مذاكره خواهند ك��رد. به گزارش يورونيوز، 
اوريل جونكراس كه در جمع نمايندگان چپ گراي پارلماني محلي كاتالونيا سخنراني 
مي كرد، گفت: »دولت اسپانيا باعث تعليق مذاكرات ميان بارسلونا و مادريد شده آنان 
ش��رط هاي غيرقابل قبولي براي آغاز مذاكرات دارند. در صورت آغاز مذاكرات بارسلونا 
و مادريد مهم ترين محور گفت وگوهاي دوطرف نحوه استقالل و جدايي اين منطقه از 
اسپانيا خواهد بود. »كاتالونيا يكي از مناطق ثروتمند اسپانياست كه يك پنجم توليد 
ناخالص ملي اين كشور را تامين مي كند. چنانچه رهبر كاتالونيا اعالم استقالل كند، 
اسپانيا احتماال تدابير قاطعي را در نظر مي گيرد و ماده 1۵۵قانون اساسي را به جريان 

مي اندازد؛ طبق آن كنترل مستقيم اين منطقه به دست اسپانيا مي افتد.

هشدار درباره بحران مالي 
اروپا

 گروه جهان| رييس سابق بانك مركزي قبرس هشدار 
داده بسياري اين حقيقت را ناديده گرفته اند كه يك بحران 
مالي بالقوه در اتحاديه اروپا مي تواند خطر جدي ديگر براي 

وجود اتحاديه باشد. 
به گزارش مهر به نقل از اسپوتنيك، پانيكوس دمتريادس 
رييس سابق بانك مركزي قبرس، گفته در حالي كه تمركز 
اصلي رسانه ها بر مس��ائلي مانند ترك اتحاديه اروپا توسط 
بريتانيا و تالش كاتالونيا براي اس��تقالل از اسپانيا معطوف 
شده، بسياري اين حقيقت را ناديده گرفته اند كه يك بحران 
مالي بالقوه در اتحاديه اروپا مي تواند خطر جدي ديگر براي 
وجود اتحاديه باش��د. دمتريادس ك��ه در طول بحران مالي 
سال 2012 رياست بانك مركزي قبرس را به عهده داشت، 
گفته اس��ت: »وقتي درباره بح��ران مالي صحبت مي كنيم، 
بس��ياري از مسائل ممكن اس��ت به طور غيرمنتظره يي رخ 
دهند. هميش��ه يك فيل بزرگ در اتاق است كه هيچ كس 
نمي تواند آن را ببيند. مثال در مورد قبرس، ريسك سيستم 
بسيار باال رفت و دليل آن جريان زياد ورودي پول از خارج 
بود. حجم سيستم بانكداري بين سال هاي 200۵ تا 2011 
دوبرابر شد و در نتيجه قبرس كوچك، نسبت به اندازه خود، 

صاحب دو مورد از بزرگ ترين بانك هاي اروپا بود.«
دمتريادس تاكيد كرده كه هميش��ه يك سكه دو رو دارد 
و رش��د مالي مداوم طوالني مدت قبرس بعدا منجر به سقوط 
س��ريع مالي اين كشور ش��د. او گفته است: »بذرهاي بحران 
هميشه در تداوم رشد قرار دارند؛ افزايش رشد بود كه باعث به 
وجود آمدن بحران شد. متاسفانه وقتي پول با سرعت زيادي 
به داخل سيستم وارد مي شود، ريسك هاي بانكداري به شكل 
مناسبي مديريت نمي شوند. شايد بخشي از اين مربوط به اين 
باشد كه افراد اين ريسك ها را دست كم مي گيرند. مدل تجاري 
ما به شكلي بود كه جريان هاي پول به داخل را جذب مي كرد. 
تعداد زيادي از ش��ركت هاي قانوني داراي ارتباط سياسي هم 
نقش مهمي در اين كار بازي مي كردند. آنها از اين سيستم كه 
قوانين تسهيل شده بانكداري و نظارت ساده يي داشت بسيار 
خش��نود بودند و اجازه دادند اين ريس��ك ها بيشتر و بيشتر 
ش��ود.« طبق نظر اين تحليلگر، وقتي همه  چيز فرو مي ريزد، 
شوك بزرگي براي بسياري از بانكداران و نمايندگان موسسات 
مالي ب��ه همراه دارد. در عين حال دمتريادس معتقد اس��ت 
كه اتحاديه اروپا براي اينكه از وقوع بحراني مش��ابه در آينده 
جلوگيري كند بايد از آنچه اتفاق افتاده اس��ت، درس بگيرد. 
اين كارشناس مالي در كتاب جديد خود، »خاطراتي از بحران 
مالي اروپا در قبرس: درس هايي براي بازس��ازي و حل وفصل 
مش��كالت بانكي«، در مورد بحران مالي يورو اروپا در قبرس 
و همچنين مشكالتي كه در تعقيب سيستم بانكداري جهاني 

هستند، بحث مي كند. 

 توقيف خودرو انتحاري
در كابل 

پليس افغانس��تان گفته خودرويي انتحاري را با بيش از 
2ه��زار و 700 كيلوگرم مواد منفجره توقيف و از وقوع يك 
جنايت هولناك جلوگيري كرده است. به گزارش رسانه هاي 
افغانس��تاني، نيروهاي پليس در غرب كابل اين كاميون كه 
م��واد منفجره را زي��ر بار گوجه فرنگي جاس��ازي كرده بود، 
شناس��ايي و متوقف كردند. راننده اين خ��ودرو انتخاري با 
ش��ليك نيروهاي پليس زخمي و دستگير شده است. گفته 

شده، مهاجم و مواد منفجره مربوط به شبكه حقاني است. 

 دمشق: تركيه نيروهايش را 
از سوريه خارج كند

دولت سوريه از تركيه خواست فورا و بدون قيد و شرط 
نيروهاي خود را از خاك اين كشور خارج كند. وزارت خارجه 
سوريه در بيانيه يي كه از تلويزيون دولتي اين كشور منتشر 
شد حضور نيروهاي نظامي تركيه را تجاوز آشكار به تماميت 
ارضي خود خواند. به گزارش يورونيوز، در اين بيانيه تاكيد 
ش��ده ورود كاروان نظامي تركيه به منطقه باب الهوي نقض 
حقوق بين الملل است. نيروهاي نظامي تركيه پنج شنبه وارد 
اين منطقه شده بودند. به  گفته آنكارا، اقدام تركيه با هدف 
سركوب شورشيان س��وريه و در چارچوب توافق قزاقستان 

ميان ايران، روسيه و تركيه بوده است. 

 بازگشت نظاميان ناتو 
به ارزگان افغانستان 

مقام هاي محلي در استان اُرزگان افغانستان اعالم كردند 
تعدادي از نظاميان ناتو پس از آخرين خروج شان در 2004 
دوباره به اين استان بازگشته و مشغول ساخت پايگاه شدند. 
به  گزارش ايرنا، نظامي��ان خارجي اغلب براي حمايت هاي 
هواي��ي، مش��اوره و آم��وزش نظامي نيروهاي افغ��ان و در 
هماهنگي با نيروهاي افغان در عمليات عليه تروريس��ت ها 
ش��ركت مي كنند. به  گفته اين مق��ام محلي تاكنون تعداد 

نيروهاي وارد شده به استان اُرزگان مشخص نشده است. 

كاردار قطر در انفجار سومالي 
زخمي شد

كاردار قطر در سومالي بر اثر انفجار در موگاديشو پايتخت 
س��ومالي زخمي ش��د. به  گزارش خبرگزاري فرانس��ه، محمد 
عبدالوهاب بر اثر انفجار ش��نبه مقابل هتلي در موگاديشو كه 
دست كم 40 كشته و ده ها زخمي برجاي گذاشت، مجروح شد. 
وزارت خارجه قطر اعالم كرده بر اثر انفجار كاميون بمب گذاري 
ش��ده ساختمان سفارت قطر به شدت آسيب ديده است. هنوز 

گروهي مسووليت اين انفجار را به عهده نگرفته است. 

رزمايش مشترك نيروي 
زميني پاكستان و عربستان

رس��انه هاي رسمي پاكس��تان از رزمايش مشترك نيروي 
زميني پاكستان و عربستان موسوم به »الصمصام 6« در هفته 
آتي خبر دادند. نيروهاي زميني عربستان س��عودي يك شنبه 
براي مشاركت در اين رزمايش وارد پاكستان شدند. اين تمرين 
نظامي مش��ترك براي توس��عه برنامه هاي آموزشي نيروهاي 
مسلح عربستان سعودي و تقويت همكاري هاي منطقه يي رياض 
و اسالم آباد برگزار مي شود. سفير عربستان در پاكستان در شهر 
روالپندي كه محل اس��تقرار س��تاد فرماندهي ارتش پاكستان 
است نيز روز شنبه با ژنرال قمر جاويد باجوا فرمانده ارتش اين 

كشور، ديدار كرده بود.

دريچه

كوتاه از منطقه

اتحاديه اروپا براي جبهه گيري عليه آنكارا آماده مي شود

تهديد مركل براي بودجه اروپايي تركيه

جوان ترين رهبر اروپا از راه مي رسد

چرخش اتريش به راست
گروه جهان|

باز هم در آس��تانه انتخاباتي ديگر در قاره س��بز 
اب��راز نگراني ها درباره احتمال پيروزي راس��ت هاي 
افراطي در اروپا باال گرفته است. شهروندان اتريشي 
يك شنبه در حالي براي برگزيدن نمايندگان پارلمان 
پاي صندوق هاي راي رفتند كه نظرسنجي ها نشان 
مي دهد راس��ت هاي افراطي گرچ��ه پيروز انتخابات 
نخواهند بود اما بهترين نتيجه اين ميدان را كس��ب 
خواهد كرد. به گ��زارش يورونيوز، 16 حزب در اين 
انتخاب��ات با يكديگر رقابت كرده و حدود 6 ميليون 
و 400ه��زار نفر واجد ش��رايط راي دادن بودند. در 
اتريش حزب يا ائتالفي ك��ه در اين انتخابات پيروز 

شود، صدراعظم را تعيين مي كند. 
طبق آخرين نظرس��نجي ها، ح��زب محافظه كار 
»مردم« به رهبري سباس��تين كورتس وزير خارجه 
اتري��ش، از حزب چپ ميانه سوس��يال دموكرات به 
رهبري كريس��تين كرن صدراعظ��م كنوني اتريش 
پيشي گرفته اس��ت. رقيب اصلي سياستمدار جوان 
اتري��ش، هاينتس-كريس��تيان اش��تراخه از حزب 

راست گرا و پوپوليست »آزادي اتريش« است. 
انتظار مي رود ميزان مش��اركت در انتخابات باال 
باش��د چراكه مبارزات انتخاباتي چنان احساس��اتي 
پيش رفته كه جامعه را سياس��ت زده كرده است. بنا 
بر اين گزارش، كورتس 31 س��اله از ماه مه  كه رهبر 
حزبش ش��د با اتخاذ سياست هايي ضدمهاجرتي بر 
محبوبيت حزبش افزوده اس��ت. وزير خارجه فعلي 
اتري��ش ازجمله تعه��د داده تا پرداخ��ت كمك به 
خارجي ها قطع و آن را منوط به ۵ س��ال س��كونت 
در اتريش كند. كورتس گفته است: »در گذشته نيز 

كاس��تي ها در برنامه ها، ايده ها و چشم انداز ها نبود، 
بلكه كار آنج��ا مي لنگيد كه صحبت بر س��ر توان، 
شجاعت و قاطعيت عملي كردن آنها بود و اين دقيقا 

چيزي است كه ما در انتخابات وعده مي دهيم.«
والتر ناوراتلي كارمند بازنشس��ته دولت مي گويد: 
»سباس��تين كورتس يك ش��ومن اس��ت و نمايش 
مي ده��د. او كارش را خوب انجام مي دهد. براي راي 
گرفتن به شهرهاي كوچك سر مي زند. تمام ايده ها 
و نظراتش درباره مهاجران و خارجي ها مشابه حزب 

آزادي است.«
در ش��رايطي كه كورتس براي جلب آراي مردم 
اتري��ش لحن و مواضع خ��ود را در ماه هاي اخير به 
سياس��تمداران ضدمهاجر پوپوليست نزديك كرده 
است، هاينتس كريستين اشتراخه رهبر آزادي براي 
اتريش س��عي داش��ته با ماليم تر كردن لحنش نظر 

مطلوب را ي دهندگان را به دست بياورد. 
نظرس��نجي ها حاك��ي از آن اس��ت ك��ه حزب 
سوس��يال دموكرات ه��اي اتري��ش بر س��ر دومين 
جاي��گاه در انتخابات با راس��ت گراهاي پوپوليس��ت 
ح��زب آزادي رقاب��ت نزديكي دارند. اش��تراخه در 
يك��ي از گردهمايي هاي انتخاباتي اش با انتقاد حزب 
حاكم اين كش��ور گفته كه اتريش ب��ه اندازه كافي 
ائتالف سوسيال  دموكرات ها و حزب مردم كه براي 
مدت هاي زياد بر كش��ور حكومت كرده اند را تحمل 
كرده و تنها حزب آزادي است كه مي تواند تغييري 

جدي در فضاي سياسي اين كشور ايجاد كند. 
گفت��ه ش��ده، اتري��ش يك��ي از خصمانه تري��ن 
رقابت هاي انتخاباتي در چند دهه اخير را تجربه كرد. 
دويچه وله نوشته، اين مبارزات با توهين ها، رسوايي ها 

و گشايش صفحه هاي اينترنتي دروغين همراه بود. 
كورتس هفته گذشته در انتقاد رقابت هاي انتخاباتي 
گفته ب��ود: »اين مبارزات انتخاباتي به گونه يي پيش 

رفت كه همه را منزجر كرد.«

  چشم انداز ائتالف
به اعتقاد ناظران، آنچه مس��جل است اين است 
كه هيچ كدام از س��ه حزب بزرگ اتريش از اكثريت 
مطلق برخوردار نخواهد ش��د و پي��روز انتخابات به 
ش��ركاي ائتالفي وابس��ته خواهد بود. نظرسنجي ها 
نش��ان مي دهد كه سوسيال دموكرات ها و سبزهاي 
اتريش، بازندگان اصلي رقابت سياس��ي يك ش��نبه 
هستند، چراكه با وجود راهيابي به پارلمان احتماال 
موافقت نخواهند شد در دولت آينده نقشي ايفا كنند. 
كريس��تين كرن صدراعظم كنوني اتريش از حزب 
سوسيال دموكرات، به احتمال قريب به يقين پست 

كنوني خود را از دست خواهد داد. 
بر همين اساس ممكن است ائتالف بزرگ بعدي 
نس��خه يي جديد از ائتالف حزب محافظه كار مردم 
با سوس��يال  دموكرات ها يا سوس��يال  دموكرات ها و 
راس��ت گراهاي حزب آزادي باشد. اما امكان ائتالف 
مي��ان حزب مردم و ح��زب آزادي ني��ز وجود دارد 
به وي��ژه اينكه كورت��س خود احتمال مش��اركت با 
راس��ت گرايان افراطي را رد نكرده است و ناظران نيز 
باتوجه به موضع گيري هاي ضدمهاجرتي كورتس در 
كارزار انتخاباتي، انتظار دارند كه حزب آزادي مردم 

نيز در دولت آتي حضور داشته باشد. 
ح��زب محافظ��ه كار م��ردم و حزب سوس��يال 
دموكرات از زمان پاي��ان جنگ جهاني دوم تاكنون 

قدرت را در اتريش ميان خود تقسيم كرده اند. تنها 
در سال 1۹۹۹ حزب آزادي توانست با كسب اكثريت 
نس��بي آرا وارد پارلمان ش��ده و براي تشكيل دولت 
آماده شود؛ اما واكنش تند ديگر كشورهاي اروپايي 
به قدرت گرفتن اين جريان و اعالم تحريم اتريش در 
صورت تش��كيل دولتي از راست هاي افراطي، پروژه 
ق��درت گرفتن يورگ هايدر رهبر وقت حزب آزادي 

را ناكام گذاشت. 
شبكه سي ان بي سي در گزارشي با عنوان »عادي  
ش��دن راس��ت هاي افراطي، چرا انتخاب��ات اتريش 
مهم اس��ت؟« مي نويسد: »سلطه سياسي اتريش در 
مقايسه با كشورهاي اروپاي مركزي شايد كمرنگ تر 
باش��د اما اتريش پس از فرانسه و آلمان، يكي ديگر 
از كش��ورهاي اروپايي اس��ت كه با ظه��ور احزاب و 
جنبش هاي راست افراطي مهاجر روبه روست. حال 
كه اغلب پيش بيني ها از احتمال ائتالف حزب مردم 

به رهبري كورتس با پوپوليست ها صحبت مي كنند 
بايد منتظ��ر راه يافتن راس��ت هاي افراطي به بدنه 
دولت اتريش باش��يم. اين مساله پرسش هاي زيادي 
را درباره مواضع دولت آينده اتريش در برابر اتحاديه 

اروپا ايجاد مي كند.«
فايننشال تايمز نيز در اين باره مي نويسد: »گرچه 
احتمال دارد كه ح��زب آزادي براي اتريش جايگاه 
دوم را در انتخابات اتريش به دس��ت بياورد اما موانع 
پيشروي اين حزب كم نيست. پيش تر آلكساندر ون 
در بلن رييس جمهوري اتريش از حزب سبز توانست 
ب��ا كنترل اين حزب افراطي مانع از دس��تيابي آنان 
به كرس��ي صدراعظمي شود. موانع اينچنيني هنوز 
هم بر س��ر راه راست هاي افراطي كم نيست. نتيجه 
انتخابات يك ش��نبه هر چه باش��د تش��كيل دولت 
ائتالف��ي در اتريش هفته ها و ش��ايد ماه ها به طول 

خواهد انجاميد.«

گروه جهان| طال تسليمي|
با تش��ديد بح��ران روابط تركيه با كش��ورهاي 
اروپاي��ي به ويژه آلمان در حدود يك س��ال پس از 
كودتاي نافرجام عليه دولت رجب طيب اردوغان، 
آن��كارا اكنون با خطر از دس��ت دادن كمك مالي 
چند ميليارد يورويي مرتبط با عضويت در اتحاديه 
اروپ��ا مواجه اس��ت. انتظ��ار مي رود ك��ه رهبران 
اتحاديه در نشس��ت اين هفته خود مساله متوقف 
كردن رس��مي مذاكرات پيوس��تن تركي��ه به اين 
نهاد اروپايي را دس��ت كم براي زمان كوتاه بررسي 
كنند. پيشنهاد مذاكره براي اتخاذ جبهه مشترك 
از س��وي آنگال مركل صدراعظم آلمان مطرح شده 
اس��ت، اما به نظر مي رسد با وجود خشم گسترده 
دولت هاي اتحاديه اروپا از س��ركوب هاي سياس��ي 
اردوغان و دس��تگيري و زنداني ش��دن شهروندان 
اروپايي در تركيه، برخي كش��ورها همچنان نگران 
همكاري ها با تركيه در زمينه هاي مهاجرت، امنيت 

و سوريه هستند. 
به گزارش فايننشال تايمز، يكي از ديپلمات هاي 
اتحاديه اروپا »مذاكراتي دوس��تانه و كامل« را در 
اين زمينه پيش بيني كرد؛ اين در حالي اس��ت كه 
چندين كش��ور به رهبري آلمان نمايش عمومي از 
عمق نگراني كش��ورهاي اتحاديه اروپا در خصوص 
اتفاقات در تركيه را خواستار هستند. يك ديپلمات 
ديگر اتحاديه نيز گفت: »تركيه با توجه به شرايط 
داخلي اين كش��ور، مس��اله حقوق بشر و قوانين از 
اتحاديه اروپا دور مي ش��ود. اين شرايطي است كه 
اروپ��ا بايد در هم��ه جنبه هاي رواب��ط دوجانبه از 

جمله روند عضويت به آن واكنش نشان دهد.«
ديپلمات ها همچنين به اين مساله اشاره كردند 
كه رهبران اروپايي در نشست قريب الوقوع خود در 
مورد بيش از 4ميليارد يورو بودجه تخصيص شده 
از س��وي اتحاديه اروپا به تركي��ه احتماال موضوع 
اصلي گفت وگوها خواهد بود. تا سال 2020 ساالنه 
600 ت��ا 700ميليون يورو كمك مالي براي تركيه 
در نظر گرفته ش��ده كه احتمال قطع سه چهارمي 
اي��ن بودجه وجود دارد؛ مس��اله يي ك��ه به ويژه در 

بخش هاي زيرس��اخت ها و كش��اورزي محس��وس 
خواه��د بود. احتمال اتخ��اذ گزينه هاي نرم تري از 
سوي بروكس��ل نيز وجود دارد كه با كاهش كمتر 
بودجه يا بازنگري در بودجه و ارائه آن به گروه هاي 

اجتماعي شهروندي به جاي دولت همراه باشد. 
گفت وگو در نشس��ت س��ران اتحادي��ه اروپا در 
مورد عضويت تركيه از ش��دت بح��ران كنوني در 
رواب��ط اردوغان و مركل حكاي��ت دارد. صدراعظم 
آلمان در كارزارهاي انتخاباتي در ماه گذش��ته نيز 
تاكي��د كرده ب��ود، نبايد به تركي��ه اجازه عضويت 
در اتحادي��ه اروپا داده ش��ود. مذاكرات در اتحاديه 
اروپ��ا همچنين در ميانه مناقش��ات ميان آنكارا و 
واش��نگتن رخ مي دهد؛ امريكا پس از دس��تگيري 

يك��ي از كاركن��ان تركيه يي كنس��ولگري خود در 
اس��تانبول، اعطاي رواديد به ش��هروندان تركيه را 
متوقف كرده و آن��كارا نيز در اقدامي تالفي جويانه 
به ش��هروندان امريكايي روادي��د نمي دهد. برخي 
كش��ورهاي اروپاي��ي نگران تش��ديد درگيري ها با 
تركيه مشابه بحران كنوني ميان آنكارا و واشنگتن 

هستند. 
تركيه يكي از اعضاي سازمان پيمان آتالنتيك 
ش��مالي )نات��و( اس��ت و نقش مهم��ي در متوقف 
ك��ردن خيل مهاجران به اروپ��ا ايفا مي كند. حتي 
ش��ديداللحن ترين منتق��دان آن��كارا در اتحادي��ه 
اروپا اين مس��اله را تصدي��ق مي كنند كه حمايت 
اكثريتي از متوقف كردن مذاكرات پيوس��تن تركيه 

به اتحاديه غيرمحتمل است؛ اگرچه گفت وگوها از 
مدتي پيش به طور غيررس��مي كامال متوقف شده 
است. يك ديپلمات اتحاديه اروپا در اين باره گفت: 
»مساله يي كه در مذاكرات اين هفته مطرح خواهد 
بود، اين اس��ت كه تنه��ا به ابراز نگران��ي اكتفا يا 
رويك��رد جدي تري اتخاذ ش��ود. من فكر نمي كنم 
مقامات اتحاديه اروپا بتوانند در اين زمينه به اتفاق 

نظر برسند.«
به گزارش بلومبرگ، مركل روز يك شنبه به اين 
مس��اله اش��اره كرد كه رهبران اتحاديه در نشست 
پايان اين هفت��ه در مورد روابط با تركيه گفت وگو 
خواهند ك��رد، اما تصميمي در اي��ن زمينه اتخاذ 
نمي كنن��د. صدراعظم آلمان گف��ت: »به طور قطع 

هيچ تصميم��ي نمي گيريم؛ با اين حال مي خواهم 
نظرات همكارانم را نيز در اين زمينه بشنوم، اينكه 
چه ديدگاهي به رواب��ط دوجانبه با تركيه دارند و 
اينكه چه نتيجه يي مي توان از اين نظرها گرفت.«

حاميان برنام��ه متوقف كردن كمك هاي مالي، 
اين اقدام را قابل توجه مي دانند به اين دليل كه از 
اين طريق بودجه م��ورد نياز براي توافق مهاجرت 
2016 نيز آزاد مي شود؛ توافقي كه طبق آن تركيه 
بايد مهاجراني را كه از جزاير يونان گذشته اند، در 
داخل اين كش��ور بپذيرد. طبق اين توافقنامه، اگر 
آن��كارا به تعهداتش عمل كن��د، اتحاديه اروپا بايد 
تا پايان س��ال 2018، س��ه ميليارد يورو به تركيه 

بپردازد. 
دولت تركيه احتماال در داخل اين كش��ور حمله 
اتحادي��ه اروپا به بودجه عضويت تركيه در اين نهاد 
را اق��دام تهاجم��ي توصي��ف خواهد ك��رد؛ اما اين 
احتم��ال نيز وجود دارد ك��ه آنكارا اين مس��اله را 
اقدام��ي نمادين با تاثيرات اندك بر اقتصاد توصيف 
كند. اردوغان روز ش��نبه در س��خناني تاكيد كرده 
بود، كش��ورش ب��ه آلمان نيازي ن��دارد و از اعضاي 
اتحاديه خواس��ته بود با انتشار بيانيه يي كار را تمام 
كنن��د. اما به گ��زارش آناتولي، بكر ب��وزداغ معاون 
نخس��ت وزير تركي��ه روز يك ش��نبه در كنفران��س 
خبري در ارتباط با روند الحاق كشورش به اتحاديه 
اروپا گفت: »با وجود تمام مشكالت، مصمم به ادامه 

اين روند هستيم و از آن منصرف نخواهيم شد.«
سران كشورهاي اتحاديه اروپا روزهاي پنج شنبه 
و جمع��ه براب��ر ب��ا 1۹ و 20 اكتبر در بروكس��ل 
گردهم خواهند آمد. انتظار مي رود، انتشار گزارش 
كميسيون اروپايي در مورد پيشرفت هاي تركيه در 
مس��ير عضويت در اتحاديه اروپ��ا بر گفت وگوهاي 
مقامات اي��ن اتحاديه در م��ورد جبهه گيري عليه 
اين كش��ور س��ايه افكند. مركل قصد دارد بر س��ر 
واكنش به اتهامات نقض حقوق بشر عليه تركيه با 
متحدان خود در بلوك اروپايي به توافق نظر برسد 
و به همي��ن دليل دريافت گ��زارش وضعيت را از 

كميسيون اروپايي درخواست كرده است. 
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پرونده8
توسعه شهرها، علت مهاجرت 

روستاييان است
حجتي گفت: مهاجرت علت اصلي كاهش جمعيت 
روس��تايي نيست بلكه توسعه ش��هرها يكي از داليل 

مهم اين امر به شمار مي رود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود حجتي 
وزي��ر جهاد كش��اورزي در نخس��تين همايش نقش 
آفريني زنان روس��تايي و عش��ايري بر توسعه پايدار 
ب��ا بيان اينكه امروزه در دنيا كش��اورزي خانوادگي از 
اهميت بس��زايي برخوردار اس��ت، اظه��ار كرد: طي 
دهه ه��اي اخير متاس��فانه ما بس��ياري از ارزش هاي 
تاريخي و فرهنگي خود را به راحتي از دست داديم. 

وي در ادام��ه افزود: چگونگي زندگي كردن، رفتار 
خانوادگي، رفت��ار اجتماعي ازجمله ظرفيت هايي بود 
ك��ه به دليل نوگرايي كاذب آنها را از دس��ت داده ايم 
و هم اكنون بسياري از گرفتاري هايي كه جامعه با آن 
مواجه اس��ت را مي توان به از دست دادن ارزش هاي 

تاريخي و فرهنگي خود نسبت داد. 
وزير جهاد كش��اورزي ب��ا بيان اينك��ه امروزه در 
كشاورزي امريكايي و اروپايي كشاورزي خانوادگي از 
موضوعيت جدي برخوردار است، گفت: در اين زمينه 
همه افراد خانواده، نس��ل به نسل در كنار هم حضور 

دارند و نقش موثري در اين زمينه ايفا مي كنند. 
ب��ه گفت��ه وي اين وض��ع را مي ت��وان در جوامع 

روستايي و عشايري تا حدي مشاهده كرد. 
حجتي در بخش ديگر س��خنان خ��ود با انتقاد از 
برخي آمار مطرح ش��ده درباره مهاجرت روس��تاييان 
بيان كرد: جمعيت روس��تايي م��ا اوايل انقالب حدود 
60 ت��ا 70 درصد بوده ك��ه هم اكنون اين جمعيت به 
حدود 26تا 30درصد رسيده است بنابراين بايد توجه 
كنيم كه در اين زمينه دچار اش��تباه كالمي نشويم، 

چراكه مهاجرت علت اصلي اين كاهش نيست. 
اين مقام مس��وول ادام��ه داد: اوايل انقالب حدود 
300ش��هر در كشور داشتيم، در حالي كه االن تعداد 
ش��هرها به حدود 1800مورد رس��يده است، بنابراين 
توسعه شهرها يكي از داليل اين امر به شمار مي رود. 
وزيرجهاد كشاورزي اظهار اميدواري كرد و گفت: 
با توجه به مقدمات فراهم شده و ظرفيت هاي موجود، 
نقش��ي كه زنان روس��تايي و عش��ايري مي توانند در 
توليد ملي بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي 
و همچنين صنايع دستي ايفا كنند بايد توسعه يابد. 

حجت��ي ادامه داد: يك��ي از ابزارهايي كه مي توان 
در اختيار آنها قرار داد صندوق هاي خرد و پشتيباني 
است. در گذشته دس��ت ما خالي بود اما هم اكنون با 
منابعي كه كم و بيش تزريق ش��ده، انتظار مي رود كه 
بتوانيم اين پشتيباني را به بهترين نحو انجام دهيم. 

وزير جهاد كشاورزي در بخش ديگر سخنان خود 
با اش��اره به اينكه در زمينه اس��تفاده از ظرفيت هايي 
همچ��ون زباله ت��ر و گلخانه ها براي افزاي��ش درآمد 
روستاييان مورد اشاره قرار داد و گفت: الزم نيست كه 
حتما خانواده هاي روستايي يك گلخانه بزرگ احداث 
كنند بلكه با ايجاد يك گلخانه 500 تا هزار متري در 
كن��ار باقي كه خانواده روس��تايي دارند، مي توانند به 
منبع درآمد مناسبي براي آنها تبديل شود به گونه يي 
كه با كمترين سرمايه گذاري محصول خود را به بازار 

عرضه كنند.

 اشتغال زنان روستايي
به كاهش فقر مي انجامد

نماين��ده موقت فائو در ايران گف��ت: ۴3درصد از 
تامين غذا در كشورهاي در حال توسعه بر عهده زنان 
روستايي است و تحقيقات نشان داده زناني كه درآمد 
دارن��د، آن را صرف امنيت غذاي��ي، لباس، آموزش و 

بهداشت كودكان خود مي كنند. 
به گزارش ف��ارس، اس��تركيش الروش ديروز در 
نخس��تين همايش كارآفريني زنان روستايي و عشاير 
در توس��عه پاي��دار ك��ه همزمان ب��ا روز جهاني زنان 
روستايي در وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد، اظهار 
داش��ت: زنان و س��اكنان مناطق روس��تايي به ندرت 
م��ورد توجه قرار مي گيرند، در حالي كه يك چهارم از 

جمعيت جهان را اين قشر تشكيل مي دهند. 
وي با اش��اره ب��ه اينك��ه در كش��ورهاي در حال 
توس��عه زنان روس��تايي نقش مهمي را ايفا مي كنند، 
خاطرنش��ان كرد: تقريبا ۴3درص��د از تامين غذا در 
اين كش��ورها بر عهده زنان روستايي است، از اين رو 
نقش آنها را نمي توان ناديده گرفت. همچنين با توجه 
ب��ه اينكه 76 درصد از قش��ر فقير جه��ان در منطقه 
روس��تايي زندگي مي كنند، فعاليت زنان مي تواند به 
توانمندسازي، كاهش فقر و امنيت غذايي كمك كند. 
نماين��ده موقت فائو در ايران ب��ا توجه به اهميت 
نقش زنان روس��تايي اظهار داش��ت: فائو هر سال در 
تم��ام جهان 15 اكتب��ر را به عن��وان روز بين المللي 
زنان روس��تايي برگزار مي كند و اين فرصت مناسبي 
در اختي��ار ما قرار مي دهد كه بيش��تر به مش��كالت 
اين قش��ر توجه كنيم، همان طور كه در ايران امروزه 
زنان روس��تايي در توليد غذا، محصوالت كش��اورزي، 
ش��يالت، پرورش دام و ب��ه ويژه طيور نقش مهمي را 

ايفا مي كند. 
وي ب��ه ذكر مثالي از حضور زنان روس��تايي ايران 
در پروژه هاي موثر كش��ور اشاره كرد و اظهار داشت: 
از س��ال 2011 پروژه ه��اي احي��اي اراضي جنگلي و 
تخريب يافته تحت فرسايش باد و خاك شور با كمك 
س��ازمان جنگل ها و مراتع در اس��تان هاي خراس��ان 
جنوبي و كرمان و همچنين كمك و حضور موثر زنان 

روستايي اين منطقه در حال اجراست. 
الروش همچنين به نقش كليدي زنان روس��تايي 
در بخش زراعت و كشاورزي پرداخت و افزود: بعضي 
از زنان در روستاها به عنوان سرپرست خانوار فعاليت 
مي كنند اما با وجود نقش حياتي آنها در نقاط مختلف 
جهان دسترس��ي آنها ب��ه خدمات ترويج��ي، تامين 
اجتماعي، زمين كشاورزي و اطالعات و فناوري  نوين 
بس��يار محدود است تا جايي كه برخي از اين زنان با 
دس��تمزد پايين تر از مردان و حت��ي بطور رايگان در 

زمين هاي كشاورزي خانوادگي فعاليت مي كنند. 
ب��ه گفته نماينده موقت فائ��و در ايران، تحقيقات 
بس��ياري نشان داده اس��ت كه هر گاه زنان روستايي 
درآمدزايي داش��ته اند درآمد خود را نسبت به مردان 
بيش��تر صرف تامين غذا، بهداش��ت، لباس و آموزش 

كودكان خود مي كنند. 
وي اظه��ار اميدواري كرد: با توجه به دسترس��ي 
زنان روس��تايي به منابعي مانند زمي��ن، وام و منابع 
توليد به��ره وري خود را افزايش دهند تا با فروش آن 
در راستاي توانمندسازي و مبارزه با فقر پيش بروند. 

اخبار

نگاهي به تنش هاي احتمالي بر سرآب در خاورميانه 

دجله و فرات؛ آب يا سالح؟ 

محمدتقي ستاري 
 استاديار منابع آب دانشگاه تبريز 

 از ديرب��از در جوام��ع ب��ا اقليم ه��اي خش��ك و 
نيمه خش��ك همچ��ون اي��ران همواره رقاب��ت براي 
دسترسي به منابع آب بيشتر جهت توليد مواد غذايي 
بيش��تر و افزايش رفاه يكي از عوامل اصلي مناقش��ه 
بوده اس��ت. امروزه نيز به خاط��ر افزايش جمعيت و 
نياز روزافزون به منابع غذايي بيش��تر رقابت بر س��ر 
آب و تس��لط بر منابع آب بين كشورها افزايش پيدا 
كرده است. تغيير اقليم به عنوان يكي از فاكتورهاي 
تاثيرگذار اين رقابت ها را تش��ديد كرده است. اگر در 
دهه هاي قبل گفته مي شد كه جنگ هاي آتي بر سر 
آب خواهد بود به شوخي بيشتر شباهت داشت ولي 
امروزه اين موضوع در صورت عدم مديريت منطقه يي 
و بدون وجود ديپلماسي فعال در حوزه آب مي تواند 
به يك واقعيت تلخ تبديل ش��ود. امروزه بحث آب و 
ارتب��اط آن با امنيت ملي كش��ورها از ويترين خارج 
 ش��ده و به يك بحث ج��دي در حوزه سياس��تي و 

مديريتي تبديل شده است. 
كار به جايي رس��يده است در كشوري چون ايران 
بحران آب كه نمود بارز آن خش��ك ش��دن درياچه ها 
و تاالب ه��ا در اثر بي تدبي��ري در بهره برداري از منابع 
آب بوده است به يك تهديدكننده امنيت ملي تبديل 
شده و تنش هاي حتي بين استاني را نيز تشديد كرده 

اس��ت. در چنين شرايطي اهميت و نحوه بهره برداري 
از منابع آب و رودخانه هاي مش��ترك با ساير كشورها 
و اتخاذ س��ازوكارهاي حقوقي و قانوني بيش  از پيش 
قابل  طرح اس��ت چراكه اهمال كاري و بي توجهي در 
اين خصوص مي تواند باعث ايجاد تنش هاي جدي با 

كشورهاي همسايه در آيندهاي نه چندان دور شود. 
خاورميانه به عنوان يك منطقه پرتنش آيا آبستن 
منازعات جديد در ارتباط ب��ا بحران آب خواهد بود؟ 
آيا رودخانه هاي بزرگ دجله و فرات پتانس��يل تبديل 
به چالش هاي منطقه يي و ايجاد منازعات جدي بين 
كش��ورهاي ذي نفع تركيه، عراق و سوريه را دارند؟ در 
اين يادداش��ت كوتاه سعي مي شود تا حدودي به اين 

سواالت جواب داده شود. 
تركي��ه به عن��وان كش��وري ك��ه رودخانه هاي 
پ��رآب دجل��ه و ف��رات در آن جري��ان دارن��د تا به 
ام��روز و قبل از بهره ب��رداري از مجموعه پروژه هاي 
عزم   )Güneydoğu Anadolu Projesi(گاپ
جدي براي مهار آب نداش��ته اس��ت. اين كشور در 
گذش��ته توانسته بود با كشورهاي پايين دست دجله 
و فرات يعني عراق و س��وريه تعامل داش��ته و بدون 
تنش در اين خصوص با همسايگان خود مدارا كند. 
اما به نظر مي رس��د با توجه به عواملي چون افزايش 
نياز به آب بيش��تر براي تامين مواد غذايي جمعيت 
80 ميليون  نفري تركي��ه و حتي صدور محصوالت 

كش��اورزي توليد شده به كش��ورهاي منطقه، ادامه 
يافتن به��ره وري پايين در مص��رف آب و هدررفت 
آن و احتم��ال كاه��ش 20تا 30درص��دي آب اين 
رودخانه ه��ا در 30 الي ۴0س��ال آينده در اثر تغيير 
اقليم ش��رايط در منطقه را تغيير خواهد داد. تركيه 
قصد دارد با مهار آب هاي دو رودخانه دجله و فرات 
در قالب پروژه هاي بزرگ گاپ و سد ايلي سو برنامه 
بلندپروازانه توس��عه اقتصادي، اجتماعي و سياسي 
در منطقه حس��اس جنوب ش��رق تركي��ه را به اجرا 
بگذارد و اين چيزي نيس��ت كه به مذاق كشورهاي 
پايين دس��ت خوش بياي��د. منطقه جنوب ش��رقي 
آناتولي به لحاظ حضور تروريس��ت هاي پ.ك.ك و 
داش��تن مرز با عراق و س��وريه كه درگير منازعات 
قومي و مذهبي هس��تند براي تركيه حياتي اس��ت. 
تركيه قصد دارد با اجراي پروژه هاي بزرگ توس��عه 
كشاورزي، صنعتي و گردشگري شكاف هاي قومي را 
به حداقل ممكن برساند و به  نوعي گروه هاي مخالف 

دولت را خلع سالح كند. 
رودخان��ه ف��رات از دو سرش��اخه م��راد در دامنه 
كوه هاي ديادين آغري و سرشاخه قره سو در دوملوداغ 
ارزروم سرچش��مه مي گيرد. اين رودخانه كه در خاك 
تركيه متولد مي شود در پايين دست قابليت و پتانسيل 
انتق��ال 28 الي 30ميليارد مترمكعب آب در س��ال را 
پيدا مي كن��د. ح��دود 88.7 درص��د از آب رودخانه 

فرات از خاك تركيه و تنها 11.3درصد آن از س��وريه 
تامين مي ش��ود. عراق هيچ تاثير و نقش��ي در تامين 
آب رودخانه فرات ندارد. اين درحالي است كه سوريه 
خواهان 22درصد و عراق هم خواهان ۴3درصد از آب 
اين رودخانه هستند. بنا به ادعاي منابع ترك، كشور 
تركيه در س��ال آبي 2015-201۴ به طور متوس��ط 
500 مترمكعب بر ثانيه معادل 16ميليارد مترمكعب 
آب به س��مت كش��ورهاي عراق و س��وريه رهاسازي 
كرده اس��ت. با فرض اينكه مق��دار آب جريان يافته 
در اي��ن رودخانه در داخل مرزهاي تركيه 30ميليارد 
مترمكعب در س��ال باشد، تركيه از اين مقدار نزديك 
به 57 درصد آن را به كشورهاي جنوب و پايين دست 

رهاسازي كرده است. 
منش��أ رودخانه دجله نيز در جنوب ش��رق تركيه 
و چش��مه هاي موج��ود در بخش جنوب��ي كوه هاي 
خزرباباست. براساس آمار و ارقام منتشره از سوي اداره 
آب تركيه)DSİ( آورد ساالنه اين رودخانه ۴8ميليارد 
مترمكعب است كه از اين مقدار 25ميليارد مترمكعب 
آن)9.51 درص��د( از تركي��ه و 23ميليارد مترمكعب 
آن از عراق)1.۴8درص��د( تامين مي ش��ود. س��وريه 
تاثير و نقش��ي در آب رودخانه دجله ندارد. در چنين 
شرايطي عراق طي يك هدف بلندپروازانه قصد مهار 
و بهره برداري ۴5ميلي��ارد مترمكعب از آب رودخانه 
دجله)معادل 85 درصد( را دارد. ش��كل؛ موقعيت دو 
رودخانه را نش��ان مي دهد. ت��ا به  حال قوانين جدي، 
روش��ن و شفاف در مورد استفاده از آب هاي مشترك 
در سطح بين المللي تدوين نشده است. اغلب توافقات 
موردي بوده كه آنها هم ضمانت اجرايي كافي ندارند. 
لذا كش��ورهاي باالدست همواره استفاده از منابع آب 
رودخانه هاي سرچشمه گرفته شده از خاك خويش را 
به  نوعي حق قانوني و ملي خود مي دانند. تا به  حال آب 
به حدي بوده كه محل مناقشه نباشد ولي رفته رفته 
با كاهش عرضه آب و افزايش تقاضا و خش��ك شدن 
تاالب ها و درياچه ها استفاده از نيروي نظامي براي به 
كرسي نشاندن خواسته ها از سوي كشورهاي ذي نفع 

اصال دور از انتظار نبوده و نخواهد بود. 
كميسيون حقوقي سازمان ملل از سال 1970 در 
تالش بود تا قانوني به  منظور بهره برداري مشترك از 
منابع آب هاي مشترك فرامرزي تهيه كند. تصويب اين 
قانون تا 21مه  1997 طول كشيد و نهايتا با 103راي 
مواف��ق، 27راي ممتن��ع و مخالفت 3كش��ور)چين، 
بوروندي و تركيه( به تصويب رس��يد. كشور تركيه به 
علت در دست مطالعه داشتن پروژه هاي بزرگ منابع 
آب در حوزه ه��اي دجل��ه- فرات و با اي��ن تصور كه 
تصويب اين قانون حاكميت ملي اين كشور در زمينه 
بهره ب��رداري از منابع آب داخلي آن را محدود كرده و 
ب��ه خطر خواهد انداخت از امض��اي آن امتناع ورزيد. 
تركيه بر اين باور اس��ت كه رودخانه هاي فرامرزي كه 
بخش بزرگي از آن در كشور باالدست در جريان است، 
رودخانه مش��ترك همه كشورهاي س��احل رودخانه 
نيس��ت كه همه كشورهاي باالدس��ت و پايين دست 

سهم مساوي در برداشت از آن داشته باشند. 
وزير خارجه تركيه در اين خصوص بر اين اعتقاد 
است كه هر دو رودخانه دجله و فرات داراي يك حوزه 
آبريز هستند و كل پتانس��يل آبي اين رودخانه براي 
3كشور ساحلي آن كافي است. تركيه ادعا مي كند كه 
بهره برداري هوشمندانه و بهينه از آب اين دو رودخانه 
در راستاي توسعه منابع آب حق قانوني تركيه است 

و اي��ن كش��ور راضي به وارد ش��دن ض��رر جدي به 
كشورهاي همسايه كه در ساحل اين دو رودخانه واقع 
 شده اند، نيست. تركيه مي گويد كه نگاه آن كشور به 
مديريت منابع اين رودخانه جامع نگرانه بوده و حاضر 
اس��ت در اين خصوص با كشورهاي همسايه مذاكره 
كند و به عنوان يك اقدام خيرخواهانه و پيش دستانه 
كليه داده ها و اطالعات مرتبط با اين دو رودخانه را در 
اختيار كشورهاي پايين دست قرار داده و انتظار دارد 
كه كشورهاي پايين دست نيز داده ها و اطالعات خود 

را در اختيار تركيه قرار دهند. 
تحليل گران ترك ب��ر اين باورند چنانچه حمالت 
تروريس��تي به خاك تركيه در منطقه جنوب تركيه 
با حمايت كشورهاي فرامنطقه يي و كشورهاي مغرور 
از فروش نفت منطقه گس��ترش يابد و اين امر باعث 
گس��ترش ناآرامي در تركيه و تهديد امنيت ملي اين 
كشور ش��ود، فكر و ايده استفاده از آب رودخانه هاي 
دجله و فرات به عنوان يك س��الح مي تواند در سطح 

دولت و ملت تركيه مطرح شود. 
تركيه در سال هاي گذشته جهت تهيه انرژي مورد 
نياز خود)منابع گاز و نفت( ناماليمات و بي مهري هاي 
گس��ترده اي از طرف كشورهاي منطقه تحمل كرده 
اس��ت و از اين  رو به صورت جدي به دنبال س��اخت 
نيروگاه هاي بزرگ برق آبي است. اگرچه با احداث هر 
سد مقدار آب ذخيره  ش��ده در تركيه افزايش يافته 
و به  تبع آن س��طح زيركش��ت و درآمد نيز افزايش 
مي يابد و انرژي بيشتري در تركيه توليد خواهد شد 
ولي به همان اندازه كش��ورهاي جنوب و پايين دست 
با ريس��ك كم آبي و بحران آب مواجه خواهند ش��د 
كه اين امر با احساس��ات اومانيستي و انسان دوستانه 
تركي��ه در خاورميانه قابل تجميع نبوده و با فرهنگ 
اس��المي و انساني تركيه نيز س��ازگار نيست. تركيه 
معتقد اس��ت همچنان كه آب را مي توان به  صورت 
مش��ترك اس��تفاده كرد، نفت را نيز بايد به  صورت 
معقوالنه و به دور از جنگ و تنش به  صورت مشترك 
استفاده كرد تا تعادل بين منافع دولت ها و ملت هاي 

منطقه ايجاد شود. 
ايران اگرچه به  صورت مس��تقيم در اين منازعات 
ورود نكرده ولي به لحاظ مش��كل ريزگردها كه گفته 
مي ش��ود، بخش��ي از آن ممكن است به علت توسعه 
پروژه هاي منابع آب تركيه و گس��ترش خشكي و از 
بين رفتن پوشش گياهي در عراق باشد، مي تواند پاي 
ايران را نيز به اين منازعات باز كند. از اين  رو ضرورت 
دارد، مديران منابع آب كش��ور با نگاهي جامع نگرانه 
و در تعامل با س��اير بخش هاي اقتصادي و مديريتي 
كش��ور و با تغيير نگرش در م��ورد حكمراني آب به 
س��مت تدوين سياس��ت هاي موثر كاهش آب روي  
آورند. همچنين ضرورت دارد كه دستگاه ديپلماسي 
كش��ور همگام با متخصصان آب نق��ش موثرتري در 
تنظيم حقوق و قوانين اس��تفاده از آب هاي مشترك 
مرزي با همسايگان خود داشته باشد. مديريت موثر، 
هوش��مندانه و مس��ووليت پذير منابع آب در داخل و 
تعامل سازنده در خارج درخصوص آب هاي مشترك 
مي تواند باع��ث كاهش منازعات داخل��ي و خارجي 
در آينده شود. ملل خس��ته از جنگ خاورميانه تاب 
و تحم��ل جنگ هاي ديگر را ندارن��د و بايد حاكمان 
و متخصصان آب با نگ��رش علمي و رعايت حقوق و 
احترام في مابين، سايه جنگ و تنش هاي جديد را از 

منطقه خاورميانه دور كنند. 

دايره انتزاعي بده و بستان كار
هادي سلگي  

روزهاي اخير رييس جمهوري طي سخناني از رفتار 
تع��دادي از خانواده هاي ايران��ي كه تنها عاليق خود را 
به تحصيالت عاليه محدود مي كنن��د، انتقاد كرد. اگر 
به برخ��ي داده هاي اقتصادي در اين زمينه نظر كنيم، 
متوجه مي شويم كه نگراني رييس جمهوري و بسياري 

از مسووالن ديگر بي مورد نيست.
ورود 5 ميلي��ون بيكار به بازار طي س��ال هاي آتي 
)البته بنا به گفته برخي كارشناس��ان هم اكنون 5 تا 6 
ميلي��ون فارغ التحصيل در بازار كار حضور دارد( و عدم 
تناس��ب اقتصاد ايران با مهارت اي��ن نيروها كامال اين 
وضعيت هراس برانگيز را نش��ان مي دهد اما با اين حال 
سوال اينجاست كه سازوكارهاي اقتصادي كشور تا چه 
حد اجازه مي دهد كه مردم به توصيه رييس جمهوري 
عمل كنند. در اين اجمال سعي خواهيم كرد با تحليلي 
اقتصادي شكل گرفتن منطقي نامتعارف و غيرمنطقي 
را نش��ان دهيم كه در آن تضادي گس��ترده در ش��يوه 
رفتارها و واقعيت ها رخ داده است؛ انشقاقي كه هر چند 
از شكل دوگانه كار نشأت گرفته، اما اين شكل دوگانه 
ب��ه جاي اينكه به طور طبيعي مكمل يكديگر باش��ند، 

به صورت يك طرفه و كامال متضاد رشد كرده است. 
ت��الش دول��ت در رس��انه ها براي كاه��ش عاليق 
تحصيالت��ي كامال مطابق با واقعيات اقتصادي كش��ور 
اس��ت به طوري كه ممكن است ادامه اين روند به يك 

بحران در زمينه اش��تغال بينجامد. اما اين تالش ها كه 
در اليه يي روبنايي صورت مي گيرد، در اليه هاي زيرين 
مناس��بات به شكل ديگري جريان دارند. مثال دفترچه 
استخدام هاي دولتي امسال تقاضا در اكثر رشته ها تنها 
روي مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد بود. اين شكل 
تقاضا مطمئنا به صورت عملي تاثير بيشتري بر رفتارها 

مي گذارد تا اينكه ذهنيت ها تغيير كند.
درخصوص اس��تخدام هاي بخش خصوصي هم بر 
كس��ي كه نگاهي به ليس��ت آنها كرده باشد پوشيده 
نيست كه براي ساده ترين كارها تقاضاي مدارك عاليه 
مي شود. ش��ايد هم حق را بايد به آنها داد تا زماني كه 
بيشترين نيروي كار را فارغ التحصيالن تشكيل مي دهند 
چرا بايد س��راغ نيروهاي پايين تر بروند؟ س��وال اصلي 
اينجاست كه اين تضاد تا چه حد داراي منزلتي حقيقي 
و در اين صورت از كجا نش��أت گرفته است؟ ارائه يك 
صورت بندي كامل در اين مجال كوتاه بس��يار مشكل 
است اما به طور خالصه مي توان گفت برخالف آنچه در 
ابتدا مي نمايد اين تضاد از يك ريشه يي عميق در سطح 

مكانيسم هاي اصلي اقتصاد برمي خيزد.
در شكل توليدي جوامع كنوني مناسبات حول دو 
ش��كل كاال يعني ارزش مصرفي و ارزش مبادله يي آنها 
مي گردد.ارزش مصرفي بعد كيفي و مفيد و كالبد واقعي 
كااله��ا را دربر مي گيرد درحالي ك��ه ارزش مبادله يي 
مربوط به خصوصيت كم��ي كاالها و براي تعيين نرخ 

مبادله آنها مي ش��ود. به ط��ور مث��ال دو كاالي كتاب 
و جوراب را براي مبادله براس��اس مي��زان كار الزم در 
توليد آنها تعيين مي كنند بدين ش��كل كه اگر زماني 
برابر براي توليد هر يك از آنها صرف ش��ده باشد، آنها 
جدا از همه تفاوت هاي كيفي اي كه دارند برابر شمرده 
مي شوند. بنابراين در جامعه يي كه بر پايه مبادله كاالها 
اس��توار اس��ت، توليد كاال به عنوان ارزش و تجلي كار 
يكس��ان به شمار مي رود. درواقع ارزش كاال بازنمود كار 
خالص و س��اده انس��ان يعني صرف ش��دن كار انسان 
به طور عام و كلي است. اما نكته مهم اينجاست كه اين 
كار تنها زماني مي تواند به عنوان ارزش مبادله يي تلقي 
ش��ود كه در يك ارزش مصرفي )يعني در يك كاال كه 
ني��ازي واقعي را برآورده مي كند( صرف ش��ود. در غير 
اين صورت آن ارزش هدر رفته اس��ت و نمي تواند حايز 
درآمدي براي صاحب آن ش��ود. در زمينه كار كه خود 
نيز يك كاالست موضوع به همين ترتيب است. يعني 
هر كاري كه الزمه ايجاد ارزش مبادله يي اس��ت، تنها 
زماني اين ارزش مقبول است كه داراي ارزش مصرفي 
متعارفي باشد. ارزش مصرفي هر كاري همان كارايي آن 
است. يعني بازدهي آن بايد مطابق يك هنجار متعارف 
باشد و در زماني معين همسو با ميانگين جامعه بازدهي 
مورد انتظار را داش��ته باش��د. به طور مثال اگر در يك 
جامعه به ط��ور ميانگين هر كارگر يك س��اعت صرف 
توليد يك جفت جوراب مي كند، اگر يك كارگر خاص 
دو س��اعت صرف آن كند، ارزش اين نيروي كار نصف 
حساب مي شود و به همين دليل مورد پذيرش نخواهد 
بود. حال با اي��ن مقدمه برگرديم به جامعه خودمان و 

موض��وع فارغ التحصيالن بيكار. بدون ش��ك اين اتفاق 
ميموني اس��ت كه همه جامعه داراي تحصيالت عاليه 
باش��ند. اين موضوع تنها زماني اش��كال ايجاد مي كند 
و تبديل به بحران مي ش��ود كه بي��ن ارزش مصرفي و 
مبادله يي آنها انش��قاق عظيمي رخ دهد. يعني زماني 
ك��ه ارزش مبادله يي بدون اتكا ب��ه ارزش مصرفي كه 
مكمل هر كااليي محسوب مي شود متورم و رشد كند. 
سيستم آموزش عالي به عنوان توليدكنندگان نيروهاي 
ماهر به گونه يي رقم خورده كه تنها براساس ارزش هاي 
مبادله يي عمل مي كنند. مدارك در يك شكل بت واره 
رواب��ط را ش��كل مي ده��د به اي��ن صورت ك��ه بدون 
درنظ��ر گرفتن ميزان كارايي و تنها براي بهره گيري از 
نشانه هاي بت ش��ده آنها گردش مي يابد. اينكه چقدر 
زمان صرف توليد آنها شده و اين زمان توخالي و انتزاعي 
مبناي عمل در زنجيره هاي بعدي توليدي قرار مي گيرد. 
درواقع آنها با استفاده از شكل بت واره اين كاال تنها قصد 
ورود به يك بده بس��تان اقتص��ادي را دارند و به عنوان 
حلقه يا عضوي از كل اجتماع تا زماني كه به طور واقعي 
در فرآيند كار محك نش��وند اين انت��زاع مبناي عمل 
باقي مي مانند. دانش��گاه در مقابل مقداري هزينه پولي 
و زماني يك كد )مدرك( به صاحب نيروي كار مي دهد 
كه ارزش مبادله يي او را از يك نيروي كار ساده به ماهر 
ارتقا مي دهد. نيروي ماهر در زنجيره بعدي به استخدام 
يك بنگاه دولتي يا خصوصي درمي آيد و در ازاي نيروي 
كار افزايش يافته خود، طالب هم ارزي معادل مي شود 
در حال��ي كه اين هم ارز به دليل جداش��دگي از كارايي 
خ��ود معادلي حقيق��ي نخواهد داش��ت. درنهايت اين 

زنجيره به توليد كاالهايي ختم مي ش��ود كه به صورت 
غيرواقع��ي ارزش گ��ذاري مي ش��وند. به همين صورت 
مصرف كننده نهايي جور اين زنجيره انتزاعي را مي كشد 
و دقيقا به همين دليل اس��ت كه نس��بت به بسياري از 
كش��ورها هزينه توليد در ايران باال ارزيابي مي شود. از 
طرف ديگر به دليل تعداد باالي نيروهاي ماهر ميانگين 

اجتماعي كارايي تحت تاثير قرار مي گيرد.
درواقع ميانگين كار اجتماعي كه مبناي محاس��به 
كل ارزش گذاري ها ق��رار مي گيرد در اعصار مختلف و 
باتوجه به باال رفت��ن كارايي نيروي كار تغيير مي كند. 
بدين شكل كه هميشه براي محاسبه ارزش يك نيروي 
كار ابتدا نس��بت آن به ني��روي كار ميانگين )به عنوان 
رقم معيار( س��نجيده مي شود. نيروي كار ميانگين در 
جايي كه بيش��ترين نيروهاي كار را افراد تحصيلكرده 
تشكيل مي دهند به معدل و مبناي محاسبه تمام نيروها 
تبديل مي شود. اين خاصيت ميانگين باعث مي شود كه 
كارايي ها باال برود و از اين طريق كاالهاي بيش��تري با 
قيمت كمتر توليد شود. اما با اين حال در ايران به دليل 
رشد تك بعدي ارزش نيروي كار ماهر اين اتفاق نيفتاده 
است. تغيير ميانگين در صورتي رخ مي دهد كه كارايي 
و كيفيت نيز همراه با رشد بعد كمي افزايش يابد. اين 
موضوع باعث ش��ده نيروي س��اده هم تحت اين معيار 
ص��وري ق��رار گيرن��د. به ط��ور كل ارزش مبادله يي با 
خصوصيت ذهني ابتدا تبديل به واقعيت مي شود و بعد 
خود مبناي همه محاس��بات قرار مي گيرد و مناسبات 
سرمايه دارانه به شكل افراطي اجازه شكل گيري توليد 

سرمايه دارانه را نمي دهد. 

يادداشت

وزير ارتباطات مطرح كرد 

اجراي رجيستري بدون افزايش قيمت گوشي
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات درباره آخرين 
اطالع��ات طرح رجيس��تري موبايل، تعرف��ه اينترنت 
ثاب��ت و برنامه هاي اين وزارتخان��ه در قبال موتورهاي 

جست وجوگر به ارائه توضيحاتي پرداخت. 
به گزارش ايسنا، آذري جهرمي در جمع خبرنگاران 
درباره طرح رجيس��تري موباي��ل و تاثير آن بر افزايش 
قيمت اظهار كرد: تاثير رجيستري بر قيمت ماكسيمم 
همان در حد هزينه گمرك اس��ت كه تدبير ما بر اين 
اس��ت كه اجراي اين طرح فش��ار بر روي مردم نياورد؛ 
آن كارگروهي كه تشكيل ش��ده، يكي از موضوعاتش 
اين اس��ت كه افزايش قيمت در گوشي موبايل نداشته 
باشيم چون بناست بازار را مديريت و ساماندهي كنيم. 
بنابراي��ن اگر بنا باش��د كه مردم در اين حوزه آس��يب 
ببينند طبيعي نيس��ت؛ كساني بايد آسيب ببينند كه 
قاچاق مي كنند. او ادامه داد: بناس��ت مردم با ما همراه 
باش��ند و جلوي منافع عده يي ك��ه قاچاق مي كنند را 
بگيريم پ��س تمام تالش مان را مي كنيم. البته طبيعتا 
در اجراي طرح مش��كالتي به وجود مي آيد به هر حال 

اين سيستم قطعا نمي تواند بدون خطا باشد. بايد اشكال 
را ش��نيد و آن را حل كرد. به همي��ن دليل يك دوره 
آموزش��ي گذاشته ايم كه حداكثر تالش مان را بكنيم و 
همه سناريوهاي مختلف را ببينيم تا زندگي عادي مردم 
مختل نشود. اگر هم با اجراي طرح اختالالتي به وجود 
آمد ما قول مي دهيم در اسرع وقت بشنويم و مشكالت 
را حل كنيم. وزير ارتباطات درباره تعرفه اينترنت ثابت 
نيز اظهار ك��رد: نظرات مردم را جمع كرديم كه دقيق 
و حساب ش��ده بود. مجموعا تعداد زيادي نظرات ارائه 
ش��ده بود. اصل نظري كه بطور خالصه مي شود به آن 
اشاره كرد اين بود كه مردم به سقف حجم اينترنتي كه 
قرار داده شده معترض هستند كه اين ميزان پاسخگوي 
نيازهايشان نيس��ت. برخي توجيه نشده بودند كه چرا 

تعرفه برخي از سرويس هاي داخلي بايد كمتر باشد. 
او ادام��ه داد: درباره اين نوعي كه به س��رويس هاي 
داخلي براي اس��تفاده يارانه داده مي شود، تصورشان بر 
اي��ن بود كه با توجه به اينكه ما اكثريت اس��تفاده مان 
از اينترنت اس��ت اين كمكي به ح��ال مردم نمي كند. 

از طرف��ي نگاه ديگ��ر اين بود كه اين س��رويس صرفا 
توسط مخابرات داده مي شود و توسط سايرين صورت 
نمي گيرد كه بسته بندي هاي متعددي داشته است. به 
نظر مي رس��د نگاهي كه مردم به اين طرح داش��ته اند 
جامع و كامل بوده و از جمع آوري افكار عمومي مي شود 
به جمع بن��دي عقاليي رس��يد چراكه حج��م ميزان 

بازخوردها زياد بوده است. 
وي در همي��ن زمينه تعرف��ه اينترنت ثابت با بيان 
اينكه بررسي ها آغاز شده است، اظهار كرد: مساله اول 
اين است موضوعي كه س��قف اينترنت آن كم است و 
پيش از اين خودم هم مطرح كرده بودم، كافي نيست. 
با توجه به اينكه مخابرات به صورت داوطلبانه آن را اجرا 

كرده، اين اتفاق افتاده است. 
جهرمي درباره يارانه دادن به س��رويس هاي داخلي 
ني��ز گفت: اگر به ش��رايط حال حاضر ن��گاه كنيم كه 
صرفا ش��رايط فعلي را ببينيم، حرف درس��تي اس��ت. 
اما موضوع اين اس��ت كه رويكرد ما نس��بت به آينده 
چيست. آي پي تي وي مي آيد، ويدئو آن دي مند مي آيد، 

بسياري از س��رويس هاي جديد مي آيند. خب ما راه را 
براي س��رويس هاي داخلي باز كرديم تا آنها بتوانند از 
ظرفيت مناسب اس��تفاده و رشد كنند و طبيعتا نظام 
تعرفه ما هم بايد به س��مت مصرف كننده نهايي و هم 
توليدكننده محتوا باش��د. بنابراين اي��ن موضوعات را 
در زمان خودش در بس��ته هاي اطالع رس��اني كه تهيه 
مي ش��ود به استحضار مردم خواهيم رساند. وي سپس 
گفت: طبيعتا نظراتي كه دريافت شد در سازمان تنظيم 
مقررات در دست بررسي است و تعرفه جديد در 100 
روز اول اجرا مي شود. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در عي��ن حال درباره برنامه هاي آتي وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات در قبال موتور جست وجو نيز توضيح 
داد: برنامه مشخص است، در پيوست حكم مقام معظم 
رهب��ري كه براي اعضاي ش��وراي عالي فضاي مجازي 
صورت گرفته، بحث مطرح شده است. وزارت ارتباطات 
در چهار سال گذشته در اين زمينه اقداماتي انجام داده 
اس��ت كه به ذهنم مي رسد كه خوب است آقاي دكتر 
ياري، متولي اين پروژه در نشست خبري براي اصحاب 
رسانه توضيح بدهند كه چه دستاوردهايي داشته و كار 

به كجا رسيده است. 
او س��پس مطرح ك��رد: موتور جس��ت وجوگر يك 
اكوسيس��تم اس��ت كه برخي جاهاي آن نيز به تقويت 
وي��ژه ني��از دارد و الزاما اين حوزه فقط ح��وزه وزارت 
ارتباطات نيس��ت. مبحث ديگر مربوط به بحث بازار و 

رقابت است. جهرمي در اين زمينه اظهار كرد: به لحاظ 
پژوهش��ي اقدامات در قبال موتور جست وجوگر خوب 
پيش رفته اس��ت اما به لحاظ بازار سهم خوبي ندارد و 
خيلي نتوانسته است موفق باشد اما اينكه االن بگوييم 
مي توانيم موتور جس��ت وجو داش��ته باشيم و نيازهاي 
مردم را برطرف كنيم، باي��د بگويم نه نمي توانيم. نياز 
به كار و انرژي بيش��تر و توجه ب��ه مدل اقتصادي بازار 
و نيازه��اي مردم وج��ود دارد كه در اين مس��اله بايد 
مدنظر قرار بگيرد. وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات 
در پايان در پاسخ به اينكه جايگاه اقتصاد مقاومتي در 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات چيست، اظهار كرد: 
مهم ترين پروژه اقتصاد مقاومتي ما شبكه ملي اطالعات 
اس��ت كه ظرفيت س��رويس ها و خدماتي كه در حوزه 
فضاي مجازي امكان توس��عه دارند را براي بازار داخلي 
فعال كنند. يعني كسب و كارهاي نوپا را تقويت كنيم 
كه توس��عه خدم��ات بدهند و بازار داخل��ي در اختيار 

شركت هاي داخلي باشد. 
به گفته او اين پروژه يك بخش آن زيرساختي بوده 
است كه در سه فاز در چهار سال گذشته پيگيري شد 
و بحث جدي آن ايجاد خدمات و ارائه خدمات اس��ت 
كه اين محقق نخواهد ش��د ج��ز فعاليت جدي بخش 
خصوصي و كسب و كارهاي نوپا كه در حال حاضر در 
جلس��ات متعددي كه در وزارت داريم روي اين عرصه 

تمركز مي كنيم. 

نقشه حوزه آبريز رودخانه هاي دجله و فرات
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كارشناسان طي يك پژوهش اقتصادي بررسي كردند

تحريم ها از كدام منفذ بر اقتصاد ايران اثر گذاشتند
گروه اقتصادكالن|

ارزيابي ب��ازار ارز در ايران، ب��ر اين مهم داللت 
دارد كه نوسان هاي نرخ ارز تحت تاثير رويدادهاي 
سياس��ي از جمله تحريم هاي بين الملي بوده است. 
يك��ي از ريش��ه هاي اين تاثيرگ��ذاري، اقتصاد تك 
محصولي و وابس��تگي ش��ديد دريافتي هاي ارزي 
به فروش نفت بوده اس��ت. در اين زمينه يافته هاي 
يك پژوهش اقتصادي ب��ا عنوان اثرات تحريم هاي 
بين المللي و س��اير عوام��ل تاثيرگذار بر نرخ ارز در 
ايران كه در جديدترين ش��ماره فصلنامه تحقيقات 
اقتص��ادي به چ��اپ رس��يده، نش��ان مي دهد كه 
تحريم ه��اي قب��ل از س��ال ۱۳۹۱ اثر مس��تقيم و 
البته ضعيفي بر نرخ ارز داش��ته اس��ت. بر اس��اس 
اين پژوهش كه به قلم كميل طيبي و عبدالرسول 
صادق��ي نگارش يافته، تحريم هاي س��ال ۱۳۹۱ از 
طريق وارد كردن تكانه هاي منفي به دريافتي هاي 
ارزي نفت و بودجه دولت، تاثير مستقيم و قوي تري 

بر نرخ ارز داشته است. 
مطالعه حاضر در ب��ازه زماني ۱۳۹۳-۱۳۵۹ به 
ارزيابي اث��رات تحريم هاي بين الملل��ي همه جانبه 
س��ال ۱۳۹۱ بر ن��رخ ارز از طري��ق تاثيرگذاري بر 
ميزان صادرات نفت و كسري بودجه دولت پرداخته 
و در ادامه، اثرات تحريم هاي قبل از س��ال ۱۳۹۱ و 
س��اير متغيرهاي تاثيرگذار را نيز مورد بررسي قرار 
داده اس��ت. يافته هاي اين مطالعه نش��ان مي دهد 
درآمده��اي صادرات نفتي و نظ��ام تك نرخي ارز، 
اثر مثبت و معناداري بر نرخ ارز دارند و متغيرهاي 
ش��اخص بهاي كاالهاي مصرف��ي )CPI( و توليد 
ناخالص داخلي نيز تاثيري مستقيم و معناداري بر 

نرخ ارز مي گذارند. 
يافته ه��اي اي��ن پژوه��ش نش��ان مي دهد كه 
تحريم هاي اعمال شده پس از سال ۱۳۹۱ با تحت 
تاثير قرار دادن درآمدهاي نفتي، دولت را با كسري 
بودجه مواجه كرده اس��ت. اين كس��ري بودجه در 
نهايت به استقراض از بانك مركزي ختم شده است 
كه به دليل افزايش تورم، تشديد واردات و ضربه به 

توليدات داخلي را در پي داشته است. 

 تاريخچه تحريم اقتصادي ايران
بنا بر اين پژوهش،  ب��ا توجه به اهميت نرخ ارز 
در اقتصاد ايران و تاثيرگ��ذاري آن بر تراز تجاري، 
تورم، توليد و اش��تغال، مديريت نوس��ان هاي نرخ 
ارز هم��واره يكي از چالش هايي اس��ت كه اقتصاد 
ايران با آن مواجه بوده اس��ت. سهم قابل مالحظه 
دريافتي هاي ارزي حاصل از فروش نفت در ذخاير 
ارزي و بودجه  دولت، موجب آس��يب پذيري اقتصاد 
ايران در برابر تكانه هاي نفتي ش��ده اس��ت. يكي از 
كانال هاي اين آسيب پذيري، سرايت تكانه هاي هاي 
منف��ي نفت به ب��ازار ارز به واس��طه س��هم عمده   
دريافتي ه��اي ارزي نفت در ذخاير ارزي اس��ت كه 
س��بب ايجاد نوس��ان هاي زياد در نرخ ارز مي شود. 
با توجه به س��هم بس��يار پايين دريافتي هاي ارزي 
صادرات غيرنفت��ي و نبود مناب��ع ارزي جايگزين، 
تاثيرپذي��ري ن��رخ ارز از تكانه ه��اي نفت��ي نمود 

بيشتري پيدا كرده است. 
بنابراي��ن با توجه به اين مه��م، اقتصاد ايران از 
رويدادهاي��ي كه ميزان صادرات نفت را تحت تاثير 

قرار ده��د، تاثير مي پذيرد. يك��ي از اين رويدادها، 
تحريم ه��اي اقتصادي اس��ت كه در نظ��ام كنوني 
بين الملل��ي، ب��راي ديكته كردن اهداف سياس��ي 
و ناگزير كردن كش��ور هدف به تغيير سياس��ت ها، 

تبديل به ابزاري رايج شده است. 
ايران از سال ۱۳۵۸ تحت تحريم هاي يك جانبه 
اياالت متحده امريكا قرار داشت، اما از سال ۱۳۹۱ 
دامنه و وسعت اين تحريم ها گسترش يافته است، 
بطوري كه تحريم هاي يادشده عالوه بر تحريم هاي 
ي��ك جانبه اي��االت متح��ده امري��كا، تحريم هاي 
اتحاديه اروپا، همراهي و مشاركت كشورهاي شرق 
آس��يا، حوزه خليج ف��ارس و همچنين تحريم هاي 
مصوب در شوراي امنيت سازمان ملل را نيز شامل 
ش��ده اس��ت. افزون بر اين، نوع تحريم هايي كه در 
سال ۱۳۹۱ اعمال ش��ده اند نيز با تحريم هاي قبل 
از س��ال ۱۳۹۱ بس��يار متفاوت بود و تحريم بانك 
مرك��زي، بانك هاي تجاري، تحريم صادرات نفت و 
مسدود شدن دارايي هاي دولت ايران در بانك هاي 

خارجي را نيز در بر گرفته است. 

 افزايش تاثيرگذاري تحريم بر اقتصاد ايران
اي��ن يافته ها نش��ان مي دهند ك��ه تحريم هاي 
مصوب در ش��وراي امنيت سازمان ملل كه تمامي 
كش��ورهاي عضو ملزم به رعايت آن هس��تند و به 
عالوه، مش��اركت كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا، 
حوزه خليج فارس و ش��رق آس��يا كه از مهم ترين 
ش��ركاي تجاري ايران و از خريداران عمده نفت و 
گاز ايران تا قبل از س��ال ۱۳۹۱ بودند، تحريم هاي 
۱۳۹۱ را نس��بت به تحريم هاي قبل از آن بس��يار 
متفاوت كرده و قدرت تاثيرگذاري آن را به صورت 

فزاينده يي افزايش داده است. 
تحريم ه��اي اقتص��ادي به صورت هوش��مند و 
آگاهان��ه با اين هدف اعمال ش��ده اند ك��ه اقتصاد 

ايران را از كانال وارد آوردن تكانه منفي به صادرات 
نفت��ي و تح��ت تاثير ق��رار دادن بودج��ه دولت و 
س��پس س��رايت آن به بازار ارز آس��يب پذير كنند. 
به همين منظور، س��وال مطالعه حاضر اين اس��ت 
كه تحريم هاي بين المللي تا چه اندازه توانس��ته اند 
در تحت تاثير قرار دادن ن��رخ ارز در اقتصاد ايران 

موفق باشند؟
در اين رابطه، يافته هاي پژوهش نشان مي دهد 
كه تحريم ه��اي س��ال هاي ۹۳- ۱۳۹۱ به صورت 
مس��تقيم و در سطح معناداري بس��يار بااليي نرخ 
ارز را تح��ت تاثي��ر ق��رار داده اس��ت. ب��ا توجه به 
وابستگي بس��يار زياد ذخاير ارزي به دريافتي هاي 
ارزي نفتي و كاهش ش��ديد اين دريافتي ها، بانك 
مركزي در عرضه   ارز به ب��ازار با محدوديت مواجه 
ش��ده اس��ت. در عين ح��ال، اثرات منف��ي رواني 
حاصل از تحريم ه��ا، موجب ايجاد انتظارات جديد 
در كارگزاران اقتصادي مبني بر رش��د بيش��تر نرخ 
ارز ش��ده و همچنين پديد آمدن رانت گسترده، به 
دليل ش��كاف زياد ميان ن��رخ ارز مرجع و نرخ ارز 
بازار، سبب افرايش تقاضاي ارز شده است. بنابراين 
كاهش منابع ارزي و عرضه ارز از يك س��و و رش��د 
تقاضاي ارز از سوي ديگر، موجبات جهش نرخ ارز 

را فراهم آورده است. 

 آثار تحريم بر كسري بودجه دولت
تحريم ها از طريق اثرگذاري بر كس��ري بودجه 
دولت نيز، نرخ ارز را به صورت مستقيم و معنادار 
تح��ت تاثير قرار داده اس��ت. از آنجايي كه بودجه 
دولت وابس��تگي بسيار زيادي به درآمدهاي نفتي 
دارد و در عي��ن ح��ال، ب��ا توجه ب��ه پايين بودن 
درآمدهاي ماليات��ي و ص��ادرات غيرنفتي، منابع 
مال��ي جايگزي��ن ب��راي درآمدهاي نفت��ي وجود 
نداش��ته اس��ت، در نتيج��ه دولت جه��ت جبران 

كس��ري بودجه پيش آمده، به استقراض از منابع 
بان��ك مركزي روي آورده كه افزايش تورم داخلي 
را به دنبال داش��ته اس��ت. افزايش تورم نيز سبب 
افزايش قيمت كاالهاي داخلي نسبت به كاالهاي 
خارجي ش��ده و مخارج مصرفي خريداران داخلي 
را از كااله��اي داخلي به س��مت كاالهاي خارجي 
س��وق داده كه موجب افزايش واردات شده است. 
افزاي��ش واردات نيز افزاي��ش تقاضاي ارز خارجي 
توس��ط وارد كنندگان را به دنبال داش��ته و سبب 

جهش نرخ ارز شده است. 
ب��ا اين حال، تحريم هاي قبل از س��ال ۱۳۹۱، 
با وجود آنكه طبق انتظار اثر مس��تقيمي را نشان 
داده، اما اثر ضعيفي بر نرخ ارز داش��ته اس��ت. از 
آنجاي��ي كه اي��ن تحريم ها به ص��ورت يك جانبه 
توس��ط اياالت متحده اعمال شده اند و با توجه به 
اين مهم ك��ه متقاضيان نفت اي��ران را به صورت 
عم��ده، كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا و ش��رق 
آس��يا تش��كيل داده اند، تاثي��ر قاب��ل توجهي بر 
مي��زان دريافتي هاي ارزي ايران نداش��ته و از اين 
جه��ت ذخاير ارزي ايران بر اثر آن با ش��وك قابل 

مالحظه يي مواجه نشده است. 

 تفاوت تحريم ها قبل و بعد از سال 91
تف��اوت مهم تحريم هاي بعد از س��ال ۱۳۹۱ با 
تحريم هاي قبل از س��ال ۱۳۹۱، در آن اس��ت كه 
تع��داد كش��ورهاي ش��ركت كننده  در تحريم هاي 
۱۳۹۱ بسيار چش��م گير بود و برخالف تحريم هاي 
يك جانبه قبل از س��ال ۱۳۹۱، ع��الوه بر امريكا، 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا، كشورهاي آسيايي 
و به ويژه كش��ورهاي ش��رق آس��يا و قطعنامه هاي 
ش��وراي امنيت  كه تمامي كشورهاي عضو ملزم به 
رعايت آن بودند را نيز شامل شده است. همچنين 
مقياس تحريم هاي اعمال شده در سال ۱۳۹۱ نيز 

برخ��الف تحريم هاي قبل از س��ال ۱۳۹۱، بس��يار 
گسترده بود و تحريم واردات نفت از ايران، مسدود 
ش��دن دارايي ه��اي دولت و تحري��م بانك مركزي 
ايران نه تنها توس��ط اياالت متح��ده امريكا، بلكه 
در كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا را نيز شامل شده 
اس��ت. بنابراين علت اثر قوي تحريم هاي سال هاي 
۹۳- ۱۳۹۱ در مقايس��ه با اث��ر ضعيف تحريم هاي 
قبل از س��ال ۱۳۹۱ با توجه به توضيحات يادشده 

كامال ملموس است. 

 اثر بلندمدت متغيرها روي نرخ ارز
بنا بر اين گزارش،  برآورد روابط بلندمدت نشان 
مي دهد كه متغيره��ا تاثير معنادار خود بر نرخ ارز 
را در بلندم��دت نيز حف��ظ كرده اند. به صورتي كه 
متغيرهاي توليد ناخالص داخلي و ش��اخص بهاي 
كاالهاي مصرفي تاثير مستقيم و معنادار و از سوي 
ديگر، متغيرهاي دريافتي هاي صادرات نفت و نظام 
تك نرخ��ي ارز، تاثير مثبت و معناداري بر نرخ ارز 
در بلندمدت داش��ته اند. تحريم ه��اي ۹۳- ۱۳۹۱ 
ني��ز با تداوم تاثيرگ��ذاري منفي بر صادرات نفت و 
بودجهي دولت، در س��طح معناداري بسيار بااليي، 
موجب جهش بيش��تر نرخ ارز در بلندمدت ش��ده 
و از س��وي ديگر، تحريم هاي قبل از س��ال ۱۳۹۱ 
در بلندم��دت نيز اثر ضعيف اما مس��تقيمي بر نرخ 

داشته است. 
نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشان مي دهد، از 
آنجايي كه قس��مت عمده ي��ي از ذخاير ارزي ايران 
را دريافتي ه��اي حاص��ل از فروش نفت تش��كيل 
مي دهد، ايجاد تكانه ب��ه دريافتي هاي ارزي نفتي، 
س��بب تس��ري اين تكانه ها از بازار نفت به بازار ارز 
ش��ده و در نتيجه موجب رقم خوردن نوس��ان هاي 

شديد در بازار ارز مي شود. 

 الزام متنوع سازي محصوالت صادراتي
نتايج نش��ان مي دهد كه سياس��ت تك نرخي 
كردن ارز، اثر مثبتي بر نرخ ارز داش��ته اس��ت  كه 
ريش��ه آن را مي ت��وان ثبات دادن به ب��ازار ارز از 
طريق كاهش رانت و فس��اد دانست. اما اتخاذ اين 
سياس��ت نيز با توجه به ناكافي بودن ذخاير ارزي 
و همين طور با توجه به س��هم عمده دريافتي هاي 
ارزي نفت در كل ذخاي��ر ارزي، با موانعي محكم 
مواجه است. نتايج به دس��ت آمده نشان مي دهد 
ضع��ف اقتص��اد اي��ران در تك محص��ول بودن و 
تكيه ش��ديد به دريافتي هاي ارزي نفت اس��ت. از 
آنجاي��ي كه ايجاد تكانه به اين دريافتي هاي ارزي 
مي تواند به ش��دت اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار 
دهد، به همين منظور سياس��ت گذاران كالن بايد 
ب��ا برنامه ري��زي بلندمدت و اتخاذ سياس��ت هاي 
مناس��ب، به متنوع س��ازي محص��والت صادراتي 
بپردازند و با توسعه آن، از وابستگي ذخاير ارزي به 
دريافتي ه��اي ارزي حاصل از فروش نفت بكاهند. 
از اين طريق در ص��ورت وارد آمدن تكانه به بازار 
نفت، اقتصاد كش��ور به ميزان كمتري تحت تاثير 
قرار مي گيرد و مي تواند با اس��تفاده از منابع ارزي 
ديگري كه از س��اير محص��والت صادراتي تامين 
مي ش��ود، سياس��ت هاي خود را پيش بب��رد و با 

مشكل مواجه نشود. 

اس��تدالالت مختلفي درخصوص چراي��ي بي فايده و حتي مخرب 
 بودن اوراق س��ازي بدهي دولت قابل طرح اس��ت كه يكي از آنها تاثير 

اين نوآوري مالي بر بي انضباطي مالي دولت است. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« و به نقل از موسس��ه مطالع��ات مبين، اين 
آگاه��ي بين عموم وجود دارد كه درآمد س��الم دولت، درآمد مالياتي 
اس��ت. مي دانيم كه در ايران عالوه بر مالي��ات، درآمد حاصل از نفت 
ني��ز نقش مه��م و قابل توجهي بر قدرت خرج كرد دولت دارد. س��اير 
درآمدها ازجمله سود شركت هاي دولتي نيز سهمي كمتر را داراست. 
متناسب با اين درآمدها دولت قدرت هزينه كرد مي يابد. يكي از اركان 
س��المت اقتصاد ازجمله در ايران، وض��ع الزاماتي بر درآمدهاي دولت 
اس��ت. بهترين محل درآمدزايي دولت اخذ ماليات است. درآمد نفتي 
جداي از ناپايداري و برون زايي آن ممكن است تحت شرايطي)مشخصا 
در درآمدهاي باال( به مس��ائلي نظير افت نرخ ارز حقيقي و گسترش 
واردات منجر شود لذا در حالت خوش بينانه و با كنار گذاشتن آثار اتكا 
به درآمد نفت از حي��ث پايداري و درون زايي مي توان حدي از درآمد 
نفت و تبديل آن به ريال را نيز به عنوان درآمدي نس��بتا س��الم براي 
اقتصاد كش��ور تلقي كرد. جدا از سود شركت هاي دولتي، روي كاغذ 
مي توان رقمي مش��خص از استقراض مستقيم دولت از بانك مركزي 
را ني��ز به عن��وان درآمدي ديگر براي دولت تجويز كرد كه آس��يب زا 
نيس��ت. نكته مهم، اندازه اين اس��تقراض است كه بايد حول و حوش 
رشد درون زاي مصارف پايه پولي باشد كه عبارت است از پولي كه در 
نهايت مقام پولي براي حفظ و استواري نظام پرداخت ناچار به عرضه 
آن اس��ت لذا بهترين روش براي اين عرضه، تزري��ق فعاالنه از كانال 

مخارج دولت در فعاليت ها و بخش هايي مشخص است. 
چنانچه دولت بخواهد بيش از حد و اندازه مش��خص شده توسط 
درآمدهاي س��الم فوق الذكر هزينه كند، باالجبار اقتصاد را در معرض 
چالش ه��ا و بحران هاي��ي ق��رار خواه��د داد؛ خواه اي��ن كار از طريق 
اس��تقراض خارجي انجام شود، خواه فراتر رفتن از حد بهينه در خرج 
 ك��ردن درآمدهاي نفتي، خواه اس��تقراض مس��تقيم از بانك مركزي 
در ارقام��ي بيش از حد توصيف  ش��ده و خواه انتش��ار اوراق قرضه)يا 
نسخه هاي اسالمي  ش��ده آن(. استقراض خارجي كشور را در معرض 
ريس��ك نكول و ناتواني بازپرداخت و بدهكاري رو به رش��د ارزي قرار 
داده؛ بهره گيري بي��ش از حد از درآمد نفتي خطر بيماري هلندي را 
پيش آورده؛ استقراض مستقيم بيش از حد از بانك مركزي مخاطرات 
تورمي در بر داشته؛ و اما اوراق قرضه نيز بركنار از عيوبي مهلك نيست. 

 مخاطرات تامين مالي دولت
انتشار اوراق قرضه براي تامين مالي دولت در بستر كنوني اقتصاد 

ايران چند مخاطره جدي پيش چشم قرار مي دهد: 
۱- اس��تقراض از طريق اوراق مش��ابه استقراض خارجي، دولت را 
در مع��رض يك بدهكاري دايما رو به افزاي��ش قرار مي دهد. در مورد 
ايران اين بدهكاري رو به رشد به چند دليل بايد بيشتر جدي گرفته 
ش��ود. نخست آنكه نرخ هاي بهره در ايران به طور معمول باالست كه 
موجب مي شود، انتشار اوراق با سرعت بسيار بيشتري دولت را به مرز 
واگرايي بدهي و اعسار سوق دهد. بايد اضافه كرد واقعيتي به نام تاثير 

انتشار اوراق بر افزايش نرخ بهره كه بر حدت مساله مي افزايد. ثانيا عدم 
جهان روايي پول ملي ايران، موقعيت كشور را در انتقال بدهي به آينده 
و كاستن از فشارهاي آن در زمان سررسيد بسيار متفاوت از كشورهاي 

پيشرفته با ارزهاي جهان روا مي سازد. 
2- اصوال دولت ها به ويژه در شرايط ضعف فاحش توان حكمراني 
از جمله در ماليات ستاني بسيار عالقه مند به راه هايي هستند كه بتوانند 
بدون هزينه يا با تحميل هزينه به آيندگان استقراض كنند. مخاطره 
جدي اوراق اين اس��ت كه عمده هزينه و مخاطرات اين روش تامين 
مالي را به دوره هاي آتي انتقال مي دهد. در مقام مقايس��ه، استقراض 
مس��تقيم دولت از بانك مركزي در عين ظاهر ناخوشايند و دمده آن 
به لحاظ اقتصادسياس��ي يك مكانيسم خودكار تعديل در خود دارد و 
آن بروز فش��ارهاي تورمي در دوره جاري است كه سياستمداران را از 
بيم از دست دادن شهرت و خوشنامي در انتخاب آن محتاط مي كند. 
اين درحالي است كه روش هاي مبتني بر استقراض نيازمند تسويه 
و بازپرداخت)دقت ش��ود بدهي دولت به بانك مركزي لزومي به تسويه 
ندارد( به معني هزينه  كردن از سرنوشت آيندگان است. اين وضعيت در 
كشورهايي با خصوصيت كوتاه نگري دولتمردان مي تواند بسيار مخرب تر 
باشد. لذا كامال محتمل است همان نگاه دولت ها به درآمدهاي نفتي)در 
ش��رايط فزون��ي درآمد نفت( به عنوان چاه ويلي ب��راي خرج  كردن در 
مورد اوراق بدهي نيز س��اري و جاري ش��ود، آن هم با اين مخاطره كه 
بيش برداش��ت از درآمدهاي نفتي جدا از آس��يب هاي كنوني، رويه يي 
از تش��ديد دوره يي معضل را زمينه س��ازي نكرده و براي يك  بار پايان 
مي پذيرد، حال آنكه استقراض در قالب اوراق بدهي خشت كجي است 
كه در هر دوره به ميزان نرخ بهره جاري بر معضل آن افزوده مي شود. 

۳- نكته تكميلي در دنباله بند فوق، وجاهت ظاهري انتشار اوراق 
است. اس��تقراض از خارج و حتي استقراض مستقيم از بانك مركزي 
به داليلي مورد پسند و باب ميل دستگاه حكمراني و نخبگان مالي و 
اقتصادي نيست. اما معرفي اوراق به عنوان يك راهكار نوين و كم خطر 
و تاكيد بر وجاهت آن از قضا بر جرات دولت ها در بي انضباطي مالي به 
اتكاي انتش��ار اوراق مي افزايد. اين درحالي است كه راهكارهاي كمتر 
موجه)مانند استقراض مستقيم از بانك مركزي( به سبب ظاهر ناموجه 
آنها مخاطرات كمتري را زمينه س��ازي مي كند، چه اين ظاهر ناموجه 
به مثابه نيرويي بازدارنده از پيش��روي زياد و افراط دولت در استفاده 

از آن عمل مي كند. 

اوراق سازي بدهي دولت و تشديد بي مسووليتي مالي
كتاب»اقتصاد مقاومتي و تج��ارت خارجي در ايران؛ چالش ها 
و امكان ه��ا« اثر »باب��ك افقهي« يكي از آثاري اس��ت كه اقتصاد 
مقاومتي را از زواياي گوناگون بررسي كرده است. اين اثر به تازگي 
از سوي انتشارات دانشگاه جامع امام حسين)ع( منتشر شده است. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، رهبر معظ��م انقالب در بهم��ن ماه ۱۳۹2 
سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابالغ كردند. سياست هايي 
كه اجراي آنها مي تواند بس��ياري از تهديدها را به فرصت تبديل و 
موجباتي فراهم كند كه كشور ما بر اغلب مشكالت اقتصادي فائق 

 آيد و بنيه اقتصادي خود را به نحوي مستحكم كند. 
اقتص��اد مقاومتي سياس��ت گذاري منس��جم، پوي��ا و اجراي 
برنامه هاي اقتصادي مولد و رقابت پذير با تاكيد بر صادرات و اقتصاد 
دان��ش بنيان، معطوف به پايداري در همه س��طوح جهت كاهش 
آسيب پذيري و مقاوم سازي اقتصاد كشور با فرض فشار همه  جانبه 
نظام س��لطه است. با اتكا به سياس��ت هاي عيني همچنين با مد 
نظر قرار دادن ش��قوق نظري و عم��ل در اقتصاد مقاومتي بايد به 
سوي اقتصادي پيش رفت كه در عين اينكه منفعل نيست در برابر 

بحران ها نمي شكند و با اقتصاد جهان نيز تعامل دارد. 
در واقع بايد گفت هر اقدامي كه در جهت تقويت صادرات كشور 
و افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از آن و نيز مديريت موثر واردات 
و كاهش تجارت غيررس��مي يا قاچاق انجام گيرد و از وابستگي به 
فروش نفت بكاهد به تقويت بنيه اقتصادي كش��ور و تحقق اهداف 

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كمك خواهد كرد. 
اي��ن كتاب به عنوان يكي از آث��اري كه به صورت تخصصي به 
موضوع اقتصاد مقاومتي پرداخته، درصدد است تا با تكيه بر نقشي 
كه تجارت خارجي در ايران در مقاوم س��ازي اقتصاد ايفا مي كند، 
گامي در جهت شناخت مولفه هاي اقتصاد مقاومتي و اجراي موفق 

آن در زمينه تجارت خارجي ايران بردارد. 
كت��اب حاض��ر در ۵ فص��ل ب��ه بررس��ي مباح��ث اقتصاد 
مقاومتي»تحريم ه��اي اقتص��ادي، اقتصاد مقاومت��ي؛ تعاريف و 
مفاهيم«، »تجربيات جهاني در مقاوم سازي اقتصادي«، »تجارت 
خارج��ي و اقتصاد مقاومتي«، »جاي��گاه اقتصاد دانش بنيان در 
اقتصاد مقاومتي« و »راهكارهاي پيشنهادي براي اجراي اقتصاد 

مقاومتي« پرداخته است. 
نويس��نده در مقدمه كتاب مي نويسد: تجربه چند دهه اخير 
در آس��يا، آفريقا و امريكاي التين نش��ان داده است كشورهايي 
كه مي خواهند به اس��تقالل اقتصادي و سياس��ي به طور كامل 
دس��ت يابند و از خط مش��ي ها و سياست هاي استكبار جهاني و 
قدرت هاي سلطه گر پيروي نكنند و در اردوگاه آنان قرار نگيرند 
ب��ا انواع توطئه ه��ا، تهديده��ا، محدوديت ه��ا و محروميت هاي 
اقتصادي و بازرگاني مواجه مي ش��وند تا نتوانند به رشد توسعه 

اقتصادي ادامه دهند. 
بر اين اس��اس تحريم هاي اقتصادي جمهوري اس��المي ايران 
ظرف چند دهه اخير و ممانعت از عضويت اين كشور در برخي از 
س��ازمان هاي اقتصادي بين المللي و بهره گيري از اصل دول كامله 
الوداد در تجارت خارجي و جلوگيري از ورود س��رمايه گذاري هاي 

كالن خارج��ي و انتق��ال فناوري هاي پيش��رفته به اي��ران و ده ها 
محروميت يا محدوديت مشابه گواه صادقي بر اين مدعاست. 

همان گون��ه كه از عنوان كتاب برمي آيد، توجه به محدوديت و 
امكان ه��اي تجارت خارجي در اقتصاد مقاومتي نقش مهمي دارد. 
بر اين اساس تجارت خارجي يكي از بخش هاي مهم اقتصاد جهاني 
اس��ت و سهم آن در توليد ناخالص داخلي دنيا از ۵6 درصد فراتر 
مي رود. هنگامي كه يك كشور به هر علتي مورد تحريم قدرت هاي 
سلطه گر قرار مي گيرد يا دشمنان كوشش مي كنند كه به اقتصاد 
آن ضربه بزنند در وهله نخست بخش تجارت خارجي را هدف قرار 
مي دهند. اين اقدام اثرات عميق و پُر دامنه يي بر س��اير بخش هاي 

اقتصادي مي گذارد. 
بر اين اس��اس طرح و به كارگيري سياس��ت هاي كلي موجود 
در اقتصاد مقاومتي مي تواند به تقويت تجارت خارجي كشور مدد 
رس��اند. در واقع با به كارگيري اين سياست ها تا زماني كه نسبت 
به توسعه كارآفريني، افزايش س��هم توليد و صادرات محصوالت، 
خدم��ات دانش بني��ان و تقوي��ت رقابت پذيري اقتصاد حس��اس 

هستيم، شالوده نظام اقتصاد مقاومتي را پي ريخته ايم. 
يكي از زمينه هاي مقوم اقتصاد مقاومتي، جايگاه اقتصاد دانش 
بنيان اس��ت. بر اين اس��اس اقتصاد دانش بنيان نقش موثري در 
مقاوم س��ازي اقتصاد از يك س��و و تقويت اقتصاد ملي و تجارت 
خارجي از سوي ديگر ايفا مي كند. مولف در اين زمينه مي نويسد: 
بخش گسترده يي از اقتصاد دانش بنيان بر توسعه و توزيع دانش 
و فن��اوري و پيوندي كه خلق ايده هاي ن��و با بدنه اصلي اقتصاد 
دارند، بنا مي ش��ود. در عين حال، بخ��ش ديگري كه در تقويت 
نقش اقتصاد دانش بنيان در ش��كل دادن به اقتصاد مقاومتي نيز 
وج��ود دارد، صادرات با تاكيد بر محص��والت و خدمات فناورانه 
اس��ت. فصل پاياني كتاب با عنوان راهكارهاي پيش��نهادي براي 
اجراي اقتص��اد مقاومتي به نوعي نتيجه گيري و پيش��نهادها را 

شامل مي شود. 
مول��ف در اي��ن فصل در زمين��ه تقويت ص��ادرات غيرنفتي و 
مديريت واردات مي نويس��د: يكي از مواردي كه در مقاوم س��ازي 
اقتصاد ايران تاثير بس��زايي دارد، برداش��تن تمركز از روي اقتصاد 
نفتي و تقويت صادرات غيرنفتي  همچنين عقالني بودن واردات و 

مديريت كردن حوزه واردات در اقتصاد است. 

اقتصاد مقاومتي و تجارت خارجي در ايران

 چالش هاي مالي صندوق
بيمه روستاييان

رييس صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان 
و عش��اير كش��ور گفت: از 6ميليون خانوار روستايي و 
عش��ايري كش��ور، يك ميليون و 6۰۰هزار خانوار تحت 

پوشش بيمه اين صندوق هستند. 
به گ��زارش مهر، محمدرضا رس��تمي در نشس��ت 
بررسي مشكالت و موانع توسعه صندوق بيمه كشاورزي 
و عشاير شاهرود ضمن اشاره به آخرين وضعيت جذب 
اعض��اي صندوق بيمه روس��تايي كش��ور بي��ان كرد: 
6ميليون خانوار روس��تايي در كشور وجود دارند كه از 
اين  بين 2ميليون خانوار تحت پوشش بيمه هاي مختلف 
مانند تامين اجتماعي، سالمت و... هستند و 4ميليون 
خانوار بدون پوش��ش هاي بيمه شناسايي ش��ده اند كه 
يك ميليون و 4۰۰ هزار خانوار در حدود 6ميليون نفر، 
عضو پوشش صندوق توسعه بيمه كشاورزي و عشايري 

كشور شده اند. 
وي با بيان اينكه صندوق توسعه بيمه كشاورزي و 
عشايري در س��ال۸۳ راه اندازي شده است، افزود: اين 
صندوق، نوعي بيمه نوپاست و طبيعتا در دهه نخست 
عمر خود درگير ش��كل گيري س��اختار و چارچوب و 
همچني��ن تعريف ماموريت ها و ابهام زدايي اس��ت اما 
پس از ۱۳سال بايد گفت اقدامات خوبي در اين حوزه 

صورت گرفته است. 
رييس صندوق بيمه روس��تاييان و عش��اير كشور 
همچنين ب��ا بيان اينك��ه اين صن��دوق داراي فراز و 
نش��يب هاي فراواني بود تا به ثبات رس��يد، گفت: در 
ابتدا اين صندوق داراي س��قف س��ني نبود اما شاهد 
بوديم كه خيل عظيمي از افراد باالي ۵۰ و 6۰ س��ال 
در اين صندوق نام نويس��ي كردند پس از مدتي سقف 
س��ني ۵۰  براي مردان و ۵۵ براي زنان مصوب ش��د 
كه اي��ن امر با نارضايتي هايي روبه رو ش��د و درنهايت 
با دس��تور مجلس هشتم اين امر برداشته شد تا اينكه 
بازهم در ارديبهش��ت ۹6 دوباره محدوديت س��ني به 
تصويب مجلس رسيد و اين فرازوفرودها در كنار عدم 
شناخت مردم از كاركرد صندوق باعث شد تا استقبال 

عمومي، كمي كمرنگ شود. 
رستمي با يادآوري اينكه 2۸درصد جمعيت كشور 
روس��تايي هس��تند، تاكيد داش��ت: محدوديتي براي 
ثبت نام خانوار در صندوق توسعه بيمه كشاورزي نداريم 
لذا برخي خانواده ها تا چهار عضو صندوق را نيز معرفي 
كرده ان��د اما با اين  حال همچنان ميزان پوش��ش بيمه 
روي م��رز ۳۰درصد ق��رار دارد كه اين امر راضي كننده 
نيس��ت و بايد اين س��قف به بيش از ۵۰ تا 6۰ درصد 

افزايش يابد. 
وي اف��زود: يك��ي از داليل��ي كه مي ت��وان از آن به 
عنوان عدم توفيق صندوق بيمه روستايي نام برد، مقوله 
عدم اعتماد مردمي اس��ت چراكه اين صندوق آن طور 
كه بايدوش��ايد به مردم شناسانده نش��د و قطعا مردم 
در مقوله يي كه نيازمند س��رمايه گذاري و پول اس��ت، 
دست به عصا عمل خواهند كرد كه اين امر نيز طبيعي 
است، در راستاي رفع اين مشكل اما اقداماتي نيز صورت 
گرفت كه پخش آگهي از تمام ش��بكه هاي ۳۱ استان 
كشور در زمره اين اقدامات بود اما بايد اذعان كرد كه تا 
همكاري دهياران و اعضاي شوراي اسالمي نباشد، قطعا 

توفيقي كسب نمي شود. 
رييس صن��دوق بيم��ه اجتماع��ي كش��اورزيان، 
روستاييان و عشاير كشور گفت: بيمه روستايي ساالنه 
4۸۰هزار تومان براي هر خانواده هزينه در بردارد كه 
دولت نيز معادل آن را پرداخت كرده و س��رمايه اوليه 
بيمه  ش��ده ۹6۰هزار تومان مي ش��ود و اين در حالي 
اس��ت كه در صورت ازكارافتادگ��ي يا فوت يا انقضاي 
مهل��ت بيمه، ماهانه مبلغ ۵۰۰ه��زار تومان به خانوار 
بيمه  شده و عضو صندوق پرداخت مي شود اين مبلغ 
شايد امروز ناچيز باشد اما به نسبت اينكه روستاييان 
س��االنه 4۸۰ هزار تومان پرداخ��ت مي كنند و ماهانه 
۵۰۰ه��زار تومان دريافت مي كنن��د، قطعا رقم خوبي 
مي تواند باش��د. رس��تمي با بيان اينكه اين موارد بايد 
توس��ط كارگزاران، دهياران و اعضاي شوراي اسالمي 
روس��تاها براي مردم تبليغ ش��ود، ابراز داش��ت: اين 
امر نيازمند تعامل همه س��ويه دهياران، بخش��داران، 
فرمان��داران، كارگ��زاران و مردم اس��ت چراكه امكان 
برگزاري جلس��ات توجيهي آن هم به صورت تك به تك 
در تمام شهرس��تان هاي ايران اسالمي براي مسووالن 
ارش��د صندوق وجود ن��دارد و همچنين جامعه هدف 

روستاييان بسيار گسترده هستند. 
وي افزود: در س��طح كش��ور ۳ه��زار كارگزار بيمه 
صندوق روستايي وجود داشت كه در سياست گذاري 
جديد ب��ا همراهي معاونت امور اس��تان هاي صندوق 
توسعه بيمه روستايي، اين ميزان به 2هزار نفر كاهش 
ياف��ت و درازاي آن ازلح��اظ كيف��ي، ش��اهد ارتقاي 
دانس��ته هاي كارگزاران بوديم و همچنين امروز اعالم 
مي كنيم كه در هر روستا جواناني كه در راستاي جذب 
مردم به صندوق توسعه بيمه روستايي اقدام مي كنند، 
مي توانند راس��ا كارگزار بيمه ش��وند تا هم بتوانيم در 
راستاي اشتغال زايي روستايي اقدامي را صورت دهيم 
و هم بيمه را در بين مردم روس��تاها، ترويج دهيم كه 

اين امر در زمره سياست هاي جديد صندوق است. 
رييس صن��دوق بيم��ه اجتماع��ي كش��اورزيان، 
روس��تاييان و عش��اير كش��ور درباره عوايد و مزاياي 
بيمه ش��دن در اين صندوق ني��ز توضيح داد: به دليل 
اينكه هنوز صندوق به س��ال پانزدهم فعاليت خود در 
سطح كشور نرسيده هنوز هيچ شخصي مشمول قانون 
بازنشس��تگي در اين صندوق نشده و اگر هم شخصي 
از مزيت هاي بازنشستگي مانند دريافت ماهانه مبلغي 
به مثابه مس��تمري، اس��تفاده مي كند، قطعا مشمول 
بازنشس��تگي پيش از موعد اس��ت ل��ذا درباره نتيجه 
اجراي قانون بازنشس��تگي از صندوق بايد حداقل سه 
س��ال ديگر اظهارنظ��ر كرد اما درمجم��وع بايد گفت 
مزيت هاي خوبي شامل بيمه شدگان روستايي مي شود 

كه مستمري يكي از آنهاست. 
رس��تمي بيان كرد: ۵۰ هزار پرونده مس��تمري در 
سطح كشور هم اكنون گش��وده است كه از اين تعداد 
چهار هزار مورد بر اساس ازكارافتادگي و 46هزار مورد 
بر اس��اس فوت مفتوح ش��ده اند كه ه��ر پرونده طبق 
هم��ان ويژگي هاي مندرج در آن از مزيت مس��تمري 
ماهانه به ميزان مختلف بهره مند مي ش��وند و صندوق 

درباره آن با مشكالتي روبه رو نيست. 
وي افزود: صندوق توسعه بيمه روستايي همچنين 
دو اقدام را نيز در دس��تور كار دارد كه نخس��تين آنها 
بيمه ك��ردن ۱4۰ هزار خانوار تحت پوش��ش كميته 
امداد است كه طي تفاهمنامه يي با اين نهاد اين امر در 
سال جاري مورد بررسي قرارگرفته و همچنين ۵۰هزار 
خانوار تحت پوش��ش بهزيستي كه اين مقوله نيز طي 

تفاهمنامه يي با اين سازمان در دست اجراست. 

خبر
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   سهام تكه پاره  شده عدالت

غالمرضا انبارلويي|
چندي پيش بحث سلب حقوق مكتسبه حدود 49ميليون نفر 
س��هامدار عدالت را كه از طريق يك مصوبه شوراي عالي صورت 
گرفته، مطرح و نظر مس��تدل و مس��تند خ��ود را در مورد اقدام 
سازمان خصوصي سازي در فراخوان سهامداران عدالت در رجوع 
به س��ايت و رويت صورت حس��اب و لزوم واريز وجه نيمي از 10 
ميليون ريال در وجه سازمان به عنوان شرط مالك شناخته  شدن 
و در صورت عدم واريز ضبط قدرالس��هم مابقي به نفع دولت ابراز 

كردم. 
حق آن بود كه مسووالن دست اندركار در نفي و اثبات مطالب 
مطروحه پاس��خي مي دادند كه راقم را قابل ندانسته و سكوت را 
ترجي��ح دادند. اينك در ادامه در راس��تاي احقاق حقوق بيش از 
49 ميليون س��هامدار عدالت كه بي شك 41 ميليون نفرشان در 
انتخابات اخير شركت نمودند در تكميل و تقسيم آنچه گفته شد 
مطالب��ي را معروض مي دارم. توجه ب��ه مراتب زير مي تواند نقاط 
ابهام را برطرف و زمينه را براي داوري مخاطب آگاه در حالي كه 

مسووالن و متوليان امور ترجيح به سكوت دارند، فراهم سازد. 
1-  به خ��اف تصور س��ازمان خصوصي س��ازي، طرف مردم 
سهامدار عدالت، سازمان خصوصي سازي نيست كه اين سازمان 
براي 49 ميليون نفر صورت حس��اب در س��امانه ارائه كند، بلكه 
طرف حساب مردم سهامدار عدالت، در گستره 31 استان كشور 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت هستند. شركت 

سرمايه گذاري استاني سهام عدالت چه هويتي دارند؟
2-  مقام معظم رهبري در پاسخ به درخواست رييس جمهور 
وق��ت طي فرماني در 8 بند درخصوص توزيع گس��ترده س��هام 
بين اقش��ار كم درآمد ترتيباتي را مقرر فرمودند. فروش اقساطي 
تا 50درصد س��هام قابل واگذاري اباغي در بند ج سياست هاي 
كلي اصل 44 در قالب شركت هاي سرمايه گذاري استاني متشكل 
از تعاوني هاي شهرس��تان اساس فرمان معظم له و هويت حقوقي 
و قانوني منبعث از حكم حكومتي در اين فرمان 8 ماده يي است. 
3-  اين ش��ركت ها طبق اين فرم��ان در بورس بايد پذيرفته 
ش��ده و براس��اس قانون تجارت فعاليت نمايند كه در مانحن فيه 
مي نمايد و كليه س��هام واگذاري مشمول سهام عدالت به نسبت 
اعضاي ش��ركت هاي تعاوني هر اس��تان در اختيار ش��ركت هاي 

سرمايه گذاري از سوي سازمان خصوصي بايد قرار گيرد. 
4-  معظم له تاكيد داش��تند كه اين توزيع گس��ترده س��هام 
نبايد موجبات افزايش تصدي گري دولت در شركت هاي مشمول 

واگذاري گردد. 
5-  پ��س باتوج��ه ب��ه فرم��ان معظم ل��ه ك��ه در چارچوب 
سياست هاي اصل 44 قانون اساسي براي سه قوه و دستگاه هاي 
زيرمجموع��ه آنه��ا از جمل��ه وزارت داراي��ي و س��ازمان هاي 
خصوصي س��ازي الزم االتباع است، تعداد 49ميليون نفر سهامدار 
عدالت اصا طرف حساب با سازمان خصوصي سازي نيستند بلكه 
طرف حساب با شركت هاي تعاوني استاني سهام عدالت هستند 
كه رابطه اين شركت هاي استاني با سازمان خصوصي سازي تابع 
قراردادهاي منعقده اس��ت، نه تصميمات ضد و نقيض مسووالن 
دولتي كه يك روز مثا 8 پااليشگاه را در سبد سهام عدالت قرار 

مي دهند و روز ديگر آن را خارج مي كنند. 
6-  آنچه به عنوان س��ند مسلم الصدور، حدود 49ميليون نفر 
در دس��ت دارند برگه يي است 10ميليون ريالي از 10000 سهم 
1000 ريال��ي به  مبلغ اس��مي كه بعد از 10 س��ال هم اكنون به 
بيش از دوبرابر ارزش روز دارد. س��ازمان خصوصي س��ازي پس از 
انعقاد قرارداد واگذاري با شركت هاي سرمايه گذاري استاني ديگر 
هيچ رابطه حقوقي با 49 ميليون نفر ندارد بلكه اين شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني هستند كه طرف حساب سهامداران عدالتي 

كه اين برگه را در دست دارند، هستند. 
7-  سازمان خصوصي س��ازي در انعقاد قرارداد فروش سهام 
عدالت به شركت هاي س��رمايه گذاري استاني، ذيل معامله يي را 
امضا كرده كه پش��توانه آن اوال بند يك فرم��ان 8 ماده يي مقام 
معظم رهبري ثانيا، طبق مفاد فصل شش��م قانون اصاح موادي 
از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون 
اساسي است و طبق ماده 10 قانون مدني اين قراردادها معتبر و 
معامله بين دو شخصيت حقوقي )است و هيچ شخص ثالثي قادر 

به فسخ يا تغيير مفاد آن نيست.( 
8-  در اين قراردادهاي تيپ در 12 ماده-  خريدار و فروشنده 
مش��خص، موضوع معامله معين و ثمن معامله و نحوه پرداخت 

مقرر شده است. 
9-  موض��وع معامله در اين قراردادها س��هام تا 50درصدي 
ش��ركت هاي ليست ضميمه يي هستند، كه جزو الينفك قرارداد 

محسوب مي شوند. 
10-  در ماده 3 قرارداد مبلغ ثمن معامله تقويم  ش��ده به 
 ريال اس��ت كه طي مدت 10 سال به اقساط مساوي ساالنه از 
محل سودهاي آتي شركت هاي ضميمه و هرگونه عوايد سهام 
ش��ركت بدون س��ود فروش اقساطي مقرر ش��ده تا مستهلك 

گردد. 
11-  بده��كار اي��ن ثم��ن معامل��ه 49 ميليون نف��ر مردم 
سهامدار نيستند بلكه بدهكار معامله خريدار سهم يعني شركت 
س��رمايه گذاري استان مربوطه است و فروش��نده يعني سازمان 
خصوصي س��ازي طبق ماده 5 قرارداد كل سهم را به وثيقه گرفته 
و معادل اقساط تسويه شده سهام را از وثيقه خارج مي سازد. پس 
براي تس��ويه ثمن معامله، اين مردم سهامدار نيستند تا سازمان 
خصوصي س��ازي براي آنها صورت حساب در سايت خود طراحي 
و از آنها مطالبه وجه نموده اس��ت. حس��اب و صورت حس��اب و 
تسويه حس��اب بايد بين سازمان خصوصي س��ازي و شركت هاي 

سرمايه گذاري استاني انجام شود نه با 49 ميليون نفر از مردم!
12-  نتيج��ه آنك��ه؛ هم اكنون س��ازمان خصوصي س��ازي 
به جاي آنكه وفق تبصره 3 ماده 4 قرارداد خود با ش��ركت هاي 
س��رمايه گذاري استاني به عنوان خريد سهام عدالت عمل كند 
و براي شركت صورت حساب بفرستد، با دور زدن شركت هاي 
س��رمايه گذاري استاني، به خاف قرارداد، براي 49 ميليون نفر 

از مردم در سايت خود صورت حساب تعيين كرده است. 
 13-  تعيي��ن مهل��ت براي م��ردم در رجوع به س��ايت و 
مطالب��ه وج��ه 468000 تومان��ي بدون تس��جيل از آنها و در 
صورت عدم پرداخت ضبط 468 سهم از مالكين سهام عدالت 
به داليل مش��روحه فوق وجهه قانوني نداشته و در حوزه مالي 
و محاس��باتي و حوزه حقوق مدن��ي دريافت و پرداخت خاف 
قان��ون 2293ميليارد توماني را به تقوي��م زير كليد خواهد زد: 
تومان22.932.000.000.000= 49.000.000 × 468.000

14-  يا دولت بماهو سازمان خصوصي سازي اين مبلغ را از 
سهامداران مي گيرد يا نمي گيرد و بسيار مايل است كه نگيرد 
چرا كه در صورت اس��تنكاف سهامدار عدالت از واريز اين وجه 
با توجه به ارزش حداقل دوبرابري س��هام عدالت برابر اطاعيه 
س��ازمان خصوصي سازي دولت با ضبط 22/9 ميليارد سهم از 
س��هام عدالت كه ارزش فعلي آن هر س��هم 2000ريال است 
105/864 ميلي��ارد تومان دارايي 49 ميلي��ون نفر از مردم را 

تصاحب و از آنها سلب مالكيت سهام خواهد كرد. 
15-  خت��م كام؛ درخواس��ت روس��اي س��ه كميس��يون 
مجل��س از دولت ب��راي توقف پرداخت س��هام عدالت به مثابه 
پاس��كاري اين حق مكتسبه بين دولت و مجلس در اين زمينه 
به نظر مي رس��د تا س��لب حقوق مكتس��به منبع��ث از فرمان 
مق��ام معظم رهب��ري و قانون اجراي سياس��ت هاي اصل 44 
بدون توجه به قرارداد س��ازمان خصوصي سازي با 31 شركت 
سرمايه گذاري استاني كه به موجب ماده 10 قانون مدني معتبر 

و الزم االجراست. 

يادداشت

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تشريح كرد

يكسان سازي نرخ ارز و اثر آن بر صنايع بورسي

در نشست كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران اعالم  شد

نظر واحد بخش خصوصي درباره نرخ ارز

گروه بورس|
مرتضي بكي حسكوئي، عضو هيات علمي دانشگاه 
عام��ه طباطبايي در تحليلي كه در اختيار رس��انه ها 
ق��رار داده آورده اس��ت: ن��رخ ارز يك��ي از متغيرهاي 
مهم در هر اقتصاد اس��ت. نرخ ارز نقش��ي كليدي در 
تعيين رقابت پذيري صنايع داخلي هر كشور با رقباي 
بين المللي دارد. بنابراين سياست گذاري نرخ ارز در هر 
نظام ارزي از اهميت بسزايي برخوردار است.  وي معتقد 
است كه به طور كلي مي توان سه دسته از نظامات ارزي 
ثابت، شناور و شناور مديريت شده را بر شمرد. گفتني 
اس��ت كه در بين اين دسته بندي ها مي توان به طيف 
وسيعي از نظام هاي ارزي اشاره كرد كه هر يك برخي 
از ويژگي هاي يكي از اين نظام هاي س��ه گانه فوق را با 
ش��دت و ضعف داشته باشند. در يك نظام ارزي ثابت، 
سياس��ت گذار ارزي خود را ملزم مي داند تا نرخ برابري 
پول داخلي را به يك ارز قدرتمند ميخكوب كند و اين 
رابطه برابري در شرايط مختلف اقتصادي تغيير نكند. 
روشن است در شرايطي كه اقتصاد، نرخ هاي رشد پول 
ب��اال و به دنبال آن نرخ هاي تورم باال را تجربه مي كند 
و هزينه هاي تولي��د در داخل افزايش مي يابد، نرخ ارز 
ثابت باعث تضعيف قدرت رقابت پذيري صنايع داخلي 
مي شود و كاهش س��رمايه گذاري در بخش هاي قابل 
مبادله اقتصاد مانند بخش كش��اورزي و صنعت باعث 

تضعيف صنايع داخلي مي شود. 
تجربه س��ال هاي پس از انقاب تا سال 1372 در 
واقع سياس��ت گذاري ارزي در قالب نظام ارزي ثابت 
بود. در مقابل در يك نظام ارزي ش��ناور، نرخ برابري 
پول داخلي با ارزهاي خارجي به نيروهاي بازار سپرده 
و استدالل مي ش��ود كه در چارچوب اين نظام ارزي، 
عرض��ه و تقاضاي ارزه��اي خارجي تعيين كننده نرخ 
برابري ارزند و سياس��ت گذار پول��ي از طريق كنترل 
متغيرهاي پولي ن��رخ برابري ارز را سياس��ت گذاري 
مي كند. بنابراين انضباط پولي و تعهد سياس��ت گذار 
پول��ي به قواعد پول��ي نرخ ارز را در س��طحي تعيين 
مي كند كه قدرت رقابت پذيري صنايع داخلي با صنايع 
بين المللي كاهش نياب��د. در يك نظام ارزي مديريت 
ش��ناور شده، سياست گذار ارزي با مداخله در بازار ارز 
ت��اش مي كند تا دامنه نوس��انات ن��رخ ارز را در يك 
محدوده سياست گذاري شده مديريت و كنترل كند. 

انتخاب يك نظام به شرايط اقتصادي هر كشور، 
درج��ه باز بودن اقتصاد و ميزان مداخله دولت ها در 
اقتصاد بس��تگي دارد. در اقتصاده��اي صادركننده 
نف��ت كه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات ذخاير 
هيدروكرب��وري در اختي��ار دولت هاس��ت و دولت 
بزرگ ترين بازيگر بازار ارز به ش��مار مي رود، تمايل 
به كنترل بازار ارز توس��ط دولت بيش��تر است و با 
استدالل هاي مختلف از جمله اينكه كنترل نرخ ارز 
براي كنترل تورم وارداتي صورت مي گيرد دولت ها 
خواس��ته يا ناخواس��ته به تضعي��ف صنايع داخلي 
دام��ن مي زنند. كنترل نرخ ارز به اتكاء و پش��توانه 
درآمدهاي نفتي برخي از كشورهاي صادركننده را 
بر آن داشته اس��ت تا نظام ارزي ثابت را برگزينند. 
در اين بين اس��تدالل مي ش��ود كه ص��ادرات غير 
نفتي نس��بت به نرخ ارز بي كش��ش ب��وده، كاهش 
ارزش پول ملي رش��د ص��ادرات داخلي را به همراه 
نخواهد داش��ت. از س��وي ديگر اس��تدالل مي شود 
كه بي كش��ش بودن واردات نسبت به نرخ ارز باعث 
مي ش��ود كه كاه��ش ارزش ملي منج��ر به افزايش 
قيمت هاي وارداتي شود و تورم وارداتي را به همراه 
داشته باش��د. بنابراين دولت ها با اين استدالل ها از 
نرخ ارز به عنوان لنگر اس��مي و ابزاري براي كنترل 

تورم استفاده مي كنند. 

 بازار سياه ارز
 تجربه نظام ارزي ثابت در كشور پس از سال هاي 
انقاب اس��امي منجر به ظهور و بروز بازار موازي ارز 
ش��د كه به عنوان بازار سياه ارز نيز شناخته مي شود. 
ب��ا كاهش عرضه ارزهاي خارجي ب��ه ويژه ارز حاصل 
از صادرات نف��ت افزايش تقاض��اي ارزهاي خارجي، 
اختاف بين نرخ ارز رس��مي و غير رس��مي افزايش 
مي يابد. افزايش ش��كاف نرخ ارز باعث به وجود آمدن 
رانت اقتصادي براي گروه هايي مي شد كه دسترسي به 
ارز رسمي داشتند. عاوه براين ثابت نگه داشتن نرخ 
برابري ارز رس��مي اهدافي را كه دولت ها براي اجراي 
نظ��ام ارزي ثابت اع��ام مي كردند يعني كنترل تورم 
وارداتي را تامين نمي كرد زيرا كليه كاالهاي وارداتي در 
بازار داخلي بر اساس نرخ ارز غير رسمي قيمت گذاري 
مي ش��د. حتي در طول س��ال هايي كه امتياز واردات 

بس��ياري از كاالها در اختيار گروه هاي خاص بود، به 
دليل محدوديت هاي عرضه قيمت داخلي اين كاالها 
چندين برابر قيمت هاي بين المللي بود كه در نهايت 
دولت ها را در دس��تيابي به اه��داف ارزي ثابت ناتوان 
مي كرد. عاوه بر اين، ثابت نگهداش��تن نرخ ارز باعث 
تضعيف صنايع داخلي در رقابت با صنايع داخلي شد. 
اين امر باعث شد تا سياست گذار ارزي در سال 1372 
به هدف كاهش رانت هاي اقتصادي ناشي از نظام ارزي 
ثابت و در راستاي تجديد ساختار صنايع داخلي، اقدام 

به يكسان سازي نرخ ارز كند. 

 سياست ارزي چندگانه 
ش��كاف ب��اال بين نرخ ارز رس��مي و غير رس��مي 
باعث ش��د تا پيامدهاي تورمي ناشي از يكسان سازي 
ناموفق نرخ ارز در آن س��ال در سال 1374 نرخ تورم 
49 درصدي را به همراه داش��ته باشد. به دنبال عدم 
موفقيت در اجراي اين سياست در آن سال، سياست 
ارزي چندگانه در پيش گرفته شد و ارزهاي ترجيحي 
به عن��وان راهكاري براي حمايت از بخش هاي خاص 
مطرح ش��د. در كنار اين برنامه، كاهش ش��كاف نرخ 
ارز رس��مي و غير رس��مي هدف گذاري شد. هرچند 
ش��كاف ارزي رو به كاهش گذاش��ت ام��ا هزينه هاي 
ب��االي اجراي نظام ارزي چندگانه و فس��اد اجرايي و 
رانت ه��اي اقتص��ادي در اين نظام ارزي باعث ش��د 
ت��ا سياس��ت گذار، در س��ال 1381 مجدد اق��دام به 
يكسان سازي نرخ ارز كند. تجربه موفق يكسان سازي 
نرخ ارز در اين س��ال باعث شد تا شكاف ارزي كاهش 
يابد و ب��ا وجود كاهش درآمده��اي ارزي دولت طي 
اين س��ال ها، انضباط پولي دولت و كاهش وابستگي 
سياس��ت هاي پولي به سياست هاي مالي دولت باعث 
ش��د تا تجربه يكسان سازي نرخ ارز با موفقيت نسبي 
استمرار پيدا كند. در طول سال هاي 1381-84 نرخ 
ارز با آهنگ مايمي و متناس��ب با اختاف نرخ تورم 
داخلي و تورم بين المللي افزايش يافت. طي سال هاي 
92-1384 جهت گيري در سياست گذاري ارزي تغيير 
كرد. افزايش قيمت هاي نفت و رشد درآمدهاي نفتي 
دولت را بر اين داشت تا با كنترل بازار ارز نرخ برابري 
ارز را طي سال هاي طوالني در سطح ثابتي حفظ كند. 
در طول اين سال ها اس��تدالل مي شد كه نظام ارزي 
كشور يك نظام ارزي ش��ناور مديريت شده است اما 
تجربه نشان مي دهد كه عما طي اين سال ها نرخ ارز 
ثابت نگه داش��ته شد كه پيامدهاي جبران ناپذيري را 
براي اقتصاد ايران به همراه داش��ت. با وجود هشدارها 
نس��بت به وقوع بيماري هلندي توسط اقتصاددانان، 
اص��رار دولت ب��ه ثابت نگه داش��تن ن��رخ برابري ارز 
منجر به كاهش ق��درت رقابت پذيري صنايع داخلي 
ش��د. هرچند دولت با اين اس��تدالل كه از نرخ ارز به 
عنوان لنگر اسمي براي كنترل تورم استفاده مي كند 
اما بي انضباطي پولي و رشد پايه پولي بواسطه هزينه 
كرد درآمدهاي نفتي در قالب بودجه هاي دولت باعث 
رشد قيمت هاي داخلي و فشار بر نرخ ارز در بازار غير 
رسمي شد. با ظهور عايم تحريم هاي نفتي و كاهش 
درآمدهاي نفتي دولت و ناتوان��ي در كنترل نرخ ارز، 
نرخ ارز غير رس��مي بر نرخ ارز رسمي پيشي گرفت. 

انتظارات تورمي و پيش بيني فعاالن بازار از اس��تمرار 
كاهش درآمدهاي دول��ت به دنبال تداوم تحريم هاي 
نفتي، آش��فتگي در بازار ارز را تش��ديد كرد، نوسانات 
روزانه ن��رخ ارز را دامن زد و ش��كاف نرخ ارز افزايش 
يافت. به دنب��ال روي كار آمدن دولت جديد و ظهور 
عايم از س��رگيري صادرات نفت و دس��تيابي دولت 
به منابع ارزي بلوك ش��ده، آرامش نسبي به بازار ارز 
بازگشت و شكاف نرخ ارز رسمي و غير رسمي كاهش 

يافت. 

 آثار يكسان سازي نرخ ارز 
 نرخ هاي ارز چندگانه عامل ايجاد رانت اقتصادي 
براي گروه هاي برخوردار و نابرابري در رقابت پذيري 
صناي��ع داخلي به ش��مار مي رود. در ش��رايطي كه 
نرخ هاي ارز چندگانه وجود دارد، دسترسي گروه هاي 
خاص به ارز رس��مي قدرت رقابت گروه هاي خارج از 
اين دايره را كاهش مي دهد. هرچه شكاف نرخ رسمي 
و غير رسمي بيشتر باشد، دسترسي گروه هاي خاص 
به ارز رس��مي رانت بيش��تري را نصيب اين گروه ها 
مي كن��د. حت��ي طبقه بندي كااله��ا و اختصاص ارز 
رسمي به كاالهاي خاص به نوعي توزيع نابرابر رانت 
از كانال واردات اين دسته از كاالهاست. از پيامدهاي 
ديگ��ر چندگانگي در نرخ هاي ارز عدم ش��فافيت در 
ساختار مالي دولت هاست. در شرايط چندگانگي نرخ 
ارز، فروش ارز در بازار غير رس��مي به عنوان يكي از 
منابع درآمدي دولت ها مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. 
اين امر ذهنيت فعاالن بازار را به اين س��مت س��وق 
مي دهد كه دولت ها عاوه بر كس��ب درآمد از محل 
فروش ارز و جبران كس��ري بودجه خود، در بسياري 
از مقاط��ع از ابزار فروش ارز و مداخله مس��تقيم در 
بازار در راستاي مقاصد سياس��ي استفاده مي كنند. 
عاوه ب��ر اي��ن در اقتصادهايي كه حج��م بااليي از 
فعاليت ه��اي اقتصادي در كنترل بنگاه هاي دولتي و 
شبه دولتي اس��ت، چندگانگي نرخ ارز رقابت پذيري 
بنگاه هاي خصوص��ي در رقابت با بنگاه هاي دولتي و 
ش��به دولتي را مخدوش مي كن��د. بنابراين هر گونه 
تاش در راس��تاي يكسان س��ازي نرخ ارز گامي در 

راستاي معضات فوق است. 

 اهداف يكسان سازي 
 مهم ترين هدف يكسان سازي نرخ ارز، حذف رانت 
اقتصادي ناشي از شكاف نرخ ارز رسمي و غير رسمي 
و فس��اد ناش��ي از اجراي سياست چندگانگي نرخ ارز 
اس��ت. دومين هدف از اجراي يكسان س��ازي نرخ ارز، 
شفاف سازي س��اختار مالي دولت هاست. عاوه براين، 
يكسان س��ازي نرخ ارز در چارچوب ي��ك نظام ارزي 
قاعده مند مي تواند حفظ قدرت رقابت صنايع داخلي 
با صنايع خارجي را تضمين كند. در س��طح بنگاهي، 
يكسان سازي نرخ ارز باعث شفافيت صورت هاي مالي 
بنگاه ها به ويژه بنگاه هاي بورسي مي شود. بر اين اساس 
سرمايه گذاران در ارزيابي ارزش سهام بنگاه ها، به دور 
از هر گونه س��ردرگمي و ابهام اقدام به تصميم گيري 
مي كنند. بنابراين مهم ترين اثر يكسان سازي نرخ ارز، 
ارتقاي سطح شفافيت در بازار است. دست آخر اينكه 

يكسان سازي نرخ ارز رقابت پذيري بنگاه هاي خصوصي 
را در رقابت با بنگاه هاي دولتي بهبود مي بخشد. 

 فاكتورهاي الزم براي ارز تك نرخي 
تجربه دو دوره يكسان سازي نرخ ارز، درس هايي 
را پي��ش روي مي نهد كه مي توان از آنها به الزامات 
يكسان س��ازي نرخ ارز ياد كرد. مهم ترين عامل در 
موفقيت اجراي سياس��ت يكسان س��ازي، مديريت 
انتظ��ارات تورم��ي در ش��رايط اج��راي سياس��ت 
و مديري��ت ادراك فع��االن ب��ازار از اراده و ت��وان 
سياس��ت گذار در اجراي اين سياست است. فعاالن 
بازار اوال بايد عزم سياس��ت گذار در اجراي سياست 
را ببينن��د. عدم اجراي به موقع سياس��ت همراه با 
اعام پياپي سياس��ت توس��ط سياس��ت گذار باعث 
ش��كل گيري ادراك ناتواني در اجراي سياس��ت در 
ذه��ن فعاالن ب��ازار اس��ت. چنانچه سياس��ت گذار 
ش��رايط را براي اجراي سياست مهيا نمي بيند، بايد 
از اع��ام اجراي سياس��ت اجتناب كن��د. در عوض 

زمينه هاي اجراي سياست را دنبال كند. 
 ش��كاف ن��رخ ارز رس��مي و غير رس��مي عامل 
تعيين كننده در يكسان س��ازي نرخ ارز است. هرچه 
ش��كاف نرخ ارز رس��مي و غير رس��مي ب��ه صورت 
درص��دي از نرخ ارز غير رس��مي افزايش يابد امكان 
موفقيت در اجراي سياست را كاهش مي دهد. براي 
كنترل جهش هاي ناگهاني به دنبال اجراي سياست 
يكسان س��ازي ابتدا بايد شكاف نرخ ارز كاهش يابد. 
اي��ن ام��ر از طريق مديري��ت انتظ��ارات و همچين 
انضب��اط پولي، الزام دولت به رعايت قواعد بودجه يي 
تحقق مي يابد. تحقق رشد اقتصادي و رشد صادرات 
با اس��تفاده از ابزار ديپلماس��ي اقتص��ادي منجر به 
افزاي��ش عرضه ارزهاي خارج��ي و در نهايت كاهش 
شكاف نرخ ارز مي شود. انتظارات تورمي نقش بسزايي 
در موفقي��ت اجراي سياس��ت دارد. در زماني كه بازار 
و فعاالن بازار انتظار وقوع تورم باال را داش��ته باش��ند، 
اجراي سياس��ت با درصد موفقيت بسيار كمي همراه 
خواه��د بود. عوامل زيادي انتظارات تورمي را ش��كل 
مي ده��د. مهم ترين عامل در ش��كل گيري انتظارات، 
پايبندي سياس��ت گذاري پولي به رعايت قواعد پولي 
و مديريت و كنترل نرخ رش��د نقدينگ��ي و التزام به 
رعايت نرخ هاي هدفگذاري شده تورم از طريق كنترل 
نرخ رش��د نقدينگي است. در ش��رايطي كه نرخ رشد 
نقدينگي افزايش يابد و سياست گذار پولي خود را ملزم 
به نرخ تورم هدف گذاري ش��ده نداند، اجراي سياست 
با ترديد همراه خواهد بود و احتمال موفقيت سياست 

يكسان سازي نرخ ارز كاهش خواهد يافت. 
رش��د اقتصادي پايدار در بخش هاي غير نفت و 
رش��د صادرات غير نفتي از طريق ارتقاي بهره وري 
و توس��عه بازارهاي بين المللي به اتكاي ديپلماسي 
فعال اقتصادي مي تواند به عنوان پشتيبان سياست 
يكسان سازي موفقيت در اجراي سياست را تضمين 
كن��د. حمايت از صنايع كوچك و متوس��ط و ايجاد 
بازار بين المللي براي اين دس��ته از صنايع و توسعه 
رقابت پذي��ري آنه��ا زمينه براي رش��د ص��ادرات و 
وابس��تگي ب��ه واردات را كاه��ش مي ده��د. عمده 

صنايع بزرگ كشور متكي به واردات بوده و توسعه 
صادرات انها افزاي��ش واردات را به همراه دارد. اين 
ام��ر منجر ب��ه پارادوك��س مديريت ارز ش��ده زيرا 
عرضه ارزهاي خارجي از محل توسعه صادرات اين 
دس��ته از صنايع متوقف ب��ر افزايش واردات در اين 
صنايع است كه خود باعث افزايش تقاضاي ارزهاي 
خارج��ي و افزايش نرخ ارز و ب��ه دنبال آن كاهش 

رقابت پذيري صنايع مي شود. 
عام��ل ديگري كه در موفقيت اجراي سياس��ت 
موثر است، توان سياست گذار در پشتيباني سياست 
يكسان سازي نرخ ارز است. با عنايت به اينكه دولت 
به عن��وان فعال اصلي بازار ارز كنترل نرخ ارز را در 
دست دارد، دسترسي دولت به منابع مورد نياز براي 
حمايت سياست و جلوگيري از جهش نرخ ارز پس 
از اجراي سياس��ت و ادراك فعاالن بازار نس��بت به 
اي��ن موضوع اهميت باالي��ي در موفقيت در اجراي 
سياس��ت يكسان س��ازي دارد. نفت ب��ه عنوان يك 
منبع درآمدي مهم دولت و درآمدهاي ارزي دولت 
از مح��ل صادرات هيدروكربورها نقش قابل توجهي 
در ش��كل گيري ادراك فعاالن ب��ازار از توان دولت 
در استمرار و پشتيباني سياست يكسان سازي دارد. 
س��رمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از عوامل 
موثر در عرضه ارزهاي خارجي نقش تعيين كننده يي 
در برابري نرخ پول داخلي در برابر ارزهاي خارجي 
دارد. هرچ��ه توان اقتصاد در جذب س��رمايه گذاري 
خارجي افزايش يابد، مديريت يكسان سازي نرخ ارز 
امكان پذيرتر خواهد ش��د. ضمن اينكه ريسك نرخ 
ارز يكي از عوامل مهم در تصميم گيري سرمايه گذار 
خارجي براي س��رمايه گذاري در يك اقتصاد است. 
بنابراي��ن ادراك س��رمايه گذار خارجي از ريس��ك 
نوس��انات نرخ ارز و برآورد س��رمايه گذار خارجي از 
ميزان نوس��انات در هدايت سرمايه گذار خارجي به 
سمت س��رمايه گذاري در يك اقتصاد تعيين كننده 
است. امنيت سرمايه گذاري، حقوق مالكيت و التزام 
ب��ه قوانين و مقررات و حاكميت قانون و ش��فافيت 
قواني��ن از جمل��ه عوام��ل موثر بر س��رمايه گذاري 
خارجي در يك اقتصاد اس��ت. رتبه يك اقتصاد در 
شاخص هاي توسعه كس��ب و كار و درجه شفافيت 
اقتص��اد از ديگ��ر عواملي اس��ت كه س��رمايه گذار 
خارج��ي بر آنه��ا تكيه مي كند. بنابراي��ن بهبود در 
اين شاخص ها مي تواند از كانال جذب سرمايه گذار 
خارجي ضمانت اجراي سياس��ت يكسان سازي نرخ 
ارز باش��د. در غي��ر اي��ن صورت اميدي ب��ه اجراي 

سياست نيست. 
چابكي، روزآمدي نظام بانكي، عملكرد نظام بانكي 
بر اس��اس اس��تانداردهاي بين المللي وش��فافيت در 
عملكرد بانك ها زمينه اجراي سياس��ت يكسان سازي 
را فراهم مي آورد. توس��عه روابط كارگزاري بانك هاي 
داخلي با بانك هاي بين المللي در مبادالت پولي زمينه 
ساز موفقيت سياست است. در شرايط فعلي كه هنوز 
روابط بانك هاي داخلي با بانك هاي بين المللي ترميم 
نشده است و بانك هاي داخلي الزامات بين المللي براي 
ايجاد روابط با بانك هاي خارجي را رعايت نمي كنند و 
توسعه روابط كارگزاري با بانك هاي بين المللي با ترديد 
مواجه اس��ت، اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز با 

چالش هاي جدي روبه روست. 

 موانع پيش  روي دولت ها 
 ع��دم تحقق بخش عمده ي��ي از الزاماتي كه در 
موفقيت سياست برشمرده شد، باعث شده است تا 
سياس��ت گذار پولي با وجود تاش در جهت كنترل 
تورم و مديري��ت انتظارات تورمي نتواند سياس��ت 
يكسان س��ازي ن��رخ ارز را عمليات��ي كن��د. تاش 
سياس��ت گذار پولي در كنترل نرخ تورم قابل تقدير 
است؛ اما انتظارات تورمي ناشي از عدم التزام دولت 
به قواعد اقتصادي باعث ش��ده است كه شكاف نرخ 
ارز رس��مي و غير رس��مي افزايش يابد. افزايش در 
ش��كاف نرخ ارز، احتمال جهش ن��رخ ارز به دنبال 
اجراي سياس��ت يكسان سازي را افزايش مي دهد و 
احتمال اينكه سياس��ت گذار ارزي مشابه سال هاي 
92-1391 دنباله رو بازار شود و نرخ ارز غير رسمي 
سياست گذار را مجبور به تجديد نظر در نرخ ها كند 
و التهاب بازار ارز منجر به دالري شدن دارايي هاي 
افراد ش��ود )يعني افراد دارايي ه��اي خود را تبديل 
ب��ه دالر كنند و ب��ا نگهداري دالر ب��ه دنبال حفظ 
ارزش دارايي هاي خود باش��ند( زياد است. بنابراين 
سياس��ت گذار با توجه به همه الزامات ياد شده بايد 

اقدام به اجراي به موقع سياست كند. 

گروه بورس|
س��ومين نشست كميسيون بازار پول و سرمايه 
ات��اق بازرگاني ته��ران به نق��د پيش نويس قانون 
تقويت همه جانبه بازار س��رمايه كش��ور اختصاص 
ياف��ت. پيش نوي��س اين قان��ون از س��وي بخش 
حقوقي س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارائه ش��ده 
و فعاالن بازار س��رمايه در نشس��ت اين كميسيون 
پ��س از بحث و بررس��ي پيرامون آن به اين نتيجه 
رسيدند كه پيش نويس هنوز داراي ايراد و اشكال 
اس��ت و نياز به بازبيني دارد. به گزارش »تعادل« 
نمايندگان بخش خصوصي در كميسيون بازار پول 
و س��رمايه اتاق تهران به اين جمع بندي رس��يدند 
كه قان��ون بازار اوراق بهادار را با دقت نظر بيش��تر 
م��ورد بازنگ��ري قرار دهن��د و با تهي��ه متني كه 
دربرگيرن��ده راهكارها و نظر فعاالن بازار س��رمايه 
اس��ت، پيش نويس موردنظ��ر خ��ود را در اختيار 
س��ازمان بورس قرار دهند. در اين جلس��ه اعضاي 
كميسيون بازار پول و اعتبار قرار بر اين شده است 
ك��ه نظر واحد بخش خصوصي درباره نرخ ارز را به 
دست آورد و اتاق تهران در اختيار وزارت اقتصاد و 

بانك مركزي قرار دهد. 

  پيشنهادهايي براي نرخ تبديل ارز
در اي��ن جلس��ه رييس كميس��يون ب��ازار پول و 
اعتبار اتاق تهران با اش��اره به نشست اخير كميسيون 
متناظر آن در اتاق ايران كه به موضوع نرخ تبديل ارز 
اختصاص داش��ت، گفت: تاكنون 70درصد بدهكاران 
ارزي ب��راي پرداخت بدهي هاي خود به بانك مراجعه 

نكرده اند. 
علي سنگينيان همچنين به پيشنهاد اخير مجلس 
ش��وراي اسامي اش��اره كرد و افزود: بدهكاران ارزي 
مي توانن��د تا اول آبان امس��ال بدهي خ��ود را با نرخ 
1226تومان تس��ويه كنن��د و ديگر م��اك نرخ روز 

گشايش لحاظ نمي شود. 
وي گف��ت: ب��ر اس��اس پيش��نهاد مجل��س به 
واحدهايي كه داراي مشكل بوده و توانايي پرداخت 
بده��ي ارزي خود را ندارند تا 2 س��ال بدون لحاظ 
بهره، مهلت داده شود.سنگينيان همچنين با اشاره 
به بررس��ي موضوع توقف عرضه اولي ها در بورس و 
مكاتبه كميسيون با س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
پيرام��ون رفع اي��ن تبعيض گفت: اين مش��كل به 
تازگي برطرف ش��ده و هفته هاي اخير روند عرضه 

اوليه ها در بورس آغاز شده است. 

  نقد پيش نويس قانون سازمان بورس
در گزارش��ي كه اتاق بازرگاني منتشر كرده اعضاي 
كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق تهران در ادامه 
ب��ه بحث درباره پيش نويس قان��ون تقويت همه جانبه 
بازار س��رمايه پرداختند. س��ودابه عينعلي، كارشناس 
اين كميس��يون براي آشنايي بيش��تر اعضا، گزارشي 
از مف��اد اي��ن پيش نوي��س ارائ��ه داد. همچنين علي 
س��نگينيان رييس كميسيون هم با طرح اين موضوع 
كه پيش نويس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از سوي 
بخش حقوقي اين س��ازمان تدوين شده است، گفت: 
بررس��ي مفاد پيش نويس نش��ان مي ده��د كه طرح 
پيش��نهادي خود داراي اشكال است. اين پيش نويس 
در بخش هايي حتي با قانون تجارت در تناقض است و 
شيوه تعامل با سرمايه گذاران خارجي در آن ديده نشده 
است. ساير اعضاي كميسيون نيز با طرح موضوع هايي، 
نقدهاي خود ب��ر پيش نويس قانون تقويت همه جانبه 
بازار سرمايه اعام كردند و قرار شد با مشورت فعاالن 
بازار سرمايه و تشكل هاي اين بخش، متني پيشنهادي 
از سوي كميسيون تدوين ش��ود و در اختيار سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار قرار گيرد كه ضمن بررس��ي 

اشكاالت، راهكارها و پيشنهادهايي نيز ارائه شود. 

  پيش بيني ها از نرخ ارز
همچني��ن در ادامه احم��د صادقيان عضو هيات 
نماين��دگان اتاق ته��ران و از اعضاي كميس��يون با 
بيان اينكه نرخ ارز براي فعاالن اقتصادي كشور قابل 
پيش بيني نيست، خواستار نشست و همفكري ميان 
اتاق تهران و مس��ووالن بانك مركزي براي رسيدگي 

به وضع نرخ ارز شد. 
محمدرضا شجاع الديني ديگر عضو كميسيون نيز 
تصريح كرد كه خواس��ت و مطالب��ه اتاق بازرگاني از 
دولت، بايد يكسان س��ازي نرخ ارز باش��د و روي آن 
پافش��اري كند. اميني از كارشناس��ان بازار سرمايه 

ني��ز پيگيري موضوع قراردادهاي آت��ي ارز را مطرح 
و خاطرنشان كرد اين اتفاق مي تواند كارايي بازار ارز 
را ارتقا دهد. محمدرضا نجفي منش ديگر عضو هيات 
نماين��دگان اتاق تهران هم ب��ر تك نرخي كردن ارز 
تاكيد كرد و گفت: نرخ ارز بايد در بازار تعيين ش��ود. 
علي سنگينيان رييس كميسيون بازار پول و سرمايه 
ات��اق تهران نيز اع��ام كرد با همفكري و تش��كيل 
جلس��اتي با حضور نخبگان بخش خصوصي، ديدگاه 
جامع فع��االن اقتصادي درباره ن��رخ ارز جمع آوري 
خواهد ش��د و اتاق تهران در اختيار مسووالن دولت 

قرار خواهد داد. 
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چهره هاي استاني

حضور رايتل در نمايشگاه 
تلكام 2017

رايت��ل ب��ا هداي��ا و تخفيف ه��اي اس��تثنايي ميزب��ان 
بازديد كنن��دگان هجدهمين نمايش��گاه بين المللي صنايع 

مخابرات و اطالع رساني است. 
به گزارش روابط عمومي رايتل، هجدهمين نمايش��گاه 
صنايع مخابرات و اطالع رساني، بزرگ ترين رويداد در حوزه 
مخابرات و ارتباطات كش��ور اس��ت كه همه ساله با حضور 
گسترده و چشمگير دست اندركاران اين حوزه و مخاطبان آن، 
برگزار مي شود. رايتل در نمايشگاه ايران تلكام 2017 همانند 
دوره هاي قبل با هداياي متنوع و ارزش��مند و تخفيف هاي 
اس��تثنايي ب��ه هم��راه معرفي خدم��ات جدي��د و آخرين 
فناوري هاي ارتباطي از 24 تا 27 مهر ماه 96 در س��الن هاي 
8 و 9 محل دايمي نمايش��گاه هاي بين المللي تهران ميزبان 
عالقه مندان اين صنعت اس��ت. بازديدكنن��دگان مي توانند 
ب��ا مراجعه به غرفه هاي رايتل، عالوه بر آش��نايي با آخرين 
دس��تاوردها و خدمات اين ش��ركت، از هدايا و تخفيف هاي 
اين اپراتور بهره مند ش��وند. گفتني است بازديدكنندگان از 
نمايشگاه تلكام مي توانند با ارائه كارت ملي و گوشي يا تبلت 
هوشمند خود، س��يم كارت ديتا يا اعتباري رايگان رايتل را 
به همراه يك بس��ته هديه دريافت ك��رده و از امكانات اين 
سيم كارت ها استفاده كنند. عالوه بر اين مشتركين رايتل در 
بازه زماني برگزاري نمايش��گاه مي توانند با مراجعه حضوري 
به غرفه هاي رايت��ل، از تخفيف 30 تا 40درصدي در خريد 

بسته هاي مصرفي اينترنت بهره مند شوند. 

 ام�كان تردد 400 كاميون از مرز س�ومار وجود 
دارد-كرمانش�اه| مديركل گمركات اس��تان كرمانشاه با 
اش��اره به اينكه در ايام اربعين بار صادرات مرز خسروي به 
 مرز سومار منتقل خواهد ش��د، گفت: آمادگي تردد روزانه
 400 كاميون از مرز س��ومار وج��ود دارد. خليل حيدري، 
اظهار كرد: باتوجه به اينكه امسال مرز خسروي براي تردد 
زوار اربعين بازگشايي مي شود، مقرر شده صادرات اين مرز 
به مرز سومار منتقل شود. وي با اشاره به آمادگي كامل مرز 
سومار براي مبادالت تجاري در اين ايام، خاطرنشان كرد: اين 
 پتانسيل در مرز س��ومار وجود دارد كه تردد روزانه 300 تا
 400 كاميون را از اين مرز داش��ته باشيم. حيدري با اعالم 
اينكه براس��اس آمارها در نيمه مهر ماه مرز سومار دومين 
م��رز تجاري با عراق بعد از مهران بوده، تصريح كرد: اگرچه 
زيرساخت ها و راه دسترسي اين مرز چندان مناسب نيست، 

اما افزايش صادرات در اين مرز بسيار قابل توجه است. 
 اجراي طرح نگهداري تاسيسات گازي ساختمان 
در خراسان رضوي-مش�هد| مدير دفتر گاز سازمان نظام 
مهندسي س��اختمان خراسان رضوي گفت: در اجراي مبحث 
22 قانون مقررات ملي ساختمان براي نخستين بار در كشور 
طرح مراقبت و نگهداري تاسيس��ات گاز س��اختمان در اين 
استان عملياتي شد. سيدمجيد تقوي ديروز، هدف اجراي اين 
مبحث را ايمني و پيشگيري از حوادث ناشي از گاز در منازل و 
به حداقل رساندن مرگ هاي خاموش عنوان كرد. به گفته وي، 
اين قانون از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با 
همكاري معاونت پيش��گيري از وقوع جرم دادگستري، اداره 
كل راه و شهرس��ازي و ش��ركت گاز به اجرا درآمده است. او 
گفت: مالكان ساختمان براي اجراي طرح مراقبت و نگهداري 
از تاسيسات گازي منازل قبل از تزريق گاز شبكه به واحدهاي 
مس��كوني، فرم هاي تعهد اين طرح را دريافت كرده و متعهد 
مي شوند شخص واجد شرايطي را به عنوان مسوول نگهداري 
س��اختمان معرفي كنند. مدير گاز س��ازمان نظام مهندسي 
ساختمان اس��تان افزود: مسوول نگهداري ساختمان موظف 
است با بازرسان حقيقي يا حقوقي گاز قرارداد بازرسي منعقد 
كن��د و بازرس موظف اس��ت هر دو س��ال يك بار از ش��بكه 
لوله كشي و تاسيسات گاز شامل دودكش ها، دريچه هاي تامين 
هوا، وس��ايل گازس��وز ثابت و فصلي، شيلنگ ها، شمارشگر و 

شيرآالت بازديد و بعد از رفع اشكال تاييديه صادر كند. 
 تش�نگي بزرگ ترين س�د مخزني مازندران در 
آغاز سال زراعي-ساري|  مدير امور آب شهرستان ساري 
گفت كه اكنون كمتر از 20درصد ظرفيت سد شهيد رجايي 
ساري به عنوان بزرگ ترين سد مخزني در دست بهره برداري 
مازندران، آب دارد. جواد طوس��ي ديروز در نشست مديران 
دس��تگاه هاي اداري شهرستان س��اري افزود كه اين ميزان 
ذخيره آب پشت سد ش��هيد رجايي ساري در شروع سال 
زراعي يك سوم مدت مشابه سال گذشته است. وي توضيح 
داد: در حالي كه سال گذشته در ابتداي فصل زراعي حجم 
آب ذخيره در س��د شهيد رجايي ساري حدود 80 ميليون 
مترمكع��ب بود، امس��ال به ح��دود 27 ميليون مترمكعب 
كاهش يافته است. وي كاهش 40 درصدي بارش بارندگي 
در س��ال زراعي گذشته و برداش��ت زياد آب را علت اصلي 
كم ش��دن ميزان ذخيره و آبگيري سد شهيد رجايي اعالم 
كرد. سد شهيد رجايي در 45 كيلومتري جنوب شرقي شهر 
س��اري واقع است. حجم آبگيري اين سد مخزني مازندران 

حدود 162 ميليون مترمكعب است. 
 پوش�ش 100درص�دي بيمه روستانش�ينان در 
ش�اهرود را پيگيريم-شاهرود| فرماندار شاهرود با بيان 
اينكه 20درصد از جمعيت ش��اهرود روستانشين هستند، 
گف��ت: س��امان دهي روستانش��ينان در صندوق هاي بيمه 
در دس��تور كار است. س��يدمحمدرضا هاش��مي ديروز در 
حاش��يه ديدار با رييس صندوق بيمه اجتماعي روستاييان 
 و عشاير كش��ور اظهار كرد: شهرستان شاهرود در مجموع
 14 كارگزار بيمه روس��تايي فع��ال دارد كه اين كارگزاران 
تاكنون توانستند بخش��ي از جمعيت مردم روستانشين را 
تحت پوشش بيمه قرار دهند. وي با بيان اينكه 20 درصد از 
جمعيت شهرستان شاهرود را روستاييان تشكيل مي دهند، 
تصري��ح كرد: اين در حالي اس��ت كه تنها 6 ه��زار و 400 
خانوار در شاهرود زيرپوشش بيمه است و اين آمار در استان 
سمنان به 17 هزار و 700 خانوار مي رسد. فرماندار شاهرود 
خاطرنشان كرد: 31درصد از جمعيت روستانشين در استان 
سمنان زيرپوشش بيمه است و اين آمار در شاهرود معادل 
39.5درصد اس��ت. وي با اش��اره به اينكه مجموع جمعيت 
روستانش��ين در ش��اهرود بالغ  بر 42 هزار نفر است، گفت: 
از اين تعداد بالغ  بر 13 هزار و 401 نفر تحت پوشش بيمه 
هس��تند و اين مس��اله نقش ويژه يي در اش��تغال و اقتصاد 

مناطق روستايي ايفا مي كند. 

ويژه

اخبارشهرستانها

آذربايجان شرقي|
مديركل پست آذربايجان شرقي با بيان 
اينكه 34 ميليون مرسوله پستي در طول 6 
ماه نخست امسال به استان وارد و خارج شده 
است، گفت: عالوه بر مديريت چنين فعاليت بزرگي، اداره كل پست 
استان سال گذشته در زمينه تحقق پيش بيني درآمد از رتبه 28 به 
رتبه نخست كشوري صعود كرده است. محمد پوربزرگ در نشست 
خبري كه به مناس��بت روز جهاني پس��ت برگزار شد، گفت: كسب 
و حفظ رتبه نخس��ت كش��وري را مديون تالش و زحمات همكاران 
پست هستيم، چرا كه در اين زمينه كاركنان اداره كل پست فعاليت 
و تجزيه نامه ها را از ساعت 4:30 صبح آغاز مي كنند. وي با اشاره به 
اهميت كسب و حفظ جايگاه نخست كشوري تصريح كرد: حفظ اين 
جايگاه يك كشور نشان مي دهد، تمام اقدام هايي كه منتهي به كسب 
اين رتبه كش��وري شده است به صورت برنامه ريزي شده و هدفمند 
بوده است. مديركل پس��ت آذربايجان شرقي در خصوص نحوه ارائه 
خدمات اخذ كارت ملي هوشمند گفت: تاكنون براي 475هزار كارت 
ملي ثبت نام انجام شده كه 264هزار كارت ملي هوشمند تحويل داده 
شده است. پوربزرگ ادامه داد: براي درخواست كارت ملي هوشمند 
ابتدا بايد پيش ثبت نام انجام ش��ود اين در حالي اس��ت كه شايد در 
برخي دفاتر براي مرحله پيش ثبت نام هزينه دريافت مي ش��ود ولي 
اداره كل پست استان مرحله پيش ثبت نام را رايگان انجام مي دهد. 

كسب رتبه نخست كشوري 
تحقق پيش بيني درآمد

اصفهان|
با حضور وزير راه و شهرسازي، استاندار 
اصفهان، مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه، 
مع��اون فن��ي و زيربنايي راه آه��ن جمهوري 
اس��المي ايران، نمايندگان مردم شهرستان هاي لنجان و مباركه در 
مجلس، مديركل راه آهن استان اصفهان و...  ايستگاه راه آهن »ريز«، 
خطوط اتصال مجتمع فوالد س��با به ش��بكه ريلي كشور و فاز سوم 

آزادراه كنارگذر غربي اصفهان به بهره برداري رسيد. 
در اين مراسم سبحاني مديرعامل فوالد مباركه گفت: با توجه به 
اس��تقرار فوالد مباركه در شهرستان مباركه و مجتمع فوالد سبا در 
منطقه لنجان، توسعه حمل ونقل در اين دو شهرستان ضرورت داشت. 
جاده ه��اي خوبي در اطراف اين دو شهرس��تان وجود دارد، اما براي 
حمل حدود 10ميليون تن محصوالت فوالدي و نزديك 20ميليون 
تن مواد اوليه به اين كارخانه ها طبيعتا جاده ها جوابگو نيستند. وي 
از افتتاح و بهره برداري كنارگذر غربي به عنوان مسيري كارآمد براي 
تس��هيل حمل ونقل بار و سفر به ش��مال، تهران و ساير استان هاي 
كشور ياد كرد و گفت: چون بخشي از اين مسير با تاسيسات و اراضي 
ف��والد مباركه در منطقه كركوند تالق��ي پيدا مي كرد، با وجود همه 
مش��كالت موجود، فوالد مباركه تصميم گرفت براي به بهره برداري 
رساندن فاز سوم كنارگذر غربي، زمين هاي موردنظر را آزاد كند و در 

اختيار پيمانكار اداره راه قرار دهد. 

افتتاح ايستگاه »ريز« و اتصال 
فوالد سبا به شبكه ريلي كشور

قزوين|
در ش��رايطي كه دولت راهبرد توسعه 
صادرات را در دس��تور كار قرار داده اس��ت، 
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار قزوين 
با بيان اينكه 17درصد كشمش كشور در قزوين توليد مي شود، گفت: 

بايد براي تقويت صادرات اين محصول برنامه ريزي كنيم. 
به گزارش ايسنا، منوچهر حبيبي در نشست ميز كشمش كشوري 
در قزوين كه با حضور نمايندگان قزوين، آبيك و البرز در مجلس شوراي 
اسالمي برگزار شد، اظهار كرد: تقويت ظرفيت صادرات كشمش يكي 
از راه هاي پيش��برد سياست هاي اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي 
اس��ت. وي اضافه كرد: با توجه به اينكه قزوين قطب نخس��ت توليد 
كشمش در كشور به شمار مي رود بايد موانع پيش روي توليدكنندگان 
اين محصول را از پيش رو  برداريم و زمينه را براي صادرات آن و ايجاد 
صنايع تبديلي و فرآوري فراهم كنيم. معاون هماهنگي امور اقتصادي 
اس��تاندار قزوين با بيان اينكه بايد از ظرفيت راه اندازي ميز كش��وري 
كشمش در استان خود بهره الزم را ببريم، خاطرنشان كرد: راه اندازي 
ميز يك محصول در اس��تان كار راحتي نيس��ت و بايد از اين فرصت 
به خوبي استفاده كنيم. حبيبي در ادامه ايجاد صندوق كشمش را يكي 
از مصوبه هاي ارزشمند سفر رييس جمهوري به قزوين در سال قبل نام 
برد و گفت: تشكيل اين صندوق خيلي از مشكالت توليدكنندگان اين 

محصول را مرتفع مي كند. 

توليد 17درصد كشمش كشور 
در قزوين

سيستان و بلوچستان|
مدي��ركل كميت��ه امداد سيس��تان 
بودج��ه  امس��ال  گف��ت:  بلوچس��تان  و 
كميته امداد اس��تان براي اج��راي پروژه هاي 
اش��تغال زايي، كمك به امر ازدواج، رفع سوءتغذيه كودكان نيازمند، 
خدمات موردي و تامين مس��كن مددجويان تحت حمايت از طريق 

منابع دولتي 105درصد رشد داشته است. 
ب��ه گ��زارش »تعادل« و به  نق��ل از روابط عموم��ي كميته امداد 
سيستان و بلوچستان، رضا شهركي اظهار داشت: كارگروه تخصصي 
شوراي مديران براي تحقق سياست هاي كالن برنامه و بودجه سال 
جاري و احكام برنامه 5ساله ششم تشكيل شد تا هدف كميته امداد 
كه تخصيص بهينه و استفاده مطلوب از منابع و اعتبارات تخصيص 
يافته در تمام حوزه هاي مددجويي بوده به شكل مطلوب محقق شود. 
مديركل كميته امداد سيس��تان و بلوچس��تان بيان كرد: امسال 
بودجه كميته امداد اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان ب��راي اجراي 
پروژه هاي اشتغال زايي، كمك به امر ازدواج، رفع سوءتغذيه كودكان 
نيازمند، خدمات موردي و تامين مسكن مددجويان تحت حمايت از 

طريق منابع دولتي 105درصد رشد داشته است. 
وي افزود: مديران شهرس��تان ها بايد گزارش كاملي نس��بت به 
عملكرد 6ماهه بودجه براي هر فعاليت مددجويي و همچنين الزامات 

و ضوابط بودجه آماده و ارائه كنند. 

افزايش 10۵درصدي اعتبار 
توانمندسازي مددجويان

اهالي اقتصاد در واكنش به بهره برداري دشمنان مطرح كردند

ايمن سازي اقتصاد در برابر تكانه هاي بيروني

رييس مركز ملي تاييد صالحيت استاندارد ايران:

فعاليت 2300 آزمايشگاه همكار استاندارد در كشور
ريي��س مركز مل��ي تاييد صالحيت اس��تاندارد 
اي��ران گف��ت: 2 ه��زار و 300 آزمايش��گاه همكار 
اس��تاندارد در كش��ور فعاليت دارند كه اين ش��مار 
آزمايشگاه در تطبيق كامل با الزامات استاندارد هاي 

موردنياز هستند. 
به گزارش ايرن��ا، عليرضا خاكي فيروز، ديروز در 
همايش بزرگداشت روز جهاني استاندارد در بوشهر 
افزود: همچنين تاكنون 700 آزمايش��گاه آزمون و 
كاليبراسيون كش��ور نيز در زمينه تطبيق كامل با 
استانداردهاي بين المللي مورد تاييد قرار گرفته اند. 
وي بي��ان ك��رد: هم��ه كاالهايي ك��ه از طريق 
مبادي رس��مي وارد بازار كش��ور شده اند، مطابق با 
اس��تانداردهاي موردنياز هستند و هموطنان براي 

استفاده از آنها اطمينان خاطر داشته باشند. 

خاكي فيروز با اشاره به طراحي پوستر روز جهاني 
 اس��تاندارد توس��ط يك هنرمند ايراني اظهار كرد:

 300 طرح از كش��ورهاي مختلف دنيا به دبيرخانه 
انتخاب پوستر روز جهاني استاندارد ارسال شد كه 
درنهايت پوستر هنرمند ايراني »رضا رحيميان« با 
عنوان »استانداردها شهرها را هوشمندتر مي كنند« 

به عنوان پوستر برتر شناخته شد. 
وي يادآور ش��د: در ايران 60 اثر تهيه شده بود 
كه ب��ا راي هي��ات داوران 22 طرح ب��ه دبيرخانه 

انتخاب پوستر روز جهاني استاندارد ارسال شد. 
خاكي في��روز افزود: از مجموع اثرهاي ارس��الي 
10 ط��رح حايز رتبه هاي برتر ش��دند كه نيمي از 
اين طرح ها به هنرمندان ايراني اختصاص داشت و 
درنهايت پوستر طراحي شده توسط رضا رحيميان 

به رتبه نخست دس��ت پيدا كرد. معاون هماهنگي 
امور اقتصادي استانداري بوش��هر گفت: استاندارد 
اي��ن اس��تان در س��ال هاي اخير كارنام��ه موفق و 
روش��ني از خود برجاي گذاش��ته و ب��ا تالش هاي 
صورت گرفته به س��طحي رس��يديم كه در زمينه 
اس��تاندارد در عرصه ملي حرف ه��اي زيادي براي 
گفت��ن داريم. س��عيد زرين فر اف��زود: از اداره كل 
استاندارد انتظار داريم براي ايمن سازي، در برخورد 
با آسانسورها و وسايل بازي غيراستاندارد پارك هاي 
ش��هرهاي اس��تان در بعد نظارتي همچون گذشته 

نظارت دقيق و جامعي داشته باشند. 
وي در بخ��ش ديگري از س��خنان خ��ود اظهار 
كرد: استان بوش��هر در سال گذشته به عنوان يكي 
از 5منطقه برتر علم و فناوري كش��ور معرفي شده 

كه در اين زمينه پروژه هوشمندسازي شهر بوشهر 
در دس��تور كار قرار گرفته است. زرين فر گفت: در 
اين زمينه چندي پيش يكي از موسس��ه هاي علم 

و فناوري اتريش از ش��هر بوشهر و زيرساخت هاي 
موجود در آن براي تبديل بوشهر به شهر هوشمند 

بازديد كردند. 

گروه بنگاه ها|
صحبت هاي اخير ترامپ درب��اره برجام و اعالم 
راهبرد اي��االت متح��ده در مواجهه با كش��ورمان 
ك��ه به طور عمده بر مح��ور تحريم هاي اقتصادي و 
تنش زايي در مناس��بات ارتباطي ايران استوار شده، 
يك بار ديگر تحليلگران رسانه يي و فعاالن اقتصادي 
را متوج��ه اين واقعي��ت عريان كرد ك��ه اقتصاد و 
معيش��ت ايرانيان همچنان مهم ترين نقطه كانوني 
اس��ت كه دشمنان براي تحت فشار قرار دادن ايران 

روي آن تمركز كرده اند. 
در چنين شرايطي طبيعي است كه براي ايجاد 
سامانه دفاعي در برابر اين راهبرد بايد گلوگاه هايي 
كه از طريق آن دشمنان مي توانند به جريان سيال 
اقتصاد و معيش��ت ايرانيان ضربه زنند، شناسايي و 
براي ايمن س��ازي آنها اقدام شود. مفهومي كه طي 
سال هاي اخير ذيل عنوان اقتصاد مقاومتي از سوي 
مقام معظم رهبري به مناسبت هاي مختلف مطرح 
شده در راستاي اجراي اين راهبرد بنيادين قرار دارد. 
تجربه نش��ان داده نخس��تين موضوع��ي كه در 
جري��ان تحريم ه��اي اقتصادي مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد، سنگ اندازي در فرآيند فروش نفت ايران 
اس��ت كه طي 4دهه گذش��ته به تناوب اجرا شده 

است. 
مهم تري��ن راه��كاري ك��ه كارشناس��ان ب��راي 
ايمن س��ازي اقتص��اد در براب��ر اين ن��وع تحريم ها 
پيشنهاد مي دهند، اس��تفاده از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي و توس��عه مش��اغل آنالين است كه وزن 
كلي اقتصاد كش��ور را از رويكرد دولتي به س��مت 
بخش خصوصي سوق مي دهد. ضمن اينكه اقتصاد 
اي��ران بايد با اس��تفاده از فرصت توس��عه روابط با 
اروپا به نفع مقاوم س��ازي اقتصاد خود استفاده كند. 
كمترين ويژگي اين راهكارها اين است كه در زمان 
تنگناهاي تحريمي، كشور را در برابر تكانه هاي ارزي 
و ارتباطي مصون مي كند و امكان بازسازي اقتصادي 
را با اس��تفاده از ظرفيت هاي ارتباطي متنوع فراهم 

مي كند. 
اي��ن روزها ك��ه ب��ازار ارزيابي ه��اي تحليلي و 
موضوعي سخنراني اخير ترامپ در فضاي رسانه يي 
و ش��بكه هاي اجتماع��ي گ��رم ش��ده، آگاه��ي از 
ديدگاه هاي اهالي اقتصاد و فعاالن بخش خصوصي 
در خصوص س��خنان ترامپ و ارائه راهكارهايي كه 
اقتص��اد ايران از طريق آنها مي تواند خود را در برابر 
چالش آفريني هاي دش��منان ايمن كند، نكته مهم 
و ضروري اس��ت كه بايد از منظر تحليلي بررس��ي 
ش��ود. در جريان گفت وگو با اهالي اقتصاد و با طرح 
اين پرس��ش كه اقتصاد ايران ب��راي در امان ماندن 
از چالش ه��ا و تنش هاي��ي كه دش��منان و رقباي 
منطقه يي ايجاد مي كند چه راهبردهايي را بايد در 

پيش بگيرد، تالش كرديم تا ضمن انعكاس نظرات 
اهالي اقتصاد نوري به ابعاد پنهان اين بحث بتابانيم. 

 توسعه روابط اقتصادي
احمد پورفالح عضو ات��اق تهران و رييس اتاق 
اي��ران و ايتالي��ا از جمله افرادي اس��ت كه معتقد 
اس��ت، س��اير قدرت هاي اقتصادي از جمله اروپا 
اعتقادي به حاشيه سازي هاي ترامپ ندارند و ايران 
مي تواند با اس��تفاده از اين ش��كاف منافع حياتي 
خود را دنبال كند. پورفالح در اين زمينه مي گويد: 
كشورهاي اروپايي از بازگشايي بانك اتحاديه اروپا 
در ايران صحبت مي كنند و اين نشان مي دهد كه 
عزم اروپا براي همكاري با ايران جدي اس��ت و با 
گشايش چنين بانكي دست كم بانك هاي درجه 2 
و 3 كه كمتر با تجارت امريكا در ارتباط اند با ايران 

همكاري خواهند كرد. «
ريي��س ات��اق اي��ران و ايتاليا در ادام��ه تاكيد 
مي كند: »اكنون فاصله يي دوماهه تا اعالم تصميم 
كنگره باقي اس��ت اما از همين ابتدا مي توان كفه 
ت��رازوي قض��اوت را به نفع منطق ايران س��نگين 
ديد. موضع گيري رييس جمهور ايران و اظهارنظر 
مسووالن منطقي و اصولي بود و به طور حتم مورد 
توج��ه مناب��ع بين المللي قرار مي گيرد. از س��وي 
ديگر فكر نمي كنم، تصمي��م كنگره به عقب رفت 

جايگاهي كه ايران پس از برجام به دس��ت آورده 
بينجامد و به طور حتم روند همكاري با كشورهاي 
اروپايي تكامل پيدا مي كند. كشورهاي اروپايي از 
بازگش��ايي بانك اتحاديه اروپ��ا در ايران صحبت 
مي كنند و اين نش��ان مي دهد كه عزم اروپا براي 
همكاري با ايران جدي اس��ت و با گشايش چنين 
بانكي دس��ت كم بانك هاي درجه 2 و 3 كه كمتر 
با تج��ارت امريكا در ارتباط اند ب��ا ايران همكاري 
خواهند كرد. بنابراين حرف هاي ترامپ نسبت به 
آنچه پيش  از اين در جريان بود، كمتر موثر است. 
به نظر مي رس��د در جريان مبادالت بين المللي در 
بر همان پاشنه سابق مي چرخد و هرچند سرعت 
تحقق انتظارات كافي نيست اما شرايط گام به گام 

بهتر مي شود. «
پورف��الح در پاي��ان مي گوي��د: »ايتاليا به طور 
مش��خص درگير ترامپ نبوده و نيس��ت اما ايران 
ب��راي بهبود روابط بايد مس��اله س��وييفت را حل 
كن��د. اكنون بانك هاي درج��ه 2 و 3 با ايران كار 
مي كنند و واردات از طريق صرافي انجام مي شود. 
هيات هاي خارجي نس��بت به اي��ران عالقه مندي 
نش��ان مي دهد و در نوامبر هم��راه با هياتي براي 
مذاكره با مسووالن بانكي و بيمه كه سرمايه گذاري 
مش��ترك را دنبال مي كنند ب��ه رم خواهيم رفت. 
رون��د مذاكرات تج��اري عادي اس��ت و مطلقا در 

طرف هاي خارجي نااميدي ايجاد نشده است. آمار 
هم اين مساله را تاييد مي كند. دست كم در رابطه 
با ايتاليا، حجم مبادالت نس��بت به ماه قبل 10 تا 

15درصد افزايش  يافته است. «

 سياست درست اقتصادي براي مقابله 
با تهديدات ترامپ

يكي از رويكردهاي مشخصي كه اهالي اقتصاد براي 
مقابله با تهديدات ترامپ پيشنهاد مي كنند، استفاده از 
ظرفيت هاي كش��ورهاي قدرتمند اروپايي براي توزان 
بخشيدن به حفره يي اس��ت كه امريكا سعي مي كند 
در م��راودات اقتصادي كش��ورمان ايجاد كند. مهدي 
پازوكي يكي از همين افراد است كه معتقد است: »بعد 
از صحبت ه��اي ترامپ ايران در بحث اقتصادي بايد با 
آلمان و فرانس��ه به عنوان دو اقتصاد برتر در اتحاديه 

اروپا وارد مذاكره جدي تر بشود. «
مهدي پازوكي ، اقتص��اددان در گفت وگو با ايلنا 
در مورد سخنان اخير ترامپ عليه كشورمان درباره 
خ��روج از برجام و احتم��ال وضع تحريم هاي تازه و 
محدود ش��دن س��رمايه گذاري ها در كش��ور اظهار 
داش��ت: »در صورت��ي كه ايران سياس��ت تعامل با 
جه��ان را به ص��ورت خردمندانه ادام��ه بدهد و در 
چارچ��وب منافع ملي گام بردارد، قطعا ترامپ هيچ 

غلطي  نمي تواند، بكند. «

وي اف��زود: » امريكا تنها كش��ور دنيا نيس��ت و 
مي توانيم با س��اير كش��ورها همكاري خوبي داشته 
باش��يم. بايد بدانيم كه هم اكنون در امريكا تندروها 
بر س��ر كار هستند و ما مخالفاني داريم كه با برجام 

موافق نيستند. «
پازوكي تصريح ك��رد: »ما بايد تعامل با اتحاديه 
اروپا، روس��يه، چي��ن، كانادا، اس��تراليا و ژاپن را در 
دس��تور كار خود قرار دهيم. ضم��ن آنكه ايران در 
بحث اقتصادي بايد با فرانس��ه و آلمان به عنوان دو 
اقتص��اد برتر در اتحاديه اروپ��ا وارد مذاكره جدي تر 

بشود. «

 ايران بهترين مكان براي سرمايه گذاري خارجي
مهدي تقوي اس��تاد س��ابق دانش��كده اقتصاد 
دانش��گاه عالمه نيز در واكنش به اظهارات ترامپ 
با بيان اينكه ترامپ ديوانه است و با اين سخنراني 
اخي��ر امريكايي ها يك گاف ب��زرگ دادند، اظهار 
كرد: دولت هاي خارجي بايد در نظر داشته باشند 
در حال حاضر بهترين مكان براي س��رمايه گذاران 
خارجي ايران اس��ت زيرا ني��روي كار ارزان بوده و 
همچنين انرژي فراواني در كش��ور ما وجود دارد. 
تق��وي با بيان اينكه اگر كنگ��ره كنترل كار را در 
دس��ت بگيرد وضعيت بهتر خواهد ش��د، تصريح 
ك��رد: خوش��بختانه ما ب��ا اروپا مش��كلي نداريم 
و مي توانيم مس��ائل خود را از اي��ن طريق پيگير 
ش��ويم. وي اضافه ك��رد: اگ��ر امريكايي ها عنوان 
كنن��د برجام را قبول ندارن��د، در آن طرف قضيه 
اتحاديه اروپا قرار دارد كه مبادالت ما با آنها ادامه 
و افزايش پيدا مي كن��د و جايگزين مبادالت ما با 
امريكا خواهد شد. استاد س��ابق دانشكده اقتصاد 
دانش��گاه عالمه اف��زود: در دولت قب��ل و پيش از 
برجام نرخ تورم به 40درصد رسيد و نرخ رشد نيز 
منفي ش��د اما در دولت دكتر روحاني اتفاق مهم 
برجام رقم خورد و امروز نرخ تورم به زير 10درصد 
رسيده و از سوي ديگر نرخ رشد كشور نيز مثبت 
ش��ده اس��ت. همين روند بايد ادامه پيدا كند تا با 
مش��اركت بخش خصوصي كش��ور را در برابر اين 
تكانه ه��ا مصون كني��م. مجموع��ه اظهارنظرهاي 
مطرح ش��ده از س��وي فعاالن اقتصادي و اساتيد 
علوم اقتصادي نش��ان مي دهد ك��ه براي مقابله با 
التهاب آفريني هاي بيرون��ي از يك طرف از طريق 
توسعه مناسبات خارجي بايد زمينه جذب سرمايه 
براي اجراي طرح هاي زيربنايي در كش��ور فراهم 
ش��ود و از سوي ديگر با بهبود شرايط كلي كسب 
و كار در كش��ورمان از درون كش��ور در براب��ر هر 
نوع تكانه يي مصون ش��ود. راهكارهايي كه اقتصاد 
ايران براي عبور از اين مرحله تاريخي س��خت به 

آن نيازمند است. 

مهدي پازوكي  مهدي تقوي احمد پورفالح
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اقتصاد اجتماعي12
آغاز ارزيابي جنگل هاي 

ارسباران براي ثبت جهاني
ارزيابي كارشناس��ان اتحاديه بين المللي حفاظت 
طبيع��ت)IUCN( از جنگل ه��اي ارس��باران براي 
بررسي سايت  هاي طبيعي اين منطقه حفاظت  شده 

و ثبت جهاني آن آغاز شد. 
محمدحس��ن طالبي��ان معاون مي��راث فرهنگي 
س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
گف��ت: ۲ ارزي��اب اتحادي��ه بين الملل��ي حفاظت از 
طبيعت )IUCN( در طول اقامت يك هفته يي خود 
در منطقه از جنگل هاي آينالو، عاشقلو، پارك جنگلي 
مكيدي، زيس��تگاه هاي اكولوژيك، ايس��تگاه پرورش 
گوزن قرمز، مرك��ز ميراث جهاني وينق و پارك ملي 
تازه كند، منطقه آنزا، زيستگاه شاه حيدر، جنگل هاي 
سرو بازديد خواهند كرد. طالبيان افزود: كارشناسان 
در اين س��فر، عرصه پيشنهادي به يونسكو و خطوط 
عرصه و حريم مرز ها را بررسي كرده و ديدار هايي نيز 

با مردم محلي و مديران دولتي خواهند داشت. 
گفت: حض��ور ارزياب��ان IUCN در اين منطقه 
بخش��ي از فرآين��د پرونده اس��ت كه پ��س از اتمام 
بازديدها، گزارش آن به اتحاديه بين المللي حفاظت از 
طبيعت ارس��ال مي شود. وي خاطرنشان كرد: نتيجه 
اين گزارش ها فروردين و ارديبهش��ت س��ال ۹۷ به 
يونسكو ارائه مي شود تا در چهل و دومين اجالس تير 
ماه س��ال آينده، اين پرونده به عنوان دومين ميراث 
طبيع��ي ايران پس از تاييد اعضاي يونس��كو به ثبت 

جهاني برسد. 
جنگل هاي ارسباران با احتساب عرصه و حريم ها 
بي��ش از ۱۶۰هزار هكتار وس��عت دارد و در ش��مال 
اس��تان آذربايجان ش��رقي قرار گرفته است و صرف 
نظر از جاذبه هاي ش��كارگاهي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي به دلي��ل وجود گونه هاي گياهي و جانوري 
كمياب، چش��م انداز هاي بكر و وسيع و شكنندگي و 
آسيب پذيري باالي خود در سال ۱، ۳، ۵، ۲ شمسي 
ابت��دا به عن��وان منطق��ه ممنوعه و س��پس منطقه 
حفاظت ش��ده تح��ت حفاظت و نظارت اعالم ش��د. 
منطقه حفاظت شده ارس��باران در مرداد ماه ۹۳ به 
ش��ماره ۲۰۴ در فهرست ميراث طبيعي كشور ثبت 

شده است. 

گازگرفتگي سال گذشته 
836 نفر قرباني گرفت

س��ازمان پزش��كي قانوني اعالم كرد كه آمارهاي 
س��ازمان پزش��كي قانوني در سراس��ر كش��ور نشان 
مي دهد بيش از ۷۰درصد مرگ ناش��ي از مسموميت 
 ب��ا گاز منواكس��يد كرب��ن مرب��وط ب��ه نيم��ه دوم 

هر سال است. 
طبق گزارش اين س��ازمان با توجه به استفاده از 
وس��ايل گرمايش��ي در نيمه دوم هر سال آمار مرگ 
ناش��ي از مس��موميت با گاز منواكسيد كربن در اين 
مدت با رش��د قابل توجهي همراه اس��ت؛ در س��ال 
۱۳۹۵ در مجموع 8۳۶ تن بر اثر مس��موميت با گاز 
منواكسيدكربن در كشور جان خود را از دست دادند 
ك��ه ۶۳۰ مورد از اين تلفات تنها مربوط به نيمه دوم 

سال است. 
براس��اس اين گزارش در نيمه دوم س��ال گذشته 
بيشترين آمار مرگ ناشي از گازگرفتگي با ۱۴۷فوتي 
در دي ماه و بيش��ترين افزايش آمار تلفات با رش��د 
۵۹ درصدي در آذر ماه به ثبت رس��يده است. شمار 
مسموميت با گاز منواكسيدكربن به طور كلي در سال 
گذشته با رشد ۳۳.۵درصدي مواجه بود اين درحالي 
اس��ت كه در ۳س��ال پي��ش از آن )۱۳۹۲تا ۱۳۹۴( 
ش��اهد كاهش آمار مسموميت با گاز هر سال نسبت 

به سال قبل از آن بوديم. 

۱۵ ميليون نفر در كشور 
درگير اختالالت رواني

عضو كميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس با 
هشدار نس��بت به اينكه ۱۵ ميليون نفر در كشور از 
اختالالت رواني رنج مي برند،  بر ضرورت تدوين برنامه 
كوتاه و ميان مدت براي پيش گيري از بروز اختالالت 

رواني تاكيد كرد. 
همايون هاش��مي گفت:»باورهاي غلط و تابوهاي 
موجود موجب ش��ده افراد از مراجعه به كلينيك هاي 
روان پزشكي و مراكز درماني امتناع كنند كه در اين 

رابطه مي طلبد فرهنگ سازي مناسبي انجام شود.«
نماينده مياندوآب، ش��اهين دژ و تكاب درمجلس 
ش��وراي اس��المي ادامه داد: البته نمي ت��وان تمامي 
۱۵ميلي��ون نفر را بيم��ار ناميد در واقع يك س��ري 
اختالالت رواني بس��ته به ش��رايط زندگي به صورت 
مقطعي ب��راي هر ف��ردي پيش مي آيد ك��ه مرتفع 
ك��ردن آنه��ا نيازمند مراجعه ب��ه كلينيك هاي روان 
پزش��كي اس��ت. وي با انتقاد از اينكه بحث سالمت 
روان و م��ددكاري اجتماعي در كش��ور مغفول مانده 
اس��ت، تصريح كرد: اين درحالي اس��ت كه توجه به 
بخش مش��اوره و روان شناس��ي مي تواند بسياري از 
اخت��الالت رواني را كاهش دهد كه نياز به مداخالت 
جدي تري نداش��ته باشد. اين نماينده مجلس دهم با 
تاكيد بر لزوم تقويت بخش مش��اوره و روان شناسي 
گفت: س��ازمان اختصاصي براي اي��ن موضوع ايجاد 
شده اما هنوز نتوانسته است ضريب نفوذ خود را بين 
آحاد مردم افزايش دهد؛ به صورت جدي نياز اس��ت 
مداخله روان ش��ناس در زندگي ايرانيان توسعه پيدا 
كند تا بسياري از مشكالت با مشاوره رفع و نيازي به 

مداخالت بعدي نباشد. 
هاشمي با بيان اينكه استرس و اضطراب در ميان 
دانش آم��وزان كش��ور به وفور ديده مي ش��ود، گفت: 
مي طلب��د وزارت آموزش و پرورش ب��ا به كارگيري 
مش��اوران متبحر و آگاه به علم روانپزش��كي ورودي 

جدي به اين موضوع داشته باشد. 
نماينده مياندوآب، ش��اهين دژ و تكاب در مجلس 
دهم با بي��ان اينكه بيكاري، فق��ر اقتصادي و اعتياد 
موتور محرك بيماري هاي روحي و رواني است، افزود: 
اين مش��كالت در نهايت ب��ه اختالالت رواني منتهي 
مي شود كه اگر افراد درگير به موقع تحت درمان قرار 

نگيرند، شدت و عمق بيماري آنها افزايش مي يابد. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اسالمي، ادامه داد: آمارهاي ارائه شده از افراد درگير 
اختالالت رواني جاي نگراني دارد و در واقع ش��دت و 
عمق موضوع به اندازه يي اس��ت كه مسووالن برنامه 
كوتاه و ميان مدت براي پيش گيري از بروز اختالالت 

رواني و مديريت آنها تدوين كنند. 

اخبار

پس از گذشت 80سال از عمر موزه ملي ايران رخ مي دهد

نمايش آثار تاريخي ارمنستان در ايران

رييس سازمان محيط زيست كشور:  

ايران به ورشكستگي آبي رسيده است
رييس سازمان محيط زيست كشور گفت: بدون شك 
از س��ه دهه قبل بسياري مي دانس��تند كه سياست هاي 
آبي كش��ور نادرست است ولي اعتراضي نكردند و سكوت 
پيش��ه كردند. س��كوت صاحب نظران در خصوص اعمال 
سياست هاي نادرست آبي باعث شده است امروز كشور به 

ورشكستگي در بخش آب برسد. 
عيس��ي كالنت��ري در هماي��ش بررس��ي س��اختار 
تش��كيالتي مديريت منابع طبيعي و محيط زيست ايران 
گفت: »بس��ياري از صاحب نظران به عل��ت اينكه اعمال 
سياست هاي نادرست آبي باعث افزايش درآمدشان مي شد 
نه تنها جلو اجراي آنها را نگرفتند بلكه خودشان پيش قدم 
اجراي آنها ش��دند.« به گفته كالنتري، ساالنه 88ميليارد 
مترمكعب در كشور آب توليد مي شود ولي مصرف ساالنه 

آن ۹۷ ميليارد مترمكعب است. 

 استحصال ۱۱0درصدي از منابع آبي تجديدپذير
او با اشاره با وضعيت استحصال منابع آبي كشور گفت: 
امروز وضعيت استحصال از منابع آبي تجديد پذير كشور به 

۱۱۰درصد رس��يده و اين وضعيت اسفبار است. به گفته 
معاون رييس جمه��ور انجمن هاي كش��ور طي دهه هاي 
گذش��ته با نيت خي��ر راه تخريب منابع طبيعي و محيط 
زيست را پيش گرفته اند. او ادامه داد: طي دهه هاي گذشته 
با هدف افزايش محصول، خودكفايي، كاهش وابستگي به 
خارج و واردات، ضربات محكمي به محيط زيست و منابع 
طبيعي كشور وارد ش��ده است. متاسفانه مسووالن بهاي 
خودكفايي به دس��ت آمده در بخش كشاورزي را درست 
محاس��به نكردند وگرنه امروز وضعي��ت منابع طبيعي و 
محيط زيس��ت كشور اين قدر غم انگيز نبود. بهاي بخشي 
از اين خودكفايي اين بوده كه ايران امروز جزو كشورهاي 
اول جهان در زمينه فرسايش خاك، استحصال منابع آبي، 

گسترش بيابان و... است. 

 يوزپلنگ ايراني محكوم به نابودي است
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت با اش��اره به 
وضعيت يوزپلنگ ايراني گفت: بايد بپذيريم يوزپلنگ ايراني 
نيز مثل بس��ياري از گونه هاي ايراني از بين رفته محكوم 

به نابودي است. تعداد يوزپلنگ هاي ايران از ۱۱۲قالده به 
۴۷قالده رسيده است چون اين حيوانات گرسنه هستند و 
پوشش گياهي مناسبي وجود ندارد تا امكان رشد حيواناتي 
كه يوزپلنگ هاي موجود از آنها تغذيه مي كنند، فراهم شود. 

 فاتحه تاالب هاي كشور خوانده شده است
وي همچنين به وضعيت تاالب هاي كشور اشاره كرد 
و گفت: امروز يك تاالب و درياچه زنده در كش��ور نداريم 
و از اين متعجب هستيم كه چرا حجم ريزگردهاي كشور 

افزايش يافته است. 
معاون رييس جمهور با گاليه از اقدامات نادرست مردم 
و مس��ووالن درزمينه محيط زيس��ت اظهاركرد: طي اين 
سال ها اگر هر دشمني در اين سرزمين حاكم مي شد اين 

رفتار را با منابع طبيعي و محيط زيست انجام نمي داد. 
وي در ادامه گفت: ما خودخواه ترين نسلي هستيم كه 
در طول هفت هزار س��ال پيش در اين سرزمين زيسته 
اس��ت چون هر باليي بر س��ر حوزه محيط زيست آمده 
طي چهار دهه گذش��ته بوده اس��ت. پيش از اين مدت، 

بس��ياري از شاخص هاي محيط زيستي كشور مثل آب 
در جايگاه مناسبي قرار داشت. رييس سازمان حفاظت 
محيط زيست افزود: امروز ديگر زمان آن نيست كه علت 
مشكالت و كم كاري هاي صورت گرفته را گردن ديگران 
بيندازيم بلكه بايد تالش كني��م وضعيت موجود را اگر 
بهتر نمي كنيم الاقل بدتر نكنيم. كالنتري در پايان گفت: 

بدون ش��ك اين رسم كش��ورداري نيست و آيندگان ما 
را قضاوت مي كنند چون منابع طبيعي و محيط زيست 
ارث پدرما نيس��ت و بايد به آيندگان منتقل شود. نبايد 
فكر كنيم چون تكنول��وژي داريم بايد به هر طريق كه 
مي توانيم ش��يره منابع طبيعي و محيط زيست را بدون 

توجه به نياز آيندگان بكشيم. 

اقتصاد اجتماعي |ريحانه جاويدي|
در حالي كه برگزاري نمايشگاه از آثار تاريخي ساير 
كشورها، در ش��رح وظايف موزه ها ذكر شده است اما 
موزه ملي ايران در 8۰ سال عمر خود تنها چهار دوره 
ميزبان آثار تاريخي كش��ورهاي مختلف بوده اس��ت. 
آخرين نمونه برگزاري چنين نمايشگاه هايي، نمايش 
آثار تاريخي جمهوري ارمنس��تان در موزه ملي ايران 
است كه از ۲۵ مهر تا ۲۷ دي به مدت سه ماه در اين 
موزه برگزار مي ش��ود. قرار است بعد از اين نمايشگاه، 
ايران، ميزبان آثاري از كره جنوبي و موزه لوور پاريس 

هم باشد. 
اگرچه ارس��ال و نمايش آثار تاريخ��ي از ايران به 
كش��ورهاي مختلف، در س��ال هاي اخير بارها و بارها 
تكرار شد،  اما تاكنون كمتر كش��ور خارجي در ايران 
آث��ار تاريخي خود را نمايش داده اس��ت. اين موضوع 
همواره مورد انتقاد رسانه ها و فعاالن ميراث فرهنگي 
بود. انتقادات در اين زمينه فروردين ماه امسال به اوج 
خود رسيد زماني كه قرار شد ۴۴۶ اثر از هزاره هفتم 
پي��ش از ميالد تا اوايل دوره هخامنش��ي، به مدت ۴ 
ماه در نمايشگاهي با عنوان »ايران؛ فرهنگ كهن بين 
آب و بيابان« در ش��هر بن آلمان به نمايش گذاش��ته 
شود. نگراني از تامين امنيت اين آثار و حتي بازگردانده 
شدنش��ان به ايران موضوعي ب��ود كه تا مدت ها افكار 

عمومي را درگير خود كرده بود. 
جبرئي��ل نوكن��ده،  رييس م��وزه ملي اي��ران در 
نشست خبري نمايش��گاه »ايران و ارمنستان، خاطره 
يك س��رزمين« با اش��اره ب��ه اعتراض هاي رس��انه ها 
و كارشناس��ان در سال هاي گذش��ته كه اين بحث را 
مطرح مي كردند ك��ه فقط ايران آث��ار تاريخي اش را 
به كش��ورهاي ديگر مي فرستد و هيچ نمايشگاهي از 
كش��ورهاي ديگر در ايران برگزار نمي ش��ود، گفت: با 
پيگيري هايي كه انجام داده ايم در حال مذاكره با برخي 
موزه هاي بزرگ دنيا هستيم تا در سال هاي آينده اين 

نمايشگاه ها را در ايران برگزار كنيم. 
او برگزاري نمايش��گاه از آث��ار تاريخي جمهوري 
ارمنس��تان در ايران كه ۲۵ مهرماه افتتاح مي شود را 
گامي مثبت در راستاي تحقق وظايف موزه ها دانست 
و افزود: »موزه هاي ملي در همه جاي دنيا وظيفه دارند 
با يكديگر گفت وگو كنند، در اين نمايشگاه نيز هر كس 

از ويترين هاي آثار نمايشگاه اورارتو بازديد كند بي شك 
با فرهنگ ارمنستان به درستي آشنا مي شود. در اين 
نمايشگاه ۱۰۳ اثر تاريخي از كشور ارمنستان از هزاره 
چهارم تا دوره اوراتو در كنار ۲۰۰ شي نفيس از ايران 

به نمايش گذاشته مي شود.«
نوكنده با اش��اره به اينكه آثار اين نمايش��گاه در 
تم��ام س��اعات كاري موزه ملي ايران م��ورد بازديد 
قرار خواهد گرفت، تصريح كرد: »در كنار نمايشگاه 
نشس��ت هاي تخصصي مرتبط با موضوع نمايشگاه 
نيز تعريف كرده ايم. همچنين يك شب فرهنگي با 
كمك سفير كشور ارمنس��تان برگزار مي شود. فكر 
مي كنيم موزه ملي در طول تاريخ 8۰ ساله ۴ اثر را 
تاكنون ميزبان بوده و اين نمايشگاه كه داراي ۱۰۳ 
ش��ي تاريخي اس��ت، فرصتي براي موزه ملي ايران 

محسوب مي شود.« 

 آثار موزه لوور به ايران مي آيد
آن طور كه مدير موزه ملي ايران مي گويد؛ قرار است 
نمايش��گاهي از آثار تاريخي كشور كره جنوبي در ۱۳ 
آبان و آثاري از موزه لوور در ۱۵ اسفند در ايران برگزار 
شود تا به اين ترتيب قفل حضور آثار تاريخي كشورهاي 
خارجي در ايران س��رانجام باز ش��ود. جبرئيل نوكنده 
درباره روند برگزاري اين نمايشگاه ها مي گويد: »برگزاري 
نمايشگاه هاي خارجي در موزه ملي ادامه خواهد داشت 
و ما در حال مذاكره براي برنامه هاي سال هاي آينده نيز 
هستيم، چرا كه برگزاري نمايشگاه ها از وظايف موزه ها 
به شمار مي رود و هيچ گفت وگويي بهتر از گفت وگوي 
موزه نيس��ت و نياز به تحليل و تفسير ندارد. هركس از 
آث��ار مربوط به فرهنگ اوراتور در موزه ملي ديدن كند 
بي ش��ك فرهنگ اوراتور را فرهنگ برتر و مبدا معرفي 
خواهد كرد كه كمتر از هخامنش��ي نيست. « نوكنده 

درخصوص فروش بليت هاي نمايشگاه ايران و ارمنستان 
بيان كرد: »ما بليت فروشي نخواهيم داشت، چرا كه قرار 
نيست كس��ب درآمد كنيم، بلكه هدف ما از اين اقدام 
فرهنگي معرفي دو كش��ور براي رس��يدن به شناخت 
بيشتر است و به همين دليل نيز عالقه مندان مي توانند 

به صورت رايگان از موزه بازديد كنند. «
وي ادامه داد: »نمايش��گاه ايران و ارمنس��تان از ۴ 
گالري برخوردار است كه در گالري اول مفرق فرهنگ 
كورادس از ۳۳۰۰ تا اوايل عصر آهن به نمايش درآيد. 
اين گالري ۳۷ قلم ش��ي تاريخي دارد كه سه اثر آن از 
ايران است. »جام سيمينكاراشام« نيز در همين گالري 
ب��ه نمايش درمي آي��د. گالري دوم به فرهن��گ اوراتور 
اختص��اص دارد و در همين خص��وص آثار به نمايش 
درمي آيد. فلزكاري هايي در گالري وجود دارد كه شبيه 
به تخت جمشيد اس��ت، اگرچه آنها ۲۰۰ سال قبل از 

تخت جمشيد ساخته شده است. در گالري سوم آثاري 
از اوراتور به نمايش درمي آيد و از ايران نيز در اين ميان 
آثاري از بس��طام و غيره وجود دارد. همچنين در سالن 
شوروم با ظرفيت ۵۰ نفر اطالعات و كليپي درخصوص 
نمايش��گاه به بازديدكنندگان عرضه مي شود. «نوكنده 
درباره بيمه اشيايي كه براي نمايش در نمايشگاه ايران 
و ارمنس��تان به ايران آمده، گفت: »بيمه اين اش��يا را 
ارمنستان برعهده گرفته و طبيعي است كه دولت ايران 

بحث مصونيت قضايي را تضمين كرده است. «

 تفاهم موضوعي الزمه حضور آثار تاريخي 
آلمان در ايران

اگرچه پاي آثار تاريخي ارمنستان به ايران باز شد 
و م��وزه ملي ايران ميزبان نمايش ۱۰۳ اثر تاريخي از 
اين كشور شده است،  اما هنوز خبري از نمايش آثاري 
از كشور آلمان كه انتظار مي رفت بعد از نمايش ۴۴۶ 
ش��ي تاريخي ايران كه در فرودين ۹۶، در اين كشور 
برگزار شد، نيس��ت. محمدرضا كارگر، مدير اداره كل 
موزه هاي س��ازمان ميراث فرهنگي،  صنايع دس��تي 
و گردش��گري نماي��ش آثار تاريخي كش��ور آلمان را 
نيازمند رسيدن به يك تفاهم موضوعي براي برگزاري 
نمايش��گاه مي داند. او در بخش��ي از نشس��ت خبري 
نمايشگاه »ايران و ارمنستان، خاطره يك سرزمين«، 
بيان كرد: » الزمه برگزاري نمايشگاه در كشور برپايي 
نمايشگاه در كشوري ديگر نيست. اگرچه الزم است 
هميش��ه زمينه هايي فراهم ش��ود تا اين اتفاق روي 
دهد. در نمايش��گاهي كه در كش��ور آلمان داشتيم، 
تصميم گيري ها بر اين شد كه در صورت فراهم شدن 
شرايط آثار تاريخي آلمان به ايران  آيد، وزير فرهنگ 
آلمان قول داده اس��ت كه اگر ما به يك تم موضوعي 
برس��يم و شرايط برگزاري نمايشگاه در ايران مناسب 
باشد، نمايش��گاهي از آثار تاريخي آلمان در ايران به 
نماي��ش درخواهند آم��د. « او همچنين درباره بيمه 
آثار تاريخي ايران كه براي ش��ركت در نمايش��گاهي 
س��ه ماهه به آلمان فرستاده شدند، توضيح داد: براي 
برگزاري نمايشگاه آلمان شركت هاي بيمه ايراني اصال 
تالش��ي نكردند تا آثار موزه يي ايران را بيمه كنند. با 
اين وجود براس��اس ش��رايط پيش آمده، تعهد بيمه 

ايران بر عهده  بيمه مركزي بود. 

عضو كميس��يون بهداشت و درمان مجلس گفت: مجازات ها 
در مب��ارزه با داروهاي تقلبي و قاچاق بازدارنده و كافي نيس��ت 
و سيس��تم قضايي بايد در ميزان جرايم تجديدنظر كند. بش��ير 
خالق��ي گفت:  » ف��روش و عرضه دارو بدون نس��خه و از طريق 
فضاي مجازي و اينترنتي غيرقانوني است، گفت: متاسفانه خريد 
و فروش داروهاي قاچاق اينترنتي ش��ده اس��ت و در واقع اغلب 
اين داروها قاچاق و بي كيفيت بوده و س��المت مردم را به خطر 

مي اندازند. 
نماينده مردم خلخال و كوثر در مجلس ش��وراي اسالمي، با 
يادآوري اينكه فروش اينترنتي دارو آسيب جدي را متوجه بخش 
درمان و سالمت مردم مي كند، تصريح كرد: بطور قطع داروهاي 
با كيفيت در اينترنت عرضه نمي شود بلكه افراد دالل و سودجو با 
سوءاستفاده از افزايش ضريب نفوذ اينترنت ميان مردم در فضاي 
مجازي اقدام به تبليغ داروهاي قاچاق و بي كيفيت با برچس��ب 

تقلبي مي كنند. 
وي ضعف نظارت دستگاه هاي مسوول را در عرضه اينترنتي 
داروه��اي قاچاق و تقلبي موثر دانس��ت و گف��ت: در اين رابطه 
مي طلبد نظارت مناسبي از سوي وزارت بهداشت، دستگاه قضا، 
سازمان غذا و دارو، وزارت ارتباطات و پليس فتا بر عرصه و خريد و 
فروش اينترنتي دارو صورت گيرد و متخلفان شناسايي و برخورد 
قاطع با آنها در دستور كار قرار گيرد.  اين نماينده مجلس دهم 
با هشدار نس��بت به اينكه خريد اينترنتي اقالم دارويي سالمت 
افراد را تهديد مي كند، تصريح كرد: بايد معضل فروش اينترنتي 
داروه��اي قاچاق، غيرمجاز و تقلبي مديريت ش��ود و همچنين 

فرهنگ سازي مناسبي از سوي رسانه ها براي جلوگيري از خريد 
اين داروها انجام شود تا مردم داروي مورد نياز را از طريق مراكز 
مجاز يعني داروخانه ها تهيه كنند. نماينده مردم خلخال و كوثر 
در مجلس دهم، با انتقاد از اينكه مجازات ها در مبارزه با داروهاي 
تقلبي و قاچاق بازدارنده و كافي نيست، تصريح كرد: مسيرهاي 
ورود داروهاي قاچاق به كش��ور بايد شناس��ايي و مسدود شود و 
همچنين سيستم قضايي كشور بايد در ميزان جرايم تجديدنظر 
كند و به گونه يي جرايم تعيين شود كه بازدارندگي الزم را داشته 
باشند. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، 
ادام��ه داد: اگر براي برخورد با متخلفان ح��وزه دارو خأل قانوني 
وجود دارد بهتر اس��ت مس��ووالن مذكور اليحه يي تدوين و به 

مجلس ارسال كنند تا تخلفات حوزه دارويي كاهش يابد. 

مجازات ها براي مبارزه با قاچاق دارو كافي نيست
رييس مرك��ز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت، 
ميزان ابتال به سل در ايران را ۱۶ مورد در ميان هر ۱۰۰ هزار نفر 
اعالم و تاكيد كرد: زندان ها مهم ترين كانون هاي سل هستند اما 
با وجود اين ايران جزو سردمداران كشورهايي است كه مي تواند 

به حذف سل تا سال ۲۰۳۰ دست يابد. 
محمدمهدي گويا در مراس��م بزرگداش��ت روز ملي مبارزه با 
سل،  گفت: »سال ۹۵، ۹ هزار و ۷۷ مورد سل در كشور شناسايي 
شد كه از اين رقم ۴ هزار و ۵۵۵ مورد سل اسمير مثبت، ۱۶۷۲ 
مورد سل اسمير منفي و ۲۵۴۷ مورد سل خارج ريوي بوده است. 
پراكندگي بروز سل در ايران توزيع يكساني ندارد. طبيعي است 
كه اين آمار در استان هاي فقيرتر بيشتر است. به همين دليل بايد 

برنامه ريزي كنيم و بيماريابي خود را افزايش دهيم.«
رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت با 
تاكيد بر اينكه جمعيت غيرايراني در كشور ما از نظر ابتال به سل 
نياز به توجه خاص تري دارند، افزود: در سال ۹۵، ۳۵۴ مورد ابتال 
به س��ل در زندان هاي كشور شناس��ايي شد. اين موضوع بخش 
مهمي از برنامه سل كشوري است كه سال ها براي آن برنامه ريزي 
شده اس��ت؛ چراكه زندان ها مهم ترين كانون هاي سل هستند و 
ممكن است چندين برابر جمعيت عادي موارد سل داشته باشند. 
۲۲۴ نفر از موارد شناسايي شده در زندان ها سل واگير داشتند. 
اگر يك نفر از آنها تشخيص داده نمي شد، مي توانست ۲۰ تا ۳۰ 

نفر ديگر را نيز مبتال كند. 
گويا با بيان اينكه در ايران ۷۴ درصد از بيماران مبتال به سل 
را از نظر ابتال به HIV شناسايي كرده ايم، ادامه داد: در سال ۹۱ 

اين رقم ۱۴.۷درصد بوده اس��ت. در حال حاضر ميزان موفقيت 
درمان در موارد جديد ابتال به س��ل به 8۶.۹درصد رسيده است. 
همچنين در مواردي كه بيماري مجدد در آنها عود مي كند اين 
رقم ۷۴.۵ و در موارد مقاوم به درمان ۵۶ درصد اعالم شده است. 
رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداش��ت با 
اشاره به تعهد ايران براي كاهش ۹۵درصدي ميزان مرگ ناشي 
از س��ل تا س��ال ۲۰۳۵، افزود: ما متعهد ش��ده ايم كس��ي بابت 
ابتال به س��ل در خانواده اش دچار هزينه كمرش��كن نشود. براي 
دسترس��ي به اين هدف به استفاده بهينه از ابزارهاي تشخيصي 
جدي��د، دسترس��ي همگاني و راي��گان غربالگري س��ل فعال و 
نهفته در گروه هاي پرخطر و حاشيه نش��ين، حمايت اجتماعي و 

پژوهش هاي كاربردي نياز داريم. 

معاون توانبخش��ي س��ازمان بهزيستي با اش��اره به اينكه 8۰ 
درصد نابينايان در كش��ور بيكار هستند، گفت: در طرحي، براي 
خانواره��اي ۵ معل��ول به باال خدمات حمايت��ي ويژه يي در نظر 

گرفته شده است. 
حسين نحوي نژاد گفت: »در حال حاضر نابينايان با مشكالت 
زي��ادي براي عبور و مرور مواجه هس��تند و آن نيز به اين دليل 
اس��ت كه اماكن و ادارات براي اس��تفاده اين افراد مناسب سازي 
نش��ده اند و همچني��ن از نظر تجهيزات نيز با مش��كالتي مواجه 
هس��تند.« وي با اش��اره به اينكه ۳۰ ميليون نفر نابيناي مطلق 
در دنيا وجود دارد، گفت: بيماري هايي مانند عفونت چش��مي و 
آب سياه به همراه مشكالت ژنتيكي باعث ايجاد نابينايي مي شود 

كه برخي از اين بيماري ها در كشور با توجه به امكانات پزشكي 
ما برطرف ش��ده و در غربالگري چش��م تاكنون س��ه ميليون و 
۲۰۰هزار كودك س��ه تا پنج ساله مورد معاينه قرار گرفته اند كه 
از اين ميان ۱۶ هزار نفر آنها مشكوك به بيماري آمبيوپي بودند. 
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي با تاكيد بر اينكه ۱۵۰ هزار 
فرد كم بينا و نابينا در كش��ور زندگ��ي مي كنند، اظهار كرد: ۳۰ 
هزار نفر آنها نابيناي شديد هستند كه ۶۵ درصد آنها مرد و ۳۵ 

درصد نيز زن هستند. 
ب��ه گفته وي، در قواني��ن راهنمايي و رانندگي تاكيد ش��ده 
چنانچ��ه فرد نابين��ا عصاي خود را ب��ه حالت افق��ي نگه دارد، 
رانندگان موظف به نگهداري خودرو خود هس��تند و در صورت 

تصادف، از فرد نابينا حمايت مي شود. معاون توانبخشي سازمان 
بهزيس��تي به مش��كالت بيكاري و مس��تمري ناچيز مددجويان 
اش��اره كرد و گفت: بيكاري در ميان نابينايان بيش از س��ايرين 
به چش��م مي خورد، به طوري كه 8۰درصد نابينايان كشور بيكار 
هس��تند و به همين دليل يكي از اقدامات سازمان بهزيستي اين 
ب��وده كه در اصالحيه قان��ون جامع حماي��ت از معلوالن، مورد 

اصالح و تاكيد قرار گرفته است. 
وي گف��ت: قان��ون حماي��ت از معلوالن كه در س��ال 8۳ به 
تصويب رسيد، كارآيي الزم را در اجرا نداشت، به همين دليل با 
استفاده از نظرات كارشناسان و متخصصان ذي ربط، بندهايي از 
آن م��ورد اصالح قرار گرفت كه يكي از آنها مناسب س��ازي براي 

استفاده معلوالن است كه البته منتظر تصويب نهايي اين قانون 
در مجلس هس��تيم. نحوي نژاد با اش��اره به اينكه در حال حاضر 
۳۰درصد اماكن و معابر مناسب س��ازي ش��ده اند، گفت: سازمان 
بهزيس��تي در جهت تحقق كامل حقوق معل��والن اقدام خواهد 
كرد؛ به طوري كه بتوانيم اين ۳۰درصد را به ۱۰۰درصد برسانيم 
و در اين ش��رايط معل��والن به خصوص نابينايان ش��رايط خوبي 
خواهند داشت. معاون توانبخشي سازمان بهزيستي ادامه داد: از 
سوي ديگر مشكلي كه براي استخدام افراد نابينا وجود دارد، اين 
اس��ت كه مصاحبه هاي س��ختي براي آنها درنظر گرفته مي شود 
تا امكان اس��تخدام آنها نباشد؛ بنابراين بسياري از نابيناياني كه 

داراي تحصيالت باال نيز هستند، در حال حاضر شغلي ندارند. 

معضل شيوع »سل« در زندان ها

80 درصد نابينايان بيكار هستند
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»تعادل«ازنشستعلنيپارلمانشهريپايتختگزارشميدهد

اعتراض به تامين امنيت مجلس با ديواركشي
گروهراهوشهرسازي

 جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران موضوعات 
مختلف��ي مطرح ش��د و اعضا تذكرات��ي در خصوص 
مس��ائل تهران مطرح كردند. اعتراض به ديواركش��ي 
دور ساختمان مجلس، انتقاد از تعليق موقت فعاليت 
نماينده زرتشتي شوراي ش��هر يزد، گراميداشت روز 
نابينايان و الزام به افزايش تسهيالت نابينايان در سطح 
شهر و نيز الزام ش��هرداري به تدوين برنامه عملياتي 
ايمن سازي س��اختمان هاي بلند از جمله مواردي بود 
كه در صحن شورا مطرح شد. همچنين جزئيات طرح 
نح��وه واگذاري امالك در ش��هرداري تهران كه هفته 
پيش به تصويب رسيده بود، مورد بررسي قرار گرفت و 

در نهايت همه مواد آن تصويب شد. 
به گزارش »تعادل« طي روزهاي گذشته ساختمان 
تاريخ��ي مجل��س در مج��اورت مي��دان بهارس��تان 
ديواركشي شده است. كارگران در حال ساخت ديواري 
در ميدان بهارس��تان هس��تند، ديواري كه ساختمان 
تاريخي مجلس ايران را از نظرها پنهان مي كند. جايي 
كه اش��اره مجسمه آيت اهلل مدرس به نماد تالش هاي 
مردم براي مردم س��االري مي رس��د، حاال ديواري در 
حال باال رفتن است تا اين بناي تاريخي را پنهان كند. 
اين اتف��اق در حالي رخ مي دهد كه مجموعه تاريخي 
مجلس و ميدان بهارس��تان در فهرست آثار ملي ثبت 
هستند و براساس ضوابط طرح هايي كه حريم و منظر 
اي��ن دو اثر ثبتي را تغيي��ر مي دهد بايد مجوز ميراث 
فرهنگي را داشته باشند. ديواركشي اين بناي تاريخي 
منظر ميدان بهارستان را كه از دوره قاجار به اين شكل 

بوده را تغيير مي دهد. 
در جلسه روز گذشته، دو عضو شوراي شهر نسبت 
به ديواركشي در برابر ساختمان ملي مجلس واكنش 
داده و به آن اعتراض كردند. ابتدا حس��ن خليل آبادي 
رييس كميته ميراث فرهنگي ش��وراي شهر تهران از 
ديواركش��ي مقابل مجلس گاليه كرد و با بيان اينكه 
اين روزها شاهد ديواركشي در اطراف مجلس هستيم، 
گف��ت: حتي قرار اس��ت جلو نم��اي مجلس ملي نيز 
ديواركشي شود كه اين مغاير هويت ميراثي، ملي و... 
است. وي با بيان اينكه شهردار تهران بايد دستور توقف 
اين ديواركشي را بدهد، گفت: مجلس اصلي ترين نماد 
ميدان بهارستان اس��ت و بايد ديواركشي متوقف و از 
روش ه��اي به روزتري براي برق��راري امنيت مجلس 

استفاده كرد. 
محم��د س��االري رييس كميس��يون معم��اري و 
شهرسازي شوراي شهر نيز از ديواركشي مقابل مجلس 
انتق��اد ك��رد و گفت: اينكه يكي از معابر ضلع ش��رقي 
مجلس كه عرصه آن متعلق به شهر و شهرداري است، 
بدون مجوز شهرداري و پرداخت بهاي آن مسدود و به 

نوعي تصرف شده مغاير قانون است. 
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران اعالم كرد: با توجه 
به اينكه اخي��را و در فرآيند تغيير و تحوالت مديريت 
ش��هري جديد، ش��وراي عالي ترافيك مصوبه يي را در 
خصوص نحوه تردد وسايل نقليه عمومي از معبر شرقي 
مجل��س را ابالغ كرده، با مس��دود و تصرف كردن اين 
معبر مصوبه شوراي عالي ترافيك زير پا گذاشته شده 
اس��ت. ساالري از ش��هردار تهران درخواست كرد تا در 
اين خصوص صدور دستورات الزم را صادر كند و اعالم 
كرد كه با كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا از محل 
بازديد و جلس��اتي را براي تعيين تكليف اين مس��اله 

خواهند داشت. 
بر اس��اس اين گزارش، طرح هاي توسعه يي مجلس 
شوراي اسالمي پيش از اين نيز به منظر و حريم بناها 
و بافت تاريخي بهارستان آسيب رسانده و دستگاه هاي 
مختل��ف نيز تاكنون ب��ه اين موض��وع ورود نكرده اند. 
ساختمان تاريخي مجلس كه اكنون كاربري موزه دارد 
مربوط به دوره قاجار اس��ت و نخس��تين دوره مجلس 

شوراي ملي در آن برگزار شده است. 

حمايتشورايتهرانازهمكاريزديخود
به گزارش »تعادل« خبر تعليق موقت عضو زرتشتي 
ش��وراي ش��هر يزد خبري اس��ت كه در روزهاي اخير 
انتقادهاي بس��ياري را برانگيخته است. اعضاي شوراي 

ش��هر تهران نيز در س��يزدهمين جلس��ه خود به اين 
موضوع انتقاد كرده و از جمله محس��ن هاشمي رييس 
ش��وراي ش��هر اظهار اميدواري كرد ت��ا در اين فضاي 
وحدت آفرين ش��اهد حكم رفع تعليق عضو زرتش��تي 
شوراي شهر يزد باشيم. اما محمدجواد حق شناس عضو 
كميس��يون اجتماعي و فرهنگي شورا مفصل تر به اين 
موضوع پرداخت و با غيرقانوني خواندن تعليق فعاليت 
اين نماينده زرتش��تي شوراي ش��هر گفت: در روزهاي 
اخير ش��اهد آن بوديم كه عضويت آقاي سپنتا نيكنام 
عضو شوراي پنجم ش��هر يزد به صورت موقت تعليق 
ش��ده است. مجلس شوراي اسالمي بايد نظر مشخص 
خود را پيرامون اين نقض آشكار حقوق شهروندي بيان 

كند و جلو اين خالف آشكار را بگيرد. 
وي افزود: اين حكم توس��ط ديوان عدالت اداري و 
متكي بر راي ش��وراي محترم نگهبان مبني بر مخالف 
ش��رع بودن تبصره يك م��اده 26 قانون تش��كيالت، 
وظايف و انتخابات ش��وراهاي اسالمي كشور و انتخاب 
ش��هرداران اس��ت. در تبصره يك اين ماده كه شرايط 
انتخاب شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام ثبت نام 
را بر مي ش��مارد، آمده اس��ت ك��ه »اقليت هاي ديني 
شناخته ش��ده در قانون اساسي به جاي اسالم بايد به 

اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.«
وي ادامه داد: در اين رابطه چند نقطه ابهام و سوال 
مطرح اس��ت. اول اينكه قوانين كش��ور بر اساس روال 
مرسوم توسط مجلس تصويب و توسط شوراي محترم 
نگهبان تاييد مي شوند. طبيعي است كه قانون شوراها 
نيز اين روال را طي كرده اس��ت. حال اينكه با گذشت 
21سال از تصويب قانون مذكور، خالف شرع بودن يك 

تبصره از اين قانون به تازگي آشكار شده است. 
 وي تاكي��د كرد: دوم اينكه نش��ان دهنده اش��تباه 
ش��وراي محترم نگهبان در تاييد قانون مذكور در سال 
75 است. اعمال نظر كنوني شوراي محترم نگهبان در 

اين خصوص، ابدا مرسوم نبوده و خالف قانون جاري و 
ساري كنوني است و از حدود وظايف اين نهاد محترم 

خارج است. 
 اين عضو شوراي شهر تهران، ري و تجريش تاكيد 
ك��رد: اين امر اين ابه��ام را در اذهان ايجاد مي كند كه 
اين عدول از قوانين كشور مي تواند به ساير موضوعات 
نيز بس��ط و تسري پيدا كند. از اين رو موجب تخريب 
سرمايه اجتماعي ش��هروندان و كاهش اعتماد آنها به 

دستگاه هاي حاكميتي خواهد شد. 
حق ش��ناس افزود: مهم تر از همه صالحيت مرجع 
صدور حكم و اعتبار حكم اس��ت كه مخدوش اس��ت. 
به نظر مي رس��د مرجع محترم ص��دور حكم خارج از 
اختي��ارات و وظايف قانوني اش حكم داده اس��ت، كما 
اينكه ماده يك قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان 
عدال��ت تصريح به كنش و فرامي��ن دولتي ها دارد، اما 
ش��ورا خود مطابق اصل هفتم قانون اساس��ي از اركان 
محسوب مي شود و امور آن توسط ديوان عدالت اداري 
قابل ابطال نيس��ت و قانونگذار براي رسيدگي ها، خود 

تعيين مرجع كرده است. 
حق شناس افزود: مانند هيات حل اختالف شوراها و 
درمورد انتخابات شورا، هيات نظارت بر انتخابات شوراها 
در اين گونه موارد صاحب صالحيت هس��تند. به عالوه 
اينكه طبق اصول علم حقوق، احكام قضايي بايد نافذ و 
ضمانت اجرا داشته باشند. وقتي مطابق ماده 1۴ مكرر 
الحاقي قانون شوراها به صراحت بيان شده كه عضويت 
در شوراهاي ش��هر موضوع اين قانون افتخاري است و 
شغل محسوب نمي شود. بنابراين از آنجا كه صالحيت 
ديوان عدالت درمورد كاركنان دولت اس��ت و ضمانت 
احكامش ه��م انفص��ال از خدمات دولتي محس��وب 
مي شود، صالحيت ورود به اين مساله را نداشته است. 

وي ادامه داد: بنابراين آنچه مش��هود اس��ت، اين 
چالش محلي در شهر يزد اكنون ابعاد ملي پيدا كرده و 

در پاره يي از اظهارنظرات معاندان موجب سوءاستفاده 
ش��ده و وهن نظام را در پي مي آورد. بنابراين مقتضي 
اس��ت ديوان عدالت اداري، دستگاه قضايي و شوراي 
محت��رم نگهبان نس��بت به تبيين مس��اله و مراعات 
قانون خود را موظف دانس��ته يا در نخستين فرصت 
پاس��خگويي و اصالح كنش در اين خصوص، ابهامات 
ايجاد شده در اذهان عمومي را مرتفع كنند و مجلس 
شوراي اسالمي نيز نظر مشخص خود را پيرامون اين 

نقض آشكار حقوق شهروندي بيان و جلوي اين خالف 
آشكار را بگيرد. 

الزم به يادآوري اس��ت ماجراي ممانعت از فعاليت 
س��پنتا نيكنام اين بود كه شوراي نگهبان با وجود نامه 
آيت اهلل جنتي دبير ش��وراي نگهبان براي عدم حضور 
اقليت مذهبي در انتخابات ش��وراي شهر، صالحيت او 
را تاييد كرد. مردم ش��هر ي��زد نيز براي دومين بار به او 
راي داده و نيكنام راهي شوراي شهر شد. چند ماه بعد 
از انتخابات يعني در نيمه شهريور ماه و در پي شكايت 
يك��ي از رقباي انتخاباتي نيكنام كه موفق نش��ده بود 
راي مردم را جلب كند، شعبه ۴5 ديوان عدالت اداري 
حكمي مبني بر توقف و ممانعت از ادامه فعاليت عضو 
زرتش��ي شوراي شهر يزد صادر كرد. مخالفت با حضور 
يك عضو زرتشتي در شوراي شهر يزد به عنوان شهري 
كه مسلمانان و زرتشتيان بسياري را در خود جاي داده؛ 
در حالي است كه  اسفنديار اختياري نماينده زرتشتيان 
در مجلس ش��وراي اسالمي اس��ت و كسي با حضور و 

فعاليت او مخالف نيست. 

ليستواگذاريهايامالكشهرداري
محسن هاشمي نيز ديروز در نشست علني پارلمان 
شهري پايتخت با تصويب طرح الزام شهرداري تهران 
به س��اماندهي واگذاري امالك، اراضي و اموال منقول 
شهرداري به اش��خاص حقيقي و حقوقي اظهار كرد: 
براس��اس اين طرح ش��هرداري ۳ م��اه فرصت دارد تا 
ليست واگذاري هاي صورت گرفته در ادوار گذشته را 

به شورا ارسال كند. 
وي با اشاره به اينكه با تصويب اين طرح شهرداري 
ملزم خواهد شد كه ليست واگذاري هاي صورت گرفته 
در ادوار گذشته را بررسي و هر كدام از واگذاري هايي 
كه مغاير اين طرح باش��ند را به ش��ورا گزارش دهد، 
گفت: ش��ورا نيز آنها را بررس��ي و صحت و سقم آنها 
را مش��خص خواهد كرد. در اين ط��رح فقط موضوع 
مالكيت امالك بررسي خواهد شد و در آينده طرحي 
را در بح��ث بهره برداري از اين امالك در دس��تور كار 

شورا قرار خواهيم داد. 

لزومتخصيصاعتبارويژهبراينابينايان
همچنين در اين جلس��ه الهام فخاري عضو شوراي 
شهر تهران با گراميداشت روز عصاي سفيد و پاسداشت 
حض��ور نابيناي��ان در صحن علني ش��ورا، خواس��تار 
تخصيص اعتبار و منبع اعتباري ويژه منطبق با نيازهاي 

خاص نابينايان از سوي شهرداري شد. 
به گفته وي باتوج��ه به نيازهاي جامعه نابينايان و 
نيازهاي شهر اجراي اين اعتباربخشي بايد در شهرداري 

مورد توجه ويژه قرار گيرد. 

موانعتوسعهگردشگري
دردريايخزر

 معاون امور دريايي س��ازمان بن��ادر و دريانوردي با 
اش��اره به سياس��ت هاي توسعه گردش��گري دريايي در 
آب هاي شمال كشور اظهار كرد: در حال حاضر راه اندازي 
زيرساخت هاي گردش��گري دريايي در درياي خزر براي 
س��رمايه گذاران اقتصادي نيس��ت و به دنبال اقتصادي 
ش��دن اين فعاليت ها در درياي خزر هستيم. به گزارش 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، هادي حق شناس 
با بيان اينكه در حال حاضر كش��تي ميرزا كوچك خان 
تنها كشتي مسافري در درياي خزر است، گفت: هر چند 
كه كشتي هاي مسافري در درياي جنوب بين شهرهاي 
ساحلي و بين بنادر كشورهاي همسايه مانند كويت، قطر، 
بحرين و امارات فعال هستند اما در درياي شمال كشور 
هنوز فعاليت كشتي هاي مس��افربري اقتصادي نيست. 
معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: 
از آنجايي كه كش��تي ميرزا كوچك خان كشتي مناسب 
درياي شمال نبود، نتوانست در گردشگري دريايي موفق 
عمل كند و ادامه فعاليتش اقتصادي نبود. حق شناس با 
اشاره به مهم ترين عامل عدم موفقيت گردشگري دريايي 
در آب هاي خزر تاكيد كرد: زمان س��فر زميني از آستارا 
تا باكو در كش��ور آذربايجان چيزي حدود ۳ساعت است 
ح��ال اينكه اين زمان از س��فر دريايي از انزلي تا باكو به 
1۴ساعت مي رس��د كه قطعا در مقايس��ه با زمان سفر 
زميني نمي تواند براي گردشگران جذاب باشد. به گفته 
او سفر زميني به باكو بسيار كوتاه تر از سفر دريايي است 
و مش��كالتي چون دريازدگي ن��دارد و ترددهاي زميني 
تحت تاثير ش��رايط جوي قرار ندارد و ب��راي راه اندازي 
گردش��گري دريايي در آب هاي ش��مال كشور به دنبال 
اس��تفاده از ش��ناورهاي كاتاماران هس��تيم. معاون امور 
دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: البته خريد اين 
شناورها براي سرمايه گذاران گران است و بدون حمايت 

دولت نمي تواند، صرفه اقتصادي داشته باشد. 

مسكنمهر»پرديس«
امسالتمامنميشود

مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس با بيان 
اينكه مسكن مهرپرديس امسال تكميل نمي شود، گفت: 
اگر دستگاه هاي خدمات رسان در نصب انشعاب خدمات 
زيربنايي همكاري كنند، روند تكميل واحدها س��رعت 
مي گيرد. به گزارش صدا و س��يما، سعيد غفوري درباره 
روند افتت��اح واحدهاي باقيمانده مس��كن مهر پرديس 
افزود: در چند ماه اخير در فازهاي 11 و ۸، روند ساخت 
و س��ازها رشد خوبي داشته است. او ادامه داد: متاسفانه 
دس��تگاه هاي خدمات رس��ان روند كندي ب��راي نصب 
انشعاب و خدمات زيربنايي در پيش گرفتند و تا انشعاب 
آب، برق و... كامل نشود، نمي توانيم محوطه سازي را انجام 
دهيم. غفوري با بيان اينكه در بسياري از فازها پيشرفت 
فيزيكي قابل توجهي داريم، افزود: ۳5هزار واحد تا مرحله 
نازك كاري پيش رفته و عالوه بر اين 22هزار واحد ديگر 
نيز تكميل ش��ده و آماده تحويل است؛ در 22محله هم 
آماده سرمايه گذاري مشترك با بخش خصوصي هستيم. 

ايرانشهر

يكسومجمعيتكشوردچار»بدمسكني«است
مديركل اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي 
درباره تعداد واحدهاي مس��كوني در كل كشور گفت: 
در حالي كه 27 ميليون و 51۰ هزار واحد مس��كوني 
در كش��ور وجود دارد، 2۴ ميليون و 1۹6 هزار خانوار 
داري��م. به عبارت ديگر، ۳ ميلي��ون و ۳۰۰ هزار خانه 
بيش از تعداد خانوارها در كشور وجود دارد. از اين رو، 
بايد تقاضا را تقويت كنيم. علي چگني در گفت وگو با 
مهر، درباره نقش آمار در برنامه ريزي مس��كن اظهار 
كرد: برنامه ريزي و سياس��ت گذاري در بخش مسكن 
به دلي��ل اهميتي كه در بعد خان��وار و در بعد اقتصاد 
كالن دارد، از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. او افزود: 
بخش مس��كن از يك س��و، مهم تري��ن دارايي خانوار 
محسوب مي شود و از سوي ديگر، به لحاظ بعد اقتصاد 
كالن، يك��ي از اصلي ترين مقاصد س��رمايه گذاران و 
همچنين موتور محركه بخش گس��ترده يي از صنايع 
كشور به شمار مي رود، بنابراين پيچيدگي هاي اقتصاد 
مسكن نشان دهنده ضرورت توجه و ريشه يابي دقيق 

شاخص هاي آماري اين بخش است. 
به گفت��ه مديركل اقتص��اد مس��كن وزارت راه و 
شهرس��ازي بررس��ي و مرور مهم ترين ش��اخص هاي 
بخش مس��كن در چند س��ال اخير نش��ان مي دهد، 
وضعيت م��واردي همچ��ون تراكم خان��وار در واحد 
مس��كوني، توليد، كيفيت ساخت و س��از يا امكانات 
رفاهي، بهبود يافته است. به عنوان نمونه، تراكم خانوار 
در واحد مسكوني براساس تعداد واحدهاي مسكوني 
در تصرف خانوار، از 1.1۴خانوار در هر واحد مسكوني 
در س��ال 1۳75، به 1.۰6خانوار در هر واحد مسكوني 
در س��ال 1۳۹5 كاهش يافته اس��ت در حالي كه اين 
ش��اخص )تراكم خانوار در واحد مس��كوني( براساس 
كل خانه هاي موجود )اعم از واحدهاي مس��كوني در 
تصرف، خانه ه��اي خالي و خانه ه��اي دوم( به ۰.۸۴ 
نفر مي رس��د. چگني ادام��ه داد: باوجود اينكه برخي 

ش��اخص هاي مس��كن روند رو به رش��دي را نش��ان 
مي دهد، اما حدود يك سوم جمعيت شهرنشين كشور 
با پديده »بدمسكني« مواجه هستند و در سرپناه هاي 
نامناس��ب در بافت هاي فرس��وده و حاشيه شهرها و 
سكونتگاه هاي غيررسمي زندگي مي كنند همچنين 
بخشي از خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي 
و اقشار كم درآمد هم در مضيقه مسكن به سر مي برند. 
او، علت افزايش قيمت مس��كن را افزايش درآمدهاي 
نفت��ي در مقاطعي از دهه هاي اخير دانس��ت و اظهار 
كرد: اين مساله سبب شد تا دشواري دسترسي اقشار 
آسيب پذير و كم درآمد به مسكن تشديد شود؛ ضمن 
اينكه افزايش نيافتن درآمد خانوارها متناسب با تورم 
عمومي در س��ال هاي گذشته، س��بب كاهش قدرت 
خريد مس��كن خانوار شده اس��ت؛ به گونه يي كه طي 
سال هاي ۹۴ و ۹5، رشد درآمد واقعي خانوار به ميزان 
بسيار اندكي مثبت بود و حتي در سال هاي قبل از آن 

نيز، فاصله قابل توجهي از تورم داشته است. 
اين كارشناس ارشد حوزه مسكن، وضعيت موجود 
را مويد اين مس��اله دانست كه دستگاه سياست گذار 
بخش مس��كن بايد بازگردان��دن و تقويت توان خريد 
متقاضيان مصرفي مسكن را در رئوس برنامه هاي خود 
قرار دهد. او بيان كرد: افزايش قدرت خريد متقاضيان 
مس��كن از طري��ق اعطاي وام ه��اي بانك��ي، يكي از 
مهم ترين روش ها براي برون رفت از شرايط ركود است. 
ب��ه گفته چگني، اجراي اي��ن روش مزايايي چون 
تسهيل بازگش��ت رونق اوليه به بازار مسكن، هدايت 
بازار مس��كن به س��وي خريداران واقع��ي و مصرفي، 
جلوگي��ري از ايجاد و رش��د تقاضاي س��وداگرانه در 
بازار مس��كن داش��ته و همچنين از ايجاد شوك آني 
به اين بازار جلوگيري مي كند. گفتني است براساس 
آمار منتش��ر شده از سوي وزارت راه و شهرسازي، در 
حال حاضر 2 ميليون و 5۸7هزار خانه خالي در كشور 

داريم كه 2 ميليون و 1۰۰هزار واحد مسكوني شهري 
و ۴۸7 هزار واحد روس��تايي است.  عضو هيات مديره 
بانك مسكن با اش��اره به امكان اجراي تغيير شرايط 
تسهيالت خريد مس��كن گفت: ازجمله اين تغييرات 
تعري��ض دوره بازپرداخ��ت اقس��اط، كاه��ش زمان 
سپرده گذاري از 12 ماه به 1۰ ماه و همچنين كاهش 
نرخ س��ود است كه هنوز هيچ تصميمي درباره تغيير 
شرايط تسهيالت خريد مسكن نهايي نشده است. به 
گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، ابوالقاسم 
رحيمي اناركي افزود: تغيير ش��رايط وام مس��كن بايد 
بررسي ش��ود، به طور قطع اگر منابع و مصارف بانك 
مس��كن اجازه دهد، اين پيشنهاد به اجرا مي رسد، در 
غير اين صورت، كسري منابع بانك مسكن در صورت 

اجراي اين طرح بايد به نحوي تامين شود. 
ب��ه گفت��ه او، عض��و هيات مديره بانك مس��كن 
همچنين درباره آخرين تصميمات براي تامين منابع 
براي اجراي طرح مسكن اجتماعي اظهار كرد: درباره 
محل تامين مالي پروژه مسكن اجتماعي بررسي هاي 
گسترده يي انجام داده ايم و توافقات اوليه انجام شده و 

اين توافقات در حال نهايي شدن است. 
رحيمي اناركي با اش��اره به وضعيت بازار مس��كن 
اظهار كرد: در حال حاض��ر متقاضيان حاضر در بازار 
مس��كن از متقاضي��ان مصرفي هس��تند ك��ه قدرت 
خريدشان با استفاده از تسهيالت بانكي افزايش يافته 
و از اين طريق تقاضاي موثر خود را وارد بازار مس��كن 
كرده ان��د. عضو هيات مديره بانك مس��كن با تاكيد بر 
اينك��ه در حال حاضر عمده تقاضا در بازار به س��مت 
خانه هاي كم متراژ اس��ت، ادامه داد: انتظار مي رود در 
نيمه دوم امس��ال ش��اهد افزايش سرعت رشد حجم 
معامالت مصرفي مس��كن با واحدهاي كوچك باشيم 
اما ركود در بازار معامالت واحدهاي مسكوني لوكس 

كماكان ادامه دارد. 

علي اعطا س��خنگوي شوراي ش��هر تهران نيز در جمع خبرنگاران از طرحي 
دوفوريت��ي خب��ر داد كه براس��اس آن ش��هرداري تهران ملزم اس��ت اليحه يي 
درخصوص ارائه برنامه يي عملياتي ايمن سازي ساختمان هاي ناايمن، بلندمرتبه 
ش��هر تهران به شورا ارائه كند. س��خنگوي شوراي شهر تهران با اعالم اينكه بعد 
از حادثه پالسكو مشخص ش��د اطالعات فني بسياري از ساختمان هاي قديمي 
و بلندمرتبه در دس��ترس نيس��ت، تصريح كرد: شهرداري طي دو ماه گزارشي از 
بلندمرتبه هاي تهران ارائه خواهد كرد و در ادامه طي سه ماه برنامه عملياتي خود 
را براي ايمن سازي ساختمان هاي بلندمرتبه مسكوني و غيرمسكوني و رفع خطر 
احتمالي ارائه مي كند. اعطا، با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از عملكرد مالي و 
اجرايي موسسه همشهري طي سال هاي ۸۴ تا ۹6 گفت: اين طرح با قيد عادي 
به هيات رييس��ه ارائه شده است و ۸ عضو شورا آن را امضا كرده اند. اين طرح به 

داليل بررسي كارنامه اجرايي به موسسه همشهري كه طي دو سال مالي، زيان ده 
بوده و هر سال ميزان زيان آن بيشتر شده است. اعطا با اشاره به 7 محور تحقيق 
و تفحص از موسس��ه همشهري اظهار كرد: بررس��ي ميزان اثربخشي در جامعه 
هدف، بررسي داليل استخدام فوري در سال ۹5، بررسي چگونگي واسپاري آگهي 
موسسه همش��هري، توزيع و كيفيت توزيع، چاپخانه، بررسي تراز مالي و ميزان 

حقوق مديران عالي و مياني اين موسسه، هفت محور مورد بررسي خواهد بود. 
وي در پاسخ به پرسشي درخصوص تكليف روزنامه نگاران موسسه همشهري 
كه پس از تعطيلي نشريات بيكار خواهند شد، اظهار كرد: رويكرد مديريت جديد 
ش��هري تعديل نيرو نيس��ت و موضوع تحقيق و تفحص در رابطه با تعديل نيرو 
نخواهد بود. تنها قرار است وضعيت اين موسسه طي سال هاي بازه 12 ساله مورد 

ارزيابي قرار گيرد.

تدوين 2 طرح؛ تفحص از »همشهري«، ايمن سازي برج ها
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صنعت، معدن و جتارت14
بهره مندي بنگاه ها با حضور 

در جشنواره كسب و كار
ش�اتا    معاون ام��ور صنايع وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت بر لزوم بهره مندي بنگاه هاي صنعتي از جديدترين 
تكنولوژي ه��ا و ابزاره��اي توس��عه فن��اوري اطالعات و 
پياده س��ازي آنه��ا در پورتال خود براي توس��عه تعامالت 
الكتروني��ك تاكيد كرد. محس��ن صالحي نيا ضمن اعالم 
حمايت از دومين جش��نواره وب و كس��ب وكار و دعوت 
از تمامي صاحبان بنگاه هاي صنعتي كوچك، متوس��ط و 
بزرگ، حضور فعال و حداكثري بنگاه هاي صنعتي پيشرو 

را در جشنواره وب و كسب وكار خواستار شد. 
 او ب��ا بيان اينك��ه تالش در جهت كمك به رش��د و 
شكوفايي اقتصادي بنگاه هاي توليد داخل به ويژه از طريق 
توس��عه تعامالت الكترونيك الزم و ضروري است، افزود: 
بنگاه هاي صنعتي كشور بايد بر پايه چنين باوري با مغتنم 
ش��مردن فرصت فراهم ش��ده در راس��تاي تحقق اهداف 
مورد نظر گام بردارند. اين عضو ش��وراي سياست گذاري 
جشنواره تصريح كرد: از آنجا كه تاكنون بخش عمده يي از 
بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري كشور آن طور كه بايد 
از مزاياي كسب وكار در فضاي مجازي بهره مند نشده اند و 
اين امر سبب از دست دادن فرصت هاي نوظهور حاصل از 
ارتباطات در دنياي امروز شده است، انتظار مي رود، اكنون 
كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تدوين شاخص هاي 
پورتال هاي برتر كس��ب وكار به دنبال فرهنگ س��ازي و 
توس��عه نفوذ فناوري اطالعات در فرآيند هاي كسب وكار 
اقتصادي است، بنگاه هاي صنعتي نيز با حضور و مشاركت 
در اين جشنواره فرصت به وجود آمده را غنيمت شمرده 
و ضمن اطالع از آخرين تكنولوژي ها و ابزارهاي توس��عه 
فن��اوري اطالعات و پياده س��ازي آنها از مزاياي توس��عه 

تجارت و تعامالت الكترونيك بهره مند شوند. 

 ايران و اندونزي 
در شاهراه تجارت 

س�ازمان توس�عه تجارت ايران  در حاشيه نمايشگاه 
اكسپو تجاري اندونزي، سمينار شناخت بازارهاي منطقه 
خاورميانه ازجمله »ايران، عربستان و امارات« به ميزباني 
وزارت تج��ارت اندونزي و با حض��ور نايب رييس كميته 
اي��ران در اتاق بازرگاني اندون��زي و رايزن بازرگاني ايران 
در جاكارتا برگزار ش��د. انور كمري، رايزن بازرگاني ايران 
در اندونزي كه به نمايندگي از سفارت كشورمان در اين 
سمينار حضور داشت ضمن معرفي ويژگي ها و مزيت هاي 
كل��ي ايران در زمينه تجاري و اقتصادي، س��طح تجارت 
خارجي و ش��ركاي تج��اري ايران، مهم تري��ن كاالهاي 
صادرات��ي و وارداتي، مزيت هاي توليدي و صادراتي ايران 
در بخش ه��اي مختل��ف صنعتي و معدني، كش��اورزي، 
خدم��ات ازجمله خدمات فني و مهندس��ي مطالبي نيز 
درخص��وص معرفي بازار ايران و فرصت هاي همكاري دو 
كشور در حوزه هاي مختلف اقتصادي و تجاري ارائه كرد. 
كمري همچنين روند مبادالت تجاري دو كشور ايران 
و اندونزي طي چند س��ال گذشته تاكنون و نقاط قوت و 
ضعف آن، فرصت هاي موجود براي گسترش همكاري هاي 
دو كشور در حوزه هاي تجارت، خدمات فني و مهندسي 
و سرمايه گذاري مشترك را تشريح كرد. او ضمن اشاره به 
مشكل عدم شناخت كافي تجار دو طرف از ظرفيت هاي 
يكديگر به عنوان يكي از موانع مهم توس��عه همكاري ها 
از طرف اندونزيايي براي بازديد از نمايش��گاه هاي ايران، 
مشاركت در اين نمايشگاه ها همچنين مبادله هيات هاي 
تج��اري دعوت به  عمل آمد و نيز تس��هيالت اعطايي به 
بازديد كنندگان خارجي نمايشگاه ها به حضار معرفي كرد. 

اول دي ماه؛ ورود ممنوع 
خودروهاي غيراستاندارد 

 ايس�نا   ريي��س س��ازمان مل��ي اس��تاندارد گف��ت:
۸۵ مورد اس��تاندارد خ��ودرو كه از دي ماه س��ال آينده 
اجباري مي شود شامل توليد داخل و خودروهاي وارداتي 
اس��ت و به يقين از اين تاريخ به هيچ  وجه اجازه نخواهيم 
داد، خودرو غيراستاندارد داخلي و خارجي وارد بازار شود. 
ني��ره پيروزبخت اظهار كرد: در نيمه اول امس��ال بيش از 
۳۰۵۰ استاندارد در كشور تدوين كرده يا مورد تجديدنظر 
قرار داديم. وي افزود: س��االنه بيش از ۳۰۰۰ استاندارد در 
كشور تدوين مي كنيم كه امسال نيز پيش بيني مي شود 
ت��ا پايان س��ال در حوزه تدوين اس��تانداردهاي جديد به 
يك ركورد قابل قبول دس��ت پيدا كرده و بيش از ۴۰۰۰ 
استاندارد را تهيه و تدوين كنيم. پيروزبخت با بيان اينكه 
در استان ها تدوين اس��تانداردها به صورت شاخص مورد 
توجه و مد نظر بوده است، تصريح كرد: استان اردبيل يكي 
از اين استان هاست كه در تدوين استانداردهاي ملي براي 
آب هاي گرم و سرد و خدمات گردشگري ورود پيدا كرده 
است.  به گفته او، درحال حاضر به صراحت نمي توانيم در 
مورد خودروهاي غيراس��تاندارد در كشور اظهارنظر كنيم 
و باي��د منتظر ماند و ديد كه تا اول دي ماه س��ال آينده 
كدام شركت هاي خودروسازي استانداردهاي تدوين شده 
ما را رعايت مي كنند. وي گفت: اين اس��تانداردها شامل 
توليد داخل و خودروهاي وارداتي است و به يقين از تاريخ 
مقرر به هيچ  وجه اجازه نخواهيم داد، خودرو غيراستاندارد 

داخلي و خارجي وارد بازار شود. 

 صادرات لبنيات
ركورد شكست

ايسنا   معاون وزير جهاد كشاورزي از برآورد صادرات 
بيش از يك ميليون تني لبنيات تا پايان امسال خبر داد 
و گفت: صادرات اين محصوالت ركورد تاريخ كش��اورزي 
اي��ران را زده اس��ت. حس��ن ركن��ي اظهار ك��رد: توليد 
محصوالت پروتييني در شرايط كنوني در وضعيتي قرار 
دارد كه نياز بازار را تامين مي كند و به دنبال رونق دادن 
و تقوي��ت صادرات اس��ت تا ضمن ارزآوري بيش��تر بازار 
داخل��ي را بتوانيم از اي��ن طريق به نفع توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان تنظيم كنيم. وي با بيان اينكه پيش بيني 
و برآورد وزارت كش��اورزي براي صادرات ش��ير و لبنيات 
حدود يك ميليون تن س��ال جاري اس��ت، افزود: حدود 
۱۰۰هزار تن شير و انواع لبنيات در هر ماه به كشورهاي 
 مختل��ف صادر ش��ده كه ط��ي ۵ ماهه امس��ال بيش از

۵۰۰ هزار تن صادرات داش��تيم كه در تاريخ كش��اورزي 
ايران چنين اتفاقي سابقه نداشته كه البته در نيمه ابتدايي 
امسال اين رقم بيشتر شده است اما نتوانستيم آمار دقيق 
آن را از گمرك دريافت كنيم. او با اشاره به اينكه ساالنه 
۱۰درصد توليدات مرتبط با صنعت شير و لبنيات صادر 
مي ش��ود، ادامه داد: صادرات محصوالت ۲۰نوع فرآورده 
مختلف را ش��امل مي ش��ود و به كش��ورهاي مختلفي از 

همسايگان ايراني تا كشورهاي اروپايي صادر شده است.

برگزيدهها

متوليان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشريح كردند

جزييات اجراي طرح رجيستري
گروه صنعت  

»۲۸مه��ر ماه؛ اج��راي طرح رجيس��تري تلفن 
هم��راه ب��راي جلوگي��ري از قاچاق اي��ن محصول 
كليد مي خورد« بر اين اس��اس، صنوف عرضه تلفن 
هم��راه تنها چند روز ديگ��ر فرصت دارند تا خود را 
ب��راي اجراي اين ط��رح آماده كنن��د. البته اجراي 
اي��ن طرح، واكن��ش صنوف را به دنبال داش��ت به 
طوري كه هفته گذشته يك جلسه هماهنگي براي 
اجراي طرح رجيس��تري در محل اتاق اصناف ايران 
برگزار ش��د تا به بررس��ي زواياي مختلف اين طرح 
و نقط��ه نظرات خود در اين ب��اره بپردازند. صنوف 
عرضه كننده تلفن همراه اگرچه خواهان اجراي اين 
طرح بودند اما نسبت به برخي از موارد ابراز نگراني 
كردن��د؛ به طوري كه عمده تري��ن انتقاد واحدهاي 
صنف��ي عرضه تلفن همراه اين بود كه با اجراي اين 
طرح بخش��ي از تامين تلفن همراه بازار با مش��كل 
مواجه خواهد شد و به تبع آن افزايش ۳۰درصدي 
قيمت ه��ا را به دنبال دارد. آنها بر اين باورند كه در 
صورت اجراي اين طرح بايد كاالي ما تامين باش��د 
و انحصار در واردات نباشد. از اين رو متوليان وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت درباره جزيي��ات و نحوه 
اجراي طرح رجيستري تلفن همراه كه تا پايان مهر 

ماه كليد مي خورد، توضيحاتي ارائه كردند. 
مديركل دفتر صنايع ب��رق و الكترونيك وزارت 
صنعت معدن و تجارت در گفت گويي با »ش��اتا« با 
بيان اينكه تا پايان مهر ماه طرح رجستري موبايل با 
هدف باال بردن كيفيت گوشي هاي وارداتي در بازار 
با ميزان امواج الكترومغناطيس��ي استاندارد اعمال 
مي ش��ود درباره جزييات اين طرح توضيحاتي ارائه 
كرده اس��ت. علي ميرنژاد با توج��ه به متنوع بودن 
گوش��ي ها با برندهاي گوناگون در كش��ور قرار شد 

در ف��از اول اين طرح دو برند ب��ه همراه مدل هاي 
مختل��ف آن در طرح رجيس��تري ق��رار گيرد و در 
صورت مشخص ش��دن اين برندها آنها را به اطالع 

واردكنندگان خواهيم رساند. 
او درخصوص زمان مشخص شدن نام اين برندها 
گفت: زماني به ما اعالم نش��ده اس��ت اما مقرر شد 
ك��ه كميته راهبردي با رياس��ت وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالع��ات و همكاري وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت ب��ه رس��يدگي درخصوص اي��ن موضوع 

پرداخته و آن را مشخص كند. 
او در مورد چگونگي ثبت نام در س��امانه مربوطه 
اين طرح گفت: سامانه به گونه يي طراحي شده كه 
واردكننده گوش��ي ابتدا بايد نسبت به اخذ شناسه 
كاالي خود اقدام كرده س��پس با ورود به قس��مت 
تجارت س��امانه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و 
وارد كردن شناس��ه موبايل ب��ا توجه به برند، مدل، 
كشور سازنده، مشخصات فني آن و مشخصاتي كه 
در سامانه براي احراز مشخصات تعبيه شده نسبت 

به دريافت كد شناسه اقدام كند. 
مديركل دفتر صنايع ب��رق و الكترونيك وزارت 
صنع��ت معدن و تجارت ادامه داد: س��پس نماينده 
رس��مي پ��س از دريافت شناس��ه خود در س��امانه 
تج��ارت وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت و تاييد 
س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و امور اصناف، 

ثبت سفارش خود را انجام مي دهد. 
ميرنژاد با بيان اينكه ترخيص مرسوله در گمرك 
بايد براس��اس IME هايي كه هنگام ثبت سفارش 
اعالم كرده بودند باشد، اظهار كرد: اين شماره هاي 
شناس��ه IME ها بايد به س��امانه همتاي ما ارسال 
ش��وند و نقل و انتقال هاي انجام ش��ده در ارتباط با 
اين گوش��ي وارداتي در س��امانه بازرگاني يا سامانه 

تج��ارت داخل��ي ما قاب��ل رهگيري باش��د. كالمي 
همچنين با اش��اره به اينكه مصرف كننده در زمان 
خريد گوش��ي از طريق اطالعات مندرج در سامانه 
و از طريق IME هاي ارجاع ش��ده از گمرك به اين 
س��امانه مي تواند خريد از مبادي رس��مي گوشي را 
پيگيري كند، ادامه داد: اين پروسه موجب مي شود 
زماني كه اين گوش��ي از از مبادي رسمي خريداري 
ش��ده باشد، شماره موبايل و ش��ماره IME ها يك 
ش��ماره تلفيقي جديد ايجاد كند كه اين شماره به 
CID كه قس��مت زيرس��اخت در وزارت ارتباطات 
اس��ت، ارس��ال و نس��بت به فعال س��ازي موبايل 
اق��دام كند. در صورتي كه اگر از منابع غيررس��مي 

خريداري شده باشد، گوشي فعال نمي شود. 

 گوش هاي فعال، غيرفعال نخواهند شد
وي با بيان اينكه مردم از بابت گوش��ي هايي كه 
در دس��ت دارند نگران نباش��ند، گفت: اين طرح به 
طوري برنامه ريزي شده كه براي گوشي هايي كه تا 
امروز در دس��ت مردم بوده هيچ اتفاقي نيفتد و آنها 

كه فعال بوده اند همچنان فعال خواهند ماند. 
ميرنژاد اف��زود: همچنين براي تامين بازار نيز با 
توليدكنن��دگان و وارد كنن��دگان و عرضه كنندگان 
برن��د در كش��ور جلس��ات آموزش��ي و تعام��الت 
زيادي داش��ته ايم و آنها قول داده اند كه نس��بت به 
تامين اي��ن كاال اقدام خواهند ك��رد و از طرفي به 
برندهايي كه س��هم بااليي در كش��ور م��ا دارند نيز 
اع��الم كرده ايم كه نس��بت به تولي��د اين محصول 
پس از رجيس��تري موبايل اق��دام كنند كه بتوانيم 
آنها را رجيستري سازي كنيم و خوشبختانه تمامي 

زيرساخت ها در كشور فراهم شده است. 
وي ابراز اميدواري كرد كه در اجراي پايلوت اين 
طرح مشكلي به وجود نيايد. او بيان كرد: در صورت 
بروز مشكالت نرم افزاري با تعامل با سازمان تنظيم 
مق��ررات راديويي و كميت��ه راهبردي، آن را مرتفع 
خواهي��م كرد.  ميرنژاد، نياز س��االنه گوش��ي تلفن 
همراه در داخل كشور را ۱۲ميليون با ارزش واردات 
۳ميليارد دالر برآورد كرد و گفت: اميدواريم پس از 

اجراي موفقيت آميز اين طرح دولت به حق و حقوق 
خود برس��د و درآمد آن ۴۰۰ الي ۴۵۰ميليون دالر 
با احتس��اب 9درصد ماليات ارزش افزوده و حقوق 
و س��ود بازرگاني متعلقه ك��ه تاكنون واردكنندگان 

غيررسمي آن را پرداخت نمي كردند، شود. 
به گفت��ه او، پس از اجرايي ش��دن اين طرح از 
طري��ق س��امانه گمرك قيمت ها مش��خص ش��ده 
و جزيي��ات ه��ر كاال قاب��ل رهگيري مي ش��ود كه 
اين ام��ر موجب ايجاد بازار رقابتي س��الم در ميان 

عرضه كنندگان مي شود. 
از س��وي ديگر، مديركل دفت��ر امور اقتصادي و 
سياست هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ب��ر اين باور اس��ت كه اج��راي طرح رجيس��تري، 
كاهش قاچ��اق تلفن همراه تا 6۰ ميليون گوش��ي 
و افزاي��ش درآمده��اي گمرك��ي حداق��ل ت��ا يك 
هزارميلي��ارد تومان را ب��ه دنب��ال دارد.  محدرضا 
كالمي با اش��اره به مزاي��اي اين طرح در حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان گفت: در گذش��ته مشتريان 
گوش��ي هاي ريپك شده را با عنوان گوشي اصلي با 

قطعات غيراصلي از فروشگاه ها خريداري مي كردند 
اما با اجراي اين طرح از كالهبرداري افراد س��ودجو 
جلوگيري مي شود. او با بيان اينكه اين طرح توسعه 
تجارت رس��مي در كش��ور را به هم��راه دارد، ابراز 
كرد: با اين اتفاق با وجود توسعه تجارت رسمي در 
كش��ور از تجارت پنهان و غيررسمي و پولشويي نيز 

جلوگيري مي شود. 
به گفته كالمي، امكان توسعه برندهاي معتبر به 
صورت سرمايه گذاري مشترك خارجي با اطمينان 
بخش��ي از ب��ازار داخل��ي كاال و فراهم ش��دن ابزار 
بازاريابي مناس��ب جهت توسعه خدمات اپراتورهاي 
تلفن همراه با مشاركت عرضه كنندگان گوشي تلفن 
همراه از ديگر مزاياي اين طرح اس��ت. او با اشاره به 
زمان ش��روع شدن طرح رجيس��تري موبايل گفت: 
اج��راي اين طرح از تاريخ ۲۸مهر ماه س��ال جاري 
با راهب��ردي وزارت ارتباطات فن��اوري اطالعات و 
هم��كاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك 
ستاد اجرا خواهد شد و براي بخش صنفي از پنجم 

آبان ماه عمليات اجرايي شروع مي شود. 

تعادل   
»همايش بزرگ تجارت اي��ران و عراق« با نگاهي 
نو به توانمندي هاي دو كش��ور روز گذش��ته در محل 
اجالس س��ران برگزار شد. اگرچه در فضاي پسابرجام 
توس��عه روابط اقتصادي و تجاري ي��ك اولويت مهم 
براي دولتمردان به ش��مار مي رود، اما بررسي بازارها 
طي يكي، دو س��ال اخير حاك��ي از اين بود كه روابط 
تجاري ايران با برخي ش��ركاي عم��ده تجاري اش از 
جمله عراق به صورت برد – برد نبوده است؛ به طوري 
كه در برهه يي از زمان ش��اهد هش��دار حذف ايران از 
بازار عراق از سوي فعاالن اقتصادي بوديم. حال به نظر 
مي رس��د، دولتمردان دو كش��ور تالش كردند در اين 
همايش بزرگ ضمن واكاوي روابط تجاريشان، بتوانند 
نقش��ه راهي براي توسعه روابط تجاري خود در آينده 
ترس��يم كنند. معاون اقتصادي رييس جمهور كه روز 
گذش��ته س��خنران اصلي اين همايش بود، در محور 
نخست س��خنان خود به سخنراني اخير ترامپ اشاره 
كرد و گفت: صحبت هاي وي هيچ گونه التهابي در بازار 
ايران ايجاد نكرده است. محمد نهاونديان در عين حال 
ضمن تشريح روابط تجاري با عراق، مانع شماره يك در 
روابط تجاري بين دو كشور را روابط بانكي دانست كه 
تناسب با روابط تجاري جلو نرفته و بايد مورد پيگيري 
قرار گيرد. »سازماندهي ارتباطات بخش خصوصي دو 
كشور، رفع موانع حمل و نقلي و ترانزيتي و گمركي« 
از ديگر مواردي بود كه مورد اشاره قرار گرفت. به گفته 
او، ض��رورت دارد كه دو كش��ور پايه تج��ارت خود را 
براس��اس رويكرد توس��عه يي بنا نهند؛ رويكردي كه 
نياز به سرمايه گذاري، توليد و مطالعات علمي و فني 
مش��ترك دارد، اما ماندگاري آن باالس��ت. نهاونديان 
همچني��ن تاكيد كرد كه افق هاي ۱۰ تا ۲۰س��اله يا 
حتي ۱۰۰س��اله مناسبات دو كشور ديده شود كه در 
اين صورت مي توان پايه هاي ارتباطات را مستحكم تر 
كرد. نس��خه ديگري كه در اي��ن همايش مورد توجه 
ق��رار گرفت، اي��ن بود كه روابط تج��اري بين ايران و 
عراق بايد به س��مت موافقتنامه هاي تجاري ترجيحي 
و آزاد پيش رود. همچنين به گفته او برداش��تن ويزا 
مي تواند به گس��ترده تر شدن همكاري هاي اقتصادي 

دو كشور بينجامد.
   

همايش بزرگ تجارت ايران و عراق با مش��اركت 
ات��اق مش��ترك بازرگاني ايران و ش��تاب توس��عه 
اقتصادي ايران و عراق به عنوان بزرگ ترين رويداد 
اقتصادي و تجاري بين دو كش��ور روز گذش��ته در 
س��الن اجالس سران برگزار ش��د. معاون اقتصادي 
رييس جمهور كه ميهمان اين نشس��ت مهم تجاري 
بود، س��خنان خود را در دو بعد سياسي و اقتصادي 
بيان ك��رد. محم��د نهاونديان با تاكي��د بر اهميت 
برگزاري اين نشس��ت تجاري در ش��رايط كنوني و 
پس از ناكامي و نابودي تروريسم تكفيري در عراق 
گفت: االن وقت صحبت كردن از اقتصاد و توس��عه 
اقتصادي اس��ت، اما براي اس��تمرار چنين اقداماتي 

بايد به گذشته اين همايش ها نگاه شود. 
او با اشاره به اينكه طي ۱۴سال گذشته در دوره 
ع��راق جديد و حاكميت ملي در عراق همايش هاي 
مختلف��ي در اي��ران و عراق برگزار ش��د، بيان كرد: 
كار مه��م در مورد اين همايش ها اين اس��ت كه به 
كارنام��ه آنها مراجعه كنيم و نقاط ضعف و قوت آن 
را بشناسيم و بدانيم عزم و عمل در كجا بوده و چه 
كاس��تي هايي وجود داشته است. نهاونديان با اشاره 
به ايجاد تنش هاي سياس��ي در عراق در اين سال ها 
ادام��ه داد: در مقاب��ل ايران هم تحريم هاي ش��ديد 
را پش��ت سر گذاش��ت، اما همچنان تهران و بغداد 
روابط تجاري خود را قوي تر دنبال مي كنند. معاون 
اقتص��ادي روحاني بيان كرد كه م��ا االن با افتخار 
نه فقط در صحنه سياس��ت، بلكه در صحنه اقتصاد 
شاهد اين هس��تيم كه ميزان آسيب پذيري اقتصاد 
اي��ران از ارائه هاي ايران س��تيزانه به كمترين ميزان 
رسيده اس��ت. او در بخش نخست سخنان خود در 
بعد سياس��ي سخنان اخير دونالد ترامپ و اثر آن بر 
بازاره��اي ايران را نيز مورد اش��اره قرار داد وگفت: 
شايد زماني يك خأل و يك تهديد تحريمي در فالن 
مجمع سياس��ي جهاني و ف��الن دولت نگراني هايي 
در بازاره��اي ايران ايجاد مي ك��رد، اما ظرف يكي، 
دو روز گذش��ته، با وجود تبليغات فراوان، سخنراني 
»دونالد ترام��پ« تاثير التهاب برانگيزي بر بازارهاي 

ايران نداشت. اين نش��ان مي دهد كه سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي بر اقتصاد ايران موثر واقع ش��ده و 
دولت و مردم هم��راه و هم هدف حركت مي كنند. 
ب��ه گفته نهاونديان، يكي از علل توفيق ما در برجام 
پيام��ي ب��ود كه اقتصاد ايران در ۲ س��ال گذش��ته 
داش��ت و آن حركت مستمري بود كه اقتصاد ايران 
در كاه��ش ت��ورم پيم��ود و همزمان هم رش��د در 
بخش هاي اقتصادي ديگر را تجربه كرد و اين قوت 
اقتصادكالن ما بود كه كمك كار ديپلماسي ما بود. 

از آن سو مطالعات بين المللي، ايران را يك فرصت 
هزار ميلي��ارد دالري معرفي مي كنند؛ به طوري كه 
نرخ رش��د اقتصادي در ايران در سال گذشته رتبه 
اول را در جه��ان به خود اختصاص داده و اين هنوز 
آغاز راه است. براس��اس چنين چشم انداز مثبتي از 
روند روبه رش��د اقتصاد ايران، دولتمردان به دنبال 
توس��عه منطقه يي خود با همسايگان به ويژه عراق 
هس��تند. نهاونديان تصريح كرد كه بين كشورهاي 
منطق��ه به خص��وص ايران و عراق رويكرد توس��عه 
مشترك بايد اتخاذ شود. اگر دو كشور با هم ذخاير 
مشترك داشته باش��ند بايد توسعه مشترك داشته 
باش��ند يا اگر اقتصاد مش��ترك دارن��د بايد رويكرد 
توسعه مشترك با هم داشته باشند. او در عين حال 
توسعه مشترك را نيازمند نهادسازي دانست وگفت: 
كار تجارت را مي توان ب��ا مذاكره يي كوتاه و با يك 
قرارداد مبادله وجود آغاز و به پايان رس��اند اما كار 
توسعه يي نياز به س��رمايه گذاري، توليد و مطالعات 
علمي و فني مشترك دارد كه اگر اين كار را كرديم 
ماندگاري هم به دنبال آن مي آيد. نهاونديان با بيان 
اينكه باي��د نيازهاي بلندمدت و كوتاه مدت عراق را 
ببينيم و در آن زمينه ها فعاليت مش��ترك داش��ته 
باش��يم، تاكيد ك��رد: بايد فرصت ه��اي تجاري بين 

ايران و عراق بررسي و موانع شناسايي شود. 

 مانع شماره يك روابط بانكي است
مع��اون اقتص��ادي روحاني در عي��ن حال، مانع 
شماره يك در روابط تجاري بين دو كشور را روابط 
بانكي دانس��ت ك��ه روابط بانكي به تناس��ب روابط 
تجاري جلو نرفته اس��ت و باي��د اين موضوع دنبال 
ش��ود. او افزود: ما االن نه فقط با همس��ايگان خود 
ارتباط��ات بانك��ي داريم بلكه با برخي كش��ورهاي 
اروپاي��ي در ح��وزه رواب��ط بانكي گام ه��اي بلندي 
را برداش��ته ايم و ع��راق از هيچ كش��ور ديگري در 

مناسبات بانكي نبايد عقب بماند. 
دومين مانع از نگاه وي، برقراري ارتباطات بخش 
خصوصي دو كش��ور است كه بايد سازماندهي شود 
و ارتباطات دو اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق 
و تش��كل ها ساماندهي شود و منظم باشد زيرا نظم 
در رواب��ط كمك مي كند. »حمل و نقل و ترانزيت« 
س��ومين مانعي بود كه مورد اش��اره نهاونديان قرار 

گرفت. او در اين ب��اره تصريح كرد: اگرچه كارهاي 
خوبي در اين زمينه انجام شده و اما هنوز مي شنويم 
كه برخي توافقات انجام ش��ده در برخي حوزه هاي 
مرزي خوب انجام نمي ش��ود در حال��ي كه ما بايد 
روان ترين روابط حمل و نقل و ترانزيت بين ايران و 
عراق را داشته باشيم. »گسترش همكاري گمركي« 
موض��وع ديگري بود كه مورد تاكيد قرار گرفت زيرا 
به گفته نهاونديان هر مش��كلي در اين زمينه مانع 
گسترش روابط تجاري است و ايران آمادگي خود را 
بارها براي گس��تردگي روابط گمركي با عراق اعالم 

كرده است. 
اينك��ه  ب��ر  تاكي��د  ب��ا  پاي��ان  در  نهاوندي��ان 
رواب��ط تج��اري بين اي��ران و عراق بايد به س��مت 
موافقت نامه هاي تجاري ترجيحي و آزاد پيش رود، 
گف��ت: آنچه دولت ه��ا بايد انجام دهند، برداش��تن 
موانع از س��ر راه اس��ت كه دولت هاي هر دو كشور 
در اين زمينه مصمم هستند و بخش خصوصي هم 
بايد به افق هاي بلندمدت روابط تجاري بينديش��د 
چراكه با اي��ن كار پايه هاي اقتصاد بين دو كش��ور 
مستحكم تر و توطئه هاي دشمنان خنثي مي شود. 

 سطح پايين روابط تجاري ايران و عراق 
در مقابل، معاون وزي��ر بازرگاني عراق كه در اين 
مراسم حضور يافته بود با اشاره به حجم تجارت بين 
اي��ران و عراق ك��ه نزديك به 6 ميليارد دالر اس��ت، 
گفت: اين س��طح از روابط همكاري پذيرفتني نيست 
و بايد توس��عه يابد. »وليد حبيب الموسوي« با اشاره 
ب��ه روابط تاريخي و ريش��ه دار بين دو كش��ور گفت: 
روابط تجاري ما بايد هم س��طح روابط سياسي باشد. 
او گفت: ما در عراق نيازمند س��رمايه گذاري  خارجي 
هس��تيم و چه بهتر اين س��رمايه گذاري ها مربوط به 
ايران باش��د و ما در اين زمينه از حضور شركت هاي 
ايراني در عراق اس��تقبال مي كنيم. »الموس��وي« با 
اش��اره به صحبت ه��اي نهاونديان در توس��عه روابط 
بانكي گفت: من هم مي گويم كه موضوع روابط بانكي 
بين دو كش��ور بايد به صورت منطقي حل شود و در 
كنار بهبود روابط بانكي ش��اهد گسترش شركت هاي 
اقتصادي و توليدي باش��يم. او اف��زود: عراق با توجه 
به فعاليت هاي بس��يار گسترده اقتصادي درصدد اين 
اس��ت كه توس��عه روابط تجاري)واردات و صادرات( 
داشته باشد. »راجح الموسوي« سفير جمهوري عراق 
در تهران نيز گفت: راه اندازي يك بانك مشترك بين 
۲كشور براي انجام مبادالت تجاري و اقتصادي با پول 
رايج طرفين مي تواند س��طح روابط اقتصادي ۲كشور 

را گسترش دهد. 
در همين راس��تا و مطابق آمارها، واردات كشور 
عراق از 96ميليارد دالر در س��ال ۲۰۱۲ به كمتر از 
۴۸ميليارد دالر در س��ال ۲۰۱6 رس��يده  به طوري 
كه واردات از تركي��ه ۳7درصد و از چين ۱6درصد 

كاهش داشته اس��ت. حال با وجود اينكه ۱۰درصد 
از صادرات ايران به عراق را سيمان تشكيل مي داد و 
در عراق هم واردات آن محدود شده بود اما صادرات 
ايران به كش��ور عراق در 6 ماه نخس��ت سال 96 با 
وجود كاهش ش��ديد واردات عراق باز هم ۵ درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. همچنين در مدت مذكور، 
صادرات ايران به اين كش��ور به بي��ش از ۳ميليارد 
و ۱6۸ميلي��ون دالر رس��يده اس��ت. مع��اون وزير 
صنعت، معدن و تج��ارت با اعالم اين آمارها عنوان 
كرد كه مناس��ب بودن قيمت تمام ش��ده كاالهاي 
ايراني باعث ش��ده تا توان رقابت��ي كاالهاي ايراني 
در ع��راق افزاي��ش يابد. علي يزداني ب��ا بيان اينكه 
پتانس��يل ها و زمينه هاي هم��كاري ديگري بين دو 
كش��ور وجود دارد كه نيازمند همكاري بخش هاي 
دولتي و خصوصي دو كش��ور اس��ت، گف��ت: براي 
رس��يدن به اين هدف الزم اس��ت، زيرساخت هاي 
الزم فراهم ش��ود و زمينه هاي حضور ش��ركت هاي 
فني و مهندس��ي ايراني در تمامي استان هاي عراق 
فراهم ش��ود. به گفته او، الزم اس��ت همسان سازي 
رويه ها و فرآيندهاي تجاري و مساعدسازي محيط 
كس��ب وكار، تبادل كاال و محيط س��رمايه گذاري، 
گس��ترش زيرس��اخت هاي مالي و بانكي و بيمه يي 
ش��امل خطوط اعتباري، تسهيالت، صدور بيمه نامه 
و ضمانتنامه ها و تش��كيل صندوق هاي مش��ترك و 
اس��تفاده از مرزه��اي محلي و تج��ارت بدون پول 

فراهم شود. 

 نگاه فعاالن اقتصادي به سطح روابط 
از س��وي ديگر، دبيركل اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق از احتم��ال حضور دوباره كارخانجات 
س��يمان ايراني در ع��راق خبر داد و گف��ت: اخيرا 
خبرهايي مبن��ي بر احتمال از س��رگيري صادرات 
س��يمان به ع��راق به گ��وش مي رس��د. در صنعت 
س��يمان ۸۰ ميليون ت��ن ظرفيت س��ازي كرده ايم 
كه اكنون از ۵۲ ميليون تن آن اس��تفاده مي ش��ود. 
س��يمان ايران به عراق صادر مي ش��د كه از پارسال 
صادرات س��يمان ب��ه عراق قطع ش��د. كارخانجات 
ايراني خواهان برقراري دوباره ارتباط با كشور عراق 
هس��تند. حميد حس��يني درباره صنع��ت دارو نيز 
گفت: ما توانايي توليد ۵۰ ميليارد تن دارو را داريم 
كه ۴۰ميليارد تن توليد مي كنيم. كل س��هم ما در 
م��ورد دارو در بازار عراق يك درصد اس��ت درحالي 
كه پزش��كي ايران در دنيا ش��ناخته ش��ده است. او 
اف��زود: در صنع��ت خ��ودرو ظرفيت خال��ي زيادي 
داريم و سايپا نخستين برند ايراني بود كه در عراق 
شناخته ش��د. هم اكنون هم ش��اهد حضور پررنگ 
اي��ن برند در بازار عراق هس��تيم. حس��يني درباره 
ظرفيت ه��اي خال��ي صنايع ايراني ني��ز عنوان كرد 
كه ما در بيش��تر صنايعي مانند خودروسازي، تاير، 

فرش ماشيني، شوينده ها، شيريني و شكالت ۲۰تا 
۳۰درصد ظرفيت خالي داريم كه مي توانيم با كمك 
وزارت صنايع عراق روابط پايدارتري بين دو كشور 
به وج��ود آوريم. اين فعال اقتص��ادي همچنين در 
مورد بسته ش��دن مرزهاي ايران و كردستان عراق 
گفت: اين خبر ممكن اس��ت براي بازرگانان ايراني 
خوب نباش��د اما اين موضوع به مس��ائل كردستان 
ب��ا عراق كمك مي كند. پس م��ا هم از اين موضوع 
حمايت خواهيم كرد. البته تجار ايراني با مشكالت 
تعرفه روبه رو هس��تند كه اميدواريم دولت مركزي 

عراق مشكالت تعرفه را حل كند. 
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و عراق نيز 
ب��ا تاكيد بر اينكه اگر مش��كالت بانكي، حمل ونقل 
و گمرك براي تجارت ميان دو كش��ور حل ش��ود، 
تج��ارت ۲۰ميليارد دالري بين دو كش��ور ش��دني 
است، گفت: اگر بتوانيم روابط اقتصادي و مشكالت 
ايران و عراق را حل كنيم و راه هاي توس��عه عملي 
اقتصادي را براي دو كش��ور فراهم كنيم حتما اين 
روابط پايدارتر خواهد ش��د. يحيي آل اسحاق افزود: 
احساس مي شود، فضايي كه براي توسعه اقتصادي 
اس��ت سرعت رشدي به اندازه س��اير حوزه ها ندارد 
از اي��ن رو از فع��االن اقتصادي و مس��ووالن انتظار 
داريم به آهنگ رش��د اقتصادي و حل مس��ائل آن 
توجه كنند تا اين مس��ائل سريع تر حل شود. سعيد 
اوحدي، رييس س��تاد توسعه روابط اقتصادي ايران 
و عراق نيز با بيان اينك��ه برگزاري اين همايش در 
اين موقعي��ت زماني مي تواند راهب��رد اقتصادي را 
هم فعال تر كند، اظه��ار كرد: حجم خدمات فني و 
مهندس��ي در عراق حدود ۵۰۰ ميليون دالر است 
درحالي كه ظرفيت در حد يك ميليارد دالر است. 

 ۵ سناريو توسعه تجارت با عراق 
مديرعام��ل ب��ورس كاالي اي��ران ني��ز در اين 
همايش به تش��ريح مزاياي توس��عه تجارت ايران و 
ع��راق از بس��تر بورس كاال پرداخ��ت و گفت: ورود 
بورس كاال به بازار ع��راق مزايايي همچون افزايش 
تجارت خارجي و توس��عه صادرات كاالهاي ايراني 
با فراهم ك��ردن زيرس��اخت هاي مبادالتي و مالي، 
تضمين كيفيت مناس��ب، قيمت ش��فاف و عادالنه، 
كاه��ش هزينه هاي معامله و ريس��ك هاي تجاري و 
ساختارمند ش��دن صادرات ايران به عراق را در پي 

دارد. 
حامد س��لطاني نژاد براي افزايش مبادالت ايران 
و عراق ۵ س��ناريو پيش��نهاد كرد و گفت: سناريوي 
نخس��ت، فعال كردن تجار عراق��ي از طريق عرضه 
محصول ايراني در رينگ صادراتي و عرضه محصول 
توس��ط تجار عراقي در رينگ داخلي بورس كاالي 
ايران اس��ت؛ س��ناريوي دوم نيز پذيرش انبارهاي 
عرضه كاالهاي استاندارد در كشور عراق و شهرهاي 
مرزي ايران اس��ت تا به كمك ابزار گواهي س��پرده 
كااليي با تاييد بورس كاالي ايران ش��اهد معامالت 

كاالهاي مختلف باكيفيت باشيم. 
او افزود: س��ناريوي س��وم فعال كردن تجار عراقي 
و ارائ��ه تس��هيالت و مشوق هاس��ت ت��ا برمبناي آن 
رينگ خاصي مختص به تج��ار عراقي در بورس كاال 
تعريف كرد؛ به طوري كه روز و ساعت خاصي را براي 
معامالت تجار عراقي در نظر گرفت و همچنين زمينه 
ارائه خدمات بيمه، حمل و نقل در ايران و عراق را نيز 
فراهم كرد؛ س��ناريوي چهارم ايجاد شعبه يا تاسيس 
نمايندگي بورس كاال در كشور عراق است كه بيشتر 
مي توان به آن پرداخت. وي سناريوي پنجم را تاسيس 
بورس مشترك ايران و عراق عنوان كرد و گفت: وقت 
تغيير ساختار سنتي بازارها به سمت بازارهاي مدرن 
اس��ت تا از اين پس مش��كالت حقوقي در قراردادها 
را نداش��ته باش��يم و براي هر قرارداد تضامين الزم را 
دريافت نكنيم. اجراي اين موارد بر مبناي سناريوهاي 
پيش��نهادي مي تواند به توس��عه صادرات، ايجاد بازار 
پايدار و ش��فاف و بقاي تجارت بين دو كش��ور كمك 
ش��اياني كند تا در بازارهاي دو كشور يك روند مدرن 

پايدار داشته باشيم. 
وي در خاتم��ه س��خنان خ��ود تاكيد ك��رد: در 
ح��ال حاضر بحث اصالت، كيفي��ت و عرضه كاالي 
استاندارد مطرح است و بورس كاالي ايران آمادگي 
دارد ب��راي اج��راي ه��ر ي��ك از اين س��ناريوها با 

مسووالن كشور عراق همكاري خود را آغاز كند.

معاون اقتصادي رييس جمهور در »همايش بزرگ تجارت ايران و عراق« پيشنهاد داد

رويكرد جديد تجارت با عراق
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15 نفت و انرژي
صادرات برق 25  درصد 

افزايش يافت
ايرن�ا| مع��اون وزير نيرو در امور ب��رق و انرژي از 
افزاي��ش 25درصدي صادرات برق در 6 ماه نخس��ت 

امسال نسبت به دوره مشابه پارسال خبر داد. 
هوش��نگ فالحتيان عنوان كرد: در 6 ماه نخست 
س��ال گذش��ته 4ميليون و 146هزار كيلووات ساعت 
برق به كشورهاي ديگر صادر شد اما اين رقم در نيمه 
نخست امس��ال بيش از يك ميليون كيلووات ساعت 
افزاي��ش يافت و ب��ه 5 ميليون و 162ه��زار مگاوات 
رس��يد. وي ادامه داد: ايران با 7 كش��ور ارمنس��تان، 
جمهوري آذربايجان، تركيه، پاكس��تان، افغانس��تان، 
تركمنس��تان و عراق همچنين جمهوري خودمختار 
نخجوان مبادله ب��رق دارد كه در اين ميان به تركيه، 
عراق، پاكستان و افغانستان فقط برق صادر مي كند. 

معاون وزير ني��رو در مورد دريافت مطالبات ايران 
از عراق گفت: عراق بخش��ي از مطالب��ات ايران را در 
چن��د مرحله پرداخت ك��رده و باقيمانده مطالبات را 
ني��ز به مرور پرداخت خواهد كرد. گزارش هاي وزارت 
نيرو حاكي از اين اس��ت كه درآمد حاصل از صادرات 
برق در دولت يازدهم)ازشهريور 1392 تا پايان 3ماهه 
نخست 1396( با وجود افزايش مصرف داخلي، رشد 

كرد و به 3ميليارد و 373ميليون دالر رسيد. 
در دول��ت يازده��م 40ميلي��ارد و 120ميلي��ون 
كيل��ووات س��اعت ب��رق ب��ه كش��ورهاي همج��وار 
ش��امل جمهوري آذربايجان، پاكس��تان، افغانستان، 

تركمنستان، ارمنستان، تركيه و عراق صادر شد. 
مي��زان صادرات برق در س��ال هاي پاياني فعاليت 
دولت دهم 8 ميليارد كيلووات ساعت و درآمد ساالنه 
حاصل از آن نزديك به 800 ميليون دالر اعالم شده 
ب��ود. افزايش ص��ادرات برق اي��ران در دولت يازدهم 
در ش��رايطي محقق ش��د كه مص��رف بخش خانگي 
ب��ا روندي صع��ودي همراه بود؛ البته اي��ران با برخي 
كشورهاي همس��ايه مبادله برقي دارد؛ به اين معني 
كه در كنار صادرات در برخي فصل ها و س��اعت هاي 
شبانه روز از كشورهايي مانند ارمنستان و تركمنستان 
برق وارد مي كن��د. وزارت نيرو»تبديل ايران به مركز 
راهبردي ب��رق منطقه« را به عنوان يك چش��م انداز 
در نظر گرفته و براي گس��ترش مب��ادالت الكتريكي 
برون مرزي، ارتباط با روسيه، تاجيكستان و كشورهاي 
جنوب خليج فارس را در دس��ت بررس��ي، مطالعه و 

اقدام قرار داده است. 

 واردات نفت كره جنوبي
از ايران ركورد زد

ايرنا| خبرگزاري رويترز ديروز اعالم كرد، واردات 
نفت خام كره جنوبي از ايران در ماه سپتامبر)شهريور- 

مهر( به باالترين سطح در 6 ماه گذشته رسيد. 
رويترز براس��اس آمار به دست آمده از گمرك كره 
جنوب��ي خب��ر داد، پنجمين واردكنن��ده بزرگ نفت 
جهان در ماه گذش��ته يك ميليون و 830 هزار تن يا 
446هزار و 148بش��كه در روز نفت از ايران وارد كرد 
كه 22.8 درصد از مدت مش��ابه س��ال گذشته بيشتر 
اس��ت. كره جنوبي در س��پتامبر س��ال 2016 حدود 
يك ميليون و 500 ه��زار تن نفت از ايران خريداري 
كرده بود؛ اين كش��ور بيش��تر ميعانات گازي از ايران 

خريداري مي كند. 
رويترز نوش��ت: ايران پس از لغو تحريم ها در سال 
گذش��ته، توليد خود را افزاي��ش مي دهد و قصد دارد 
ص��ادرات نفت خام و ميعان��ات گازي خود را تا پايان 
سال 2017 به حدود 2.6ميليون بشكه در روز برساند. 
واردات نف��ت كره جنوبي از ايران از ابتداي س��ال 
2017 ت��ا پايان م��اه سپتامبر)اواس��ط دي 1395 تا 
اواس��ط مهر 1396( با 43.1 درصد افزايش نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به 14ميليون و 30هزار تن 

يا 377هزار و 59 بشكه در روز رسيده است. 
كره جنوبي در 9ماه نخس��ت سال 2016 )اواسط 
دي 1394 تا اواس��ط مه��ر 1395( 9ميليون و 810 

هزار تن نفت از كشورمان خريداري كرده بود. 
در 9ماه نخست امسال، مجموع واردات نفت خام 
كره جنوبي با 3.4 درصد نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته به 110ميليون و 510 هزار تن يا 2ميليون و 

970هزار بشكه در روز رسيده است.

كوتاه از دنياي انرژي

نخستين واكنش وزير نفت به اظهارات رييس جمهور امريكا:

اميدوارم اتفاق خاصي نيفتد
حاتمي يزد: اولويت كنگره بودجه دولت است نه برجام 

گروه انرژي|
3روز از س��خنراني رييس جمهور اياالت متحده 
در رابط��ه ب��ا اس��تراتژي جدي��د اين كش��ور در 
برخ��ورد با اي��ران و به طور ويژه برج��ام مي گذرد 
و در اي��ن فاصل��ه واكنش هاي مختلفي از س��وي 
رييس جمهور، وزير امور خارجه، رييس س��ازمان 
انرژي اتمي و ديگر مقامات ايران مش��اهده ش��ده 
اس��ت. اما مقام هاي نفتي ايران تا روز گذشته در 
اين باره س��كوت كرده و واكنش خاصي را نش��ان 
نداده بودند. اين س��كوت دي��روز صبح و با حضور 
كوتاه و تلفني بيژن زنگنه وزير نفت ايران در يك 

برنامه تلويزيوني شكسته شد. 
در چن��د روز اخير و پيش از ايراد س��خنراني 
دونال��د ترامپ، رس��انه هاي داخل��ي و بين المللي 
تحليل هاي زيادي در رابطه با تاثيرات تحريم هاي 
احتمالي جديد امريكا علي��ه ايران در كوتاه مدت 
و بلندم��دت گفتن��د و نوش��تند. از جمل��ه اينكه 
س��خنان ترامپ چه تاثيري بر قيمت نفت خام در 
بازارهاي جهاني خواهد گذاش��ت. البته روز جمعه 
و پيش از صحبت هاي ترامپ، انتظارها بر اين بود 
كه رييس جمهور امريكا در س��خنراني خود يا لغو 
برج��ام را اعالم كند يا خب��ر از اعمال تحريم هاي 
ش��ديدي عليه ايران بدهد و همين انتظار س��بب 
رش��د بيش از 90س��نتي قيمت نفت برنت در هر 
بشكه شد. البته موضوع ايران تنها دليل اين رشد 
قيم��ت نبود و تنش ه��اي اقليم كردس��تان و نيز 
انتش��ار آمار رشد تقاضاي واردات چين نيز در باال 

رفتن قيمت دخيل بودند. 
ام��روز بازار جهاني نفت پ��س از 2روز تعطيلي 
افتتاح مي ش��ود و قرار اس��ت نخس��تين واكنش 
فع��االن ب��ازار را به اتفاقاتي ك��ه از جمعه تاكنون 
رخ داده اس��ت، ش��اهد باش��يم. پيش بين��ي وزير 
نفت ايران بر اين اس��ت كه س��خنان ترامپ تاثير 

تعيين كننده يي بر قيمت نفت نداشته باشد. 
البته به احتمال زياد روز دوش��نبه قيمت نفت 
رون��د صعودي را در پي خواهد داش��ت. در حالي 

كه موضوع پرونده هس��ته يي ايران تبديل به تيتر 
يك رس��انه هاي جهان شده اس��ت، چند كيلومتر 
آن  طرف ت��ر، خبرهاي��ي از احتمال ش��دت تنش 
ميان اقليم كردستان عراق و حكومت مركزي اين 
كشور به گوش مي رسد. اكنون اختالفات دوطرف 
به نقطه عطف خود يعني منطقه كركوك رس��يده 
اس��ت و در يكي، دو روز اخير اخب��ار مختلفي از 
استقرار نيروهاي نظامي پيشمرگه و حشدالشعبي 
در مناطق نزديك به ميدان هاي نفتي كركوك به 

گوش رسيده است. 

 خوف و رجاي زنگنه نسبت به آينده 
تفاهمنامه ها

مساله مهم تر مربوط به آينده سرمايه گذاري هاي 
خارج��ي در صنع��ت نفت اي��ران اس��ت. اكنون 
ترديدي كه در دل شركت هاي خارجي براي ورود 
به ايران ايجاد شده غيرقابل انكار است. اين ترديد 
در لحن صحبت هاي وزير نفت نيز قابل احس��اس 
بود. البته زنگنه از تداوم مذاكرات با ش��ركت هاي 
خارجي خبر داد و از زبان سرمايه گذاران خارجي 
گفت كه آنها پيش بيني چنين واكنشي را از سوي 

دونالد ترامپ مي كردند. 
اما به نظر مي رسد كه آنچه اميد زنگنه را زنده 
نگه داش��ته، مواضعي اس��ت كه در چند روز اخير 
مقامات اروپايي و آسيايي در رابطه با برجام اتخاذ 
كرده ان��د. وي در اي��ن باره گرف��ت: »اميدواريم با 
جدي��ت و اراده يي كه از س��وي اروپايي ها و حتي 
آسيايي ها مش��اهده كرده ايم، بتوانيم به مذاكرات 

خود ادامه داده و به نتيجه برسيم.« 
ترديد زنگن��ه جايي نمود بيش��تري پيدا كرد 
كه مجري برنامه براي تاكيد بيش��تر از وي پرسيد 
ك��ه آيا از نظر ش��ما حضور ش��ركت هاي خارجي 
ب��ه مخاطره نخواهد افتاد كه وزير نفت در پاس��خ 
تنه��ا به ابراز امي��دواري در رابطه ب��ا اينكه اتفاق 

)ناخوشايندي( نيفتد، اكتفا كرد. 
بي ش��ك وزير نفت بهت��ر از هركس ديگري از 

دغدغه ه��ا و نگراني هايي كه لحن خصمانه ترامپ 
نس��بت به حكومت ايران در ذهن سرمايه گذاران 

خارجي به وجود آورده است، خبر دارد. 
»تع��ادل« پيش تر ب��ه اين موض��وع پرداخته 
ب��ود كه امريكا اگ��ر تصميم به مانع تراش��ي براي 
سرمايه گذاران خارجي براي ورود به ايران بگيرد، 
اب��زار اين كار را در اختيار دارد، چرا كه بس��ياري 
از ش��ركت هايي ك��ه در حال مذاكره با ش��ركت 
مل��ي نفت ايران هس��تند همين ح��اال در امريكا 
پروژه هاي��ي را در اختي��ار دارند و از س��وي ديگر 
قاطبه معام��الت خود را ب��ا دالر انجام مي دهند. 
بنابراي��ن اگر در طرحي كه قرار اس��ت در كنگره 
به تصويب برس��د، تحريم  سرمايه گذاري در ايران 
به عنوان يكي از اهداف مش��خص شود، ايران كار 
بس��يار دش��واري براي راضي ك��ردن كمپاني ها و 

بانك هاي خارجي پيش رو خواهد داشت. 
حتي اگر به قول وزير نفت اروپايي ها جديت و 
اراده داشته باش��ند، اما زماني كه كار به در خطر 
قرار گرفتن منافع كمپاني ها برس��د، ممكن است 
اي��ن جديت به تزل��زل تبديل ش��ود و بيانيه ها و 
نشس��ت هاي خبري مقامات دولت��ي اروپايي نيز 
نتواند كمكي به اين قضيه بكند. بنابراين مي توان 
گفت كه تامين مال��ي پروژه هاي ايران تا پيش از 
س��خنراني ترامپ نيز با مشكل روبه رو بود و از روز 

جمعه تبديل به معضل پيچيده تري نيز شد. 

 زور كدام البي بيشتر است؟
اكن��ون برجام به كنگره رفته و قرار اس��ت در 
آنجا چك��ش كاري بش��ود. آنچه به عن��وان طرح  
نهايي در پايان 60روز تعيين ش��ده منتشر بشود، 
برآين��دي از البي هاي گروه ه��اي مختلف خواهد 
بود ك��ه هريك با توج��ه به منافع خ��ود مخالف 
يا موافق برجام هس��تند. در اي��ن ميان البي هاي 
اس��راييل و عربستان س��عودي مس��لما ب��ه دنبال 
گنجاندن محدوديت هاي جدي��د در طرح كنگره 
خواهند بود و از آن سو ديپلمات هاي اروپايي و نيز 

البي هاي شركت هاي نفتي امريكايي نيز به دنبال 
ممانع��ت از اين كار و فراهم كردن ش��رايط براي 
س��رمايه گذاري در صنعت نفت ايران خواهد بود، 
چرا كه تا بدين جاي كار شركت هاي امريكايي در 
بازار ايران به صورت قابل توجهي از رقباي اروپايي 

و آسيايي خود عقب افتاده اند. 
در اي��ن رابط��ه تس��نيم و ب��ه نق��ل از پايگاه 
داده اوپ��ن س��كرتس گزارش داده كه دس��ت كم 
18ش��ركت چندمليتي به نفع اتخاذ سياست هاي 
كاهش محدوديت ها در رابط��ه با تجارت با ايران 
ب��ا كنگره امري��كا البي كرده اند. )اوپن س��كرتس 
تارنماي��ي متعلق به »مركز سياس��ت  پاس��خگو« 
)CRP( اس��ت. نه��اد غيرانتفاع��ي ك��ه ت��الش 
مي كند، رد آثار پ��ول و البي بر انتخابات امريكا و 
سياس��ت هاي عمومي اين كشور را دنبال كند(. از 
جمله موسسات البي كننده به نفع توافق هسته يي 
اي��ران مي ت��وان ب��ه  اي كي اس��تيل، تي��م وارنر، 

سيتي گروپ و مستركارد اشاره كرد. 
مس��اله ديگ��ري نيز كه در اي��ن زمينه بايد به 
آن توج��ه كرد، اين اس��ت ك��ه احتم��اال برجام 

اولوي��ت اصلي كنگ��ره در روزهاي آت��ي نخواهد 
ب��ود. احمد حاتمي يزد، تحليلگر مس��ائل بانكي و 
مديرعامل اس��بق بانك صادرات در يادداشتي كه 
در تارنماي اتاق بازرگاني تهران منتشر شده است، 
مي نويس��د: »برجام و ايران تنها مساله حساس و 
بحث برانگي��زي نيس��ت ك��ه در 60روز آينده در 
دس��تور كار كنگره قرار مي گي��رد. تصويب بودجه 
سال 2018 اياالت متحده يكي ديگر از چالش هاي 
پيش روي كنگره اس��ت. تصويب بودجه از مسائل 
چالش برانگيز در تاريخ اقتصادي امريكاس��ت. در 
دوران بوش و كلينتون چالش بين رييس جمهور و 
كنگره در مورد بودجه تا جايي ادامه پيدا كرد كه 
كل ادارات فدرال ب��ه دليل عدم تخصيص بودجه 
به مرز تعطيلي كش��يده ش��د، چراك��ه در امريكا 
معتقدن��د تا زماني كه بودجه مش��خص نيس��ت، 
ام��كان هزينه ك��رد وجود ندارد. لواي��ح بودجه در 
سال هاي گذشته هميشه از مسائل جنجال برانگيز 
براي كنگره امريكا بوده است و با اين وصف معلوم 
نيس��ت، ايران تا چه اندازه در اولويت هاي كنگره 

قرار بگيرد.«

موضوع مناقصه: عبارت است از خريد 110 كيلومتر انواع كابل فشار ضعيف مسي و آلومينيومي و 30 كيلومتر انواع سيم آلومينيومي روكش دار و 30 تن سيم آلومينيومي
مدت تحويل: نه ماه از تاريخ ابالغ قرارداد به برنده

دستگاه مناقصه گزار: شركت توزيع نيروي برق تبريز
مهلت فروش اسناد: از تاريخ 96/07/23 لغايت 96/08/02

مبلغ كل تضمين ش�ركت در مناقصه: 1030000000 ريال )به حروف يك ميليارد و س�ي ميليون ريال( مي باش�د كه در صورت شركت براي انواع كابل مسي و آلومينيومي و سيم آلومينيومي به 
شرح اسناد مناقصه مي باشد.

محل فروش اسناد:
تبريز: جاده ائل گؤلي، باالتر از هتل شهريار، ساختمان شماره 2 شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه اول، اداره قراردادها و مناقصات 

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل، ساختمان شهيد عباسپور، بلوك 2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامي
مبلغ فروش اسناد:

مبلغ فروش اسناد سيصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 به نام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر- فلكه بارنج
تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود.

مهلت و محل تحويل پيشنهادات:
آخرين مهلت تحويل پيش�نهادات تا س�اعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/08/17 و محل تحويل پيش�نهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز، كوي وليعصر، 

خيابان نظامي، اول خيابان قطران، تلفن 49-33328946 دورنگار: 33328950 صندوق پستي: 51335-4838
ساعت، روز و محل قرائت پيشنهادات:

س�اعت 11 روز چهارش�نبه مورخ 96/08/17 ساختمان شماره 2 ش�ركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در جاده ائل گؤلي، باالتر از هتل شهريار، س�اختمان شماره 2 شركت توزيع نيروي برق 
تبريز، طبقه چهارم

شرايط خاص: ارائه گواهي تاييديه صالحيت از توانير
آدرس هاي اينترنتي جهت دريافت اطالعات به شرح زير مي باشد:

http://www.toztab.ir شركت توزيع نيروي برق تبريز http://www.tavanir.org.ir و سايت توانير http://Iets.mporg.ir پايگاه اطالع رساني مناقصه
درج آگهي در سايت فقط براي اطالع رساني بوده و مناقصه گران جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرس هاي ذكر شده در آگهي روزنامه مراجعه فرمايند و دريافت اسناد از طريق اينترنت 

يا هر طريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمي باشد.

شناسه آگهي: 95177
شركت توزيع نيروي برق تبريز

اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال

 آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي 
نوبت دومشماره 96/5881/503 مورخه 96/7/17

شركت توزيع نيروي ربقنوبت اول
 

 تبرزي )سهامي  خاص(

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له:

 نام : سكينه نام خانوادگي: باغ بدران نشاني محل اقامت : شهريار- درب دوم خادم آباد بلوار رسول اكرم خ 15 
اصلي كوچه طريقت پالك 17

مشخصات محكوم عليه: 
نام : محبوبه نام خانوادگي: فيروزشاد نشاني محل اقامت: مجهول المكان 

محكوم به: به موجب دادنامه شماره 2070/96 مورخ 96/5/22 شوراي حل اختالف شهريار حوزه دوم قطعيت 
حاصل كرده اس��ت؛ محكوم علي��ه محكوم به پرداخت دو ميليون و پانصد هزار ريال و خس��ارت وارده به لحاظ 
اس��تحقاق و عدم احراز رابطه س��ببيت در حق خواهان مي باش��د و در ضمن نيم عشر دولتي در صندوق دولت 

محفوظ است.
رييس حوزه دوم شوراي حل اختالف شهرستان شهريار- م الف/28186

مفقودي
پروان��ه بهداش��تي س��اخت محصول ويفر به ش��ماره 
21/15195 با نام تجاري خاكستري متعلق به شركت 
ش��يرين لذيذ تبريز به شماره ثبت 7154 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط هست. 

آگهي مناقصه عمومي  )يك مرحله اي(
شماره 823-96-021

كد فراخوان پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات 1502989
شماره مجوز اداره كل روابط عمومي وزارت نفت  )1396-3252(

شركت گاز استان اردبيل در نظر دارد پروژه گازرساني به حفرات خالي و مناطق توسعه يافته و ساخت و نصب 650 انشعاب فوالدي و پلي اتيلن در شهرستان اردبيل، نير، نمين، سرعين، هير و روستاهاي تابعه 
بصورت  PC را به شرح ذيل و مطابق مشخصات فني و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران از طريق مناقصه به پيمانكار حائز شرايط واگذار نمايد. 

 الف - احداث شبكه توزيع گاز فوالدي به اقطار 2، 4، 6 و 10 اينچ و به طول 2040 متر.
ب- احداث شبكه توزيع گاز پلي اتيلن به اقطار 63، 90، 125 و 160 ميليمتر و به طول 14400 متر.

. SM-6007/Z  ج- ساخت و نصب 135 انشعاب فوالدي طبق نقشه استاندارد
.SM-6231  و SC-7040  د- ساخت و نصب 515 انشعاب پلي اتيلن طبق نقشه هاي استاندارد

بدين منظور از كليه ش��ركت ها و پيمانكاران متخصص واجد ش��رايط كه  توانايي و ظرفيت خالي انجام كار را دارند با ارائه رتبه بندي و گواهي تاييد صالحيت در رش��ته تاسيس��ات و تجهيزات با پايه 5 ثبت شده 
در سامانه ساجار به همراه گواهينامه تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در ساعات اداري به دفتر امور قراردادها واقع در اردبيل، 
ش��هرك كارشناس��ان، )مجتمع اداري ( س��اختمان مركزي شركت گازاس��تان اردبيل، طبقه چهارم اتاق ش��ماره 412 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 180/000 ريال )يكصد و هش��تاد هزار ريال( به شماره حساب 
2174630833002 نزد بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل در وجه شركت گاز استان اردبيل و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم 

و به دبيرخانه مركزي شركت گاز استان اردبيل  تحويل نمايند.
توجه 1: در اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور رعايت بخشنامه شماره  106/287206-1381/10/14 معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت 

و برنامه ريزي كشور الزامي است.
توجه 2: طبق مصوبه هيئت وزيران به ش��ماره مصوبه 26510/ت 39039  مورخ  1388/2/9  ارائه صورت مالي حسابرس��ي ش��ده توس��ط س��ازمان حسابرس��ي يا اعضاي جامعه حسابداران رسمي قبل از انعقاد 

قرارداد الزامي است.
تضمي��ن معتب��ر ش��ركت در فرآيند ارجاع كار به ص��ورت يك يا تركيبي از ضمانتنامه هاي موضوع بندهاي )الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4( آئين نامه تضمين معامالت دولتي هيأت وزيران به ش��ماره 

123402/ت 50659 ه� مورخ 94/9/22 بوده باشد.
1- مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: سپرده شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ1/280/000/000 ريال ) يك ميليارد و دويست و هشتاد ميليون ريال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي كه براي 

مدت سه ماه معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و يا واريز به حساب شماره 2174630814001 بانك ملي ايران شعبه ميدان دكتر شريعتي اردبيل. 
2- تاريخ شروع فروش اسناد: روز شنبه مورخ 96/7/29  از ساعت 8/00     
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)سهامي خاص(

 خروج امريكا از برجام
نفت را 80 دالري مي كند

خانه ملت|
عضو كميس��يون ان��رژي مجلس گفت: 
با خ��روج امريكا از برج��ام، قيمت نفت به 
80 دالر مي رس��د اما در صورتي كه كنگره 
شرايط ديگري را ايجاد كند، قيمت نفت تا 

60 دالر باال مي رود. 
علي بختيار با اش��اره به افزايش قيمت 
نفت در روزهاي اخير گفت: قيمت جهاني 
نفت تابعي از موضوعات سياسي، تحوالت 
منطقه ي��ي و مس��ائل عرضه و تقاضاس��ت 
يعني صرفا قيمت نفت در همه زمان ها تابع 
عرضه و تقاضا نبوده و مسائل بين المللي و 

تحوالت سياسي در آن تاثيرگذار است. 
عضو كميس��يون انرژي مجلس شوراي 
اس��المي با بيان اينكه داستاني كه ترامپ 
اين روزها براي خروج از برجام راه انداخته 
يك��ي از موضوعات��ي بوده ك��ه در قيمت 
جهاني نفت تاثيرگذار است، افزود: اگر اين 
روند به اين ش��كل ادامه يابد قطعا قيمت 
نفت با يك شيب رو به باال حركت مي كند 

ب��ه ويژه اينك��ه با نزديك ش��دن به فصل 
سرما روز به روز شاهد افزايش قيمت نفت 
هستيم. نماينده مجلس شوراي اسالمي با 
بي��ان اينكه اعضاي اوپك ب��ه اجراي فريز 
نفتي متعهد هستند، يادآور شد: همچنين 
سعودي ها در فريز نفتي تعهداتي پذيرفته 
و رعايت كردند البته اين متعهد بودن آنها 
عجيب ب��ود چراكه تاكنون عربس��تاني ها 
بي��ش از اندازه در اوپك كارش��كني كرده 
بودند اما به نظر مي رس��د، قانع شده اند كه 
وضعي��ت قيمت نفت اقتض��ا مي كند براي 
بهب��ود قيم��ت نفت به س��مت فريز نفتي 

حركت كرد. 
عضو كميس��يون ان��رژي تصريح كرد: 
كش��ورهاي غيراوپك��ي همانن��د روس��يه 
همچنين ونزوئال در اي��ن زمينه با اعضاي 
اوپك همراه هس��تند و به نظر مي رسد كه 
فريز نفت��ي بار ديگر تمديد ش��ده و ادامه 
پيدا مي كند و قيمت نفت در همين راستا 

حدود 60 دالر نگه داشته مي شود.

گروه انرژي|
تنه��ا دو م��اه و نيم ت��ا انته��اي س��ال 2017 باقي 
مانده و س��عودي ها از برنامه واگذاري ش��ركت ملي نفت 
عربس��تان)آرامكو( بس��يار عقب افتاده اند؛ برنامه يي كه 
نخس��تين و مهم تري��ن گام كاهش وابس��تگي اقتصادي 
عربس��تان به نفت و حركت در راستاي سند »چشم انداز 
2030 سعودي« است. آنها قرار بود اوايل تير ماه، تصميم 
نهاي��ي خود را درباره محل ليس��تينگ و عرضه س��هام 
آرامكو را مش��خص كنن��د و در همان ماه ه��اي ابتدايي 
2018 عرضه اوليه س��هام آرامك��و را عملياتي كنند. اما 
دش��واري اين مس��ير بيش از انتظار س��عودي ها بوده و 
پيشرفت برنامه واگذاري بسيار كند بوده است. عربستان 
براي عرضه آرامكو در بازارهاي س��هام لندن و نيويورك 
با مش��كالتي مانند ش��فافيت مالي، محدوديت قوانين، 
وجه��ه بين المللي منفي و نگراني بابت آينده قيمت هاي 
نفت دست به گريبان است و همين مشكالت باعث شده 
تا ترديدها درباره احتمال واگذاري آرامكو و ش��يوه انجام 
آن به اوج خود برس��د. در همين راس��تا فايننشال تايمز 
در گزارش��ي عنوان كرد كه اين كش��ور از عرضه عمومي 
سهام آرامكو عقب نش��يني كرده است. چند ساعت پس 
از انتش��ار اين گزارش، توييتر رسمي آرامكو، گزارش اين 
روزنامه انگليسي را تكذيب كرد و آن را كامال »مبتني بر 

گمانه زني« ناميد. 
فايننش��ال تايمز به نقل از منابع آگاه نوش��ته بود كه 
ش��ركت آرامكو عربس��تان در فكر عقب نش��يني از طرح 
عرض��ه اوليه عمومي 5 درصد از س��هام خ��ود در بورس 

جهاني است. 
اين روزنامه عنوان كرد: دولت عربس��تان ماه گذشته 
طرح ه��اي اضطراري براي تغيير احتمالي در عرضه اوليه 
عمومي سهام آرامكو تدوين كرده كه اين موضوع مي تواند 

به معناي منتفي شدن عرضه عمومي آرامكو باشد. 
براساس گزارش فايننشال تايمز، عرضه سهام آرامكو 

به صورت بين المللي چالش هايي براي اين غول نفتي به 
همراه دارد زيرا عرضه س��هام در بازار بين المللي مستلزم 
شفافيت بيشتري است همچنين ممكن است عرضه سهام 
مانع از حضور آرامكو در توافق كاهش توليد اوپك ش��ود. 
پيش از اين »تعادل« نيز در گزارشي تفصيلي به بررسي 
مش��كالت مختلف عرضه س��هام آرامك��و در بورس هاي 
بين المللي پرداخته بود كه مهم ترين موضوع آن شفافيت 
بود. اما مس��اله ديگري كه عربستان هنوز نتوانسته آن را 
حل كند، عرضه محدود سهام آرامكو است. سرمايه گذاران 
و كارشناس��ان بازارهاي بين المللي سهام انتظار دارند كه 
آرامك��و تمام س��هام خ��ود را عرض��ه كند اما براس��اس 
برنامه هاي اعالم ش��ده، قرار است تنها 5 درصد از سهام 
شركت نفتي س��عودي به بازار راه يابد. اما حتي مقررات 
بازارهاي س��هام نيز اج��ازه نمي دهد عرضه س��هام يك 
ش��ركت كمتر از 25درصد باشد و وعده مسووالن بورس 
لندن براي استثنا قائل شدن براي آرامكو و تسهيل عرضه 
آن با مخالفت ش��ديد فعاالن و كارشناس��ان بريتانيايي 
مواجه شده است. در همين زمان، باز بودن پرونده حوادث 
11س��پتامبر و متهم بودن عربس��تان س��عودي، تمايل 

سرمايه گذاران امريكايي و احتمال موفقيت عرضه آرامكو 
در بورس نيويورك را هم با چالش��ي جدي مواجه كرده 
اس��ت. اما نگراني ديگر س��عودي ها قيمت كنوني و چند 
ماه آينده نفت است. كارشناسان قيمت ايده آل عربستان 
را براي واگذاري آرامكو 60 دالر در هر بشكه مي دانند كه 
اين رقم با وجود تالش هاي فراوان هنوز محقق نش��ده و 

نگراني هاي شاهزاده ها را افزون كرده است. 
اما در كنار تمام اين چالش هاي عربس��تان سعودي، 
ش��نيده هايي كه فايننش��ال تايمز اقدام به انتش��ار آنها 
ك��رد، حكايت از آن دارد كه ش��ايد لغ��و عرضه عمومي 
آرامكو چي��زي بيش از يك احتمال باش��د: مذاكرات با 
سرمايه گذاران خصوصي و صندوق هاي سرمايه دولتي در 
هفته هاي اخير جدي تر شده و مذاكرات فروش خصوصي 
شامل دولت چين مي شود. آرامكو طبق معمول به سرعت 
اين گزارش و نقل قول فايننشال تايمز از »منابع آگاه« را 
تكذيب كرد و در توييتر خود نوشت:»گزارش فايننشال 
تايمز در مورد عرضه اوليه س��هام آرامكو كامال مبتني بر 
گمانه زني است. تمام بورس هاي ممكن براي ليستينگ 
سهام تحت بررسي است تا بهترين تصميم گرفته شود. 
عرضه اوليه س��هام براي 2018 در جريان اس��ت.« يك 
ماه پيش نيز آرامكو درباره ترديدهاي رسانه ها و محتمل 
خواندن تاخير در زمان عرضه عمومي آرامكو در ايميل به 
آنها همچنين بيانيه يي جداگانه، روند پيشرفت برنامه ها را 
خوب عنوان كرد و نگراني هاي سرمايه گذاران را بي دليل 
دانس��ت اما چنين جوابي تنها 28روز توانست اوضاع را 
آرام كن��د. توييت كنوني آرامكو هم ش��ايد بتواند چند 
روزي از ترديدهاي س��رمايه گذاران و كارشناس��ان بازار 
بكاه��د اما در صورت انفعال عربس��تان س��عودي و حل 
نشدن چالش هاي پيش روي عرضه عمومي سهام آرامكو 
در هفته هاي پيش رو احتماال باز هم پيش از پايان سال 
2017 گزارش ها و نقل قول هاي مشابه با فايننشال تايمز 

را شاهد خواهيم بود.

عرضه اوليه سهام شركت ملي نفت عربستان به يك سوال بزرگ تبديل شد

اوج گيري ترديدها و تكذيب ها حول عرضه آرامكو
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آلبومحامدمنتشرنخواهدشد
حامد هاكان كه س��ال ۱۳۹۱ مجوز ش��وراي موسیقي و شعر دفتر موس��یقي را براي انتشار آلبوم »فرشته زمیني« دريافت 
كرده بود و انتظار مي رفت او نیز مانند بسیاري از هم صنفانش پس از طي پروسه يي، تايیديه وزارت ارشاد را دريافت كند، پس 

از ۶ سال هرگز موفق به دريافت اين آخرين مجوز نشد. 
س��یدعلي نیكونیا مدير تولید موسس��ه آواي هنر كه قرار بود پس از گرفتن مجوزهاي الزم، آلبوم »فرش��ته زمیني« حامد 
هاكان را منتش��ر كند به ايلنا گفت: زماني كه با حامد هاكان قرارداد تولید آلبوم اش را منعقد كرديم؛ اطالع نداش��تیم ايش��ان 
در زمینه فعالیت هاي هنري ممنوعیت دارد؛ خودش هم اين موضوع را نمي دانست. حتي بعد از عقد قرارداد و شروع به تولید 
آلبوم هم هیچ يك از ما نمي دانستیم ممنوعیتي در زمینه فعالیت حامد وجود دارد. او گفته: ما پس از فوت حامد هاكان جز 
شوك و ناراحتي به چیز ديگري فكر نكرده ايم و هیچ تماسي با دفتر موسیقي در اين زمینه نداشته ايم و اصال نمي خواهیم اين 

آلبوم منتشر شود؛ اين بنده خدا فوت كرد و ما چه چیزي را بخواهیم، منتشر كنیم.

چهرهروز

بررسيكشورهاييكهبيشترينمصرفماهانهدادههايتلفنهمراهرادارند

پرگيگابايتهايجهان
گ�روهگوناگ�ونب��ا توجه ب��ه ورود 
ابزاره��اي ديجیت��ال و اينترنت به حوزه 
اقتص��اد جهاني، توجه به اي��ن فناوري، 
بیش از گذش��ته اهمیت پیدا كرده اس��ت. بر اساس 
تازه ترين گزارش هاي منتشر شده، سازمان همكاري 
و توس��عه اقتص��ادي ب��ر به كارگی��ري تكنولوژي و 
روش ه��اي نوين بهره ب��رداري از تجهی��زات فناوري 
تاكید بس��یار داشته تا با اين چشم انداز از اين طريق 
تحوالت بس��یاري در زيرس��اخت هاي اقتصادي آنها 
ايجاد ش��ود. در تازه ترين گ��زارش OECD، نقش 
درآمده��ا و س��رمايه ها گذاري هاي بخ��ش فن��اوري 
اطالع��ات و ارتباط��ات، همچنین ضري��ب نفوذ باند 
پهن نیز در تحق��ق همه جانبه اقتصاد ديجیتال مهم 
ارزيابي شده است. در اين راستا بین سال هاي ۲۰۱۲ 
تا ۲۰۱۶ بازارهاي ارتباطات در میان كشورهاي عضو 
س��ازمان همكاري اقتصادي و توسعه به لحاظ تعداد 
مش��تركان ضريب نفوذ درآمدها و سرمايه گذاري ها 
پاي��دار بوده اس��ت. همچنین طب��ق گزارش هاي به 
دس��ت آمده، ضريب نفوذ باند په��ن تلفن همراه، به 
 OECD بی��ش از ۹۹ درص��د در كش��ورهاي عضو
رسیده است. در حال حاضر در بسیاري از كشورهاي 
عضو س��ازمان همكاري اقتصادي و توس��عه به ازاي 
هري��ك نف��ر بیش از يك اش��تراك وج��ود دارد. در 
سال هاي اخیر، بسیاري از كشورها با ارائه بسته هاي 
اينترنت نامحدود، اس��تفاده از داده هاي تلفن همراه 
را به میزان قابل  توجهي افزايش داده اند. بر اس��اس 
آمار منتشر ش��ده، كاربران گوشي هاي هوشمند در 
فنالند در س��ال ۲۰۱۶ حدود ۱۱گیگابايت داده هاي 
تلف��ن هم��راه در ماه مص��رف كرده اند. اي��ن میزان 
داده مصرف ش��ده به مراتب بیشتر از ساير كشورها 
بوده اس��ت. طبق گزارش هاي قبلي، بر اساس نتايج 
نظرس��نجي هاي ص��ورت  گرفته در فنالند، ارس��ال 
پیام هاي تصويري در س��ال هاي اخی��ر افزايش قابل  
توجهي داشته، همچنین بسیاري از كاربران از طريق 
تلفن همراه به وب سايت هاي مختلف متصل مي شوند 
ي��ا براي مش��اهده برنامه هاي تلويزيون��ي و راديويي 
آنالين از تلفن هاي همراه خود استفاده مي كنند. در 
اين آمار اتريش با اخت��الف قابل  توجهي در مصرف 
داده ه��اي تلفن هم��راه در جايگاه دوم ق��رار گرفته 
اس��ت. نتايج تحقیقات به دست آمده، نشان مي دهد 

كه اينترنت در اقتصاد ملي اتريش اهمیت بس��زايي 
دارد. بس��یاري از گزارش ها از اتريش نشان مي دهد 
ك��ه اينترنت بر تورم نیز تاثیر مثبتي اعمال مي كند. 
تجارت الكترونیك فرانمايي قیمت ها را افزايش داده 
و مخ��ارج عملیات تج��اري را كاهش مي دهد. بدين 
طري��ق تورم كاه��ش يافته و قدرت خري��د افزايش 
مي يابد. بر اين اس��اس بسیاري از شهروندان اتريش 
از كاربران اينترنت به ش��مار مي روند كه درصد قابل 
توجه��ي از طريق داده ه��اي تلفن همراه اس��تفاده 
مي كنند. طبق آمار در س��ال گذشته میالدي، ۲8.۶ 
گیگابايت در ماه مصرف كرده اند. س��وئد، كره جنوبي 
و لهس��تان نی��ز به ترتیب در میان كش��ورهايي قرار 
گرفتند كه در سال ۲۰۱۶ بیشترين میزان داده هاي 

تلفن همراه را در ماه مصرف كرده اند. 
س��ويیس، امري��كا، تركیه و ژاپن نیز با متوس��ط 
مصرف ۲.5گیگابايت اينترنت ماهانه به ترتیب رتبه 
ششم تا نهم در فهرست كشورهايي قرار گرفتند كه 
بیش��ترين داده هاي تلفن همراه را استفاده كرده اند. 
همچنین اين كشورها در سال هاي مختلف به عنوان 
كشورهاي برتر جهان در سرعت اينترنت نیز شناخته 
ش��ده اند. آن طور كه در اين گ��زارش آمده، صاحبان 
تلفن هم��راه در بريتانی��ا نیز در س��ال ۲۰۱۶ ماهانه 
بی��ش از ۱.5 گیگابايت از داده ه��اي اينترنت تلفن 
همراه مصرف كرده اند. اين در حالي اس��ت كه طبق 

اخبار منتشر شده، دولت بريتانیا طرحي را ارائه كرده 
اس��ت كه براساس آن تا سال ۲۰۲۰ تمام شهروندان 
بريتانیايي در هر نقطه از اين كشور به يك اينترنت با 
حداقل سرعت ۱۰مگابايت بر ثانیه دسترسي داشته 
باش��ند. مصرف داده هاي تلفن همراه در اس��ترالیا و 
كان��ادا نیز به ترتی��ب ۱.54 و ۱.4۹گیگابايت ماهانه 

در سال ۲۰۱۶ بوده است. 
در سال هاي گذشته آلماني ها پیشگام جداسازي 
زيرس��اخت هاي اينترنتي خود از امريكا شدند. با اين 
تصمیم قصد داش��تند كه ترافی��ك اينترنت خود را 
از دس��ترس امريكايي ها خارج كنند. بر اين اس��اس، 
به فرانسوي ها نیز پیش��نهاد دادند شبكه زيرساخت 
ارتباط بومي براي شهروندان خود ايجاد كنند. طبق 
آمار منتشر ش��ده كاربران فرانسوي در سال ۲۰۱۶ 
بی��ش از ۱.5گیگاباي��ت در م��اه از داده ه��اي تلفن 
همراه خود اس��تفاده كرده اند. در آلمان نیز صاحبان 
گوشي هاي همراه هوشمند در سال گذشته میالدي 
بی��ش از يك  گیگابايت داده هاي تلفن همراه مصرف 

كرده اند. 
مكزيك نیز در فهرس��ت مص��رف داده هاي تلفن 
همراه، به عنوان آخرين كش��ور معرفي ش��ده است. 
طبق آمار، اين كش��ور با ۰.74درصد مصرف ماهانه 
داده هاي اينترنتي در س��ال ۲۰۱۶، رتبه پانزدهم را 

در میان كشورها به خود اختصاص داده است. 

آمارنامه

بازارهنر

حاشيه

هنرمندژاپنيبرسرحوضروغن

واكنشآموزشوپرورشبهرهاكردندانشآموزانمصدوم

 نوريوكي هاراگوچي پس از 4۰ سال با 
اثر خود »م��اده و فكر« )حوض روغن( در 
موزه هنرهاي معاصر تهران رو به رو مي شود 

و بر مرمت آن نظارت خواهد كرد. 
زارع سرپرس��ت م��وزه  علي محم��د 
هنره��اي معاصر ته��ران درب��اره حضور 
هاراگوچي هنرمند ژاپن��ي كه اثر »ماده 
و فكر« او در موزه هنرهاي معاصر تهران 
موجود اس��ت، گفت: اثر »م��اده و فكر« 
)ح��وض روغ��ن( نوريوك��ي هاراگوچي 

هنرمند ژاپني پس از 4۰ س��ال با حضور و نظارت اين 
هنرمند مرمت مي ش��ود. اين اثر در س��ال ۱۹77 در 
ارتباط و گفت وگو ب��ا معماري و فضاي موزه هنرهاي 
معاصر تهران در موزه نصب ش��ده و 4۰ سال است كه 
اين اثر در موزه هنره��اي معاصر تهران قرار دارد و به 

عنوان يكي از نمادهاي موزه شناخته شده است. 
به گزارش مهر، او ادامه داد: با توجه به ضرورت و 
اهمیت حفظ و نگهداري استاندارد آثار موزه هنرهاي 
معاصر تهران و مرمت آثاري كه به مرمت نیاز دارند، 
هماهنگي براي بازبین��ي و مرمت اين اثر پس از 4۰ 
س��ال با نوريوكي هاراگوچي انجام شد و خوشبختانه 
امكان مرمت اثر با نظارت و حضور اين هنرمند فراهم 

شده و او در هفته جاري به موزه هنرهاي 
معاصر ته��ران مي آيد تا بر مرمت اثرش 
نظارت كند.  در سال ۱۹77، »ماده و فكر« 
در نمايش��گاه داكیومنتاي شش��م در شهر 
كاسل آلمان به نمايش در آمد. همان سال و 
با ديدن اين كار در داكیومنتا، اجرايي از اين 
اثر براي گنجینه موزه هنرهاي معاصر تهران 
خريداري شد و از آن زمان تا به حال به طور 

دايمي در موزه نصب شده است. 
نوريوك��ي هاراگوچي در س��ال ۱۹4۶ 
در يوكوس��وكا در ژاپن متولد ش��د. او در سال ۱۹7۰ از 
دانشگاه نیهون توكیو در رشته نقاشي فارغ التحصیل شد. 
وي زماني شروع به نمايش آثار خود كرد كه هنوز دانشجو 
بود و بحران هاي سیاس��ي رو به رش��دي اعم از تظاهرات 
و ش��ورش هاي دانشجويي در برابر جنگ ويتنام و پیمان 

امنیتي ژاپن و امريكا در جريان بود. 
نقاش��ي ها و مجس��مه هاي اولی��ه هاراگوچ��ي به 
زيبايي شناسي ابزارآالت نظامي و صنايع سنگین اشاره 
دارد. بعدها مواد مورد استفاده او شامل تیرآهن، قطعات 
ماشین، روغن كار كرده و الستیك شدند. از اوايل دهه 
۱۹۶۰ آثار اين هنرمند به طور گسترده در ژاپن و خارج 

از اين كشور به نمايش گذاشته شده است.

خب��ر، حكايت از رها ش��دن يك��ي از مصدومان 
حادث��ه واژگون��ي اتوب��وس حام��ل دانش آم��وزان 
هرمزگاني داش��ت؛ مصاحبه با محدثه شب راه نشان 
مي داد كه آموزش و پرورش از رسیدگي به وضعیت 
او و خان��واده اش غفلت كرده و محدثه با مش��كالت 
روحي و مالي تنها مانده است.  اما وزارت آموزش و 
پرورش به اين خبر واكنش نشان داد و در اطالعیه با 
اشاره به اينكه اين دانش آموز با بالگرد به بیمارستان 
فوق تخصصي س��وانج ش��هید رجايي شیراز منتقل 
ش��ده، آورده است: خوابگاه ش��هید فهمیده سازمان 
دانش آموزي ش��یراز براي اسكان شبانه روزي همراه 
با پذيرايي كامل و س��رويس اياب و ذهاب به صورت 
رايگان به تعداد 7۶نف��ر روزانه با وجود 4 نفر بیمار 
اختص��اص داده ش��ده اس��ت.  به گفته مس��ووالن 
آم��وزش و پرورش با توجه به وضعیت جس��ماني و 
ادام��ه روند درم��ان بعد از ترخیص از بیمارس��تان، 
دانش آموز»محدثه شب راه« و همراهان در هتل آراد 
ش��یراز در میدان اطلسي مستقر هستند كه پرستار 
خصوصي به صورت روزانه جهت تزريقات و پانسمان 
در خدمت ايشان بوده همچنین يك دستگاه ويلچر 
ب��ه وي اهدا ش��ده و عالوه بر آن، راننده ش��اغل در 

آم��وزش و پرورش میناب با يك دس��تگاه س��واري 
جهت اياب و ذه��اب همچنین تهیه ملزومات مورد 
نی��از و پذيرايي به صورت رايگان در اختیار ايش��ان 
هس��تند.  از س��وي ديگر با توجه ب��ه اينكه خانواده 
دانش آم��وز »محدث��ه ش��ب راه« در وضعی��ت مالي 
مناسبي نیستند، يك دستگاه سوئیت با تجهیزات و 
امكانات و وسايل اولیه زندگي شامل)اتاق، سرويس 
بهداشتي، ۲تخته فرش، تلويزيون، میزتلويزيون و... 
با دس��تور و پیگیري مديركل اس��تان هرمزگان در 
شهرس��تان میناب درحال ساخت اس��ت.  آموزش 
و پ��رورش همچنین ريز هزينه هاي��ي كه براي اين 

دانش آموز انجام داده را منتشر كرده است. 

شكستفيلمايرانيدرهند
نخستین فیلم كارگردان نامي ايراني كه 
در هند ساخته شده نتوانست فیلم منتخب 
روسیه را در فستیوال فیلم لندن شكست 
بده��د.  به گزارش آسوش��یتدپرس، فیلم 
»بي عشق« س��اخته آندري زوياگینتسف 
برنده جايزه بهترين فیلم فس��تیوال فیلم 
لندن ش��د و به اين ترتیب اين كارگردان 
روس براي دومین بار توانست اين افتخار را 
از آن خود كند. اين فیلم كه درباره پسري 

كوچك اس��ت كه در میان هیاهوي ط��الق والدينش 
ناپديد مي ش��ود، ورودي رسمي روسیه در بخش فیلم 

خارجي زبان جوايز اسكار امسال هم است. 
هیات داوران فس��تیوال فیلم لندن به هدايت آندرئا 
آرنولد كارگردان، اين اثر را »فیلمي بسیار شاعرانه، زيبا و 
تیره كه با اشتیاقي بي باكانه تعريف شده است« خواند و 
گفت با وجود اينكه اين داستان حول محور يك خانواده 

در روسیه مي گردد، تراژدي آن طنین جهاني دارد. 
به گزارش مهر، »بي عشق« در فستیوال فیلم كن هم 
به نمايش درآمد و س��ومین فیلم زوياگینتسف خواهد 
بود كه بعد از »بازگشت« و »لوياتان« به عنوان نماينده 
رسمي روسیه به اسكار فرستاده مي شود. »لوياتان« كه 

فیلمي به ش��دت خوش نقد بود، در س��ال 
۲۰۱4 موف��ق به كس��ب جاي��زه بهترين 
فیلم فس��تیوال لندن ش��ده ب��ود.  فیلم 
زوياگینتس��ف توانس��ت ۱۰ رقیب ديگر 
خود از جمله »پشت ابرها« ساخته مجید 
مجیدي را شكست بدهد كه در فستیوال 
لندن پیش نمايش جهاني خود را داش��ت. 
اين فیلم كه نخستین فیلم مجیدي ساخته 
هند است، داستان پسري جوان را تعريف 
مي كند كه با موتور خود در خیابان ها به سرعت حركت 
مي كن��د تا به مش��تريانش مواد مخدر برس��اند و امرار 
معاش كند. اما داستان از جايي شكل مي گیرد كه او بايد 
به كمك خواهرش بش��تابد كه به دلیل دفاع از خود در 
مقابل يك حمله جنسي به اتهام قتل زنداني شده است. 
مجیدي در مصاحبه يي گفته بود؛ چند س��الي بود 
كه مي خواس��ت فیلمي خارج از ايران بس��ازد و »پشت 
ابرها« را امتدادي از باورهاي س��ینمايي خود خواند كه 
در ارزش هاي انساني، عشق، دوستي و ارتباط خانوادگي 
ريش��ه دارند. فستیوال فیلم لندن كه تا فردا ادامه دارد، 
۲4۲ فیل��م را به نمايش مي گذارد كه از جمله آنها ۲۹ 

فیلم پیش نمايش جهاني خود را تجربه مي كنند. 

كوچسرمايههاازكاتالونيا
الپايس:

 اين روزنامه در صفحه 
اول، گزارشي از هزينه هاي 
سنگین جدايي كاتالونیا از 
اسپانیا منتشر كرده است. به 
نخستین  ال پايس،  گزارش 
پیامده��اي  مهم تري��ن  و 
جهاني همه پرسي استقالل 
كاتالونی��ا، از دس��ت رفتن 
بخش ه��اي  از  بس��یاري 

مالي و صنعتي پیش رو در اين منطقه اس��ت. به گفته 
كارشناس��ان، اگر كاتالونیا از اس��پانیا جدا ش��ود، بايد 
هزينه س��نگیني ب��راي آن پرداخت كن��د. طبق اين 
گزارش، حتي اقتصاد اس��پانیا نی��ز از جدايي كاتالونیا 
تاثیر مي گیرد و اين تاثی��ر اقتصادي هم در منطقه و 
هم در ساير نقاط كشور احساس خواهد شد. همچنین 
برخي سازمان هاي مالي، نگراني جدي در مورد جدايي 
اين منطقه دارند و دارايي هاي خود را به مادريد، س��ن 
سباس��تین و مورس��یا انتقال مي دهند. دومین بانك 
بزرگ كاتالونیا »سابادل« قصد دارد دفتر ثبت نام خود 
را به آلیكانته منتقل كند و سومین بانك بزرگ اسپانیا، 
»سیاكس��ا« مس��تقر در كاتالونیا تصمی��م دارد دفتر 
ثبت نام خود را به والنس��یا منتقل كند. دولت مركزي 
مادريد نیز اليحه يي را براي تسهیل انتقال شركت ها از 

كاتالونیا به ساير نقاط كشور تصويب كرد. 

لوموند:
گزارش  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خ��ود را ب��ه 
داده  اختص��اص  برج��ام 
اس��ت. به گ��زارش لوموند، 
ب��ه گفت��ه اي��ران، ترامپ 
توافق هسته يي را به خطر 
انداخت��ه اس��ت. در اي��ن 
از مقامات  ب��اره بس��یاري 
كش��ورها نیز ب��ا تايید اين 

ادع��ا، اظهارنظرهاي متفاوتي داش��ته اند. به گفته اين 
روزنامه، جو بايدن معاون ريیس جمهور سابق امريكا در 
واكنش به س��خنان دونالد ترامپ درباره برجام و ايران 
در تويیتر خود نوش��ت: در خطر قرار دادن يك جانبه 
توافق هسته يي ايران، ايران را ايزوله نخواهد كرد بلكه 
ما را منزوي مي كند. جو بايدن نوش��ت، دو سال پیش 
امريكا، آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین به توافق 
تاريخي با ايران رسیدند كه مسیر دستیابي اين كشور 
را به تسلیحات هسته يي مسدود مي كرد. حقیقت آن 
است ايران به تعهداتي كه در چارچوب توافق پذيرفته، 
پايبند اس��ت. آژانس بین المللي انرژي اتمي هم اين را 
تايید كرده است. بنابراين تصمیم ريیس جمهوري براي 
تايید نكردن توافق هس��ته يي موجب مي شود، امنیت 
ملي امريكا بي دلیل تهديد شود و ضربه يي جبران ناپذير 

به نقش رهبري امريكا در جهان وارد مي كند. 

نيويوركتايمز:
گ��زارش صفح��ه اول 
اي��ن روزنام��ه، واكنش ها 
ب��ه دخال��ت روس��یه در 
انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در س��ال ۲۰۱۶ را 
بررس��ي كرده اس��ت. به 
گزارش نیوي��ورك تايمز، 
شبكه اجتماعي پینترست 
غول ه��اي  جم��ع  ب��ه 

تكنولوژي پیوس��ت كه به مش��اركت با تبلیغات و 
دخالت روسیه در جريان انتخابات رياست جمهوري 
امريكا متهم شده بودند. طبق گزارش ها اين شبكه 
ب��ه عنوان ي��ك پلتفرم ب��راي اش��تراك تصاوير و 
پیام هاي متني مورد استفاده و استقبال بي نظیري 
از جانب كاربران در سراسر جهان قرار گرفته است. 
به تازگي، مقامات امريكايي و نمايندگان كنگره بر 
اساس گزارش وزارت امنیت داخلي اين كشور اعالم 
كرده اند بس��یاري از س��ايت ها، هكر ها و افرادي كه 
مورد حمايت دولت روس��یه بوده اند، قصد داشتند 
در جريان راي گیري و انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا كه در س��ال گذش��ته ۲۰۱۶ میالدي برگزار 

شد، اختالل و تفرقه ايجاد كنند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

اخراجغولهاليووديازآكادمياسكار
آكادمي علوم و هنرهاي سینمايي اسكار 
در نشس��ت اضطراري خود تصمیم به اخراج 
»هاروي واينس��تاين« از اين نهاد س��ینمايي 
گرف��ت.  ب��ه گ��زارش اس��كرين، »ه��اروي 
واينستاين« تهیه كننده بزرگ هالیوودي كه 
پیش از اين مديريت دو كمپاني فیلمس��ازي 
»میرامك��س« و »واينس��تاين« را ب��ر عهده 

داش��ت، در پي رس��وايي اخالقي و اتهامات آزار و اذيت و تجاوز جنسي به شدت مورد 
انتق��اد هالیوودها قرار گرفته و حاال آكادمي اس��كار نیز تصمیم گرفت عضويت او در 
اين نهاد س��ینمايي را لغو و او را اخراج كند.  فیلم هايي كه با تهیه كنندگي »هاروي 
واينس��تاين« در طول دوران فعالیت او در دو كمپاني »میرامكس« و »واينس��تاين« 
ساخته شدند در مجموع ۳4۱ بار نامزد جايزه اسكار و 8۱ بار نیز برنده اسكار بوده اند.  
او براي تهیه كنندگي فیلم »شكس��پیر عاشق« در سال ۱۹۹8 موفق به كسب جايزه 
اسكار شد و همچنین براي تهیه كنندگي تعداد زيادي از نمايش ها هفت بار برنده جايزه 
توني ش��ده است. به گزارش ايسنا، آكادمي اسكار در بیانیه يي در اين باره اعالم كرد: 
»هیات مديره آكادمي علوم و هنرهاي سینمايي اسكار در نشست فوق العاده يي كه براي 
بحث پیرامون اتهامات علیه »هاروي واينستاين« برگزار كرد با راي گیري و با موافقت 
دوس��وم و اكثريت اعضا به اين نتیجه رس��ید كه وي را فورا از آكادمي اخراج كند.« 
اخبار منتشر ش��ده درباره انحرافات اخالقي »واينستاين« كه نخستین بار در نشريه 
نیويوركر منتشر شد با واكنش هاي بسیار زيادي در هالیوود رو به رو شده است و اخیرا 
چند زن مدعي شده اند كه مورد تجاوز اين تهیه كننده مطرح قرار گرفته اند و همسر او 
نیز براي جدايي از وي اقدام كرده است. آكادمي بفتا نیز چند روز گذشته تصمیم بر 
اخراج اين تهیه كننده هالیوودي گرفت و انجمن تهیه كنندگان امريكا نیز روز دوشنبه 
براي تصمیم گیري در اين باره تش��كیل جلسه خواهد داد. شبكه بي بي سي نیز اعالم 
كرده همكاري خود را با اين تهیه كننده در سريال جديد »بینوايان« قطع كرده است. 
»هاروي واينستاين« دومین نفري است كه در طول تاريخ از آكادمي اسكار اخراج شده 
اس��ت. پیش از اين و در سال ۲۰۰4 »كارمین كاريدي« بازيگر فیلم »پدرخوانده« به 

دلیل به اشتراك گذاشتن نسخه اسكرينر فیلم ها از آكادمي اسكار اخراج شده بود.

روزگارسختغار135ساله
  طبیعت كهگیلويه و بويراحمد جاذبه هاي 
بديع و طبیعي ويژه يي را در خود جاي داده كه 
غار »ده ش��یخ« يكي از اين مناظر چشم نواز و 
گردش��گرپذير اين استان محسوب مي شود. به 
گفته كارشناسان غار ده شیخ كه حدود ۶ سال 
پیش از س��وي برخي افراد محلي در روستاي 
ده شیخ كشف شد، قدمت آن مربوط به حدود 

۱۳5میلیون سال قبل است.  اين غار را يك چوپان كشف كرد، وقتي فهمید كه داخل آن 
هیچ گنجي وجود ندارد آن را لو داد تا مردم همه از وجود چنین غاري مطلع شوند. پس 
از او يك سرمايه گذار خصوصي اقدام به ساخت و ساز در اين غار و محیط اطرافش كرد. او 
دري آهني براي جلوگیري از ورود حیوانات نصب و ورودي غار را براي حضور گردشگران 
باز كرد، چرا كه بايد براي ورود به اين غار افراد سینه خیز مي رفتند.  گفته مي شود، غار 
ده ش��یخ در اختیار بخش خصوصي قرار گرفته تا براي حضور گردش��گر آماده ش��ود اما 
فعالیت هاي انجام شده براي اين منظور اعتراض غارشناسان را به همراه داشته است. به 
گزارش مهر، بابت حضور هر گردشگر در اين غار كه هنوز مي توان ردي از استخوان هاي 
قديمي حیوانات را در آن ديد، ۱۰هزار تومان ورودي در نظر گرفته شده است. اينها غیر از 
ساخت و سازهايي است كه پايین تر از ورودي غار براي تسهیل در رفت و آمد گردشگران 
پیش بیني ش��ده است. راه سنگفرش ش��ده و پاركینگي براي حضور خودروها از جمله 
اتفاقاتي اس��ت كه موجب ش��ده تا چندين درخت قديمي در محدوده غار ده شیخ قطع 
شود. همچنین غارنوردان حاال نگران سالمت اين غار آهكي هستند. به گونه يي كه پس 
از انتشار گزارش و تصاويري از غار ده شیخ، ريیس سابق انجمن غار و غارشناسي ايران با 
انتقاد از اين نوع فعالیت ها براي رفاه حال گردشگران در غارها گفت: گذاشتن در آهني 
براي غار در مواردي اش��تباه اس��ت و بايد تیم متخصص آن را بررسي كند. اشتباه ديگر 
اينكه بگويیم اين در براي جلوگیري از ورود حیوانات كار گذاش��ته شده است. حیواناتي 
مانند شغال و... محل زندگي شان اينجا بوده و ما انسان ها هستیم كه با ورودمان به چنین 
جايي محل زندگي آنها را بر هم زده ايم. جواد نظام دوست همچنین به اين موضوع انتقاد 
دارد كه بدون هیچ دلیلي روس��تايیان اين غار را علیصدر دوم مي نامند و براي رفاه حال 

گردشگران اقدام به تخريب بخش هاي درون غار شده است. 

تاريخنگاري

اعتصاب بازار 
بیس��ت و چهارم مهر ۱۳57 براب��ر بود با چهلمین 
روز شهادت شهداي هفدهم شهريور. چهل روز قبل از 
آن، ماموران به مردم معترض در میدان ژاله )ش��هداي 
كنوني( ش��لیك كردند و تعدادي از تظاهرات كنندگان 

كشته و زخمي شدند. 
همزمان با اربعین ش��هداي اين اتف��اق، بازار تهران 
تعطیل ش��د و مردم نیز در بهشت زهراي تهران حاضر 
شدند. در اين روز عالوه بر بازار تهران، سراسر كشور در 
اعتص��اب بود. اين يكي از اعتصاب هاي بزرگ در تاريخ 

مبارزات علیه رژيم پهلوي بود. 
ب��ا آغاز اي��ن اعتصاب، ديگر اواخر مهر ماه س��ال 
۱۳57 اعتضاب هاي پي در پي شكل گرفت و تقريبا 
همه مراكز دولتي و غیردولتي اقتصادي و آموزش��ي 
و فرهنگي كش��ور تعطیل ش��د و اعتصابگران، عالوه 
بر خواست هاي صنفي، انحالل ساواك، لغو حكومت 
نظام��ي، آزادي زندانیان سیاس��ي و بازگش��ت امام 
خمیني)ره( را خواستار شدند. اين وضعیت تا بهمن 
همان سال و تا لحظه ورود حضرت امام خمیني)ره( 
به ايران ادامه يافت و بازار نقش مهمي در شكل گیري 

اين اعتصاب ها داش��ت.  پیش از اين از فروردين 57 
نی��ز بازاريان چند بار دس��ت به اعتص��اب زدند كه 
رژيم پهل��وي در عین تهديد و ارع��اب بازارايان، در 
نهايت برخي سیاس��ت هاي ضدتورمي را كه موجب 
خش��م بازاريان و علما ش��ده بود، كنار گذاشت. اين 

موض��وع اما تنها براي مدتي كوتاه روند اعتصاب ها را 
متوقف كرد. از طرفي امكان��ات مالي بازاريان نیز به 
كمك انقالبیون آمد. با وجود اعتصاب هاي گس��ترده 
و متعدد مي ت��وان اعتصاب بیس��ت و چهارم مهر را 

اثرگذارترين اعتصاب آن زمان دانست. 
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