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 گمانه زني ها درباره احتمال لغو فروش 
سهام »آرامكو«

وزير انرژي عربستان سعودي دو روز پيش از احتمال به تعويق افتادن عرضه 
عمومي سهام شركت ملي نفت اين كشور )آرامكو( تا سال 2019 خبر داد و 
به گمانه زني ها درباره اينكه »شايد فروش قرن هرگز اتفاق نيفتد«، دامن زد. 
تا چند وقت گذش��ته مقامات سعودي اصرار داشتند كه عرضه عمومي سهام 
آرامكو در سال 2018 و طبق برنامه ريزي هاي قبلي صورت خواهد گرفت، اما 
 خالد الفالح وزير انرژي عربستان كه رييس آرامكو نيز محسوب مي شود براي 
نخستين مرتبه از احتمال به تعويق افتادن فروش سهام آرامكو سخن گفت. 
فايننشال پست در گزارشي در اين باره نوشت، خصوصي سازي غول نفتي 
عربس��تان در دو سال گذشته در بازارهاي سهام قابل توجه بود و بر انتظارات 
درباره قيمت نفت تاثير گذاش��ت، اما اگر چنين اتفاقي هرگز روي ندهد، چه 
خواهد ش��د؟ احتمال فروش س��هام اندكي از آرامكو براي نخستين مرتبه در 
جريان مصاحبه با ش��اهزاده محمد بن س��لمان  نايب وليعهد وقت عربستان 
در ژانويه س��ال 201۶ مطرح ش��د. اگرچه بن س��لمان در ميانه صحبت هاي 
خود درباره اصالحات اقتصادي، تنوع بخش��يدن به اقتصاد و خصوصي سازي 
دارايي هاي دولتي به اختصار به آرامكو اش��اره كرد، اما همين اش��اره مختصر 
فعاليت زيادي را از س��وي مش��اوران، بانكداران، بازارهاي س��هام، دولت ها و 
خبرنگاران در پي داش��ت و گزارش هايي درباره رقابت بازارهاي بورس بر سر 
ارائه س��هام آرامكو منتشر ش��د. تصميم درباره زمان و مكان عرضه آرامكو به 
دولت عربس��تان برمي گردد و نه آرامكو. در واقع، محمد بن س��لمان وليعهد 
س��عودي تصميم نهايي را در اين زمينه اتخاذ خواهد كرد. دولت عربس��تان 
گزينه هاي مختلفي از عرضه س��هام فقط به صورت داخلي تا فروش خصوصي 
به يك ش��ريك اس��تراتژيك و عرضه بين المللي يا تركيبي از اين سه گزينه 
دارد. ام��ا برخ��ي گمانه زني ه��ا از اين مس��اله حكايت دارد كه اگ��ر فرآيند 
تصميم گيري به تاخير بيفتد، احتمال اينكه فروش س��هام آرامكو انجام نشود 

يا به يك عرضه داخلي محدود شود، قوت مي گيرد. 
در حال حاضر به نظر مي رسد كه رياض كليه تداركات فني را براي فروش 
سهام آرامكو درنظر گرفته، اما همچنان از تعيين تاريخ دقيق ارائه اين سهام 
در بازارهاي بين المللي بورس س��ر ب��از مي زند. پيش تر پايان 2018 به عنوان 
مهلت نهايي براي ارائه اين س��هام درنظر گرفته ش��ده بود، اما با گذش��ت دو 
ماه از سال به نظر مي رسد كه كارها مطابق زمان بندي ها پيش نخواهند رفت. 
خال��د الفالح در مصاحبه يي در لندن در اين باره گفت: »تنها مس��اله قطعي 
درباره ارائه عمومي س��هام آرامكو اين اس��ت كه الف( حتما اتفاق مي افتد  و 
ب( س��هام آرامكو در فهرس��ت شاخص س��هام تداول عربستان سعودي ارائه 
خواهد ش��د. ما چارچوب الزم مالي و ديگر قوانين را براي افزودن آرامكو به 
فهرست اين شاخص در س��ال جاري ايجاد كرده ايم. زمان بندي دقيق زماني 
اعالم خواهد شد كه ما شرايط را براي موفقيت چنين اقدامي مهيا ببينيم.«

به گزارش عرب بيزينس، ارائه عمومي س��هام آرامكو پايه و اس��اس برنامه 
اقتصادي شاهزاده بن سلمان براي تغيير و تحول در عربستان سعودي )موسوم 
به چشم انداز 2030( محسوب مي شود. مقامات سعودي اميدوارند كه فروش 
ح��دود 5درصد از س��هام آرامكو با افزايش 100 ميلي��ارد دالري درآمدهاي 
دولت همراه باش��د و اين در حالي اس��ت كه س��هام آرامك��و در مجموع دو 
تريليون دالر ارزش گذاري شده است؛ اگرچه برخي ناظران اين ارزش گذاري 
را زي��ر س��وال برده و ارزش حقيق��ي آرامكو را نزديك به ي��ك تريليون دالر 

اعالم كرده اند. 
اظه��ارات خالد الفالح ع��الوه ب��ر گمانه زني ها درباره منتفي ش��دن ارائه 
عمومي آرامكو، اميدهاي مقامات بريتانيايي و امريكايي را به احتمال برگزيده 
ش��دن بازاره��اي بين المللي لندن يا نيويورك از س��وي ري��اض براي عرضه 
اين س��هام نااميد كرد. اما از س��وي ديگر، محمد بن سلمان كه نيروي اصلي 
سياس��ت گذاري در عربستان سعودي محسوب مي شود، در سفر اخير خود به 
لندن از احتمال ارائه س��هام آرامكو در شاخص بورس لندن خبر داد. اگرچه 
هن��وز هيچ تصميم قطعي در اين باره اتخاذ نش��ده، اما مقامات بريتانيايي از 

اين احتمال به شدت استقبال كرده اند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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تعادل 
روي��داد تج��اري- اقتص��ادي ايران 
و آلم��ان روز گذش��ته در مح��ل ات��اق 
بازرگان��ي و صناي��ع اي��ران و آلم��ان 
برگزار ش��د. بررس��ي آخرين تحوالت و 
چالش ه��اي روابط تج��اري و اقتصادي 
بين دو كش��ور پس از دو سال از توافق 
برج��ام، مهم ترين محور اي��ن همايش 
ب��ود. اينكه چ��را ژرمن ها هن��وز براي 
انجام س��رمايه گذاري هاي مش��ترك و 
برقراري رواب��ط بانكي با ايران همچنان 
مردد هستند، پرسش مهمي بود كه در 
اين نشس��ت دو جانبه مورد بحث قرار 
گرف��ت. از نگاه آلماني ه��ا آنچه مانع از 
تداوم همكاري و توسعه روابط تجاري و 
بانكي بين دو كشور مي شود، چالش ها و 
ضعف هايي است كه در ساختار اقتصاد 
اي��ران وجود دارد. به گفته آنها »مبارزه 
ب��ا پولش��ويي و رعايت اس��تانداردهاي 
پولي، مشكالت سياسي ايران در عرصه 
جهاني، تغيي��ر مدام اج��راي قوانين و 
مقررات تجاري، ع��دم ارائه صورت هاي 
مالي ش��فاف و...« ازجمله مواردي است 
كه ريسك سرمايه گذاري را براي آلمان 
در اي��ران افزاي��ش مي ده��د. بر همين 
اساس شركت هاي بزرگ و چند مليتي 
اين كش��ور ب��راي ورود به ب��ازار ايران 
همچن��ان با تردي��د مواجه ان��د. اما در 
مقابل از ن��گاه طرف ه��اي ايراني آنچه 
مانع از توسعه ارتباط بانكي و تجاري با 
آلمان ها مي شود، محافظه كاري بانك ها 
و ش��ركت هاي بزرگ آلمان��ي به دليل 
ترس از امريكا و سياس��ت هاي اوس��ت 
كه ممكن اس��ت در آين��ده اتخاذ كند. 
از اي��ن  رو طرف ه��اي ايراني خطاب به 
آلماني  ب��زرگ  نماين��ده ش��ركت هاي 
خواستار شدند تا جانب احتياط را كنار 
بگذارند و در شراكت با طرف هاي ايراني 

انعطاف پذيرتر عمل كنند. 
موانع و مسيرهاي تجارت بين ايران 
و آلم��ان روز گذش��ته ات��اق بازرگاني 
و صناي��ع اي��ران و آلم��ان ب��ا حض��ور 
ب��وش،  ش��ركت هاي  از  نمايندگان��ي 
زيمنس، فولكس واگ��ن، رودل و هيات 

رييس��ه و مديريت اتاق اي��ران و آلمان 
مورد بررس��ي ق��رار گرف��ت. همچنين 
در اين نشس��ت رييس سازمان توسعه 
تج��ارت ايران، مع��اون وزي��ر صنعت، 
معدن و تجارت و رييس بخش اقتصادي 
سفارت آلمان در تهران حضور داشتند. 
رييس سازمان توسعه تجارت ايران، 
كه س��خنران اول اين همايش تجاري- 
اقتصادي ايران و آلمان بود، گفت: طي 
ساليان پس از برجام شاهد اين هستيم 
رواب��ط تجاري و اقتصادي ايران ش��كل 
گرفته كه امروزه بس��تر مناس��بي براي 

همكاري اقتصادي دو كشور است. 
مجتبي خسروتاج با بيان اينكه »طي 
چند س��ال گذشته نقش مس��ووالن دو 
كش��ور در بخش هاي مختلف در توسعه 
رواب��ط تج��اري و اقتصادي خ��وب بوده 
اس��ت« گفت: مس��ووالن سهم خودشان 
را در توسعه روابط دو كشور ايفا كرده اند. 
ظرفيت ه��اي موجود در اي��ران تا جايي 
است كه آلمان را به عنوان شريك عمده 

تجاري ايران قرار داده است. 
رييس سازمان توسعه تجارت ايران 
با اش��اره به ميزان ص��ادرات و واردات 
ميان اين دو كش��ور گف��ت: صادرات 
م��ا به آلمان ح��دود ۴00ميليون دالر 
اس��ت؛ درحالي كه وارداتم��ان از اين 
كش��ور چيزي حدود 3ميلي��ارد دالر 
اس��ت. با اين ميزان صادرات و واردات 
چه بايد كرد تا تراز تجاري دو كش��ور 
ب��راي پاي��داري رواب��ط دو كش��ور به 
تعادل برس��د؟ مع��اون وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اف��زود: همكاري هاي 
دو كشور در توليد محصوالت مشترك 
و صادرات آن به كش��ورهاي اروپايي و 
منطق��ه بايد افزايش ياب��د تا به نتيجه 

برسيم. 
به گفته خسروتاج، ما در ايران ۶00 
برن��د جهان��ي داريم كه از اي��ن ميزان 
110برن��د آن اروپاي��ي و از اين ميزان 
۴0برن��د آلماني اس��ت. وي تاكيد كرد: 
ما همكاري و مش��اركت با كش��ورهاي 
اروپايي و آس��يايي را از دو سال گذشته 
براي توس��عه و گس��ترش رواب��ط آغاز 

كرده ايم. 
س��رمايه گذاري  ب��ه  اش��اره  ب��ا  او 
2ميلي��ارد دالري ش��ركت هاي آلماني 
در اي��ران گف��ت: اين س��رمايه گذاري 
در بخش هايي چون مواد س��اختماني، 
ش��يميايي، دارويي، هورموني، شوينده 
و... است. خس��روتاج همچنين با اشاره 
ب��ه مش��كالت و چالش ه��اي بانكي دو 
كشور تصريح كرد: همكاري هاي بانكي 
دو كش��ور يكي از مش��كالت اساسي به 
حس��اب مي آيد ك��ه بانك ه��ا بايد راه 
گشايش��ي براي توس��عه روابط تجاري 
پيدا كنن��د. به گفت��ه او درحال حاضر 
ارتب��اط چن��د بانك آلماني بخش��ي از 
تجارت دو كش��ور را پوش��ش مي دهند 
ام��ا ارتباط بانكي بين دو كش��ور هنوز 
به طور كامل برقرار نش��ده اس��ت. بنابه 
اظهارات او علت اين موضوع را مي توان 
محافظه كاري بانك هاي آلماني به دليل 
ترس از امريكا دانست. اين در شرايطي 
كه خطوط فاينانس مي تواند در توسعه 
روابط بين دو كشور نقش مهمي را بازي 
كند. خسروتاج با اشاره به ساير راه هاي 
روابط دو كش��ور گفت: گردش��گردي با 
اختصاص يك چهارم گردشگران به اين 
كشور نيز يكي ديگر از توسعه روابط دو 

كشور است كه بايد آن را توسعه داد. 
مهدي كرباسيان، معاون وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت ني��ز صحبت هاي خود 
را با اين پرس��ش مهم كه چ��را با وجود 
تمام��ي ظرفيت هايي كه در اقتصاد ايران 
ب��ه ويژه در بخش مع��دن آن وجود دارد 
اما س��رمايه گذاران خارجي ب��راي انجام 
همكاري هاي مش��ترك مردد هس��تند، 
ش��روع ك��رد و گفت: اروپايي ه��ا به ويژه 
سرمايه داران و شركت هاي بزرگ آلماني 
باي��د جانب احتياط را ب��راي همكاري با 
ايران كنار بگذارند. كرباس��يان همچنين 
افزود: ايران ۶8 نوع ماده معدني دارد. اروپا 
به معادن ايران نياز دارد و آلمان مي تواند 

رابط ايران و اروپا باشد. 
در ادام��ه ريي��س بخ��ش اقتصادي 
س��فارت آلم��ان در تهران ه��م در اين 
همايش پش��ت تريبون قرار گرفت و به 

بي��ان برخي از موانع در توس��عه روابط 
با دو كش��ور پرداخت. اظهارات »گريت 
مينت��س« حاك��ي از اين ب��ود كه پس 
از برج��ام مش��كالت و موان��ع تجاري 
دس��ت كم گرفته ش��د اما ب��ا اين حال 
مش��كالت داخل��ي و خارجي ب��ا توجه 
به عالقه بي��ن دو طرف ب��راي تجارت 
و تعام��ل قابل حل اس��ت. او در بخش 
ديگري از س��خنان خود به حجم روابط 
تجاري بين دو كش��ور نيز اشاره كرد و 
گفت: حجم تجاري بي��ش از 3ميليارد 
يورويي س��ال 201۷ بين ايران و آلمان 
كه در باالترين حجم در ۶ س��ال اخير 
بوده نس��بت به صادرات ايران به آلمان 
مي تواند بيشتر باشد. اين عالقه از طرف 
آلمان وج��ود دارد. يكي از مش��كالتي 
كه ب��ه گفته »گريت مينتس« در ايران 
قابل حل است، باال رفتن استانداردهاي 
پولي است. البته در اين ميان يك سري 
مش��كالت خارجي و سياسي هم وجود 
دارد ام��ا آلم��ان همانطور كه هميش��ه 
نش��ان داده، اع��الم مي كن��د پايبند به 

توافق برجام است. 

موانع تجاري؟ 
در ادام��ه اي��ن هماي��ش و در پنل 
گفت وگ��وي تجاري-اقتصادي »موانع و 
مس��يرهاي تجارت بين ايران و آلمان« 
با حض��ور نمايندگان ب��وش، زيمنس، 
فولكس واگ��ن، رودل و هيات رييس��ه و 
مديريت اتاق مورد بحث و بررس��ي قرار 
گرف��ت. آنچه در اين اين پنل از س��وي 
نماين��دگان ش��ركت هاي آلماني مورد 
اش��اره قرار گرفت اين ب��ود كه چنانچه 
ايران ب��ه دنبال جذب س��رمايه گذاري 
خارجي است بايد زيرساخت ها را براي 
ورود آنها فراهم كند. چراكه خارجي ها 
در جاي��ي اق��دام ب��ه س��رمايه گذاري 
مي كنند كه تقاضاي پايا وجود داش��ته 
و براس��اس يك چشم انداز 5 تا 10ساله 
فعاليت خود را شروع مي كنند زيرا آنها 
بر اي��ن باورند كه تقاض��اي باال موجب 

پوشش هزينه ها مي شود. 
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»حميد بعيدي نژاد« سفير جمهوري 
اس��المي ايران در انگليس روز يك شنبه 
درصفح��ه توييت��ر خ��ود نوش��ت كه از 
س��وي ف��ردي موس��وم ب��ه »حس��ين 
از اصح��اب جري��ان  مرعش��ي قزويني« 

شيرازي تهديد به قتل شده است. 
به گزارش ايرنا، بعيدي نژاد با انتش��ار 

تصاوي��ري از تهديدهاي منتس��ب به فرد 
مذكور در فضاي مجازي نوش��ت: با توجه 
به اينكه اتهام به قتل و ديگر اتهامات وارده 
مجازات شرعي و قانوني دارند، آيا مي توانيم 
اقال به حمايت مسووالن قضايي كشورمان 
اميدوار باش��يم؟ شامگاه جمعه تعدادي از 
اعضاي گروه افراطي ش��يرازي به سفارت 

جمهوري اس��المي ايران در لندن حمله 
كرده و با باال رفتن از ديوار سفارت، پرچم 
ايران را به پايين كشيدند.  ناتواني پليس 
لن��دن در جلوگيري از اين اقدام، اعتراض 
ش��ديد وزارت امور خارجه كشورمان را به 
همراه داشت.  »بهرام قاسمي« سخنگوي 
وزارت خارجه كش��ورمان نيز با اش��اره به 

عذرخواهي رس��مي دولت انگليس گفت: 
معاون سياس��ي وزير خارجه ايران مراتب 
اعتراض ش��ديد جمهوري اس��المي را به 
س��فير انگلي��س در ته��ران منتقل كرده 
و خواه��ان محافظ��ت كام��ل پلي��س از 
ديپلمات هاي كشورمان در لندن و برخورد 

فوري پليس با مهاجمان شده است. 

گزارش سرمقاله

  چون پرده برافتد...

  قرعه محك راستي آزمايي اين  بار به نام بانك ها افتاده است. داستان از آنجا 
آغاز شد كه با وجود امضاي برجام و رفع تحريم هاي بانكي تقريبا اكثر بانك هاي 
ب��زرگ حاضر به همكاري ب��ا بانك هاي ايران نبودند. اين  بار دليل نه تحريم بلكه 
ساختار بانكي ايران بود. سيستم گزارش دهي غيرشفاف در كنار چند خأل قانوني 
باعث ش��ده بود ك��ه بانك هاي خارجي ريس��ك همكاري با بانك ه��اي ايراني را 
بس��يار زياد برآورد كنند. در نتيجه بانك هاي ايراني مجبور ش��دند تغييراتي در 
ساختار خود دهند. به اجبار بانك مركزي گزارش هاي بانكي امسال بايد براساس 
سيستم گزارش دهي مالي IFRS تنظيم شود. استفاده از يك سيستم استاندارد 
واقعيت ه��اي زي��ادي را درباره بانك ها نش��ان داد. فقط يك��ي از بانك ها دو برابر 
س��رمايه ثبتي خود زيان انباشته دارد. بانك هاي ديگري نيز كم و بيش با چنين 
مشكالتي روبه رو هستند. مشخص شدن واقعيت ها به خوبي نشان داد كه هشدار 

بعضي كارشناسان درباره بازي پونزي در سيستم بانكي درست بوده است. 
ام��ا بايد اين اتفاق را به فال نيك گرفت. يكي از ش��روط ب��ازار رقابت كامل، 
اطالع��ات دقيق يا Perfect information اس��ت. ما س��ال ها ب��ا اقتصادي 
غيرش��فاف روبه رو بوده ايم و ابعاد بس��ياري از مش��كالت حتي براي مسووالن و 
سياس��ت گذاران روشن نيست. بس��ياري از آمارهاي رسمي كش��ور برآوردهايي 
غيردقيق اس��ت كه حتي خود مسووالني كه دانش كافي دارند در استناد به اين 

آمارها با احتياط عمل مي كنند. 
بيايي��م كمي صادقانه به مس��اله ارتباطات تجاري پ��س از برجام نگاه كنيم. 
برجام يك س��ري محدوديت ها را براي اقتصاد ايران برداش��ت اما عدم ش��فافيت 
س��اختار اقتصاد ايران ريس��ك فعاليت اقتصادي را به حدي باال برده كه بسياري 
از بنگاه ه��ا و بانك هاي بزرگ جهان حاضر به همكاري نيس��تند. در تمام جهان 
موسسات معتبر اعتبارس��نجي، اعتبار نهادهايي مانند بانك ها را تعيين مي كنند 
ولي زماني كه اطالعات كافي وجود نداش��ته باشد طبيعتا اين رتبه ريسك كشور 
اس��ت كه افزاي��ش پيدا مي كند. بانك ه��اي بزرگ خارجي به عن��وان بنگاه هاي 
اقتصادي به دنبال حداكثر س��ود در حداقل ريسك هستند. نداشتن گزارش هايي 
با اس��تانداردهاي صحيح و قابل راس��تي آزمايي عمال تا به امروز باعث ش��ده كه 

بانك ها در رتبه بندي هاي اين موسسات توفيقي نداشته باشند. 
اما اين مس��اله بايد باالخره از جايي تصحيح ش��ود. اگر ب��ه جاي امروز چند 
س��ال بعد وضعيت واقعي بانك ها روشن مي شد، وضعيت آنها بهتر مي شد؟ نبود 
نهادهاي راستي آزمايي غيردولتي عمال باعث شده كه نگاه به آمارهاي رسمي نيز 
مانند همين گزارش هاي بانكي باشد. براي مثال نهادي مانند اتاق بازرگاني قانونا 
حق جمع آوري آمار و اطالعات دارد پس حتي اگر امكان ارائه آمار ندارد، مي تواند 

با يك تيم قوي به راستي آزمايي آمارها بپردازد. 
اگ��ر بپذيريم اتف��اق امروز در گزارش هاي بانكي با وجود تاس��ف برانگيز بودن 
يك گام مثبت اس��ت در مرحله بعد بايد اين س��وال را مطرح كنيم كه آيا همين 
مشكل در بقيه اقتصاد به ويژه دولت وجود ندارد؟ آيا در يك گزارش دهي صحيح 
بس��ياري از بنگاه هاي دولتي ما ورشكسته نيستند؟ آيا دولت توان پرداخت ديون 
اين بنگاه ها را دارد؟ در بخش هاي مختلفي از اقتصاد چنين هشدارهايي به گوش 
مي رس��د براي مثال همين موضوع درخصوص صندوق هاي بازنشستگي و تامين 
اجتماعي مطرح است. اگر هشدارهاي كارشناسان درست باشد، دولت چه زماني 
مي خواهد با اين واقعيت روبه رو ش��ود؟ آيا قرار است صبر كند تا ببينيم باالخره 
قرع��ه به ن��ام كدام دولت مي افتد يا اينكه يك دولت جس��ارت روبه رو ش��دن با 

واقعيت ها را پيدا خواهد كرد. 
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مشاور رييس سازمان خصوصي سازي در گفت و گو با »تعادل« از مزايده 9 هزار ميليارد توماني خبر داد

امروز، برگزاري مزايده بزرگ
 صفحه 10 

كودتاي خزنده يا تحقق روياي چيني

»شي جين  پينگ« رييس جمهور مادام العمر

 صفحه 7 

نفت و انرژي

قربانيان نفع كارتل نفتي

15

در رويداد تجاري - اقتصادي ايران و آلمان مورد واكاوي قرار گرفت 

مسير سخت تجارت با ژرمن ها

سفير ايران در انگليس تهديد به ترور شد
 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

قرعه محك راستي آزمايي اين  بار به نام بانك ها 
افتاده اس��ت. داس��تان از آنجا آغاز شد كه با وجود 
انعق��اد برجام و رفع تحريم ه��اي بانكي تقريبا اكثر 
بانك هاي ب��زرگ حاضر به هم��كاري با بانك هاي 
ايران نبودند. اين  بار دليل نه تحريم بلكه س��اختار 
بانكي ايران بود. سيستم گزارش دهي غيرشفاف در 
كنار چند خأل قانوني باعث ش��ده بود كه بانك هاي 
خارجي ريس��ك هم��كاري با بانك ه��اي ايراني را 
بسيار زياد برآورد كنند. در نتيجه بانك هاي ايراني 
مجبور شدند تغييراتي در س��اختار خود دهند. به 
اجبار بانك مركزي گزارش هاي بانكي امس��ال بايد 
براساس سيس��تم گزارش دهي مالي IFRS تنظيم 
شود. استفاده از يك سيستم استاندارد واقعيت هاي 

زيادي را درباره بانك ها نشان داد...

گروه راه و شهرسازي   آزاده كاري 
دول��ت روحاني به تازگي وعده حل دو مش��كل 
عمده كش��ور يعني بافت فرسوده شهرها و ناوگان 
حمل و نقل فرس��وده را عن��وان كرد و اين دو مورد 
در اولويت هاي كاري وزارت راه و شهرس��ازي قرار 
گرفت. يكي از راه حل هاي وزارت راه و شهرسازي 
براي حل بافت فرس��وده اس��تفاده از توسعه گران 
 است. براساس اين مدل، زمين در يك فضاي رقابتي 
در اختيار توس��عه گران قرار مي گيرد. آنها در اين 
فضا قيمت پيش��نهادي س��اخت را به مس��ووالن 
مربوط��ه مي دهند و درنهايت كس��ي كه كمترين 
قيمت پيش��نهادي را بدهد، برن��ده فعاليت در آن 
محله خواهد ش��د. پ��س از اينكه پ��روژه به اتمام 

رسيد...

چون پرده برافتد...

پيشنهاد نوسازي بافت 
فرسوده با رويكرد حمايتي

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 13  

بانك و بيمه

4

 بدهي دولت به بانك ها
190 هزار ميليارد تومان شد

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري  
بدهي بخ��ش دولتي به سيس��تم بانكي در دي 
ماه به بيش از 255 هزار ميليارد تومان رس��يده كه 
نس��بت به دي ماه سال 95 به ميزان 22.5درصد و 
نسبت به اسفندماه س��ال گذشته 1۶.۴رشد نشان 
مي ده��د از اي��ن رقم بدهي بخ��ش دولتي به بانك 
مرك��زي در دي ماه رقم ۶2۷.1ه��زار ميليارد ريال 
را نش��ان مي دهد كه نسبت به اس��فندماه گذشته 
8.9درص��د و نس��بت ب��ه دي ماه س��ال گذش��ته 
5.5درصد رش��د داش��ته اس��ت. همچني��ن بدهي 
دولت ب��ه بانك ها نيز ب��ه رقم 190 ه��زار ميليارد 
تومان رس��يده كه رش��د 30درصدي در يك سال و 

20درصدي در 10 ماه اول سال داشته است. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، بدهي بانك ه��ا به بانك 
مركزي نيز كه متاثر از بدهي دولت به بانك ها رشد 
كرده، در دي ماه سال جاري 11۷۴.8 هزار ميليارد 
ريال بود كه نس��بت به اس��فندماه س��ال گذش��ته 
1۷.8درصد و نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 

۷.۶درصد افزايش يافته است ...

 فراز جبلي   

 فراز جبلي   
مشاور سردبير



 موافقت رهبري ب�ا كناره گيري آيت اهلل جنتي 
از امام�ت جمع�ه تهران؛مهر| رهب��ر معظم انقالب 
با كناره گي��ري آيت اهلل جنت��ي از امامت جمعه تهران 
موافقت كردند.  آيت  اهلل احمد جنتي در نامه يي به رهبر 
معظم انقالب اسالمي با اشاره به ۲۵ سال توفيق خدمت 
در س��نگر امامت جمعه تهران و با تش��كر از اعتماد و 
عنايات حضرت آيت اهلل خامن��ه اي در طول اين مدت، 
درخواست كناره گيري از امامت جمعه تهران را مطرح 
كرد كه رهبر معظم انقالب اس��المي با اين درخواست 

موافقت كردند. 
 دغدغه ه�اي رهب�ري درخص�وص وضعي�ت 
سپاه؛س�پاه نيوز| فرمانده كل س��پاه پاسداران گفت: 
وضعيت دروني س��پاه يكي از دغدغه هاي رهبري است 
و اين وضعيت نيازمند عمق بخش��ي بيشتر معنويت و 
افزايش روحيه جهادي است. سردار محمدعلي جعفري 
ديروز طي س��خناني در مراسم توديع و معارفه نماينده 
ولي فقيه در س��پاه گفت: حجت االس��الم حاج صادقي، 
گزينه مطلوب براي مس��ووليت نمايندگي ولي فقيه در 
سپاه است و اميدواريم با اين تحول مديريتي كه سرآغاز 
برنامه هاي جديد است، بتوانيم برنامه هاي گذشته را با 

قدرت و عمق بخشي بيشتر ادامه دهيم. 
 رييس دفتر مقام معظم رهبري از آيت اهلل يزدي 
عيادت كرد؛ميزان| حجت االسالم محمدي گلپايگاني 
به نمايندگي از رهبر معظم انقالب اس��المي از آيت اهلل 
يزدي رييس جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم عيادت 
كرد. رييس دفتر مقام معظم رهبري پيش از ظهر ديروز 
ب��ا حضور در يكي از بيمارس��تان هاي تهران از آيت اهلل 
محمد يزدي عيادت و با ابالغ سالم رهبر معظم انقالب 

اسالمي، براي ايشان دعا و آرزوي سالمتي كرد. 
 برگ�زاري نخس�تين جلس�ه متهم�ان حادثه 
خيابان پاسداران؛تسنيم| عامل قتل ۳ نفر از ماموران 
نيروي انتظامي در جلسه محاكمه خود گفت: به خاطر 
ضرباتي كه به س��رم وارد شده بود عصبي شدم و پشت 
فرمان اتوبوس نشستم و به سمت ماموران حركت كردم. 
محمدرضا ثالث گفت: من براي حمايت از برادر خودم 
به گلس��تان هفتم رفته بودم، كسي كه هيچ سابقه يي 
نداش��ته را دس��تگير كردند و گفتند كه پرايد دزديده 
اس��ت در صورتي كه اين ش��خص ۳ هكتار باغ دارد و 
ش��ب قبل از دس��تگيري نيز با هم بوديم اما صبح او را 
به اتهام دزديدن پرايد دس��تگير كردند. در پايان قاضي 
محمدي كشكولي رييس شعبه نهم دادگاه كيفري يك 
تهران ضمن اعالم خاتمه جلس��ه اول گفت كه جلسه 

بعدي مورخ ۲1 اسفند 96 برگزار مي شود. 
 دي�دار جني�دي ب�ا رييس جمه�ور پيش�ين 
ش�يلي؛پاد| معاون حقوقي رييس جمهوري كه براي 
شركت در مراس��م تحليف رياست جمهوري شيلي در 
رأس هيات��ي به نمايندگي از دولت ايران به س��انتياگو 
سفر كرده است در آخرين روز رياست جمهوري ميچله 
باچلت با وي مالقات كرد. لعيا جنيدي، معاون حقوقي 
رييس جمهوري كش��ورمان در اين دي��دار توضيحاتي 
درباره اهتمام و توجه جمهوري اس��المي ايران پس از 
پيروزي انقالب به ارتقا و گسترش مردم ساالري، حقوق 
ش��هروندي و جايگاه زن��ان ارائه ك��رد. او همچنين به 
وضعيت وخيم زنان و كودكان در برخي از كش��ورهاي 
خاورميانه همانند يمن، فلسطين و بخش هايي از سوريه 
به دليل جنگ و محاصره يا حضور نيروهاي تروريستي 

افراطي اشاره كرد. 
 سفير انگليس در ايران: متاثر شدم؛ايسنا| سفير 
انگليس در اي��ران اظهار كرد كه از اتفاق روز جمعه در 
سفارت كشورمان در لندن متاثر است و بريتانيا الزامات 
كنوانس��يون وين را جدي مي داند. نيكالس هاپتون در 
توييتر خود به زبان فارسي نوشت: من بسيار متاثر شدم 
از اتفاقي كه در س��فارت اي��ران در لندن در روز جمعه 
افت��اد. بريتانيا الزامات كنوانس��يون وين را جدي تلقي 
مي كند. امنيت و ايمن��ي ديپلمات ها و نمايندگي هاي 
ديپلماتيك در بريتانيا از اهميت بسيار بااليي برخوردار 

هستند. 
از  جمع��ي  مجلس؛ايرن�ا|  مقاب�ل  تجم�ع   3  
س��پرده گذاران موسسه قرض الحس��نه واليت انديشه، 
اهال��ي منطق��ه ك��ن و جمع��ي از فارغ التحصي��الن 
رشته مهندس��ي كارشناسي ارشد ناپيوس��ته ديروز-

يك شنبه- مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند. 
سپرده گذاران موسسه قرض الحسنه واليت انديشه كه از 
اعضاي تعاوني حاميان انديشه هستند، خواستار استرداد 
سپرده  و سودهاي خود از اين موسسه شدند. همچنين 
جمع��ي از اهالي منطقه كن با تجم��ع مقابل مجلس 
خواستار رفع برخي نواقص و ضعف هاي طرح تفصيلي 
پيشنهادي اين منطقه شدند. شماري از فارغ التحصيالن 
رشته مهندسي كارشناس��ي ناپيوسته نيز در تجمعي 
مقابل مجلس ش��وراي اس��المي خواس��تار حذف واژه 
علمي- كاربردي از مدرك تحصيلي اين رش��ته شدند. 
اين تجمع كنندگان تاكيد داش��تند وج��ود اين كلمه 
در مدرك تحصيلي ش��ان باعث نامعتبر ش��دن مدرك 

مهندسي آنان مي شود. 
 منظم ترين نماينده مجلس ش�وراي اس�امي؛ 
خانه ملت|س��يده فاطمه ذوالقدر نماينده تهران، ري، 
ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس طي ۳ماهه س��وم 
اجالس��يه دوم دوره دهم مجلس ش��وراي اسالمي به 
عنوان فردي كه بيشترين مشاركت در راي گيري هاي 
سهم علني مجلس داشته از سوي هيات رييسه مجلس 
مورد تقدير قرار گرفت. او همچنين براس��اس س��امانه 
حضور و غياب جزو نمايندگاني اعالم ش��ده اس��ت كه 
منظم ترين حضور را در جلس��ات علني و كميس��يون 

متبوع داشته است. 
 تصوي�ب ط�رح ممنوعي�ت ب�ه كارگي�ري 
بازنشس�تگان- خانه ملت| نايب رييس كميس��يون 
اجتماعي مجلس، درتشريح نشست كميسيون متبوع 
خود گفت: طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشس��تگان 
بررس��ي و به تصويب رسيد.  مسعودرضايي در تشريح 
نشست ديروز كميس��يون اجتماعي مجلس، گفت: در 
اين نشس��ت طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان 
مورد بررس��ي قرار گرفت، البت��ه نماينده دولت در اين 
جلس��ه تاكيد داش��ت كه اين موضوع در اليحه جديد 
مديريت خدمات كش��وري مورد بررسي قرار گيرد؛ اما 
نمايندگان طرح فعلي را بررسي كردند.  نماينده مردم 
شيراز در مجلس شوراي اسالمي، با اشاره به اينكه طبق 
م��اده 7۲ قان��ون مديريت خدمات كش��وري 4گروه از 
ممنوعيت به كارگيري پس از بازنشستگي معاف هستند، 
افزود: در بند الف اين ماده آمده است روساي ۳ قوه، وزرا 
و معاونان آنها مقام محسوب مي شوند، بنابراين حذف يا 
عدم حذف اين بند هيچ تاثيري در اين مساله ندارد؛ زيرا 
رييس جمهور توس��ط مردم، رييس قوه قضاييه ازسوي 
رهب��ري و رييس مجل��س به عنوان نماين��ده انتخاب 
مي ش��ود.  نايب رييس كميس��يون اجتماعي مجلس، 
تصريح كرد: همچنين دربند )ب( تاكيد شده وزرا، سفرا، 

معاونان و همترازان آنها نيز مقام محسوب مي شوند.

روي موج خبر

»تعادل« به بهانه استعفاي آيت اهلل جنتي بررسي مي كند

نگهبانان سنگر وحدت

دادستان تهران خبر داد

صدور كيفرخواست عليه حيدري فرد، سردار رويانيان و متهمان ارزي
در ش��رايطي ك��ه موضوع برخورد ب��ا متهمان در 
حادثه كهريزك همچن��ان در فضاي عمومي جامعه 
دنبال مي شود، دادستان تهران از صدور كيفرخواست 
عليه قاضي پرونده كهريزك خبر داد و گفت: اين فرد 

هم اكنون در زندان به سرمي برد. 
به گزارش ايس��نا، جعفري دولت آب��ادي از صدور 
كيفرخواست عليه علي اكبر حيدري فرد قاضي پرونده 
كهري��زك با 6 عن��وان اتهامي خبر داد و با اش��اره به 
اينكه اين دومين پرونده مفتوح براي نامبرده اس��ت، 
افزود: كيفرخواستي كه در پرونده اول وي صادر شده 
بود، منتهي به صدور حكم محكوميت ش��ده است و 

هم اكنون وي در زندان به سرمي برد. 
وي در خصوص پرونده سردار رويانيان با ۳ عنوان 
اتهامي، با اذعان به طوالني ش��دن زمان رسيدگي به 
اين پرونده، اين اطاله را ناش��ي از ضرورت حسابرسي 
و كارشناس��ي اقدام��ات مالي در پرون��ده اعالم كرد. 
وي همچني��ن از ص��دور 1۲ فقره كيفرخواس��ت در 

پرونده هاي متهمان ارزي اخير خبر داد. 
در كنار اين موارد دادستان تهران از آزادي مهدي 
جهانگي��ري با اخ��ذ وثيقه خبر داد؛ ام��ا دولت آبادي 

در پاس��خ به پرس��ش هاي خبرنگاران حاضر به ارائه 
توضيحات بيشتر درباره پرونده جهانگيري نشد و اعالم 

كرد بعد از بررسي هاي بيشتر اطالع رساني مي شود. 
دادس��تان تهران با اش��اره به تجمع روز پنج شنبه 
)1۳96/1۲/17( عده ي��ي از زن��ان مقاب��ل وزارت كار 
به مناس��بت روز جهان��ي زن كه با دادن ش��عارهاي 
ساختارشكنانه و بعضاً كش��ف حجاب همراه بود، در 
بيان اقدامات پليس و دادس��راي تهران در اين راستا 
اظهار داش��ت: پليس با اخذ دستور قضايي تعدادي از 
تجمع كنندگان را دستگير كرد كه تعدادي از آنان آزاد 
و برخي از آنها نيز بازداش��ت شدند كه تحت تعقيب 
قضايي قرار خواهند گرفت؛ چرا كه تشكيل تجمعات 
در معاب��ر بايد با اخذ مجوز قبل��ي و نبايد با اقدامات 
ساختارش��كنانه توأم باش��د و پليس مكلف اس��ت با 

اقدامات ساختارشكنانه مقابله كند. 
وي ضمن تكذيب تحقيق از افراد كم س��ن و سال 
در پرونده جش��ن ش��هرداري تهران اف��زود: از برخي 
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران انتظار مي رود به جاي 
حمايت از اقدامات ساختارش��كنانه در اين مراسم، بر 

عملكرد شهردار تهران بيشتر نظارت كنند. 

 انتقاد از اظهارات نماينده مجلس
وي با انتقاد از اظهارات اخير يك نماينده مجلس 
در خص��وص ف��وت يك��ي از اغتشاش��گران خيابان 
پاس��داران، ضم��ن رد اي��ن ادعا، اظهار داش��ت: اين 
نماينده مجلس اعتراض كرده كه چرا برخي افراد در 
زندان فوت مي كنند! از اين حرف تعجب مي كنم؛ چرا 
كه تاكنون صرفاً سه نفر شامل سينا قنبري، كاووس 
سيدامامي و يك نفر در بازداشتگاه پليس اراك فوت 
كرده اند كه مس��ووالن در هر سه مورد توضيح كافي 

داده اند. 
دادس��تان تهران اظهار اين نماين��ده را مربوط به 
فردي به نام راجي كه در حادثه خيابان پاسداران فوت 
كرده دانست و اظهار داشت: اينكه راجي در زندان يا 
حين بازجويي كشته ش��ده كذب است. نامبرده روز 
اول حادثه يعني اول اس��فند 1۳96 در بيمارس��تان 
فوت شد و دادستاني در جلسه شوراي امنيت كشور 
)1۳96/1۲/1( در اين زمينه اطالع رساني كرده است. 
او ب��ا اعالم اينكه »ت��ا 10 روز پس از فوت راجي، 
هويت متوفي مش��خص نبود و سرپرس��ت دادسراي 
جناي��ي پ��س از مش��خص ش��دن هوي��ت متوفي، 

ط��ي تماس تلفني ب��ا همس��ر وي در اين خصوص 
اطالع رساني كرد«، افزود: در اوايل اسفندماه به معاون 
اول قوه قضاييه هم اطالع رس��اني شد كه يك نفر در 
درگيري ها فوت شده است كه در اظهارات سخنگوي 
ق��وه قضاييه انعكاس يافته اس��ت )1۳96/1۲/6(؛ اما 
با وجود اين همه ش��واهد بر اينك��ه فوت نامبرده در 
بيمارس��تان بوده، اين نماينده با اظهار اينكه محمد 
راجي ك��ه يكي از افراد بازداش��ت ش��ده بود و خبر 
فوتش از زندان مي رس��د، اذهان عمومي را مش��وش 
مي كند؛ اين در حالي اس��ت كه فرد متوفي اساس��اً 
تحويل زندان نشده بود و نام وي در فهرست مكتوب 
دستگيرش��دگان كه ش��ب اول براي اينجانب ارسال 

شد، درج نشده بود. 
وي با توصيه به نمايندگان و مسووالن اجرايي دائر 
بر اينكه پيش از هر اظهاري موضوع را بررس��ي كنند 
تا مصداق كذب و خالف واقع نباش��د، افزود: رعايت 
اين مهم ب��ه ويژه در مواردي مانند موضوع فوت فرد 
اخيرالذكر كه تضعيف مسووالن قضايي و انتظامي را 

در پي دارد، ضروري است. 
او در خصوص محكوميت يك جاسوس سرويس 

اطالعاتي انگلس��تان به 6 سال حبس، اظهار داشت: 
اي��ن فرد كه داراي تابعيت ايراني-انگليس��ي اس��ت، 
پرونده مفت��وح ديگري مرتبط با يك��ي از بانك هاي 

خصوصي دارد كه در جريان رسيدگي است. 
دادس��تان تهران همچني��ن از محكوميت يكي از 
مس��ووالن س��ابق وزارت جهاد كش��اورزي به 8سال 

حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي خبر داد. 
او اعالم كرد: تحقيقات در پرونده مهدي جهانگيري 
ادامه دارد و نامبرده هفته گذشته با توديع وثيقه آزاد 

شده است. 

 سرمايه گذاري دشمن در حوزه هاي اقتصادي 
و اجتماعي

دادس��تان تهران با اشاره به افزايش سرمايه گذاري 
دش��من در حوزه هاي اجتماعي و اقتص��ادي، افزود: 
دش��من فهميده است كه جمهوري اسالمي ايران در 
حوزه دفاعي قوي و مقاوم اس��ت و لذا در پي بحراني 
جلوه دادن اوضاع اجتماعي و اقتصادي كشور است و 
سرپرستان دادسراها بايد در اين زمينه هوشيار باشند. 
وي توجه دش��من به حوزه اجتماع��ي و از جمله 
عفاف و حجاب را با هدف خاموش كردن نور اسالم در 
ايران ارزيابي كرد و با اشاره به آيه 8 از سوره صف كه 
مي فرمايد: »يريدون ليطفئوا نوراهلل بافواههم واهلل متم 
نوره و لوكره الكافرون« اظهار داشت: دشمنان انقالب 
اسالمي به خيال خود مي خواهند نور اسالم را در ايران 

خاموش كنند، اما هرگز موفق نخواهند شد. 

گروه ايران|
روز گذشته نخستين امام جمعه شهر تهران كه از 
سوي آيت اهلل خامنه اي، مقام معظم رهبري منصوب 
شده بود از اين جايگاه استعفا داد. آيت اهلل احمد جنتي 
كه س��ال 71 زماني كه دبيري شوراي نگهبان را هم 
برعهده داش��ت از س��وي مقام معظم رهبري به اين 
جايگاه منصوب شد و نتيجه حضور ۲۵ساله اش در اين 
جايگاه اقامه بيش از ۲۳0خطبه بود. آيت اهلل جنتي از 
چهره هاي باقيمانده از نسل تاثيرگذار دهه اول انقالب 
بود كه همچنان در اين جايگاه حضور داش��ت تا آنجا 
ك��ه پس از فوت آيت اهلل هاش��مي تنه��ا او و آيت اهلل 

امامي كاشاني از آن نسل باقي مانده بودند. 

 امامان جمعه تهران از طالقاني تا رهبري
نس��لي كه نخستين نماز جمعه شان پس از انقالب 

را ب��ا نشس��تن به پ��اي خطبه هاي آي��ت اهلل طالقاني 
تجربه كرده بود، آن زمان كه امام خميني)ره( آيت اهلل 
طالقاني را در مرداد ماه س��ال ۵8 به عنوان امام جمعه 
ته��ران منصوب كرد تا ب��ه گفته مذهبي��ون تهراني، 
پرشور ترين نماز جمعه هاي تهران قبل و بعد از انقالب 
در خطبه خواني هاي او برگزار شود. هر چند اين مدت 
كوتاه بود و تنها ۵ هفته دوام داشت. پس از فوت ايشان 
در ش��هريور ماه همان س��ال، امام در حكمي آيت اهلل 
منتظري را در جايگاه امامت جمعه تهران قرار داد. امام 
در حكم انتصاب آيت اهلل منتظري نوشتند كه »مرحوم 
مجاه��د بزرگوار آقاى طالقانى پس از عمرى مجاهدت 
و پاس��دارى از اسالم به رحمت خداوند پيوست و ما را 
سوگوار كرد. تكليف پاس��دارى از اسالم به عهده همه 
ماس��ت؛ و من ش��ما را... براى دژ محكمى كه آن فقيد 

سعيد پاسدار آن بود انتخاب و منصوب نمودم«. 

هر چند امامت آيت اهلل منتظري هم آنچنان طوالني 
نشد. آيت اهلل منتظري كه در شهريور ماه از سوي امام 
منصوب شده بود تنها 4ماه در اين جايگاه حضور داشت؛ 
چراكه پس از پايان كار مجلس خبرگان قانون اساسي 
او از تهران به قم بازگش��ت. پ��س از آيت اهلل منتظري، 
آيت اهلل خامنه اي در ۲4دي ماه 1۳۵8 توسط حضرت 
ام��ام خميني )ره( ب��ه امامت جمعه ته��ران منصوب 
شدند. امام خميني)ره( در حكم انتصاب خود نوشتند 
كه »جنابعالى كه بحمد اهلل به ُحسن سابقه موصوف و 
در علم و عمل شايسته هستيد به امامت جمعه تهران 
منصوب مى ش��ويد«. آيت اهلل منتظري نيز در خاطرات 
خود به ويژگي هاي منحصر ب��ه فرد آيت اهلل خامنه اي 
اش��اره كرده و نوشته  است با وجودي كه افرادي چون 
آيت اهلل بهشتي نيز در قيد حيات بودند، من هم آيت اهلل 
خامنه اي را براي نماز جمعه تهران پيشنهاد دادم چون 

معتقد بودم ايش��ان در خطابه كه از اركان نماز جمعه 
است از ديگران مسلط تر است و حتي در نخستين نماز 
جمعه آيت اهلل خامنه اي هم عن��وان كرده ام كه »ركن 
نماز جمعه خطبه هاي آن است و آقاي خامنه اي بهتر از 

من خطبه مي خوانند«. 
ب��ه هر تقدير، آيت اهلل خامن��ه اي از دي  ماه 1۳۵8 
تاكنون و بيش از ۳8س��ال است كه در مواقع مختلف 
در نماز جمعه حاضر مي شوند و به ارشاد مردم اشتغال 
دارند. حضرت امام يك  بار و پس از ترور نافرجام ايشان 
به آيت اهلل خامنه اي پيغام فرس��تادند كه »ش��ما كه از 
سالله رس��ول اكرم)ص( و خاندان حسين بن على)ع( 
هستيد و جرمى جز خدمت به اسالم و كشور اسالمى 
نداري��د و س��ربازى فداكار در جبه��ه جنگ و معلمى 
آموزنده در محراب و خطيبى توانا در جمعه و جماعات 

و راهنمايى دلسوز در صحنه انقالب مى باشيد«. 

 ظهور امامان جمعه موقت
از آن زم��ان به بعد بر تعداد امام��ان جمعه تهران 
افزوده شد. نخستين امام جمعه موقت تهران را هم بايد 
مرحوم هاشمي رفسنجاني دانست كه براي نخستين  بار 
نم��از جمعه را پس از ترور نافرج��ام آيت اهلل خامنه اي 
اقامه كرد. البته در كنار آيت اهلل هاشمي،  مرحوم آيت اهلل 
موس��وي اردبيلي هم بود. آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
در خاطرات س��ال 6۵ خ��ود در مورد برنامه ريزي براي 
سخنراني از تريبون نماز جمعه پايتخت نوشته است:»به 
آي��ت اهلل خامنه اي تلفني گفتم كه نماز جمعه آينده را 
اقامه كنند. قرار گذاش��تيم در س��ال ۲0هفته ايشان و 
۲0هفته م��ن و 8 هفته آيت اهلل موس��وي اردبيلي و 4 

هفته آقاي امامي كاشاني اقامه نمايند«. 
او همچني��ن در خاط��رات ۵ آبان س��ال 68 خود 
مي نويس��د كه آي��ت اهلل موس��وي اردبيلي به وي گفته 
اس��ت كه ديگ��ر قصد ن��دارد ب��راي نم��از جمعه به 
ته��ران بيايد و به اين ترتي��ب دوران اقامه نماز جمعه 
آي��ت اهلل موس��وي اردبيلي به پاي��ان رس��يد. آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني در طول اين مدت بيش از 4۲0بار 
نماز جمعه تهران را اقامه كرد و آخرين آن نماز جمعه 
وي ۲6تير ماه 1۳88 بود. آيت اهلل محمد امامي كاشاني 
نيز در روزهايي كه امامت جمعه تهران با مشكل جدي 
مواجه ش��ده بود به جمع امامان جمعه اضافه شد. در 
روزهايي كه آيت اهلل خامن��ه اي به خاطر ترور نافرجام 
توان حضور در س��نگر نماز جمعه را نداشت، ضرورت 
وجود ائمه جمعه موقت در تهران بيش از پيش احساس 
ش��د. آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني نيز نمي توانست هر 
هفت��ه در نماز جمع��ه حضور پيدا كن��د. از اين رو نام 
چندين نفر به عن��وان امام جمعه موقت تهران مطرح 

شد. آيت اهلل امامي كاشاني از نخستين كساني بود كه در 
آن روزها در سنگر نماز جمعه تهران حضور و به عنوان 
امام جمعه موقت، نماز جمعه را اقامه كرد. او نخستين  
ب��ار در 8 آبان 1۳60 در تهران اقامه نماز جمعه كرد و 
تاكنون بيش از ۳00بار نماز جمعه تهران را اقامه كرده 

است. او همچنان در اين جايگاه حضور دارد. 
ام��ا كمتري��ن امام��ت جمع��ه ته��ران را آيت اهلل 
رباني املش��ي برعهده داشته است. او كه در ۲0 آذر ماه 
س��ال 1۳60 براي نخستين  بار امامت جمعه تهران را 
بر عهده گرفت ب��ا ۳بار حضور در اين جايگاه كمترين 
حضور در بين ائمه جمعه تهران را داش��ت. هشتمين 
امام جمعه تهران هم آيت اهلل محمد يزدي بوده است. او 
كه در س��ال هاي 68 تا 78 به واسطه حضور در جايگاه 
رياست قوه قضاييه حضور پررنگي در نماز جمعه داشت 
166بار خطبه خواند اما آخرين امام جمعه منصوب امام 
خميني هم آيت اهلل مهدوي كني بود. او در ۲0 اس��فند 
ماه 1۳61 براي نخس��تين  بار در جايگاه امامت جمعه 
ته��ران قرار گرفت و تا زم��ان حيات 1۲بار امامت نماز 

جمعه را برعهده داشت. 

 امامان جمعه منصوب آيت اهلل خامنه اي
اما آيت اهلل جنتي كه روز گذش��ته اس��تعفايش از 
امامت جمعه تهران پذيرفته شد، نخستين امام جمعه 
موقت تهران است كه از سوي آيت اهلل خامنه اي منصوب 
شده است. آيت اهلل جنتي در 14فروردين 1۳71 براي 
نخستين  بار در جايگاه امامت جمعه تهران قرار گرفت 
و در اين ۲۵سال بيش از ۲۳0خطبه را اقامه كرد. پس 
از آن آيت اهلل طاهري خرم آبادي مدت كوتاهي را نيز در 
سنگر امامت جمعه تهران حضور پيدا كرد كه اين زمان 
زي��اد طوالني نبود و به 9بار حض��ور او در اين جايگاه 
ختم شد. دوازدهمين امام جمعه تهران، جوان ترين آن 
بود. در روزهايي كه مش��كالت جسمي خطباي تهران 
مانع از اين مي ش��د كه آنها  بتوانند مانند گذش��ته در 
نماز جمعه حضور يابند و حضور آيت اهلل يزدي در نماز 
جمعه نيز كمرنگ شد؛ آيت اهلل سيداحمد خاتمي جوان 
به جمع ائمه جمعه تهران اضافه ش��د. پس از آيت اهلل 
خاتمي، آيت اهلل كاظم صديقي از روحانيون معروف به 
معلم اخالق در س��ال 88 و آيت اهلل موحدي كرماني از 
موسس��ين جامعه روحانيت مبارز در سال 91 به جمع 
امامان جمعه تهران پيوستند. آخرين امام جمعه تهران 
هم كه از س��وي مق��ام معظم رهبري منصوب ش��د، 
حجت االس��الم ابوترابي فرد بود كه واكنش هاي فراواني 
را در پي داش��ت. آنجا كه بسياري از منتقدان خطباي 
نماز جمعه تهران از اين انتصاب استقبال كرده و آن را 

نشانه يي مثبت قلمداد كردند. 
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ادعاي يك��ي از نمايندگان مخال��ف دولت درباره 
دعوت ح��زب اعتدال و توس��عه از برخي نمايندگان 
مجلس ازجمله اس��تيضاح كنندگان س��ه وزير دولت 
اقدامي مص��داق بداخالقي سياس��ي و كذب محض 
است. يكي از نمايندگان مجلس در گفت وگو با برخي 
پايگاه هاي خبري مدعي دعوت نوبخت از نمايندگان 
مجلس براي مذاكره و البي قبل از جلس��ه استيضاح 

در مح��ل س��ازمان برنامه و بودجه ش��د درحالي كه 
بررسي ها نشان مي دهد وي با قلب واقعيت و تحريف 
اصل موضوع به تشويش اذهان عمومي پرداخته است. 

 اصل ماجرا چيست؟
رمضانعلي سبحاني فر مسوول كانون نمايندگان عضو 
حزب اعتدال و توسعه، در اين رابطه گفت: اعضاي اين 

كانون جلسات منظمي را با مسووالن برگزار مي كنند و 
در همين راستا بنده به عنوان مسوول كانون نمايندگان 
عضو حزب اعتدال و توسعه طي نامه يي از اعضا دعوت 
ك��ردم براي بح��ث و تبادل نظر درباره مس��ائل روز در 
جلسه يي شركت نمايند. وي افزود: به دليل فاصله اندك 
سازمان برنامه و بودجه و مجلس شوراي اسالمي و حجم 
پرترافيك كارهاي پايان س��ال، تصميم گرفتيم جلسه 

نوبت ۲1 اسفند در محل اين سازمان و با حضور برخي 
مسووالن برگزار شود. س��بحاني فر همچنين گفت: از 
وزراي مورد استيضاح هم از طريق معاونت هاي پارلماني 
آنها دعوت كرديم تا در صورت امكان در اين نشس��ت 
حاضر و به سواالت نمايندگان پاسخ دهند. وي بار ديگر 
تاكي��د كرد: اين دعوت با امضاي بنده از اعضاي كانون 
نمايندگان حزب انجام ش��ده و ادعاي يكي از همكاران 
درباره دعوت نوبخت از نمايندگان اس��تيضاح كننده و 

برخي مطالب ديگر كذب محض است.
 

 كذب محض است
دفتر سخنگوي دولت ادعاي مطرح شده از سوي 

نقوي حس��يني درباره دعوت از برخ��ي نمايندگان 
مجلس ازجمله استيضاح كنندگان سه وزير دولت را 
ازسوي نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
و سخنگوي دولت كذب محض خواند و اين ادعا را 

مصداق بداخالقي سياسي دانست.
نماين��ده ورامين در مجلس ش��وراي اس��المي، 
مدعي ش��ده است كه نوبخت از نمايندگان مجلس 
براي مذاكره و البي قبل از جلس��ه استيضاح دعوت 
به عمل آورده كه بدين وسيله اين ادعا تكذيب شده 
و متاس��فانه اين نماينده محترم ب��ا قلب واقعيت و 
تحريف اص��ل موضوع به تش��ويش اذهان عمومي 

پرداخته است. 

سخنگوي دولت در پاسخ به سخنان يك نماينده مجلس 

ادعاي دعوت برخي نمايندگان از سوي سخنگوي دولت كذب محض است

چهرهها

مرك��زي  ق��رارگاه  فرمان��ده 
رژي��م  گف��ت:  خاتم االنبي��اء)ص( 
صهيونيس��تي امروز بيش از گذش��ته 
ق��درت اي��ران را باور ك��رده و از آزمون 
آن خ��ودداري خواهد كرد، زيرا قادر به 
مديريت مواجهه با ايران و تحمل هزينه  
آن نخواهد ب��ود. به گزارش »تعادل« از 
مركز ارتباطات و تبليغات دفاعي ستاد 
كل نيروهاي مسلح، سردار غالمعلي رشيد ديروز در نشستي كه با 
حضور مسووالن و كارشناسان امنيتي سپاه برگزار شد، در ارزيابي 
موقعيت و شرايط منطقه يي ايران و دستاوردهاي آن اظهار داشت: 
در س��ال جاري با شكس��ت تروريس��م داعش در منطقه عالوه بر 
ثبات بخش��ي در س��وريه و عراق، قدرت بازدارندگي خود را در برابر 
تهديدات نظامي � امنيتي افزايش داد. او با اشاره به افزايش دامنه هاي 
قدرت ايران گفت: هم اكنون توسعه و تعميق قدرت منطقه يي ايران 
هرگونه تصميم گيري براي مقابله با جمهوري اسالمي را دشوار و با 
هزينه هاي غيرقابل محاسبه همراه كرده است. او ادامه داد: امريكا نيز 
از فرو رفتن در باتالقي كه حاصل سياست هاي بحران سازي و ايجاد 
درگيري نظامي از سوي رژيم صهيونيستي است، خودداري مي كند. 
وي افزود: امروز با تشكيل جبهه ائتالف عربي- عبري- غربي در برابر 
ايران، مساله فلسطين به عنوان مهم ترين مساله جهان اسالم را به 

حاشيه راندند و به فراموشي سپرده اند.

 صهيونيست ها تحمل هزينه  
مواجهه با ايران را ندارند

توليت آس��تان حرم حض��رت امام 
خميني)ره( ضمن بيان تحليل خود از 
حوادث دي ماه 1۳96 گفت:  ما فرزندان 
انقالبي��م، ام��ا نس��بت به مش��كالت، 
اشتباهات و انحرافات بي اعتنا نيستيم. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از جماران، 
حجت االسالم والمس��لمين سيد حسن 
خمين��ي در گفت وگوي��ي تاكيد كرد: 
ام��روز داراي ي��ك طبقه ضعيف اقتصادي هس��تيم ك��ه بزرگ تر 
ش��ده است و مطالباتش سياسي نيست. اين مطالبات غيرسياسي 
ي��ا غيرفرهنگ��ي اگر برآورده نش��ود، فارغ از ي��أس و نااميدي كه 
پديد مي آورد، مي تواند زمينه س��از دو پديده باش��د؛ يا فروپاشي يا 
حاكميت نوعي پوپوليسم اقتدارگرا به معناي يك حكومت بسيار 
خشن ولي در كوتاه مدت، عوام فريب و سركوبگر. در چنان وضعيتي 
شورش ها خاموش مي ش��ود، توزيع به ظاهر برابر صورت مي گيرد 
و گش��ايش هاي كوتاه مدتي رخ مي دهد ولي معلوم نيس��ت كه در 
بلندمدت چه نتيجه يي در حوزه آزادي هاي مدني و حتي استقالل 
سياس��ي و رشد و توس��عه اقتصادي حاصل مي شود. او اشاره كرد: 
 يك تحليل خوب در مورد اين وقايع اين اس��ت كه جامعه ما درد 
را مي فهمد؛ يعني يك جامعه زنده اس��ت. وقتي مردم ما مي توانند 
نسبت به حوادثي حتي باالتر از نقد، اعتراض و حتي يك پله باالتر، 

تخطئه هاي خيلي جدي كنند، اتفاق خوبي است.

هشدار نسبت به تبعات برآورده نشدن 
مطالبات اقتصادي جامعه

ريي��س مجلس ش��وراي اس��المي 
گف��ت: عف��اف جامع��ه را از دريدگي و 
گسستگي نجات داده و همبستگي ها را 
افزاي��ش مي دهد. به گ��زارش ايرنا، علي 
الريجاني عصر ديروز در مراسم تجليل از 
همسران نماينده مجلس شوراي اسالمي 
اف��زود: گاهي در ش��رايط ام��روز ايران، 
دريدگي هايي مش��اهده مي شود كه اين 
حسن نيست بلكه قبح جامعه است. رييس مجلس شوراي اسالمي 
ادام��ه داد: در جامعه تحت هيچ ش��رايطي نبايد آبروي افراد را برد و 
نبايد به كس��ي ظلم كرد. الريجاني با تاكيد بر اينكه مجلس شوراي 
اس��المي مدافع حقوق ملت است، اضافه كرد: يك نماينده مي تواند 
در همه امور كشور اظهارنظر كند و قانون وضع كند. رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي تصريح كرد: نمايندگي يك سختي دارد و آن اين 
است كه مانند رييس جمهوري يا وزيران يك نماينده نمي تواند معاون 
داشته باشد يعني كارهاي نمايندگي قابل تفويض به شخصي نيست 
و نماينده بايد در همه جلسات خودش حضور داشته باشد. الريجاني 
گفت: عده يي مي گويند بايد در كش��ور احزابي وجود داش��ته باشند 
كه ديگر نياز نباش��د نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه بروند ولي اين 
درست نيست. رييس مجلس شوراي اسالمي افزود: يك نماينده بايد 
در حوزه انتخابيه در رفت و آمد باشد تا مشكالت مردم را درك كند 
و اگر مسوول اجرايي خطايي در آن منطقه داشت آن را پيگيري كند.

 عفاف، نجات  دهنده جامعه 
از دريدگي و گسست

س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه در 
واكنش ب��ه بيانيه وزارت خارجه امريكا 
در ارتباط با »رابرت لوينس��ون« مامور 
س��ابق اف ب��ي  آي گف��ت: جمهوري 
اس��المي ايران در گذش��ته بارها اعالم 
ك��رده كه اين ف��رد در يك مقطعي به 
ايران سفر كرده س��پس از ايران خارج 
شده است و پس از ترك خاك ايران نيز 
هيچ گونه اطالعي از سرنوشت وي ندارد. به گزارش ايسنا، قاسمي با 
تاكيد بر رويكرد انساني ايران نسبت به اين موضوع در جهت كمك 
به خانواده نامبرده افزود: جمهوري اسالمي ايران هيچ گونه تعهدي 
به دولت امريكا در اين زمينه ندارد و كمك هاي ايران در گذش��ته 
نيز براساس مالحظات انساني بوده است. او با اشاره به اينكه پيش 
از اين مقام��ات امريكايي تاييد كرده بودند كه موقعيت اين مامور 
س��ابق اف بي  آي را در مكاني در جنوب آس��يا شناسايي كرده اند، 
گف��ت: طرح اتهام عدم همكاري ايران در اين زمينه نيز بي ش��ك 
موضوع بي پايه و اساسي اس��ت؛ چراكه جمهوري اسالمي ايران با 
در نظر گرفتن مس��ائل انساني از هيچ كمكي در اين ارتباط دريغ 
نكرده است. قاسمي افزود: كمك ها و همكاري هاي ايران در موضوع 
اين تبعه امريكايي درحالي صورت گرفته است كه در مقابل، دولت 
امريكا درخصوص كمك به شهرونداني ايراني بازداشتي در امريكا 

رويكردي غيرانساني در پيش گرفته است.

 ايران اطاعي از
سرنوشت لوينسون ندارد 
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3 كالن
ارائه گزارش هاي ۴ ماهه 

منطبق با برنامه ششم
 نماينللدگان مجلس شللوراي اسللامي، دولت را 
مكلللف كردند تا هر ۴مللاه يك بار گللزارش انطباق 
اجراي قانون بودجه ۹۷ با سياسللت هاي كلي برنامه 

ششم را به مجلس ارائه كنند. 
بلله گللزارش ايبنا از خانلله ملت، نماينللدگان در 
نشسللت علني روز گذشته مجلس شللوراي اسامي 
در جريان بررسللي گزارش كميسلليون تلفيق اليحه 
بودجه سللال ۹۷ جهت تامين نظر شوراي نگهبان با 
بند )ز( تبصللره ۱۷ با ۱۶۶راي موافق، ۹راي مخالف 
و ۹راي ممتنللع از مجمللوع ۲۳۷ نماينده حاضر در 

جلسه موافقت كردند. 
بند )ز( تبصره ۱۷ بدين شللرح اصاح شد: دولت 
مكلف اسللت درآمد حاصل از اجراي ماده ۳۷ قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشللي از مقررات 
مالي دولت )۲( منللدرج در رديف ۱۱۰۵۱۳ جدول 
شللماره ۵ اين قانون از طريللق رديف هاي هزينه يي 
و تملللك دارايي هللاي سللرمايه يي مربللوط به طور 

۱۰۰درصد تخصيص داده و پرداخت كند. 
همچنين نمايندگان با حذف بند )ب( تبصره ۲۰ 
بللا ۱۵۰راي موافق، ۲راي مخالللف و ۵ راي ممتنع 
از مجمللوع ۲۳۷ نماينده حاضر در جلسلله موافقت 
كردنللد.  در بنللد )ب( تبصره ۲۰ آمده اسللت: براي 
اجراي مطلوب حسللابداري تعهللدي، مهلت تعهد و 
پرداخللت اعتبللارات هزينه يي اعللم از اينكه از محل 
اعتبللارات عمومللي يللا اختصاصي تامين  شللده و تا 
پايان سللال مالي توسللط خزانه داري كل در اختيار 
ذي حسللابي دسللتگاه اجرايي ذي ربط قللرار گرفته 
باشللند، تا پايان سال مالي است. مانده  وجوه مصرف  
نشللده به سال ۹۸ منتقل و در راسللتاي موافقتنامه 
مربوطه تا پايان سال ۱۳۹۸ قابل مصرف خواهد بود. 
نماينللدگان همچنيللن با اصاح جللزء ۲ بند )د( 
تبصللره ۲۰ بللا ۱۴۱راي موافللق، ۲۵راي مخالف و 
۱۱راي ممتنللع از مجمللوع ۲۳۴ نماينده حاضر در 

جلسه موافقت كردند. 
در جللزء ۲ بند )د( آمده اسللت: به دسللتگاه ها و 
واحدهاي مجري كه براسللاس تفاهمنامه عملكردي 
اداره مي شوند، اجازه داده مي شود با موافقت سازمان 
برنامه و بودجه كشللور نسبت به جابه جايي اعتبارات 
فصللول هر يللك از رديف هللاي هزينه يي در سللقف 
اعتبارات همان رديللف اقدام كنند. آيين نامه اجرايي 
اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به 

تصويب هيات وزيران مي رسد. 
براسللاس اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي 
اسللامي با الحاق يك تبصره به مللاده واحده اليحه 
بودجلله بنابر نظر مجمع تشللخيص مصلحت نظام با 
۱۶۶راي موافللق، ۵ راي مخالللف و ۱۲راي ممتنع از 
مجموع ۲۳۳ نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.  
براسللاس ايللن تبصللره الحاقي دولت مكلف اسللت، 
گزارش انطباق اجراي اين قانون با سياست هاي كلي 
برنامه ششللم توسللعه را هر ۴ماه يك بار به مجلس 

شوراي اسامي ارائه كند. 

خبر

گزارش بانك مركزي از عملكرد 10 ماهه بودجه عمومي دولت نشان مي دهد

افزايش 28 درصدي كسري تراز عملياتي
گروه اقتصاد كالن|

 بانللك مركللزي روز گذشللته گللزارش عملكرد 
۱۰ماهلله بودجلله عمومي دولت را منتشللر كرد كه 
براساس آن ميزان درآمدها در اين مدت به ۱۰۹هزار 
و ۸۰۰ ميليللارد تومان رسلليده اسللت. هزينه هاي 
جاري هم با صرفه جويللي همراه بوده و به ۱۸۱هزار 
و ۱۴۰ميليارد تومان رسيده است. درحالي كه ميزان 
پرداخت هللاي هزينه يي مصوب بللراي اين مدت در 
بودجه ۲۱۲هزار و ۷۹۰ميليارد تومان بوده اسللت. با 
اين حال صرفه جويي هاي صورت  گرفته چندان قوي 
نبللوده كه بتواند در برابر هزينه هاي جاري سللنگين 
بايستد. به طوري كه تراز عملياتي در مدت ۱۰ماهه 
نخسللت سال جاري به منفي ۷۵هزار و ۷۰۰ميليارد 
تومان رسلليده كه افزايش ۲۸درصدي را نسللبت به 
مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد. درحالي كه 
براسللاس قانون بودجه بايد تراز عملياتي در ۱۰ماهه 
نخست سال جاري به منفي ۶۶ هزار و ۸۴۰ ميليارد 
تومان مي رسيد، پيشي گرفتن ۸ هزار و ۹۰۰ميليارد 
توماني تللراز عملياتي از عملكرد مصللوب در قانون 

بودجه، اوضاع مالي نامساعد دولت را تاييد كرد. 

 افزايش ۴5 درصدي واگذاري دارايي سرمايه اي
گزارش اخير بانك مركزي از دخل و خرج دولت 
در ۱۰ماهه نخست سال جاري حاكي از آن است كه 
درآمدهللاي دولت در اين مللدت ۶.۴ درصد افزايش 
يافته اسللت. در اين ميان درآمدهاي مالياتي به رقم 
۷۹هزار و ۷۷۰ميليارد تومان رسلليده كه نسبت به 
مدت مشللابه سال گذشللته افزايش ۶.۸ درصدي را 
نشللان مي دهد. اين درحالي اسللت كه پرداخت هاي 
هزينه يي در همين مدت بللا افزايش ۱۴.۸درصدي 
همراه شده است. در اين ميان پرداخت هزينه يي ملي 
۱۴.۳درصد و پرداخت هزينه يي استاني ۲۷.۲درصد 
افزايش را نشللان مي دهللد.  همچنين گزارش بانك 
مركللزي نشللان مي دهد كلله واگللذاري دارايي هاي 
سللرمايه يي در ۱۰ماهه نخست سللال جاري بالغ بر 
۷۲هزارميليارد تومان بللوده كه افزايش ۴۵درصدي 
را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد. 
در بودجلله مصوب واگذاري دارايي هاي سللرمايه يي 
۱۰ماهلله به ميللزان ۹۹هزار و ۷۲۰ميليللارد تومان 
پيش بيني شده بود كه بر اين اساس ۲۷هزارميليارد 
تومان از واگذاري دارايي هاي سرمايه يي در اين مدت 
تحقق نيافته است. براسللاس گزارش بانك مركزي، 
منابللع حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي در 
ايللن مدت ۷۱هزار و ۸۵۰ ميليارد تومان بوده اما در 

بودجه مصوب براي ۱۰ماهه نخسللت سال جاري به 
ميللزان ۹۵هزار و ۴۹۰ميليارد تومللان درآمد از اين 
محل پيش بيني شده است.  گزارش عملكرد ۱۰ماهه 
بودجه عمومي دولت نشان مي دهد كه پرداخت هاي 
عمراني در اين مدت به ميزان ۲۹هزار و ۹۸۰ميليارد 
تومان تحقق يافته كه افزايش ۸۰ درصدي را نسبت 
به مدت مشللابه سال گذشته نشان مي دهد. مجموع 
پرداخت هاي عمراني پيش بيني شده در قانون بودجه 
سللال جاري ۷۱هزارميليللارد تومان و بللراي مدت 
۱۰ماهه تقريبا ۶۰ هزارميليارد تومان بوده اسللت. بر 
اين اسللاس مي توان گفت كه با گذشت ۱۰ماه حتي 
نيمللي از پرداخت هللاي عمراني مصللوب هم تحقق 

نيافته است. 

 توقف انتشار اوراق
گللزارش بانك مركزي همچنين نشللان مي دهد 
كلله واگللذاري دارايي هاي مالي در مللدت ۱۰ماهه 
از ابتداي سللال جاري تا پايللان دي ماه ۶۰ هزار و 
۷۲۰ميليارد تومان بوده اسللت. ايللن رقم درحالي 
براي عملكرد ۱۰ماهه به ثبت رسلليده كه واگذاري 

دارايي هاي مالي در مدت ۹ماهه امسللال ۶۰ هزار و 
۱۴۰ميليارد تومان اعام شللده بود. اين امر حاكي 
از توقف روند انتشللار اوراق اسللت. به نظر مي رسد 
به دنبال انتقادات شللديدي كه به سللبب انتشللار 
بي مهاباي اوراق به دولت وارد شللد، روند واگذاري 
دارايي هللاي مالي متوقف شللده اسللت. البته بايد 
توجه داشللت كه همزمللان با توقف انتشللار اوراق، 
پرداخت هللاي عمرانللي هم متوقف شللده و بر اين 
اسللاس نبايد انتظار داشت كه تا پايان سال در روند 

تحقق بودجه عمراني اتفاق خاصي رخ دهد. 
همچنين نسبت هاي تحليلي در عملكرد ۱۰ماهه 
بودجلله حاكي از آن اسللت كه نسللبت درآمدها به 
پرداخت هللاي هزينه يللي ۶۰.۶ درصد بوده اسللت. 
درحالي كه در قانون بودجه اين نسبت ۶۸.۶ درصد 
در نظر گرفته شده است. اين نسبت در مدت مشابه 
سللال گذشللته ۶۵.۴ درصد بوده كه بر اين اسللاس 
مي تللوان دريافت كه فاصله درآمدها از پرداخت هاي 
هزينه يي بيشتر شده است. در اين بين نسبت ماليات 
به پرداخت هاي هزينه يي هللم ۴۴درصد بوده و اين 

نسبت در قانون بودجه ۴۵.۹درصد است. 

  تحقق 81 درصدي درآمد مالياتي
گزارش بانك مركزي از درآمدهاي مالياتي دولت 
در ۱۰ماهه نخست سال جاري هم نشان مي دهد كه 
مجموع ماليات هاي اخذ شللده در اين مدت ۷۹هزار 
و ۷۷۰ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزايش ۶.۸ درصدي را نشان مي دهد. 
البتلله در قانون بودجه، درآمدهاي مالياتي ۹۷هزار و 
۶۳۰ ميليارد توماني براي اين مدت پيش بيني شده 
كه بر اين اسللاس ۸۱ درصللد از رقم مصوب تحقق 

يافته است. 
امللا گللزارش اخيللر نشللان مي دهد كلله جمع 
ماليات هاي مسللتقيم در مدت ۱۰ماهه نخست سال 
جاري افت ۴.۳درصدي در مقايسلله با مدت مشللابه 
سللال گذشللته را تجربه كرده اسللت. در اين ميان 
ماليات اشللخاص حقوقي كه بيشللترين سهم را در 
مجموع ماليات هاي مستقيم دارد افت ۸.۶ درصدي 
را در مقايسه با ۱۰ماهه نخست سال گذشته تجربه 
كرده و به رقم ۲۲هزار و ۴۲۰ميليارد تومان رسلليده 
و اين درحالي اسللت كه رقم مصوب براي اين مدت 
۳۰هللزار و ۷۵۰ميليارد تومان اسللت. در اين ميان 

ماليات علي الحسللاب اشخاص حقوقي دولتي با افت 
۱۲.۴درصدي و ماليات عملكرد شركت هاي دولتي با 
افت ۷.۹درصدي همراه شده است. همچنين ماليات 
اشللخاص حقوقي غيردولتي هم افت ۷.۷درصدي را 
در مدت ۱۰ماهه نخسللت سللال جاري تجربه كرده 
اسللت.  ماليات بر درآمدها اما با رشللد ۳.۴درصدي 
در مقايسلله با ۱۰ماهه نخسللت سللال گذشللته به 
رقللم ۱۲هزار و ۲۵۰ميليارد تومان رسلليده اسللت. 
البتلله مصللوب ۱۰ماهه در قانون بودجلله ۱۴هزار و 
۴۵۰ميليارد تومان بوده كه بر اين اسللاس بخشللي 
از ماليات در اين بخش محقق نشللده است. ماليات 
بر ثروت هللم با افزايش ۴.۳درصدي در مقايسلله با 
۱۰ماهه نخست سال گذشته به ۲هزار و ۲۱۰ميليارد 

تومان رسيد. 

 عملكرد ماليات هاي غير مستقيم
ماليات هاي غيرمسللتقيم هم در ۱۰ماهه نخست 
سللال جاري به رقم ۴۲هللزار و ۸۹۰ ميليارد تومان 
رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 
۱۸.۵درصدي را نشان مي دهد. در بخش ماليات هاي 
غيرمسللتقيم، ماليات بر واردات در ۱۰ماهه نخست 
سللال جاري به رقم ۱۱هللزار و ۷۳۰ميليارد تومان 
رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 
۳۰درصدي را نشللان مي دهد. رقللم مصوب بودجه 
براي ۱۰ماهه نخسللت سللال جاري هللم ۱۴هزار و 
۵۷۰ ميليارد تومان اسللت كه بر اين اسللاس تقريبا 
۸۰ درصد از رقم مصوب محقق شللده است. ماليات 
بللر واردات خودرو در اين مدت با افت ۲۶.۴درصدي 
همراه شده و به رقم ۹۷۰ميليارد تومان رسيده است. 
ماليللات بللر كاال و خدمات در ايللن مدت به رقم 
۳۱هللزار و ۱۵۰ميليللارد تومان رسلليده كه رشللد 
۱۴.۷درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
نشان مي دهد. در اين بخش ماليات بر ارزش افزوده 
بلله رقم ۲۰هللزار و ۱۱۰ميليارد تومان رسلليده كه 
افزايش ۱۶.۵درصدي را نسبت به مدت مشابه سال 
گذشللته نشللان مي دهد. با اين حال رقم مصوب در 
قانون بودجه براي ايللن مدت ۲۳هزارميليارد تومان 
بوده كه بر اين اسللاس حدود ۳هزارميليارد تومان از 
ماليات بر ارزش افزوده محقق نشده است. در مجموع 
گرچلله درآمدهاي مالياتي افزايللش ۶.۸ درصدي را 
نشللان مي دهد اما از ۹۷هللزار و ۶۰۰ ميليارد تومان 
درآمد مالياتي مصوب براي ۱۰ماهه نخسللت سللال 
جاري ۷۹هزار و ۷۷۰ميليارد تومان آن تحقق يافته 
كه نشان از بيش برآوردي در درآمدهاي مالياتي دارد. 
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گزارش »تعادل« از تازه ترين آمارهاي پولي و مالي

بدهي دولت به بانك ها 190 هزار ميليارد تومان شد
رشد 30 درصدي بدهي دولت به بانك ها و رشد 7.6  درصد بدهي بانك ها به بانك مركزي

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري  
بدهي بخ��ش دولتي به سيس��تم بانكي در دي 
ماه به بيش از 255 هزار ميليارد تومان رس��يده كه 
نس��بت به دي ماه سال ۹5 به ميزان 22.5درصد و 
نسبت به اسفندماه س��ال گذشته 16.4رشد نشان 
مي دهد از اي��ن رقم بدهي بخ��ش دولتي به بانك 
مرك��زي در دي ماه رق��م 627.1هزار ميليارد ريال 
را نش��ان مي دهد كه نسبت به اس��فندماه گذشته 
8.۹درص��د و نس��بت ب��ه دي ماه س��ال گذش��ته 
5.5درصد رش��د داش��ته اس��ت. همچني��ن بدهي 
دول��ت به بانك ها ني��ز به رقم 1۹0 ه��زار ميليارد 
تومان رس��يده كه رش��د 30درصدي در يك سال و 

20درصدي در 10 ماه اول سال داشته است. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، بدهي بانك ه��ا به بانك 
مرك��زي نيز كه متاث��ر از بدهي دول��ت به بانك ها 
رشد كرده، در دي ماه س��ال جاري 1174.8 هزار 
ميلي��ارد ريال بود كه نس��بت به اس��فندماه س��ال 
گذشته 17.8درصد و نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته 7.6درصد افزايش يافته است. بر اين اساس 
روشن است كه بانك ها در كنترل رشد بدهي خود 
ب��ه بانك مركزي موفق تر از دولت در كاهش رش��د 

بدهي دولت به بانك ها عمل كرده اند. 
 از اي��ن رقم بده��ي بانك ها به بان��ك مركزي، 
بدهي بانك ه��اي غيردولتي و موسس��ات اعتباري 
به بان��ك مركزي در پايان دي ماه س��ال جاري به 
67هزار و 330ميليارد تومان رسيده و نسبت به ماه 
قبل 8هزار و 4۹0ميليارد تومان افزوده شده است. 
در واق��ع اين بانك ها در يك ماه بيش از كل بدهي  
بانك ه��اي تج��اري دولتي از بانك مرك��زي اضافه 

برداشت كردند. 
همچنين بدهي ش��ركت هاي دولتي به بانك ها 
نزديك به 3هزار ميليارد تومان و بدهي شركت هاي 
دولتي به بانك مركزي به بيش از 25 هزار ميليارد 

تومان بوده است. 
بررسي جداول گزيده آمارهاي اقتصادي مربوط 
به دي ماه 13۹6 كه توس��ط بانك مركزي منتش��ر 
شده است، نشان مي دهد كه نقدينگي در دي سال 
جاري بيش از يك هزار و 463 هزار ميليارد تومان 
اعالم ش��ده كه نس��بت به اس��فندماه سال گذشته 
16.7درصد رش��د داش��ته اس��ت. بانك مركزي با 
انتش��ار گزيده آمارهاي اقتصادي در آذر ماه س��ال 
ج��اري، حجم نقدينگي را بيش از هزار و 463 هزار 
ميليارد تومان اعالم كرد كه نس��بت به اس��فندماه 
سال گذش��ته، 16.7 درصد و نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 22.3 درصد افزايش نشان مي دهد. 
اج��زاي نقدينگي نيز نش��ان مي دهد حجم پول 
ش��امل حس��اب جاري و اس��كناس در اين دوره به 
1801.6هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به دي 
ماه سال گذش��ته 1۹.3 و نسبت به اسفندماه سال 
گذش��ته 10.5درصد رشد يافته اس��ت. از اين رقم 
معادل 53هزار ميليارد تومان را اس��كناس تشكيل 
مي دهد كه اس��كناس در دس��ت اش��خاص نزديك 
به 36ه��زار ميلي��ارد تومان بوده اس��ت. همچنين 
ميزان ش��به پول ش��امل حس��اب هاي درازمدت و 

قرض الحس��نه نيز به 1282۹.8ه��زار ميليارد ريال 
رس��يده كه نسبت به اسفندماه گذشته 17.7درصد 

رشد داشته است. 

 سهم 50درصدي بلندمدت
از رق��م ش��به پول، قرض الحس��نه مع��ادل 71، 
كوتاه مدت 456 و بلندمدت 734 هزار ميليارد تومان 
بوده اس��ت. در حال حاضر سپرده بلندمدت معادل 
بي��ش از 50 درصد كل نقدينگي س��هم دارد و بيش 
از 51 درصد در يك س��ال اخير و همچنين نسبت به 
اسفند ۹5 رشد كرده است اما حساب كوتاه مدت در 
يك سال اخير 6- درصد و در 10 ماهه اول 13- درصد 
كاهش داش��ته اس��ت كه رش��د بلندمدت و كاهش 
كوتاه مدت، هر دو متاثر از فراخوان جذب سپرده هاي 
بلندمدت توسط بانك ها به نرخ سال قبل در 11 روز 

اول شهريور ماه ۹6 است. 

 تسهيالت 1028 هزار ميليارد توماني 
 بان��ك مرك��زي، بدهي بخ��ش غيردولتي را در 
دي ماه س��ال جاري 10277.0 هزار ميليارد ريال 
اعالم كرده كه نشان دهنده مانده وام ها و تسهيالت 
بانكي اس��ت كه اين رقم به نس��بت اسفندماه سال 
گذش��ته 12 درصد و به نس��بت مدت مش��ابه سال 
گذشته 17 درصد افزايش نشان مي دهد. به عبارت 
ديگر، رش��د تسهيالت دهي و مانده تسهيالت كمتر 
از رش��د نقدينگي 22درصدي يك سال اخير و رشد 

سپرده هاي بخش غيردولتي بوده است. 
رش��د س��پرده هاي غيردولت��ي ني��ز ب��ه ميزان 
 1427ه��زار ميلي��ارد تومان رس��يده ك��ه معادل

36 ه��زار ميليارد تومان كمتر از نقدينگي اس��ت و 
اين رقم 36هزار ميليارد توماني حجم اسكناس در 
دست اشخاص را نش��ان مي دهد. رشد سپرده هاي 
غيردولتي در يك س��ال اخير معادل 17.6 درصد در 
10 ماهه اول س��ال ۹6 و 22.6 درصد در يك س��ال 
اخير بوده كه 5 درصد باالتر از رش��د تس��هيالت يا 

بدهي بخش غيردولتي است. 
ميزان دارايي هاي خارجي سيستم بانكي در دي 
ماه امس��ال 6883.3هزار ميليارد ريال اعالم ش��ده 
كه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 21.5 درصد 
افزايش و نسبت به اسفندماه ۹5، 18.2 درصد رشد 

يافته است. 
جداول گزيده هاي آماري منتش��ر ش��ده نش��ان 
مي دهد كه دارايي هاي خارجي بانك مركزي در دي 
ماه سال جاري به 380۹.4هزار ميليارد ريال رسيده 
كه افزايشي 12.2درصدي نسبت به اسفندماه 13۹5 
داشته اس��ت؛ اين رقم در مقايسه با دي ماه ۹5 نيز 

به 13.5 درصد افزايش يافته اس��ت. ميزان اسكناس 
و مس��كوك در اختيار بانك مركزي در دي ماه سال 
جاري، 70.۹هزار ميليارد ريال اعالم ش��د كه نسبت 
به اسفندماه 41.5 درصد و نسبت به دي سال گذشته 

14.5 درصد رشد نشان مي دهد. 
مي��زان س��پرده بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري 
نزد بان��ك مركزي در دي ماه س��ال جاري به رقم 
1547.6ه��زار ميليارد ريال رس��يده كه نس��بت به 
اسفندماه 17.8درصد و نسبت به دي سال گذشته 

21.2درصد افزايش نشان مي دهد. 
س��پرده هاي بخش دولتي ن��زد بانك مركزي در 
دي رق��م 408.۹هزار ميليارد ريال بود كه نس��بت 
به اس��فند سال گذشته ۹.5 درصد و نسبت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل، 11.8 درصد كاهش يافته است. 
همچنين براس��اس اين گ��زارش، ميزان بدهي هاي 
ارزي بان��ك مرك��زي در دي م��اه 1838.6ه��زار 
ميليارد ريال بوده كه نس��بت به اس��فند سال قبل، 
25.1 درص��د و نس��بت به دي ماه س��ال گذش��ته 

24.6درصد افزايش يافته است. 
حجم سپرده هاي بخش غيردولتي نزد سيستم 
بانك��ي 1427ه��زار و 310 ميليارد تومان اس��ت 
ك��ه البت��ه 144ه��زار و 350 ميلي��ارد تومان آن 
س��پرده ديداري، هزار و 1۹0 هزار و 470 ميليارد 
تومان س��پرده س��رمايه گذاري مدت دار، 71 هزار 
و 230ميلي��ارد توم��ان س��پرده قرض الحس��نه و 
21 ه��زار و 260 ميليارد تومان س��اير س��پرده ها 
را دربر مي گيرد. س��هم بانك ه��اي تجاري دولتي 
از كل س��پرده هاي بخ��ش غيردولت��ي 283هزار 
و 640ميلي��ارد تومان س��هم بانك هاي تخصصي 

150ه��زار و 200 ميليارد تومان س��هم بانك هاي 
 غيردولت��ي و موسس��ات اعتب��اري ۹۹3 ه��زار و

470 ميليارد تومان است. 

 8500 ميليارد تومان اضافه برداشت
در يك ماه

اضافه برداش��ت بانك هاي خصوصي در دي ماه 
با 84۹0ميليارد تومان افزايش نس��بت به ماه قبل 
ب��ه رق��م 67 ه��زار و 330 ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت. همچنين حجم بده��ي كل بانك ها به بانك 
 مركزي در پايان دي ماه امسال به رقم 117 هزار و

470 ميليارد تومان رسيده است. 
رقم كل اين بدهي در دي ماه نسبت به ماه قبل 
افزايش يافته اما براي بررسي دقيق تر بايد جزئيات 
بدهي بانك ه��اي تجاري دولتي، تخصصي دولتي و 
بانك هاي غيردولتي را بررس��ي كرد. طبق آمارهاي 
درج ش��ده در گزارش بانك مرك��زي حجم بدهي 
بانك هاي تجاري به اين بانك با 42.3 درصد كاهش 
در 10 ماهه امس��ال به رق��م 6 هزار و ۹40ميليارد 
تومان رس��يده كه البته نس��بت به ماه مشابه سال 

قبل هم 55.3 درصد افت داشته است. 
همچني��ن بده��ي بانك هاي تخصص��ي دولتي 
در ب��ازه زماني 10 ماهه امس��ال 12.6 درصد و در 
12ماهه منتهي به دي ماه سال جاري 27.4 درصد 
كاهش يافته اس��ت. بده��ي اين بانك ه��ا به بانك 
مركزي در پايان دي م��اه 43 هزار و 210 ميليارد 
تومان درج شده است. ارقام فوق نشان مي دهد كه 
بانك ه��اي دولتي با وجود انواع تس��هيالت مصوبي 
ك��ه طبق قانون بايد پرداخ��ت كنند، نه تنها اضافه 
برداشتي از بانك  مركزي نداشتند بلكه بدهي خود 

را به اين نهاد كاهش قابل مالحظه يي دادند. 
بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري هر ماه 
بدهكارت��ر از ماه قبل مي ش��وند به طوري كه بدهي 
اين بانك ها به بانك مركزي در پايان دي ماه س��ال 
جاري ب��ه 67 هزار و 330 ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت. نس��بت به ماه قبل 8 ه��زار و 4۹0 ميليارد 
تومان افزوده ش��ده اس��ت. در واقع اين بانك ها در 
يك ماه بيش از كل بدهي  بانك هاي تجاري دولتي 

از بانك مركزي اضافه برداشت كردند. 
مي��زان رش��د بده��ي بانك ه��اي غيردولتي و 
موسس��ات اعتباري به بانك مرك��زي در 10 ماهه 
امس��ال 76.1 درصد و در يك س��ال منتهي به دي 
ماه سال جاري ۹7.3 درصد افزايش يافته است. اگر 
س��ير رش��د بدهي اين بانك ها به بان��ك مركزي را 
در 5س��ال گذشته بررس��ي كنيم، مي بينيم كه هر 
س��ال به ميزان قابل توجهي به بده��ي اين بانك ها 
افزوده شده و اين آمارها نشان دهنده چالش جدي 
در تامين مالي و مديريت نقدينگي بعضي بانك هاي 

خصوصي و موسسات اعتباري دارد. 
نتيجه اين اضافه برداش��ت بانك هاي خصوصي 
از بانك مركزي رش��د پايه پولي و نقدينگي اس��ت 
ك��ه درنهايت منجر به افزايش نرخ تورم مي ش��ود، 
ش��اخصي كه عموم م��ردم بايد بهاي رش��د آن را 

بپردازند. 

يادداشت

وهاب قليچ  صاحب  نظر پولي و بانكي   
منافع خصوصي سازي واقعي و افزايش كارآمدي 
اقتص��ادي در عرص��ه تولي��د كااله��ا و خدمات در 
ميان مدت و بلندمدت قابل توجه و چشمگير است. 
خصوصي س��ازي فرآيندي فراگير اس��ت كه به 
واگ��ذاري كنت��رل عملياتي و مال��ي واحدهاي در 
مالكيت دولت به بخش خصوصي منجر مي ش��ود و 
همراه مالكيت، قدرت نيز به مردم منتقل مي ش��ود. 
برخ��ي از كارشناس��ان اقتصادي، خصوصي س��ازي 
را پيش زمينه يي براي دس��تيابي ب��ه نقطه اعتال و 
پيش��رفت اقتصاد دانسته اند و آن را مقدمه يي براي 

توسعه يافتگي اقتصادي قلمداد كرده اند. 
عده ي��ي ديگر پ��ا را فراتر از اين نه��اده و اثرات 
از  بي��رون  در  را حت��ي  مثب��ت خصوصي س��ازي 
عرصه ه��اي اقتصادي نيز معن��ا كرده اند. بنا به نظر 
اين افراد خصوصي س��ازي مس��يري ب��راي تحقق 
»دموكراس��ي اقتصادي« اس��ت. اين عده معتقدند، 
برپايي »دموكراس��ي سياس��ي« بدون »دموكراسي 
اقتصادي« س��خت اس��ت و از اين  رو دولت ها بايد 
تمام توان خود را براي برقراري چنين دموكراسي به 

 كار گيرند. از اين بابت اثرات مثبت خصوصي سازي 
در عرصه هاي سياس��ي و اجتماعي نيز قابل رصد و 

مشاهده است. 
اثرآفريني خصوصي سازي امري روشن  بنابراين 
اس��ت؛ به حدي كه درجه اهميت آن از ديد اسناد 
باالدستي كش��ور نيز پنهان نمانده است. به عنوان 
نمونه افزون بر ابالغ سياست هاي كلي اصل 44 در 
ماده 16 سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز بر 
»صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور با تاكيد 
بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه 
دولت و حذف دس��تگاه هاي م��وازي و غيرضرور و 

هزينه هاي زايد« تاكيد و تصريح شده است. 
اما خصوصي س��ازي چه اثراتي مي تواند بر توزيع 
درآمدها و ش��كاف طبقاتي جامعه بر جا بگذارد؟ به 
نظر مي رس��د، خصوصي سازي از دو جهت مثبت و 
منف��ي بر اين عوامل اثرگ��ذاري دارد و اينكه كدام 
نيرو قوي تر باشد، مي تواند پاسخ نهايي اين پرسش 

را معلوم كند. 
مطالعات نش��ان داده اس��ت كه چنانچه كاهش 
نق��ش تصديگري دول��ت در امور اقتص��ادي كه به 

نام خصوصي س��ازي شهرت دارد به درستي صورت 
پذيرد، قادر خواهد بود كارايي و رقابت سالم عوامل 
اقتصادي را افزايش بخشد. با افزايش سطح كارايي 
در فرآين��د توليد كاال و خدم��ات، هزينه هاي توليد 
رو ب��ه افول نهاده و مصرف كنندگان ش��اهد كنترل 
قيمت ه��ا مي ش��وند. در اين ميان به نظر مي رس��د 
مصرف كنندگان فقيرتر بيش��تر از كاهش هزينه ها 

و كنترل قيمت ها بهره مند مي شوند. 
همچني��ن واگذاري اقتص��اد به بخش خصوصي 
واقع��ي و در نتيجه افزايش كارايي و رقابت س��الم 
باعث تغيير وضعيت درآمدي بنگاه ها از شركت هاي 
زيان ده به شركت هاي س��ودده شده كه اين امر به 
افزايش درآمد اين بنگاه ها و شركت ها مي انجامد. با 
مثبت شدن وضعيت سودآوري بنگاه هاي اقتصادي 
به نحو طبيعي ميزان كل ماليات وصول شده دولتي 

افزايش مي يابد. 
اي��ن افزايش درآمدهاي ماليات��ي حداقل دو اثر 
مثبت بر بهبود توزيع درآمدها دارد. اول آنكه دولت 
امكان بيش��تري براي توزيع مجدد از طريق اعطاي 
يارانه و بس��ته هاي حمايتي به اقش��ار كم درآمد يا 

هزينه ك��رد در مناط��ق روس��تايي و دورافتاده پيدا 
مي كن��د. دوم آنكه دول��ت با افزاي��ش درآمدهاي 
مالياتي كمتر مجبور به اس��تقراض از بانك مركزي، 
گس��ترش نقدينگي و پايه پول��ي و در نهايت ايجاد 
تورم)كه بيش��ترين فش��ار را بر دهك ه��اي پايين 

درآمدي وارد مي كند( مي شود. 
ع��الوه بر تمامي اين موارد، خصوصي س��ازي به 
معناي واگذاري مالكيت و مديريت بنگاه هاي دولتي 
به بخش كارآمد خصوصي موجب شايس��ته مداري 
بهتر در سيس��تم اجرايي و مديريت اقتصادي شده 
و همي��ن امر باعث بهبود بيش��تر بخش توزيع پس 
از تولي��د يا هم��ان توزيع كاركردي به نفع اقش��ار 

ضعيف تر جامعه مي شود. 
اما خصوصي سازي مي تواند آفتي نيز در فرآيند 
توزيع درآمد و كاهش شكاف طبقاتي داشته باشد. 
تجربه نش��ان داده اس��ت كه كوچك سازي دولت با 
كاهش اساس��ي نيروي كار ب��راي تقليل و مديريت 
هزينه ه��ا مواجه اس��ت. چراكه بخش ه��اي دولتي 
طي س��اليان متم��ادي عموما ب��دون مالحظات و 
ارزيابي هاي س��ود و زيان به طور مستمر به افزايش 
ني��روي كار در مجموعه هاي خود اقدام كرده اند؛ از 
اي��ن  رو بخش هاي دولتي عموما به نهادهاي فربه با 

چابكي اندك تبديل شده اند. 

حال با واسپاري اين بنگاه ها به بخش خصوصي، 
مديريت جديد با انديش��ه مديريت هزينه ها تاب و 
توان نگهداش��ت نيروي كار مازاد بر نياز را نداشته 
و در نخس��تين اق��دام دس��ت به تعديل گس��ترده 
ني��روي كار م��ازاد مي زند. اين كاه��ش نيروي كار 
غالب��ا گريبان ني��روي كار كم مه��ارت، كم دانش و 
كم اعتبار)كه عموما از طبقه فقرا هستند( را گرفته 
و نوعي بيكاري منجر به تش��ديد فق��ر را به وجود 
م��ي آورد. اين موضوع به قدري حايز اهميت اس��ت 
كه گاهي واگذاري بخش هاي دولتي با پيش ش��رط 
حفظ نيروي كار مازاد صورت مي گيرد؛ كه اين امر 
مي تواند نقض غرض در اهداف عاليه خصوصي سازي 

به شمار رود. 
ب��ه ه��ر تقدي��ر ب��ه نظ��ر مي رس��د، مناف��ع 
خصوصي سازي واقعي و افزايش كارآمدي اقتصادي 
در عرص��ه توليد كاالها و خدم��ات در ميان مدت و 
بلندمدت قابل توجه و چش��مگير اس��ت. از اين رو 
ضروري اس��ت دول��ت در نقش نه��اد حاكميتي با 
تدبي��ر سياس��ت هاي حمايتي و موقت��ي به كاهش 
اثرات و عوارض جانبي كوتاه مدت خصوصي س��ازي 
خصوصا در طبقات محروم جامعه اقدام كند و مانع 
از آن ش��ود كه اين اثرات و عوارض مسير درخشان 

خصوصي سازي را با مانع و خلل مواجه سازد. 

دموكراسي اقتصادي و اثرات آن بر نظام توزيع درآمدها

بدهي بانك ها به بانك مركزي متاثر از 
بدهي 190هزار ميلياردي دولت بالغ بر 

117 هزار ميليارد تومان است

نقدينگي در دي سال جاري بيش از يك 
هزار و ۴۶۳ هزار ميليارد تومان اعالم 

شده كه نسبت به اسفندماه سال گذشته 
1۶.7درصد رشد داشته است 

                                                                                                      

5 طلب��كار بزرگ دولت مش��خص ش��د؛ بانك 
مرك��زي، بانك ه��اي دولتي و خصوص��ي، تامين 
اوراق به��ادار اس��المي  اجتماع��ي و دارن��دگان 
بزرگ ترين طلبكاران از دولت را تشكيل مي دهند. 
همچنين در بين بانك ها، ملي و تجارت مطالبات 
بيشتري نسبت به ساير بانك ها دارند و 44 درصد 
بدهي دولت در زيربخش بانك هاي دولتي مربوط 

به بدهي دولت به بانك ملي است. 
به گزارش »تعادل« در گزارش دفتر مطالعات 
بخ��ش عموم��ي معاونت ام��ور اقتص��ادي وزارت 
اقتصاد آمده است: روند نسبت بدهي بانكي دولت 
به توليد ناخالص داخلي طي 10س��ال اخير نشان 
مي دهد، شاخص نس��بت بدهي بانكي به ظرفيت 
پرداخت توليد ناخالص داخلي از 7 درصد در سال 
1385 به 14 درصد)به طور متوس��ط ۹ درصد طي 

دوره( در سال 13۹5 افزايش يافته است. 
به دليل اينكه بدهي هاي بانكي، سهم عمده يي 
از بدهي هاي دولت را ش��امل مي ش��ود از اين رو 

در صورت عدم پرداخت س��االنه و افزايش ميزان 
بدهي هاي دولت در س��ال هاي آت��ي اين احتمال 
وجود دارد كه ناپايداري بدهي هاي دولت افزايش 

يابد. 
از س��ويي 11 درصد بدهي دولت در زيربخش 
بانك مركزي، بدهي س��ازمان هدفمندي يارانه ها 
به بانك مركزي اس��ت. 46 درص��د از بدهي دولت 
در زيربخ��ش بانك هاي خصوصي مربوط به بدهي 
به بانك تجارت اس��ت. همچنين 36 درصد بدهي 
دول��ت در زيربخش دارنده اوراق بهادار اس��المي 
بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهايت 47 درصد 
بدهي دولت در زيربخش ساير بدهي ها مربوط به 

ساير اشخاص حقوقي خصوصي است. 
بررسي روند نس��بت مطالبات دولت به بدهي 
دولت در اس��فند ماه ۹4 تا ش��هريور امس��ال نيز 
حاكي از آن اس��ت كه معادل 56  درصد مطالبات 
دولت در اي��ن دوره مربوط به مطالبات س��ازمان 
ام��ور مالياتي، 16 درص��د بابت اقس��اط واگذاري 

س��هام، 18 درصد مطالبات از بانك ها و 10 درصد 
نيز ساير مطالبات است. 

ب��ر پايه اي��ن گ��زارش، روند بده��ي دولت بر 
حس��ب 3طبقه طي اسفند ۹4 تا شهريور ماه ۹6 
نش��ان مي دهد كه از دالي��ل افزايش بدهي دولت 
به سيس��تم بانكي در خرداد و شهريور ۹6 نسبت 
به اس��فند ۹5 مي توان به استفاده از تنخواه گردان 
بانك مركزي اش��اره كرد كه تا پايان سال تسويه 
مي ش��ود. معادل 44 درصد بدهي دولت به بانك ها 
و موسسات اعتباري تا شهريور ۹6 ناشي از بدهي 

دولت به بانك مركزي است. 
بررسي وضعيت بدهي هاي دولت به بخش هاي 
مختلف نشان مي دهد كه سهم اقالم عمده بدهي 
دولت ب��ه س��ازمان تامي��ن اجتماعي)بابت بيمه 
بازنشس��تگي، كس��ورات و س��هم بيم��ه كارگران 
و كارمن��دان( بيش��ترين س��هم بدهي ب��ه ميزان 
33 درص��د را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت. 
15 درصد از بدهي هاي دولت را نيز بدهي به بانك 

مركزي تشكيل مي دهد و س��هم دارندگان اوراق 
بهادار اس��المي معادل 16 درصد اس��ت كه نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل 10واحد  درصد افزايش 

داشته است. 

ب��ه صورت كل��ي س��ازمان تامي��ن اجتماعي، 
دارن��دگان اوراق به��ادار اس��المي، بانك مركزي، 
از  خصوص��ي  بانك ه��اي  و  دولت��ي  بانك ه��اي 

عمده ترين طلبكاران دولت محسوب مي شوند. 

بدهي دولت به بانك ها 14  درصد ظرفيت پرداخت توليد ناخالص داخلي 

 بانك پاسارگاد
حامي حقوق مصرف كننده

بانك پاسارگاد از سوي ش��وراي ارزيابي استانداري 
تهران امتياز كام��ل جدول حمايت از مصرف كنندگان 
را دريافت كرد. به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، 
عليرضا قاس��مي فرزاد مديركل دفت��ر هماهنگي امور 
اقتص��ادي معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه 
صنايع اس��تانداري ته��ران در نامه يي خطاب به مجيد 
قاس��مي مديرعامل بانك پاسارگاد از كسب رتبه 100 
اين بانك در جدول ش��اخص ش��وراي ارزيابي اس��تان 
خبر داد. در نامه ارسالي دفتر هماهنگي امور اقتصادي 
خطاب به مجيد قاس��مي مديرعامل بانك پاس��ارگاد 
آمده اس��ت: پيرو دعوتنامه شماره 571۹0/6/۹6 مورخ 
13۹6/12/13 در خصوص برگزاري جلس��ه ش��وراي 
ارزيابي اس��تان موضوع ماده دستورالعمل اجرايي ماده 
6 قانون حمايت از مصرف كنندگان، مجموع امتياز آن 
دستگاه بر اساس مستندات جدول شاخص هاي ارزيابي، 
ارزيابي هاي ميداني و جلس��ات ش��ورا به ش��رح ذيل، 

»100« و سطح يك اعالم مي شود.

 افتتاح پارس سامان
با تسهيالت بانك صنعت 

 ش��ركت پارس س��امان ايرانيان با تس��هيالت ارزي
5 ميلي��ون و 300 هزار يورويي بانك صنعت و معدن به 
بهره برداري رس��يد. به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك 
صنعت و معدن، محصول ش��ركت پارس سامان ايرانيان 
كه در اس��تان خراسان رضوي احداث شده، توليد كننده 
ان��واع المپ و پاور LED اس��ت و ب��راي 54 نفر ايجاد 
اش��تغال كرده است. گفتني اس��ت، طرح هاي زيربنايي 
زيادي در س��ال هاي اخير با تس��هيالت بانك صنعت و 
معدن در استان خراسان رضوي به اجرا درآمده و موجب 

ايجاد اشتغال شده است.

شاپرك 123درگاه اينترنتي 
متخلف را مسدود كرد

رصد، شناس��ايي و مسدودس��ازي درگاه پذيرندگان 
متخلف يكي از اقدامات هميش��گي شاپرك است كه در 
اين زمينه طي س��ال جاري بيش از 123درگاه پرداخت 
اينترنتي متخلفان مس��دود شد. به گزارش ايبنا، نظارت 
ب��ر عملك��رد ش��ركت هاي پي اس پي هم��واره از جمله 
اولويت هاي شاپرك به عنوان بازوي نظارتي بانك  مركزي 
در حوزه پرداخت الكترونيك بوده  كه كمترين مماشاتي 
در آن راه نداش��ته و ندارد. يكي از مواردي كه از س��وي 
شاپرك در نظارت بر عملكرد شركت هاي پرداخت مورد 
توجه ويژه قرار دارد، شفافيت در نوع فعاليت پذيرندگان 

اعم از پذيرندگان كارتخوان و پرداخت اينترنتي است.  

عرضه ارز به مسافران 
محدود شد

افزاي��ش تقاضا براي خريد ارزهاي عمده يعني دالر 
امريكا و يورو در بازار آزاد و همزماني آن با روزهاي پاياني 
سال و افزايش سفرهاي خارجي سبب سياست گذاري 
براي محدودس��ازي عرضه اين ارزها به امور مسافرتي 
ش��د. اقدام برخي صرافي ها براي امتناع از عرضه دالر و 
ي��ورو و همچنين فروش دالر به نرخ هاي نزديك به ارز 
مداخله يي در صرافي هاي تضامني در 10 روز گذش��ته 
سبب ش��ده بود، صف هاي طوالني از متقاضيان ارز در 
بازار ش��كل گيرد. به گزارش ايرنا مشاهدات از چهارراه 
اس��تانبول كه مح��ل تجمع اصلي واحده��اي صرافي، 
صرافي هاي بانك ها و دالرفروشان سرپايي است، نشان 
مي داد بس��ياري از مردم در صف متقاضيان خريد دالر 
و يورو مي ايستند و سپس آن را كه در محدوده قيمتي 
44 هزار و 500 ريال خريده بودند به قيمت 44 هزار و 

700 ريال به دالالن مي فروشند. 

ريزش 11هزار توماني سكه 
گروه بانك و بيمه  بازار آزاد روز يك شنبه 20 اسفند 
۹6 و به دنبال پايان خريدهاي سكه طال به مناسبت روز 
زن، ش��اهد كاهش قيمت انواع س��كه و ريزش 11هزار و 
500 توماني س��كه تمام بهار آزادي نس��بت به روز شنبه 
و همچني��ن افت يورو و پوند بود. ب��ه گزارش تعادل، روز 
يك ش��نبه و در بازار آزاد هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جدي��د با 11هزار و 500 تومان كاهش نس��بت به 
روز شنبه يك ميليون و 57۹ هزار تومان فروخته مي شد. 
همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
ب��ا 2هزار تومان اُفت در مدت مش��ابه يك ميليون و 555 
هزار تومان داد و س��تد مي شد. نيم س��كه بهار آزادي نيز 
كاهش��ي 4هزار و 500 توماني را نس��بت به روز ش��نبه 
تجربه كرد و 767هزار و 500 تومان معامله ش��د.در بازار 
آزاد ه��ر قطعه ربع به��ار آزادي با 3ه��زار تومان كاهش 
486هزار تومان و هر قطعه س��كه گرمي با 6هزار تومان 
ريزش، 336هزار تومان فروخته مي ش��د. هر گرم طالي 
18 عيار اما روز يك ش��نبه با هزار تومان افزايش نس��بت 
به روز ش��نبه 151هزار و 800 تومان ارزش��گذاري شده 
ب��ود و دليل آن افزايش اونس جهاني به 1323 دالر بوده 
اس��ت. در بازار ارز نيز صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا را 
با يك تومان افزايش نس��بت به روز ش��نبه 4هزار و 4۹2 
توم��ان اعالم كردند. همچنين هر يورو با 5 تومان كاهش 
در مدت مشابه 5هزار و 61۹ تومان و هر پوند با 25 تومان 
اُفت 6هزار و 870 تومان اعالم شد. در بازار مبادله يي نيز 
براس��اس اعالم بانك مركزي نرخ هر دالر امريكا براي روز 
)يك شنبه بيستم اس��فندماه( بدون تغيير نسبت به روز 
شنبه 37هزار و 4۹۹ ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس بدون تغيير نسبت به روز شنبه 51هزار و ۹2۹ و 

هر يورو نيز 46 هزار و 146 ريال ارزشگذاري شد. 

اخبار

يك شنبهشنبهنوع سكه و ارز
15۹0500157۹000سكه امامی

15570001555000سكه بهار آزادی
772000767500نيم سكه
48۹000486000ربع سكه

342000336000سكه گرمی
150800151800طالی 18 عيار

44۹144۹2دالر
5624561۹يورو
68۹56870پوند
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5 بورس و فرابورس
 نماگر قرمزپوش بورس

گ�روه بورس   ش��اخص كل بورس اوراق به��ادار تهران 
در معام��ات ديروز ب��ا كاهش 566 واحدي همراه ش��د و 
رق��م 96 هزارو 28 واحدي را به خ��ود اختصاص داد. بر اين 
اس��اس، در معامات ديروز س��رمايه گذاران بورس��ي بيش 
از 735 ميليون برگه س��هم، حق تقدم و س��اير دارايي هاي 
مالي را دس��ت به دس��ت كردند. همچنين، ارزش معامات 
سرمايه گذاران بورس��ي يك هزار و 896 ميليارد ريال بود و 
در 86 هزار نوبت معاماتي ثبت ش��د. افزون بر اين، در بازار 
دي��روز گروه هاي خودرو، فلزات اساس��ي و م��واد دارويي با 
بيشترين حجم و ارزش معامات در صدر برترين گروه هاي 
صنعت قرار گرفتند. به گزارش سنا، صدرنشيني بازار نيز با 
بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي نيرو كلر، درخشان 
تهران، حمل و نقل توكا، پارس الكتريك، قند ثابت خراسان، 
توليدي شيش��ه رازي و معادن منگنز اي��ران بود. در مقابل 
نمادهاي داروسازي زهراوي، سرمايه گذاري ملي ايران، پست 
بانك ايران، بيمه آسيا، كشاورزي و دامپروري مگسال، لوله 
و ماشين س��ازي ايران و لعابيران با بيشترين كاهش قيمت 
در انتهاي جدول معامات قرار گرفتند. همچنين بيشترين 
تقاضا در اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، واحدهاي صندوق 
امين يكم، اوراق مش��اركت ملي نفت ايران، اوراق مشاركت 
كاركن��ان نفت و اوراق صكوك فوالد كاوه كيش ثبت ش��د. 
اين نمادها بيش��ترين صف خريد را داش��تند. اين در حالي 
بود كه نمادهاي كنتورس��ازي ايران، اوراق صكوك گل گهر، 
اوراق صكوك سايپا، اوراق مشاركت شهرداري مشهد و سهام 
زامياد با بيشترين عرضه ها و سنگين ترين صف هاي فروش 
مواجه شدند. شاخص هاي بازار اول و دوم نيز به ترتيب 475 
و 823 واح��د افت كرد. س��ايپا ديزل با معامله 112 ميليون 
س��هم به ارزش 126 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش 

معامات را ثبت كرد. 

 اتمام پذيره نويسي اوراق منفعت دولت 
در سويي ديگر، پس از دو بار تمديد، ديروز پذيره نويسي 
اوراق منفعت دولت در نماد »افاد1« به پايان رسيد و اين 
نماد ب��ا 11 ه��زار و 643 ميليارد ريال، بيش��ترين ارزش 
معاماتي را در ميان نماد ه��اي بازار هاي نه گانه فرابورس 
به خود اختصاص داد. همچنين، روز گذش��ته در مجموع 
بازار هاي اول و دوم بالغ بر 129 ميليون سهم به ارزش بيش 
از 325 ميليارد ريال جا به جا شد كه نماد »چكاپا« متعلق 
به گروه صناي��ع كاغذ پارس با 90 ميلي��ارد ريال ارزش، 
بيش��ترين ارزش معاماتي و سهامي ذوب آهن با بيش از 
38 ميليون جابه جايي سهم، بيشترين حجم معاماتي را به 
خود اختصاص دادند. همچنين در مجموع س��ه تابلو بازار 
پايه نيز نزديك به 84 ميليون سهم به ارزش بيش از 113 
ميليارد ريال دادوستد شد. در تابلو اوراق تسهيات مسكن 
شاهد دست به دست شدن بيش از 55 هزار ورقه بهادار به 
ارزش بيش از 37 ميليارد ريال بوديم كه امتياز تسهيات 
مسكن بهمن 96 با حجم حدودا 34 هزار ورقه يي و ارزشي 
نزديك به 23 ميليارد ريال در صدر اين گروه قرار گرفت. 
در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت، پذيره نويس��ي اوراق منفعت 
دول��ت در نماد »افاد1« به پايان رس��يد و در مجموع نيز 
بي��ش از 13.5 ميليون ورقه به ارزش بي��ش از 13 هزار و 

367ميليارد ريال در اين بازار معامله شد. 

آمار معامالت

كارشناسان چشم انداز بازار سرمايه را پيش بيني مي كنند

احتياطي بورس در اوايل 97 تداوم فاز 
گروه بورس  

روند فعلي بازار س��هام كه طي چند وقت اخير در 
ش��يب نزولي قرار گرفته اس��ت، گويا فقط به موضوع 
تقويت بخش عرضه در پايان س��ال 96 در راس��تاي 
شناس��ايي سود سهامداران ختم نمي شود و به اعتقاد 
برخي از كارشناس��ان براي اوايل سال 97 هم شرايط 
بورس كش��ور به همين ترتي��ب خواهد بود. چراكه با 
نزديك شدن به سخنراني دونالد ترامپ، رييس جمهور 
اي��االت متحده امريكا درخص��وص همراهي يا تعليق 
برج��ام در ارديبهش��ت  ماه س��ال آينده اس��تراتژي 
س��رمايه گذاران ب��راي ادام��ه فعالي��ت در بازار  هاي 
مالي متف��اوت خواهد بود و پيش بيني مي ش��ود كه 
بازيگران اصلي س��هام در كشور در اوايل سال 97 هم 
تا حدودي با احتياط در بازار س��رمايه فعاليت كنند. 
در همين رابطه بهزاد گلكار، كارش��ناس بازار سرمايه 
عنوان كرد: داليل ريزش بازار در هفته اخير از دو بعد 
حقيقي و حقوقي قابل ارزيابي و بررس��ي اس��ت. وي 
درباره عوامل اثرگذار در بازار گفت: حقوقي ها در اكثر 
سهم هاي بزرگ و بنيادي با هدف شناسايي سود طي 
اي��ن مدت اقدام به ف��روش كردند. همچنين با توجه 
به پايان س��ال و وابس��تگي اين س��هامداران به انواع 
صندوق هاي بازنشستگي كه بايد براي پرداختي هاي 
پايان سال تامين مالي كنند با فروش هاي خود سمت 
عرض��ه ب��ازار را تقويت كردن��د. وي در ادام��ه افزود: 
مديران س��رمايه گذاري به همين دليل بدون توجه به 
اينكه سهم در چه سطوح قيمتي است و آيا ارزشمند 
است يا خير به صورت دستوري و اكتفا به مقتضيات 

شرايط دس��ت به فروش مي زنند. اين كارشناس بازار 
درباره نقش حقيقي ها در منفي شدن هفته اخير بازار 
گفت: حقيقي ها به طور س��نتي پايان سال التهاب و 
نگراني بابت تسويه اعتباري ها را دارند بنابراين خيلي 
از سرمايه گذاران اين استراتژي را دارند كه پايان سال 
تس��ويه شوند مگر در س��هم هايي كه بلندمدت روي 
آن مثبت باشد. به گزارش س��نا، اين كارشناس بازار 
سرمايه با تاكيد بر اينكه مجموع اين عوامل باعث شده 
كه طرف عرضه قوي تر شود و فروش ها به نسبت خريد 
بيشتر باش��د، گفت: از سوي ديگر وقتي بازار ريزشي 
مي ش��ود و نقش حقوقي ها در س��مت فروش فعال تر 
مي ش��ود، حقيقي ها انگيزه الزم براي خريد س��هم و 
جمع كردن بازار را ندارند. گلكار به س��خنراني ترامپ 
در ارديبهش��ت در مورد تمديد يا عدم تمديد برجام 
اش��اره كرد و گفت: مس��ائل بين المللي ني��ز در روند 
بازار بي تاثير نيس��ت اما هم اكنون التهابات بازار ارز و 
طرح بانك مركزي براي فروش گواهي س��پرده بانكي 
20درصد به مقي��اس و متري اثرگذارتر براي مديران 
س��رمايه گذاري تبديل ش��ده اس��ت. وي در اين باره 
توضيح داد: س��رمايه گذاران يا مديران سرمايه گذاري 
محاسبه مي كنند كه سپرده بانكي با نسبت قيمت به 
عايدي 5 را از دست دهند، مابه ازاي آن چه سهمي با 
چه نس��بت قيمت بر درآمدي جايگزين كنند، پاسخ 
به همين س��وال در تصميم��ات س��رمايه گذاران به 
خصوص در بلندمدت بازار اثرگذار اس��ت. به خصوص 
حقوقي هايي كه بايد نس��بت به س��رمايه گذاري خود 
پاس��خگو باشند. وي با اش��اره به معامات نه چندان 

مطلوب اس��فند ماه براي س��رمايه گذاران خاطرنشان 
كرد: در اس��فند ماه س��هم هاي بنيادي درجا زدند و 
بازار به سمت س��هم هاي كوچك با نقدينگي بيشتر 
يا نوس��انات كمتر سوق پيدا كرد. حقيقي ها نيز عما 
نمي توانستند مانع فروش در سهم هاي بنيادي شوند. 

 اين فعال بازار س��رمايه روزهاي پاياني سال 96 را 
بهت��ر از هفته اخير ارزيابي ك��رد و گفت: تا نيمه اين 
هفته اثرات هفته اخير بر بازار س��ايه مي اندازد اما بعد 
از آن و براساس تجربه سال هاي گذشته تا پايان سال 
شاهد ثبات در بازار به دليل تسويه اعتباري ها و نفس 
تازه در بازار خواهيم بود. وي تصريح كرد: البته با توجه 
به تعطيات ايام نوروز و نزديك ش��دن به س��خنراني 
ترام��پ درخصوص همراهي با برجام يا تعليق برجام، 
روند بازار در س��ال 97 از ش��رايط اين روزها چرخش 
زيادي نخواهد داشت، منهاي تك سهم ها و سهم هايي 
كه افت زيادي داشتند و در قيمت هاي بسيار جذابي 
ق��رار دارند. مديرعامل هلدينگ بين المللي رها افزود: 
بازار در سهم هاي بنيادي مثل پااليشي ريزش زيادي 
را نخواه��د ديد چ��ون P/E پاييني دارن��د و به نظر 
مي رس��د با توجه به تعيين قيمت كارمزدها از طرف 
ش��ركت پااليش و پخش با ريسك كمتري به نسبت 

ساير صنايع مواجه است. 

 افت هاي پياپي
در س��ويي ديگ��ر ابراهيم خليلي، كارش��ناس بازار 
سرمايه از انتشار اوراق گواهي 20درصدي، توقف رشد 
دالر و افزايش عرضه س��هام توسط حقوقي ها به عنوان 

داليل اصلي افت معامات بازار سهام در اين روزها ياد 
كرد. وي با اش��اره به افت هاي پياپي ش��اخص بورس 
و كاه��ش آن به ارتفاع 95ه��زار واحد گفت: بي رمقي 
اخير بازار س��هام را مي توان در چند دليل عمده مورد 
بررس��ي قرار داد. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: بر 
اين اساس يكي از داليل عمده كاهش ورود نقدينگي به 
معامات بازار سرمايه را مي توان به انتشار اوراق گواهي 
20درصدي توسط بانك ها نسبت داد كه موجب شد تا 
بخشي از نقدينگي از بازارهاي مختلف ازجمله بورس به 
سمت بانك ها روانه ش��ود. به گزارش ايبنا، وي با بيان 
اينكه براساس برآوردها حدود 240هزارميليارد تومان 
نقدينگي جذب اوراق گواه��ي 20درصدي در بانك ها 
شده، اضافه كرد: بدون شك در پي افزايش 5 درصدي 
نرخ سود بدون ريسك در بانك ها، بخشي از نقدينگي 
بازار س��هام ازجمله منابع صندوق هاي سرمايه گذاري 
در اين اوراق س��رمايه گذاري شده است. اين كارشناس 
بازار سرمايه اظهار كرد: از سوي ديگر نرخ ارز به  عنوان 

عاملي تاثيرگذار بر بازار سهام همواره مورد توجه بوده و 
بيشتر بنگاه هاي فعال در بازار از افزايش نرخ دالر منتفع 
مي شوند. وي گفت: بر اين اساس با توقف افزايش نرخ 
دالر اين روزها شاهد هستيم كه اين موضوع نيز تاثير 

خود را بر دادوستدهاي بازار سهام گذاشته است. 
خليل��ي ادامه داد: عاوه بر اين به طور س��نتي هر 
ساله در اس��فند ماه روند عرضه سهام به  صورت ذاتي 
به  ويژه از سوي معامله گران حقوقي افزايش مي يابد كه 
اين موضوع نيز تاثيرات خود را بر بازار سرمايه گذاشته 
و موجب ش��ده تا به دليل تامي��ن نقدينگي مورد نياز 
اين شركت ها شاهد افزايش فشار فروش و عرضه سهام  
شركت ها در تاالر شيشه يي باشيم. ضمن اينكه تجربه 
نشان داده در آخرين ماه سال نبايد انتظار رونق چنداني 
در اين بازار داش��ت. وي همچنين درخصوص وضعيت 
بازار سرمايه تا پايان سال اظهار كرد: با توجه به شرايط 
كنوني معامات نبايد ريزش شديد يا رشد قابل  توجهي 

را براي بازار سهام در اين مدت متصور بود. 

رييس اداره رس��يدگي به ش��كايات و حمايت هاي حقوقي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، هدف از تدوين اليحه حمايت 
از س��رمايه گذاران خرد را ايجاد ش��فافيت بيش��تر دانس��ت و 
گفت: سرمايه گذاران، مديران شركت ها و فعاالن بازار سرمايه 

ازجمله مشموالن اين اليحه اند. 
محدثه فريدون در پاس��خ به اين س��وال كه اليحه حمايت 
از س��رمايه گذاران خرد با چه هدفي تدوين شده است، اظهار 
ك��رد: حماي��ت از س��رمايه گذاران از ش��اخص هاي با اهميت 
محيط مناسب كسب وكار بوده كه به عنوان شاخص سنجش 
وضعيت استانداردهاي حاكميت شركتي و سهولت دسترسي 
به منابع مالي در بازار سرمايه نيز شناخته مي شود. وي افزود: 

ازجمل��ه راهبردهاي موجود براي بهب��ود وضعيت حمايت از 
سرمايه گذاران خرد، اصاح مقررات شركت هاي ثبت شده در 
ب��ورس و نيز اصاح قوانين حاكم بر موضوع با تصويب قانوني 

در حمايت از سرمايه گذاران بازار سرمايه است. 
به گزارش سنا فريدون ادامه داد: در اين راستا پيش نويس 
»اليح��ه حمايت از س��رمايه گذاران خرد)غيرقابل اس��تناد(« 
جهت تسهيل و بهبود محيط كسب وكار با ماحظات مربوط 
به س��هامداران خرد در راس��تاي ارتقاي ش��فافيت، س��هولت 
دسترس��ي به مق��ررات و افزاي��ش رغبت به س��رمايه گذاري 
در بازاره��اي مال��ي تهيه و ارائه ش��ده اس��ت. وي همچنين 
در پاس��خ به اين س��وال كه چه مجموعه يي پيشنهاد تدوين 

اليحه حمايت از س��رمايه گذاران خ��رد را ارائه كرده و درحال 
حاض��ر چه مجموعه يي متولي آن اس��ت، گف��ت: پيش نويس 
حاض��ر در معاون��ت امور اقتص��ادي وزارت ام��ور اقتصادي و 
دارايي)دفت��ر پايش و بهبود محيط كس��ب وكار( تهيه و متن 
نهاي��ي پيش نويس جه��ت اظهارنظر س��رمايه گذاران و ديگر 
صاحب نظران به اين س��ازمان ارائه شده تا در معرض نقد قرار 
گرفت��ه و با جمع بندي نظرات مش��موالن به اهداف مورد نظر 

نزديك تر شود.
به گفته فريدون كليه س��رمايه گذاران، مديران شركت ها و 
فعاالن بازار از مش��موالن اين اليحه بوده و امكان ارائه نظرات 
ب��راي همه فراهم اس��ت. همچنين از آنجا ك��ه از اهداف اين 
اليحه ايجاد شفافيت بيشتر است، مشموالن آن گسترده اند و 

حتي به خارج از حيطه سرمايه گذاران نيز تسري دارد. 
وي افزود: اين پيش نويس در پايگاه رسمي سازمان بورس 

و اوراق به��ادار به نش��اني seo.ir درج ش��ده و به مدت يك 
ماه عموم اش��خاص عاقه مند مي توانند ب��ا مراجعه به بخش 
»نظرسنجي اليحه حمايت از سرمايه گذاران خرد« در قسمت 
»قواني��ن، مقررات و امور حقوقي« در صفحه اول پايگاه مزبور 

نظرات خود را به صورت مبسوط ثبت و ارسال كنند.
رييس اداره رس��يدگي به ش��كايات و حمايت هاي حقوقي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار درخص��وص روش جمع بندي 
نظرات هم گفت: كليه ديدگاه ها و پيشنهادها در پايان مهلت 
در اداره رس��يدگي به شكايات و حمايت هاي حقوقي سازمان 
بررس��ي و جمع بن��دي ش��ده و از طريق معاون��ت حقوقي به 
معاون��ت امور اقتصادي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي اعام 
خواهد شد. وي از عموم فعاالن بازار سرمايه درخواست كرد با 
توجه به اهميت اين متن در نقد و ارزيابي آن مش��اركت و به 

ارتقاي كيفيت متن نهايي كمك كنند. 

رويداد

تدوين اليحه حمايت از سرمايه گذاران خرد در راستاي شفافيت
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 تصميم هاي چندگانه
بازار خودرو را آشفته كرد

بهرام ش��هرياري، كارش��ناس مس��ائل خودرو 
اظه��ار ك��رد: مش��كل اصل��ي آش��فتگي ب��ازار 
خودروه��اي خارجي آنجاس��ت ك��ه تصميمات 
چندگان��ه در رابطه با واردات خودرو در ش��اكله 

دولت گرفته مي شود. 
وي با اشاره به پايين بودن كيفيت خودروهاي 
داخل��ي اف��زود: زماني ك��ه تغييري در س��اختار 
خودرو داخلي ايجاد نمي ش��ود، م��ردم به دنبال 

خريد خودروهاي خارجي مي روند. 
شهرياري با اشاره به منع واردات خودرو باالي 
2000سي سي در مناطق آزاد گفت: تنوع قوانين 
مختلف در حوزه خودرو باعث سرگرداني مردم و 

فعاالن اقتصادي شده است. 
وي تصري��ح ك��رد: دول��ت ب��ه ج��اي اينكه 
خودروس��ازي داخلي را به دست بخش خصوصي 
واقعي بس��پارد هميشه به دنبال حمايت بي مورد 
از كارخانه هاي خودروسازي داخلي بوده و در اين 
ميان حضور مديران دولتي براي اين شركت هاي 

خودرويي موجب رانت بازي و فساد شده است. 
اي��ن كارش��ناس خ��ودرو بي��ان ك��رد: امروز 
ديگ��ر مردم ب��ه خريد خ��ودرو داخل��ي تمايلي 
ندارند زي��را كيفيت اين خودروه��ا پايين بوده و 
نمي توانند ذائقه مش��تريان خ��ود را تامين كنند 
بنابراين بسياري از خودروسازان به دنبال آوردن 
خودرو هاي خارجي در خط توليد خود هستند. 

ش��هرياري تصري��ح ك��رد: خودرو پ��ژو 206 
سال هاست از خط توليد جهاني خارج شده است 
اما همچن��ان در ايران اصرار به توليد خودروهاي 

اينچنيني داريم. 
وي در پايان يادآور شد: در صورتي كه امنيت 
س��رمايه گذاري در كش��ور وجود داش��ته باشد، 
خودروس��ازان داخلي با مش��اركت خودروسازان 
خارجي تقويت ش��ده و مي توانند خودروهاي روز 

دنيا را توليد كنند. 

سير صعودي قيمت برنج 
خارجي ادامه دارد

مسيح كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج 
با انتقاد از پافش��اري بان��ك مركزي به اختصاص 
ن��دادن ارز مبادله ي��ي گف��ت: ب��ا وج��ود اينكه 
واردكنندگان تصوراتي مبني بر فشار وزارت جهاد 
و وزارت صنعت ب��ه بانك مركزي براي تخصيص 
ارز مبادله يي به واردات داشتند اما در جلسه اخير 
س��تاد تنظيم بازار با بانك مركزي همراه شدند تا 

برنج با ارز آزاد وارد شود. 
به گفته وي؛ ع��دم اختصاص ارز مبادله يي به 
واردات برن��ج منجر به عرضه هر كيلو محصول با 

نرخ 8 تا 8 هزار و 500 تومان در بازار شد. 
كش��اورز با اش��اره به اينكه عم��ده خريداران 
برنج خارجي قش��ر ضعيف جامعه هستند، افزود: 
اختصاص نيافتن ارز مبادله يي به واردات، حذف 
محصول از س��بد كاالي اين خان��وار را به همراه 

دارد. 
دبير انجمن واردكنن��دگان برنج تصريح كرد: 
وزارت جهاد كش��اورزي به عن��وان متولي تنظيم 
ب��ازار ارز مبادله ي��ي ب��ه واردات اي��ن محص��ول 
اختصاص نداده اس��ت؛ بنابراين تبعات منفي اين 
امر نظير افزايش قيمت و آش��فتگي بازار در ايام 

پاياني سال را بايد بپذيرد. 
ب��ه گفته وي با توجه به از دس��ت دادن زمان 
واردات برنج، اختصاص ارز مبادله يي در وضعيت 
كنون��ي فايده يي ندارد درحالي كه با آزاد س��ازي 
جه��اد،  وزارت  مديري��ت  و  آذر  اول  از  واردات 

مشكلي در ايام پاياني سال نداشتيم. 
كش��اورز در خاتمه گفت: س��االنه 3ميليون و 
200هزار تن برنج در داخل مصرف مي ش��ود كه 
يك ميليون و 700 تا 2ميليون آن از توليد داخل 

و مابقي از طريق واردات تامين مي شود. 
اين درحالي اس��ت ك��ه وزارت جهاد س��رانه 
مصرف برنج به ازاي ه��ر ايراني را 31كيلو اعالم 
مي كند اما كارشناس��ان اين رقم را 40تا 41كيلو 
مي دانن��د. گفتني اس��ت كه دبي��ر انجمن برنج، 
فروش برن��ج ايراني با نرخ 17هزار تومان در بازار 
را شايعه مي داند و معتقد است كه هم اكنون نرخ 
ه��ر كيلو برنج طارم هاش��مي در فروش��گاه هاي 
زنجيره يي 10هزار و 500 تومان اس��ت درحالي 
كه اين نرخ در مدت مش��ابه س��ال قبل 11هزار 
و 600 تومان بوده اس��ت. در همين رابطه محمد 
آقاطاهر، رييس بنكداران مواد غذايي با اش��اره به 
دالي��ل اخير گراني برنج خارج��ي اظهار كرد: در 
ماه هاي اخير نرخ برنج خارجي به دليل اختصاص 
نيافت��ن ارز مبادله يي به واردات با نوس��اناتي در 
بازار روبه رو شد. به گفته وي در چند روز اخير به 
س��بب ترخيص برنج از گمركات، قيمت هر كيلو 
برنج با كاهش 800 توماني در بازار روبه رو ش��ده 

است. 

 آرامش بر بازار ماهي
شب عيد حاكم است

حسن صالحي، رييس سازمان شيالت با بيان 
اينك��ه محدوديتي در عرضه ماهي در بازار وجود 
ن��دارد، اظهار ك��رد: با توجه به عرضه مس��تقيم 
محصول و برگزاري جش��نواره غذايي در استان ها 

مشكلي در توزيع ماهي شب عيد وجود ندارد. 
وي افزود: با توجه به تالش س��ازمان شيالت 
براي اتص��ال توليدكنن��دگان به فروش��گاه هاي 
زنجيره يي و عمده فروش��ان در ايام پاياني س��ال، 

نوسان چنداني نخواهيم داشت. 
صالحي با انتقاد از كاهش قيمت ماهي قزل آال 
در بازار گفت: با تدابير انديشيده شده پيش بيني 

مي شود كه قيمت اين ماهي به تعادل برسد. 
مع��اون وزير جهاد كش��اورزي ادام��ه داد: از 
مردم تقاضا داريم كه از فروش��گاه هاي زنجيره يي 
و ميادي��ن ميوه و تره بار ماه��ي مورد نياز خود را 
خريداري كنند تا با افزايش تقاضا و س��ودجويي 

دالالن با نوسان قيمت در بازار روبه رو نشويم. 
رييس سازمان ش��يالت تصريح كرد: با توجه 
به وضعيت مناسب صيد و پرورش بازار آبزيان در 

شب عيد آرام خواهد بود. 

اخبار

نتيجه اعتراض جدي به بند »ز«

بارقه هاي اميد نسبت به شوراي عالي كار

رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و ايتاليا مطرح كرد

رشد ۶۸ درصدي مبادالت بازرگاني ايران و ايتاليا
بر اس��اس آمار منتشره از س��وي گمرك ايران در 
هشت ماه اول س��ال جاري 863 ميليون دالر كاال از 
ايتاليا وارد كرده كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
28 درصد بيشتر شده است. اين در شرايطي است كه 
ايتاليايي ه��ا واردات كاال از ايران را 32 درصد كاهش 
داده اند. ايتاليا در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، 
ش��ريك اول تجاري ايران است و كشورهاي فرانسه و 
آلمان به ترتيب درمكان هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. 
مبادالت تجاري ايران و ايتاليا در س��ال 2017 با 
68 درص��د افزايش به دو ميليارد و 400 ميليون يورو 
رس��يده كه از اين ميزان يك ميليارد و 500 ميليون 
يورو واردات و 850 ميليون يورو صادرات بوده، اين در 
حالي است كه در 10سال اخير در مبادالت دوجانبه 
تراز مثبت تجاري همواره به نفع ايتاليا بوده، اما طي دو 

س��ال گذشته با 200 درصد رشد به سود ايران مثبت 
شده است. همچنين صادرات به اروپا از 1/54ميليارد 
ي��ورو در نيمه اول 2016 به 5ميلي��ارد يورو در نيمه 
نخست 2017 رسيد. مبادالت تجاري ايران و اروپا در 
نيمه نخست سال ميالدي نشان از رشد 94 درصدي 
دارد. بر اساس گزارش پايگاه خبري كميسيون اروپا، 
مب��ادالت تجاري اي��ران با اروپا ب��ه 9.9ميليارد يورو 
رس��يده كه اين رقم در سال 2016، 5.1 ميليارد دالر 

اعالم شده بود. 
بر اس��اس اين آمار اعض��اي اتحاديه اروپا در نيمه 
نخس��ت 2016 بالغ بر 1.54ميليارد يورو كاال از ايران 
وارد كرده ان��د كه اين رقم در نيمه نخس��ت 2017 با 
رش��د 224درصدي به 5ميليارد يورو رس��يده است. 
همچني��ن ص��ادرات اتحاديه اروپا به اي��ران در نيمه 

نخست 2017 نيز با رشد 37 درصدي روبه رو بود كه 
بر اين پايه به 4.9 ميليارد يورو رسيده است. اتحاديه 
اروپا در نيمه نخست سال 2016 بالغ بر 3.56 ميليارد 

يورو كاال به ايران صادر كرده است. 
اي��ن گ��زارش مي افزاي��د ك��ه آلمان نخس��تين 
صادركننده به ايران و ايتاليا بزرگ ترين واردكننده از 
ايران در س��ه ماهه نخست 2017 در ميان كشورهاي 
اروپايي شناخته شده اند. تا سال گذشته ميالدي ايتاليا 
پس از آلمان شريك دوم تجاري ايران در اروپا بود. اين 
در حالي است كه در سال 2011 مبادالت تجاري بين 
ايران و ايتاليا از مرز تاريخي 7ميليارد يورو گذشت اما 
پس از اعمال تحريم ها در سال 2013، به يك ميليارد 

و 200 ميليون يورو سقوط كرد. 
احمد پورفالح رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران 

و ايتالي��ا با بيان اينكه حجم تب��ادالت تجاري ايران و 
ايتاليا در س��ال هاي گذش��ته در مرز 8 ميليارد يورو 
برآورد مي ش��د اما اين روند در چند س��ال گذشته با 
ركود چشمگير به 1.4 ميليارد يورو كاهش پيدا كرد، 
اظهار داشت: ولي لغو تحريم ها توانست پاياني بر روند 

كاهش تبادالت تجاري ايران و ايتاليا باشد. 
وي در ادام��ه اف��زود: البت��ه اين ترمي��م با توجه 
ب��ه برنامه هاي م��ورد نظر محقق نش��د زيرا تحميل 
فشارهاي بين المللي به كشورهاي اروپايي درخصوص 
عدم برقراري امكان اس��تفاده از سوئيفت براي ايران، 
امكان گردش پول بين دو كشور را با دشواري فراوان 
هم��راه كرد اما اين فرايند كاهش��ي درچند ماه اخير 
با همكاري چندين بانك درجه دو و س��ه ايتاليايي با 

بانك هاي ايران تا حدودي برطرف شده است. 
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و ايتاليا با بيان 
اينكه ايتاليا به عن��وان بزرگ ترين خريدار نفت ما در 
اروپا و ش��ريك اول تجاري  ما در اتحاديه اروپا و تنها 
كش��وري اس��ت كه تراز تجاري ما با آن مثبت بوده، 
عنوان كرد: نقل و انتقال پول، عدم بازگشايي سوييفت 
و ع��دم پذيرش ال س��ي هاي ايران توس��ط بانك هاي 

اروپايي س��ه مشكل اساسي گس��ترش روابط تجاري 
ايران و ايتاليا است. 

پورف��الح تصريح كرد: بيش از آنك��ه كاال به ايران 
صادر كنند، وارد كننده كاالهاي ايراني هستند، اين در 
حالي است كه بس��ياري از زيرساخت هاي صنعتي و 
خطوط توليد ما را مثل صنايع فوالد، نفت، پتروشيمي 
و صنع��ت ل��وازم خانگ��ي را ايتاليايي ه��ا پايه ريزي، 

راه اندازي و تجهيز كرده اند. 
وي با بي��ان اينكه ايتاليا در زمينه گردش��گري و 
توريس��م يكي از صاحب نام ترين كشورهاي دنياست، 
گفت: در اين زمينه هم مي توان براي گسترش صنعت 
توريسم كش��ور از تجربيات آنها استفاده كرد. ضمن 
اينكه اين كش��ور درصنعت خودرو، صنعت مبلمان و 

دكوراسيون هم صاحب تجربه جهاني است. 
پورفالح عمده كاالهاي صادرات��ي ايران به ايتاليا 
را بعد از نفت، س��نگ، چرم، محصوالت پتروشيمي، 
اتانول و پس��ته عنوان كرد و اف��زود: در حوزه زعفران 
نيز با وجود اينكه ايتاليا يكي از كشورهاي صادر كننده 
در اين زمينه اس��ت اما زعف��ران را از ايران خريداري 

مي كند. 

س��ه جانبه گرايي در رابطه كارگر و كارفرما و دولت 
اصلي اس��ت كه قانون كار ايران بر آن بنا شده است. 
با وجود اين بحث هاي ش��وراي عال��ي كار معموال به 
اختالف نظر ميان نماين��دگان كارگران و كارفرمايان 
در بحث هاي حداقل حقوق و دستمزد محدود مي شد. 
شايد يك دليل آن ضعف در تشكل هاي كارگري بود. 
كارفرمايان كه تشكل هاي منسجم و قوي در اقتصاد 
دارند معموال به شكل ساده تري در نهادهايي همچون 
ات��اق بازرگاني به البي با دول��ت مي پرداختند اما اين 
موضوع در خصوص كارگران صدق نمي كرد. از س��ال 
گذشته و بحث هايي كه درباره حداقل معيشت مطرح 
ش��د تفاوت هايي در رويكرد كارگران احساس مي شد 
هرچند اين مساله نتوانست به نتيجه برسد. در حقيقت 
بحث سياسي شدن تشكل هاي كارگري نيست بلكه 
تقويت فرهنگ تش��كل گرايي در تمامي بخش هاي 
جامع��ه اس��ت. حال در پايان س��ال 96 ش��اهد يك 
همراهي جالب ميان تشكل هاي كارگري و كارفرمايي 
در خصوص يك تصميم دولت بوديم كه در نوع خود 

جالب بود. 

 ماجراي بند »ز«
س��ه هفته پيش نمايندگان كارگري و كارفرمايي 
جلس��ه شوراي عالي كار را در اعتراض به تصويب بند 
»ز« تبص��ره 7 اليح��ه بودجه س��ال 1397 مبني بر 
مكلف بودن س��ازمان تامين اجتماعي به واريز منابع 
درمان به حس��اب خزانه ترك كردند و حضور دوباره 
خود در جلس��ات اين شورا را به شنيده شدن صداي 
اعتراضاتش��ان توس��ط دولت و رعايت اصل سه جانبه 
گرايي در مسائل مربوط به اداره تامين اجتماعي منوط 

كرده بودند. 
بر اس��اس بند )ز( تبصره هفت اليحه بودجه سال 
آينده، سازمان تامين اجتماعي مكلف مي شود وجوهي 
كه بابت درمان از حقوق مش��موالن تامين اجتماعي 
بابت »نه بيست و هفتم« كسر مي شود را بطور كامل 
به خزان��ه داري كل واريز كند درحالي كه نمايندگان 
كارگري و كارفرماي��ي معتقدند اين وجود حق الناس 

است نه بيت المال و نبايد به خزانه واريز شود. 
كارگ��ران و كارفرمايان پس از اعتراض به تصويب 
اين بند و ترك جلس��ه شوراي عالي كار، در دو جلسه 
بعدي اين ش��ورا نيز حاضر نش��دند تا اينكه عاقبت با 
پادرمياني وزير كار و قول رسيدگي به اعتراضات آنها، 
ديروز به ش��وراي عالي كار برگشتند و فرايند تعيين 

دستمزد كارگري در سال 97 را از سر گرفتند. 
در پي برگزاري اين جلسه، سبد خوراكي كارگران 
به روزرس��اني ش��د اما بازهم نماين��دگان كارگري و 
كارفرمايي نتوانستند روي سهم اين سبد از كل هزينه 

معيشت كارگران به توافق برسند. 

در آغاز جلس��ه شوراي عالي كار، حاضران نامه يي 
را در اعت��راض به واريز س��هم درمان تامين اجتماعي 
به حساب خزانه دولت امضا كردند و علي ربيعي، وزير 
تعاون، كار و رف��اه اجتماعي نيز از امضاكنندگان اين 
نامه اعتراضي بود. ربيع��ي پيش  از اين درباره مصوبه 
واريز س��هم درمان تامين اجتماعي ب��ه خزانه دولت، 
گفته بود: من با ايجاد حسابي براي واريز سهم درمان 
تامي��ن اجتماعي به خزان��ه دولت مخالف��م و مانند 
كارگران معتقدم اين تصميم يك خطاي سياس��تي 
اس��ت. به گفته وزي��ر كار، اين تصميم دردس��رهاي 
جديدي به دنبال خواهد داشت چراكه در گام نخست، 
با تصويب اين قانون، سازمان تامين اجتماعي ديگر از 
درآمدهاي خود س��هم بيش��تري از نه بيست و هفتم 

براي بخش درمان هزينه نمي كند. 
برخ��ي مس��ووالن و نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي مي گويند اين تصميم براي افزايش شفافيت 
مالي در تامين اجتماعي گرفته شده است اما كارگران 
و كارشناسان از عواقب تصويب چنين قانوني نگران اند. 
در همي��ن پيوند ب��ود كه نماين��دگان كارگري و 
كارفرمايي، قانون تازه مجلس ش��وراي اسالمي درباره 
ايجاد يك حس��اب جدي��د براي واريز س��هم درمان 
تامين اجتماعي به خزانه دولت در قالب »نه بيست و 
هفتم حق بيمه« را به ضرر كارگران مي دانستند و در 

اعتراض به آن، جلس��ه شوراي عالي كار را ترك كرده 
بودند. اين يكي از معدود دفعاتي بود كه تش��كل هاي 
كارگري و كارفرمايي در راستاي منافع ملي و اقتصاد 
در مسيري يكسان قدم بر مي داشتند و به جاي بحث 
بر سر موارد اختالف بر روي مسائلي كه طرفين آن را 

قبول داشتند به همكاري مي پرداختند. 

 تشكل هاي كارگري به بازي گرفته شوند
مساله مهمي كه در حال حاضر درباره تشكل هاي 
كارگري به چشم مي خورد اين است كه اين تشكل ها 
كم كم دچار بلوغ مي شوند و الزم است از پتانسيل هاي 
آنها اس��تفاده كرد و به عبارت روشن تر به بازي گرفته 
شوند. دو ديدگاه نسبت به تشكل هاي بخش خصوصي 
در اقتصاد ايران وجود دارد. ديدگاه اول تشكل ها را به 
عنوان مش��اور دولت و نهادي ياري دهنده كه مي توان 
بخشي از وظايف دولت و حاكميت را به آن انتقال داد 
مطرح مي كند و ديدگاه دوم تش��كل ها را تنها نهادي 
براي پيگيري وظايف آنها مي داند. در حقيقت اين دو 
ديدگاه از تفاوت وظايف نس��ل هاي مختلف تش��كلي 
ش��كل مي گيرد. در حال حاض��ر دولت براي برخي از 
تشكل ها مانند اتاق هاي 3 گانه نظري شبيه به ديدگاه 
اول دارد اما نس��بت به بعضي تش��كل ها تنها نظري 
نزدي��ك به ديدگاه دوم را قبول مي كند. بخش مهمي 

از تشكل هايي كه تنها جنبه حمايت از اعضاي خود را 
دارند و در سياست گذاري هاي دولت نقش اندكي ايفا 
مي كنند تش��كل هاي كارگري و كارفرمايي محسوب 

مي شوند. 
پس از انقالب اس��المي براساس قانون كار جديد 
هر دو گروه تش��كل كارگري و كارفرمايي به رسميت 
شناخته ش��د. هرچند كه اين قانون هيچگاه به تاييد 
مجلس شوراي اسالمي نرسيد و كماكان براساس راي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به فعاليت مي پردازد اما 
حضور تشكل هاي كارگري و كارفرمايي بر اساس اين 
قانون است. به ويژه آنكه به بحث تشكل هاي كارگري و 

كارفرمايي در قانون اساسي نيز اشاره شده بود. 
ب��ا وجود انواع تش��كل هاي كارگ��ري و نقش آنها 
اما در ش��رح وظايف هيچ يك از اين تش��كل ها بحث 
ورود به مباحث اقتصاد كالن مطرح نشده است. شايد 
مهم تري��ن نهادي كه اين تش��كل ها مي توانند در آن 
اثرگذار باشند، شوراي عالي كار است. در وزارت كار و 
امور اجتماعي شورايي به نام شوراي عالي كار تشكيل 
مي شود وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به 
موجب قانون كار و س��اير قوانين مربوطه به عهده آن 

واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از: 
 الف- وزير كار و امور اجتماعي كه رياست شورا 

را بعهده خواهد داشت. 

 ب- دو نف��ر از اف��راد بصير و مطلع در مس��ائل 
اجتماع��ي و اقتصادي به پيش��نهاد وزي��ر كار و امور 
اجتماعي و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان از 

اعضاي شوراي عالي صنايع انتخاب خواهد شد. 
 ج- سه نفر از نمايندگان كارفرمايان )يك نفر از 

بخش كشاورزي( به انتخاب كارفرمايان. 
 د- س��ه نفر از نماين��دگان كارگران )يك نفر از 
بخش كش��اورزي( به انتخاب كانون عالي ش��وراهاي 
اس��المي كار. ش��وراي عالي كار، از افراد فوق تشكيل 
كه به اس��تثناء وزير كار و ام��ور اجتماعي، بقيه اعضا 
آن براي مدت دو س��ال تعيين و انتخاب مي گردند و 

انتخاب مجدد آنان بالمانع است. 
ش��وراي عالي كار در حقيق��ت قديمي ترين نهاد 
3جانبه يي اس��ت كه مي��ان كارگ��ران، كارفرمايان و 
دولت به صورت قانوني ايجاد ش��ده است. بسياري از 
مسائل مربوط به روابط كار در اين شورا مورد بررسي 
و تصميم گيري قرار مي گيرد، اما عالوه بر تعيين برخي 
آيين نامه ها و دس��تورالعمل ها ك��ه از تكاليف موردي 
اين شوراست، تعيين حداقل سطح دستمزد كارگران 
و تاييد طرح هاي تغيير س��اختار اقتصادي بنگاه ها از 
جمله  تكاليف مس��تمر ش��وراي عالي كار محس��وب 
مي ش��وند. با وجود اين هي��چ بحثي مبني دخالت در 
مس��ائل كالن اقتصادي جز مساله حقوق و دستمزد 
و ش��رايط كار كارگران در اين شورا مورد بررسي قرار 

نمي گيرد. 

 جاي خالي كارگران و كارفرمايان
در شوراي گفت وگو 

هر چند كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي 
اي��ران تالش هاي زي��ادي براي حضور تش��كل هاي 
كارفرمايي و تا حدي كارگري در نهادهاي تصميم ساز 
اقتص��ادي كرده اما هنوز ش��اهد حضور محس��وس 
تش��كل هاي كارگري و كارفرمايي در مباحث اقتصاد 
كالن نيس��تيم. بخش��ي از آن به ضعف اين تشكل ها 
مربوط بود و بخش مهم تري بر تعريف نش��دن چنين 

نقشي توسط دولت براي اين تشكل ها داللت دارد. 
شايد بهترين فرصت براي تشكل هاي كارگري و 
كارفرمايي حضور آنها در ش��وراي گفت وگوي دولت 
و بخ��ش خصوصي بود. اين ش��ورا ق��رار بود نهادي 
براي گفت وگو ميان تمامي قواي س��ه گانه و تمامي 
نهادهاي بخ��ش خصوصي در زمينه اقتصاد باش��د 
اما در عمل هيچ صحبتي از تش��كل هاي كارگري و 
كارفرمايي در آن به عم��ل نيامد. در هفته هاي آتي 
ما شاهد معرفي نمايندگان جديد بخش خصوصي به 
اين شورا هستيم. شايد يكي از بهترين تصميمات در 
اين خصوص دادن دو كرسي به نمايندگان كارگري 

و كارفرمايي كشور باشد. 

عبدالرضا شيخان درگفت وگو با اگزيم نيوز اعالم كرد: در صورت 
ش��روع بازسازي عراق در س��ال 97، اين كشور نياز به واردات 4 تا 
5 ميليون تن سيمان را خواهد داشت كه با توجه به كيفيت باالي 
سيمان ايران و قيمت رقابتي آن، اين نياز مي تواند از ايران تامين 
ش��ود. دبير كنفدراسيون صنعت ايران پيش بيني كرد: پيش بيني 
مي ش��ود در س��ال 97 وضع امنيتي عراق به ثبات رسيده و بحث 
بازسازي در عراق با جديت دنبال شود. از آنجايي كه براي بازسازي، 
توان توليد داخلي عراق در حوزه مصالح ساختماني محدود است و 

به احتمال قوي نياز به واردات سيمان پيدا مي كند. 
دبير كنفدراسيون صنعت ايران ضمن اشاره به باالبردن تعرفه ها 
از س��وي عراق از اواخر س��ال 94 گفت: اين تصمي��م عراق براي 
حمايت از واحدهاي توليدي داخلي عراق در آن برهه انجام ش��د 
و ع��راق تعرفه ه��ا را به طور كلي باال برد و واردات س��يمان به اين 
كش��ور را محدود كرد و اين موضوع با وخيم شدن شرايط امنيتي 
عراق نيز همزمان بود كه نياز به س��يمان را در اين كشور بيش از 

گذشته كاهش داد. 
ش��يخان عالوه بر اين كم ش��دن درآمد دولت عراق را به دليل 
كاه��ش بهاي نفت در محدوديت واردات س��يمان به اين كش��ور 
دخيل دانس��ت و گفت: در مقابل اين محدوديت، عراق واحدهاي 
توليدي داخلي خود را فعال كرد و براي فعال س��ازي اين واحدها 
بخشي از كلينكر مورد نياز خود را از ايران تامين كرد كه ماده پيش 

نياز توليد سيمان است. 
وي تش��ريح كرد: در واقع عراق سياست هاي وارداتي خود را از 
واردات سيمان به واردات كلينكر تغيير داد و بخش عمده آن را از 

ايران تامين كرد و اين موضوع همچنان هم ادامه دارد. 
شيخان يكي از محورهاي مذاكرات هيات تجاري بلند پايه ايران 
را كه هم اكنون در عراق به س��ر مي برد را سيمان دانست و گفت: 
اميدواريم مذاكرات انجام ش��ده نتايج خوبي براي حوزه سيمان به 
همراه داشته باش��د.  وي در مورد فعاليت شركت فرانسوي الفارژ 
در عراق گفت: حضور شركت هاي خارجي در عراق نمي تواند سهم 

ايران را از بازار سيمان عراق از بين ببرد؛ اين شركت توليد سيمان 
فرانسوي از قبل هم در بازار عراق حضور داشته و توليد محدود دارد 

كه پاسخگوي نياز بازار عراق نيست. 
به گفته دبير كنفدراسيون صنعت ايران رايزن بازرگاني ايران در 
عراق بس��يار فعال بوده است اما به دليل سياست هاي دولت عراق 
بر اس��اس منافع ملي و در راس��تاي حمايت از واحدهاي توليدي 
و ايجاد اش��تغال كماكان سياست هاي محدود كننده واردات ادامه 
خواهد داش��ت اما با شروع بازسازي ها اين كشور مجبور به واردات 

سيمان خواهد بود. 
عبدالرضا شيخان با تكذيب شايعه آزادسازي صادرات سيمان 
به عراق اعالم كرد: با پيگيري هاي انجام ش��ده مش��خص شد اين 
خب��ر مربوط ب��ه مصاحبه يي از بنده در س��ال 92 ب��وده و بنا به 
داليل نامعلوم در هفته هاي اخير منتش��ر شده كه به عنوان دبير 

كنفدراسيون صنعت ايران اين خبر را تكذيب مي كنم. 
به گزارش اگزيم نيوز و به نقل از مديرعامل هلدينگ س��يمان 
فارس و خوزس��تان، ظرفيت توليد س��يمان در كش��ور طي سال 
جاري به 88 ميليون تن رس��يده و طي دو س��ال آينده به حدود 
92 ميليون تن در سال خواهد رسيد. عباس صفاكيش با اشاره به 
اينكه صادرات سيمان و كلينكر در كشور به 12 ميليون تن رسيده 
اس��ت، پيش بيني كرد تا پايان سال جاري 60 ميليون تن كلينكر 
 و 56 ميليون تن س��يمان توليد ش��ود و از اين توليدات معادل 6 
ميليون تن كلينكر و 6 ميليون تن س��يمان به كش��ورهاي هدف 
صادر مي ش��ود. بر اين اساس صادرات امس��ال در مقايسه با سال 

گذشته معادل 4 درصد افزايش نشان مي دهد. 
براس��اس آمار اعالم ش��ده از س��وي اين مقام آگاه، با اقدامات 
صورت گرفته در س��ال جاري توليد سيمان و كلينكر در كشور از 
رش��د 4 درصدي برخوردار بوده كه با كاهش پروژه هاي عمراني و 
ركود بازار در كشور طي سال هاي 91 تا سال 95، حدود 10ميليون 
تن مصرف سيمان داخل كاهش پيدا كرد كه اين رقم معادل توليد 

10 كارخانه است كه اين روند در حال تغيير است. 

دبير كنفدراسيون صنعت ايران اعالم كرد 

بازگشت سيمان ايران به عراق از سال ۹۷
محس��ن ضرابي رييس اتاق بازرگاني اي��ران و عمان در ديدار 
با رييس جديد ات��اق بازرگاني عمان ضمن تبريك انتخاب قيس 
اليوس��ف به اين سمت گفت: حجم مبادالت تجاري ايران و عمان 
از سال 2014 با تغيير شوراي مشترك به اتاق مشترك بازرگاني، 
3 برابر ش��ده است.  محسن ضرابي گفت: در اين مدت بسياري از 
زيرساخت هاي ارتباطي تجار و بازرگانان ايران در عمان با پيگيري 
اتاق مش��ترك ايران و عمان و همكاري و مس��اعدت مسووالن دو 
كش��ور در زمينه هايي همچون ثبت شركت، صدور رواديد تجاري 
و برقراري خطوط حمل و نقل دريايي و روابط بانكي تسهيل شده 

است. 
وي گفت: با توجه به ش��رايط مناسب و زيرساخت ها در عمان 
و فش��ارهاي كه اخيرا براي مبادالت تجاري در ديگر كش��ورهاي 
حاش��يه خليج فارس ايجاد شده س��رمايه گذاران و تجار ايراني به 

سمت عمان راغب شده اند. 
وي يك��ي از مزيت ه��اي عم��ان را تفاهمنامه ه��اي تجارت 
آزاد اين كش��ور با ديگر كش��ورها دانس��ت و گفت: اين موضوع 
فرصتي اس��ت ب��راي تجار ايراني كه كااله��اي خود را در قالب 
صادرات مجدد به بازارهاي هدف ارس��ال كنند اما براي تحقق 
اين موضوع، تامين 30 درصد ارزش افزوده نهايي كاال ضروري 
دانس��ته شده اس��ت كه تقاضا داريم با توجه به اينكه اكثر اين 
كاالها مواد غذايي خواهد بود و تنها در عمان بسته بندي مجدد 
مي شوند براي ادامه كار با رايزني اتاق بازرگاني و وزارت صنعت 

و تجارت عمان اين موضوع تعديل شود. 
محس��ن ضرابي ادامه داد: درح��ال حاضر تنها ارتباط بانكي 
اي��ران ب��ا دو بانك عماني برقرار ش��ده كه با توج��ه به افزايش 
حج��م مبادالت و رغبت س��رمايه گذاران ايراني براي حضور در 
عم��ان اين تعداد بانك كافي نيس��ت. رييس اتاق عمان در اين 
نشس��ت گفت: وظيفه اتاق ها تسهيل روابط اقتصادي دو كشور 
است. فراهم كردن زيرس��اخت ها براي حضور فعاالن اقتصادي 
دو كش��ور اهميت زيادي دارد و در اين زمينه اتاق عمان و اتاق 

مشترك بايد همكاري نزديك و صميمانه داشته باشند. 
قيس اليوسف ضمن اس��تقبال از حضور تجار ايراني در عمان 
گفت: اعزام بدون برنامه و بدون هدف هيات هاي مختلف، عماني ها 
را خسته و بدبين كرده است. در صورتي كه بايد هيات ها از كانال 
مش��خص اتاق مش��ترك ايران و عمان و با برنامه ريزي و به تعداد 

محدود و به صورت تخصصي و با هدف انجام شود. 
وي با قول پيگيري بحث تامين 30 درصد ارزش افزوده نهايي 
كاال با وزير صنعت و تجارت عمان گفت: از ش��ما مي خواهيم اگر 
سرمايه گذار واقعي قصد ورود به عمان را داشت و با مشكلي مواجه 

شد اطالع دهيد تا موانع را برطرف كنيم. 
رييس اتاق مشترك عمان و ايران هم در اين جلسه گفت: ايران 
بازار بزرگي است كه تاكنون به شايستگي از آن بهره مند نشده ايم. 
محمد باقر سلمان گفت: ارزش افزوده نهايي كاال در تمام بنادر 
از جمله دوبي هم اعمال مي شود. وي گفت: ما هم معتقديم اعزام 
هيات هاي ايراني به عمان بايد از كانال اتاق مشترك بازرگاني ايران 
و عمان صورت بگيرد و اگر هيات ها، تخصصي باشند به عمان اعزام 
شوند. وي افزود: بايد در دو موضوع بانك و صادرات مجدد متمركز 

شويم تا روابط مفيد باشد. 
ريي��س اتاق مش��ترك ايران و عمان همچني��ن در ديدار با 
قائم مقام س��ازمان توس��عه ص��ادرات و جذب س��رمايه گذاري 
عمان )اثرا( ضمن برش��مردن پتانس��يل هاي اقتص��اد ايران، از 
سرمايه گذاران عماني براي حضور در ايران دعوت كرد. محسن 
ضرابي همچنين فراهم ش��دن زيرساخت هاي ارتباطي در طي 
س��ال هاي اخي��ر و نزديكي دو كش��ور را از جمل��ه مزيت هاي 
اع��الم كرد كه مي تواند به افزايش س��طح مبادالت به خصوص 

سرمايه گذاري هاي مشترك و متقابل بينجامد. 
رييس اتاق مشترك ايران و عمان گفت: ايران با استقبال از 
س��رمايه گذاري هاي صادرات محور و هتل سازي توسط عماني ها 
در اي��ران، آماده اس��ت 70 درصد از تامين مال��ي پروژه ها را بر 

عهده بگيرد. 

در نشست ضرابي با مقام هاي عماني مطرح شد

ضرورت اعزام هيات هاي تجاري تخصصي از ايران به عمان
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حمايتمشاورپيشينترامپ
ازجنبشهايراستافراطياروپا

پوتين:سال۲۰۲۴
ازقدرتكنارميروم

گروه جهان|
استيو بنن استراتژيست س��ابق دونالد ترامپ در كنفرانس راست هاي  افراطي 
جبهه ملي فرانسه به حاضران گفت: »تاريخ طرف ماست و برايم پيروزي به ارمغان 

مي آورد. «
به نوشته روزنامه گاردين، مشاور سابق رييس جمهوري امريكا در سخنراني در 
كنفرانس جبهه ملي فرانسه به رهبري مارين لوپن افزود: »شما بخشي از جنبشي 
هستيد كه تعداد اعضايش بيشتر از چنين جنبشي در ايتاليا، لهستان و مجارستان 
است.« ورود بنن به سالن با تشويق حضار همراه شد و پرچم امريكا در باالي سن 
به نمايش درآمد. گرچه بنن ديگر عضو كاخ سفيد نيست، اما در تور اروپايي خود 
به شهرهايي از جمله زوريخ، ميالن و رم از رييس سابقش قدرداني كرده است. او 
خطاب به حزب لوپن گفت: »رييس جمهور ترامپ عزيزم مي گويد ما به قدر كافي 
جهاني گرا داش��ته ايم. سياست امروز را نمي توان در اختالف چپ و راست خالصه 
ك��رد. در جريان بحران مالي س��ال ۲۰۰۸ دولت ه��ا و بانك ها اول از همه به فكر 

خودشان بودند و خودشان را نجات دادند نه مردم را. « 
به گفته بنن رييس جمهوري امريكا س��ه نگراني اصلي داشته است: »متوقف 
كردن مهاجرت گسترده، ترغيب توليدكنندگاني كه به چين رفته اند براي بازگشت 
به امريكا و بيرون كشيدن امريكا از باتالق درگيري ها در عراق و افغانستان. « او در 
خاتمه افزود: »عصر انتخابات امريكا را به ياد بياوريد كه رسانه هاي سنتي شوكه 
شده بودند. آنها هرگز باور نمي كردند كه امريكايي ها نهايتا به نفع خودشان راي داده 
باشند. شما براي كشور خودتان مبارزه مي كنيد و آنها شما را نژادپرست مي دانند. 
اما زمان آن روزهايي كه اين نوع توهين ها كارايي داش��ته باش��د، گذش��ته است. 
رسانه هاي تشكيالتي سگ هاي اين سيستم هستند. هر روز ما قوي تر مي شويم و 
آنها ضعيف تر. اشكالي ندارد. بگذاريد آنها شما را نژادپرست، بيگانه هراس و هر چه 
مي خواهند بنامند، اينها مثل مدال است. « پس از اين كنفرانس دو روزه در شهر 
ليل واقع در شمال فرانسه، مارين لوپن تالش دارد تا حزب دست راستي خودش 
را »بازتاسيس« كند و نام آن را تغيير دهد و نشان دهد جبهه ملي بالغ شده، به 
جنجال هاي گذشته فائق آمده و آماده حكومت داري است. لوپن همچنين تالش 

دارد تا اقتدار شخصي و سياسي از دست رفته اش را بازيابد. 

گروه جهان|
كره جنوب��ي دي��روز يك ش��نبه ف��اش كرد ع��الوه بر نام��ه رهبر كره ش��مالي به 
رييس جمهوري امريكا پيام شفاهي و محرمانه نيز از سوي كيم جونگ اون به دونالد 

ترامپ منتقل كرده؛ پيامي كه رييس جمهور امريكا آن را مثبت توصيف كرده است. 
به گزارش خبرگزاري يونهاپ كره جنوبي، اين پيام را چونگ يويي يونگ مش��اور 
ارش��د امنيت ملي اين كش��ور در ديدار با ترامپ به وي ابالغ كرد. اين پيام به صورت 
ش��فاهي بود و مقام امنيت ملي كره جنوبي در ارتباط با آن گفته كه رهبر كره شمالي 
شخصا خواس��تار آن شده اس��ت، اين پيام ويژه و محرمانه به اطالع رييس جمهوري 
امريكا برسد. او در مصاحبه با خبرنگاران افزود: ترامپ پس از شنيدن اين پيام بسيار 
مه��م آن را مثبت توصيف كرد. خبرنگاران درباره اينكه محتواي اين پيام درباره خلع 
س��الح هسته يي كره شمالي بوده، پرس��يدند و مقام كره جنوبي گفت: اين پيام بسيار 
جامع بود و مس��ائل و موضوعات مختلفي را ش��امل مي ش��د. او روند مذاكرات هيات 
كره جنوبي در كره ش��مالي را براي رييس جمهور امريكا تشريح كرده و درباره مسائل 
مختلف از جمله ديدارهاي طرفين با وي گفت وگو كرده است. نهاد رياست جمهوري 
كره جنوب��ي و دولت اين كش��ور درباره اين پيام اظهارنظر خاص��ي نكرده و حاضر به 
افشاي آن نشده اند، اما اعالم كردند بين رهبران كره شمالي و امريكا تبادالت بيشتري 
در جريان اس��ت. در همين حال هيالري كلينتون وزير امور خارجه پيشين امريكا و 
نامزد انتخابات رياست جمهوري ۲۰16 اين كشور در جريان حضور در مراسم رونمايي 
از كتابش تحت عنوان »چه اتفاقي افتاد« در هلند درباره مذاكرات ميان دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا و كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي هشدار داد و گفت: دولت 
كنون��ي اي��االت متحده خطر مربوط به مذاكرات خلع س��الح اتمي با كره ش��مالي را 
نمي دان��د و ديپلمات هاي كارآزموده براي حض��ور در اين مذاكرات را در اختيار ندارد. 
كلينتون افزود: »اگر مي خواهيد با كيم جونگ اون درباره تسليحات اتمي اش گفت وگو 
كنيد، بايد ديپلمات هاي كارآزموده داش��ته باش��يد. اين افراد با چنين مساله يي آشنا 
هستند و مي دانند كه كره شمالي ها چه افرادي هستند و زبان آنها را مي فهمند. شما 
نمي توانيد ديپلماسي را بدون ديپلمات هاي كاربلد پيش ببريد. خطر ديپلماتيك در اين 
مذاكرات وجود دارد. « اين در حالي است كه جزئيات مذاكرات ميان رييس جمهوري 

امريكا با رهبر كره شمالي هنوز مشخص نيست.

گروه جهان|
والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه در مصاحبه اختصاصي با شبكه ان بي سي 
ضمن ابراز اطمينان از پيروزي در انتخابات 1۸ مارس گفته قصد دارد كه پس از پايان 

دوره جديد رياست جمهوري در سال ۲۰۲۴ ميالدي از سياست كناره گيري كند. 
به گزارش يورونيوز، پوتين از س��ال ۲۰۰۰ يا ب��ه عنوان رييس جمهور يا در مقام 
نخس��ت وزير عمال رهبري روس��يه را در دس��ت دارد. والديمير پوتين نخس��تين بار 
س��ال ۲۰۰۰ به عنوان رييس جمهوري روس��يه و به دنبال استعفاي بوريس يلتسين 
رييس جمهور اسبق اين كشور مشغول به كار شد. در سال هاي گذشته وي چهار دوره 
و به علت قانون »محدوديت دو دوره رياس��ت جمهوري متوالي« سمت نخست وزيري 
روسيه را برعهده داشته و رييس كابينه ديميتري مدودف نخست وزير خود بوده است. 
قانونگذاران روس در ۲۰1۲ دوره رياست جمهوري را از ۴ به 6سال افزايش دادند. 
اين بدان معني است كه اگر آقاي پوتين در انتخابات پيش رو پيروز شود تا سال ۲۰۲۴ 
يعني تا ۷۲س��الگي در قدرت باقي مي ماند. پوتي��ن در اين مصاحبه همچنين گفت 
كرملين به هيچ وجه در انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده امريكا در سال ۲۰16 

ميالدي دخالتي نداشته است. 
وي ادعاهاي سرويس اطالعاتي اياالت متحده را مبني بر دخالت روسيه در انتخاب 
شدن دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده را رد كرده و آن را نادرست خوانده 
اس��ت. رابرت مولر بازرس ويژه پرونده مداخله روس��يه در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا ماه گذش��ته 1۳ تبعه و ۳ ش��ركت روس را به دخال��ت در انتخابات امريكا در 
راستاي حمايت از دونالد ترامپ و همين  طور بي اعتبار كردن هيالري كلينتون ديگر 
نامزد اين انتخابات متهم كرد. پوتين در اين باره نيز گفته اس��ت: »ش��ايد آنها روس 
نباشند. شايد اوكرايني، تاتار و يهودياني باشند كه تابعيت روسيه را دارند. اين مساله 
بايد بررس��ي شود. ش��ايد آنها دوتابعيتي باشند. شايد گرين كارت امريكا را هم داشته 
باش��ند. ش��ايد امريكايي ها براي اين كار به آنان دستمزد پرداخته باشند. شما از كجا 
مي دانيد؟ من چيزي نمي دانم. « پوتين در پاسخ به اين پرسش كه آيا نگران است كه 
شهروندان روسيه به دموكراسي اياالت متحده حمله كرده باشند، گفت كه او تاكنون 
مدركي مبني بر اينكه دخالتي خالف قوانين روسيه صورت گرفته باشد، نديده است و 

»اگر امريكا مدركي به روسيه بدهد«، احتماال آن را بررسي خواهد كرد. 

امريكا به كردهاي سوريه 
پشت مي كند

گروه جه�ان| امريكا تصمي��م دارد، روابطش را با 
تركيه ترميم كند و با اين چشم انداز به كردهاي سوريه 
كه متحد ارزشمند امريكا در مبارزه با داعش در سوريه 
بوده اند؛ پش��ت مي كن��د. امريكا به آن��كارا اعالم كرده 
مي خواهد بر كردها مسلط شود و آنها را از شهر منبيج 

بيرون براند و در كناره شرقي رود فرات اسكان دهد. 
واشنگتن پس��ت نوشته، ش��هر منبيج در ۲5 مايلي 
مرز س��وريه با تركيه قرار دارد و كانون مناقش��ه ارضي 
و مبارزه قدرت در ش��مال س��وريه ميان امريكا؛ تركيه 
و س��اير قدرت هاي منطقه يي است. نخستين بار دولت 
باراك اوباما قول مساعد را در اين زمينه به آنكارا داده و 
گفته بود كه نيروهاي كرد را مجاب خواهد كرد به شرق 

رودخانه فرات كوچ كنند. 
اين در حالي اس��ت ك��ه همين كرده��ا بودند كه 
كمك ارزش��مندي در س��ال ۲۰16 به خروج داعش از 
منبيج كردند و آنجا ماندند. تركيه هميشه گفته مطلقا 
تحمل نخواهد كرد، گروه هاي سياس��ي و نظامي كرد 
در س��وريه قدرت گيرند، به ويژه در مرزهاي مش��ترك 
سوريه و تركيه. آنكارا نيروهاي كرد را تروريست خطاب 
مي كند و مي گويد كردها مي خواهند يك اقليم مختص 
به خود را در مرزهاي دو كشور داشته باشند و از آنجا با 
شبه نظاميان كرد داخل تركيه )پ ك ك( متحد شوند. 

هنوز زمان و چگونگي نقل و انتقال كردها به شرق 
رودخانه فرات اعالم نش��ده است. قرار است، گروه هاي 
كاري دو دولت واش��نگتن و آنكارا اين مساله را بررسي 
كنند. نخستين جلسه اين گروه كاري پنج شنبه و جمعه 
گذشته در واشنگتن برگزار شد. مسلما تاوان گرم شدن 

روابط واشنگتن – آنكارا را امريكا مي پردازد. 
كردها مي گويند كه امريكا ب��ه آنها بي وفايي كرده 
اس��ت. اين نيروها هفته گذش��ته اعالم كردند كه خود 
را از خط مقدم مبارزه با داعش در جنوب س��وريه كنار 
كشيده و به شمال مي روند تا در آنجا با نيروهاي تركيه 
بجنگند. تا پيش از اين فرماندهان امريكايي مي گفتند 
نيروهاي امريكايي حاض��ر در منطقه از كردها در برابر 
حمالت تركيه دفاع خواهند كرد، اظهاراتي كه خش��م 
تركيه را برانگيخت. روابط امريكا و تركيه چند س��الي 
است متاثر از جنگ سوريه مكدر شده است. دعواي دو 
كشور تنها بر سر كردها نيست. كودتاي نافرجام ۲۰16 
تركيه ه��م يكي از علل اصلي اختالفات اس��ت. رجب 
طيب اردوغان رييس جمهور تركيه چند ماهي است كه 
لحن ضد امريكايي خود را البته فقط در داخل كش��ور 
قوي تر كرده است. در امريكا هم جمعي از مقامات اين 
كشور به دليل سياس��ت هاي خودكامانه اردوغان چند 
ماهي است كه از لزوم تحريم تركيه صحبت مي كنند. 
در اين ميان اگر توافقي بر سر منبيج منعقد شود؛ قدري 

از تنش ها كاسته خواهد شد. 

فرار دختر حاكم دوبي از امارات
ديلي ميل نوش��ته لطيفه دختر محمد بن راش��د آل 
مكت��وم، حاكم دوبي از امارات گريخته اس��ت. بنابر اين 
گزارش، لطيفه كه مي خواهد زندگي عادي داش��ته باشد 
۳س��ال در زندان به س��ر برد و يك بار هم كه در س��ن 
نوجواني قصد فرار داش��ت، پزش��كان ب��ه او مواد مخدر 
تزريق كردند. اين روزنامه تصويري از پاس��پورت و كارت 
شناس��ايي لطيف��ه و ني��ز ويدئويي از او ك��ه درباره علل 
فرارش صحبت مي كرد در سايت خود منتشر كرده است. 
لطيفه در اين ويدئو مي گويد كه متولد س��ال 1۹۸5و از 
مادري الجزايري به نام حورية احمد لعماره اس��ت. گفته 
ش��ده، لطيفه با كمك يك جاسوس سابق فرانسه موفق 
به فرار شد و اكنون سوار بر كشتي در سواحل هند است 
و در صورت��ي كه بتواند با يكي از وكاليش تماس بگيرد، 

درخواست پناهندگي به امريكا مي دهد. 

مسعود بارزاني باز هم از بغداد 
انتقاد كرد

اقلي��م  مس��تعفي  ريي��س  بارزان��ي،  مس��عود 
 كردس��تان عراق در بيانيه يي مطبوعاتي به مناس��بت

چهل و هشتمين س��الروز توافقنامه 11مارس 1۹۷۰ 
گفته:»پس از ۴۸س��ال و پس از عمليات نسل كش��ي 
عليه مردم كردس��تان و سپري شدن مراحل مختلف، 
دول��ت مركزي اي��ن توافقنامه و هم��ه توافقنامه هاي 
ديگر ازجمله قانون اساسي عراق را نقض كرد.« دولت 
مرك��زي عراق 11مارس 1۹۷۰ با مالمصطفي بارزاني، 
رهبر پيش��ين كردهاي ع��راق و پدر مس��عود بارزاني 
توافقنامه ي��ي براي اعطاي خودمختاري به كردها امضا 
ك��رد. بغ��داد در آن توافقنامه حقوق قوم��ي كردها و 
مشاركت آنان در دولت مركزي را به رسميت شناخت 
ام��ا دو طرف درباره مس��اله كركوك به راه حل قاطعي 

دست نيافته اند كه هنوز هم محل اختالف است. 

 حمله با جوهر
به وزير خارجه پاكستان

در همايش حزب مس��لم ليگ پاكس��تان در شهر 
س��يالكوت، فردي روي وزير خارجه پاكس��تان جوهر 
پاش��يد. به گ��زارش خبرگزاري طل��وع، خواجه آصف 
درحال س��خنراني ب��وده كه فردي ب��ه روي او جوهر 
ريخته اس��ت. همچنين در رويدادي مشابه در جريان 
سخنراني نواز شريف، نخست وزير پيشين پاكستان در 
الهور نيز يكي از حاضران به س��مت او لنگه كفش��ي 

پرتاب كرده است. 

 پيام وليعهد عربستان
به ترزا مي 

وليعهد عربستان در پايان سفرش به بريتانيا پيامي 
را براي نخس��ت وزير اين كش��ور فرس��تاد. به گزارش 
النش��ره، محم��د بن س��لمان در اين نام��ه از ترزا مي 
 به خاطر اس��تقبال گ��رم از وي قدرداني كرده اس��ت. 
ب��ن س��لمان در اين نام��ه درباره مذاكرات مش��ترك 
با مس��ووالن بريتانيايي و تاس��يس ش��وراي ش��راكت 
اس��تراتژيك ميان دو كش��ور صحبت و بر تالش براي 
تقوي��ت روابط در تمامي زمينه ه��ا و هماهنگي درباره 
مسائل مش��ترك تاكيد كرده است. وي براي ترزا مي 
 آرزوي س��المتي و خوشبختي و براي كشورش آرزوي 

پيشرفت و شكوفايي كرده است.

دريچه

كوتاه از منطقه

شي جين  پينگ رييس جمهور مادام العمر چين شد

كودتايخزندهياتحققرويايچيني؟

جنگ تجاري يا سازش؟

اتحاديه اروپا و ژاپن در مقابله با تعرفه هاي وارداتي ترامپ
گروه جهان|

مقامات ارشد اتحاديه اروپا و ژاپن پس از ديدار 
با نماين��دگان تجاري امريكا اع��الم كردند كه به 
اعمال فش��ارها ب��راي راضي كردن واش��نگتن به 
مستثنا كردنش��ان از تعرفه هاي جديد بر واردات 
ف��والد و آلوميني��وم ادام��ه خواهن��د داد. اگرچه 
نخس��تين س��ري مذاكرات بين اتحادي��ه اروپا و 
امريكا در اين زمينه كه روز ش��نبه در بروكس��ل 
برگزار ش��د، بي نتيجه به پايان رسيده، اما به نظر 
مي رس��د كه تهديدهاي اتحاديه اروپ��ا به اعمال 
تعرفه ه��اي تالفي جويان��ه ب��ر واردات كااله��اي 
امريكايي موثر واقع ش��ده اس��ت، چ��را كه دونالد 
ترامپ با اندك عقب نش��يني از امكان س��ازش با 

اتحاديه بر سر تعرفه هاي گمركي سخن گفت. 
ب��ه گزارش دويچه وله، ترامپ ش��امگاه ش��نبه 
و پ��س از پايان مذاكرات بروكس��ل در توييتي از 
احتم��ال لغو تعرفه هاي گمرك��ي بر واردات فوالد 
و آلوميني��وم از كش��ورهاي عض��و اتحادي��ه اروپا 
س��خن گفت، مش��روط بر آنكه اتحاديه اروپا نيز 
در اقدامي مش��ابه تعرفه ه��اي گمركي بر واردات 
كاال از امريكا را لغ��و كند. رييس جمهوري امريكا 
در عي��ن حال اروپا را تهديد ك��رده كه هرگاه در 
مبادالت بازرگاني خود ب��ا امريكا محدوديت هاي 
گمركي قائل شوند، امريكا مي تواند بر سر واردات 
ديگر كااله��اي اروپايي از جمل��ه واردات خودرو 
تعرفه ه��اي گمرك��ي وضع كند. ترام��پ اخيرا به 
احتمال وضع تعرفه بر واردات خودروهاي ساخت 
آلمان اش��اره ك��رده كه در صورت عملي ش��دن 
چنين سياس��تي، جنگ تجاري بين امريكا و اروپا 

وارد مرحله جديدي خواهد ش��د. ترامپ اين پيام 
توييتري را در حالي منتشر كرد كه گفت وگوهاي 
راب��رت اليتزر نماينده تجاري امريكا و سيس��يليا 
مالمس��تروم كميس��ر تج��اري اتحادي��ه اروپا در 
بروكسل بي نتيجه به پايان رسيده بود. هيروشيگه 
س��كو وزير بازرگان��ي ژاپن نيز در اي��ن مذاكرات 
حضور داش��ت. او در ديدار با اليتزر ناخش��نودي 
كش��ور خود را از وض��ع اين تعرفه ه��اي گمركي 
ابراز كرد و تاثي��رات جنگ تجاري ترامپ را براي 
بازرگاني جهاني زيانبار خواند و از امريكا خواست 
ت��ا در تصميم خود در اين زمينه تجديدنظر كند. 
وزي��ر بازرگاني ژاپن تاكيد ك��رد كه واكنش ژاپن 
ب��ه تعرفه هاي گمركي مطابق قواعد تعيين  ش��ده 
از س��وي س��ازمان تجارت جهاني خواهد بود و به 
نماين��ده تجاري امريكا گوش��زد كرد كه صادرات 
اتحادي��ه اروپا و ژاپن ب��ه هيچ وجه تهديدي براي 
»امنيت مل��ي« امريكا نيس��تند و اين كش��ورها 
امريكا را متحد ديرينه خود مي دانند. وزير تجارت 
و بازرگاني ژاپن پس از جلسه به خبرنگاران گفت 
كه فكر مي كند همچنان احتمال مس��تثنا ش��دن 

ژاپن از اين تعرفه ها وجود دارد. 
ترامپ فرمان وضع تعرفه هاي ۲5 و 1۰درصدي 
بر واردات فوالد و آلومينيوم را هفته گذشته امضا 
و جنجالي در فضاي تجارت بين المللي ايجاد كرد. 
واشنگتن به طور موقت و تا انتهاي مذاكرات بر سر 
بازنويس��ي توافقنامه تجارت آزاد امريكاي شمالي 
)نفتا(، استراليا و مكزيك را از اين تعرفه ها مستثنا 
ك��رده اس��ت. اتحاديه اروپ��ا با وض��ع تعرفه هاي 
تالفي جويانه بر واردات كاالهاي امريكايي س��عي 

دارد در مستثنا شدن از اين قانون گمركي جديد 
به استراليا و مكزيك بپيوندد. چين نيز كه يكي از 
صادركنندگان بزرگ فوالد محس��وب مي شود، به 
وضع تعرفه هاي گمركي از س��وي امريكا واكنش 
نش��ان داده و اين سياست را براي تجارت جهاني 
مض��ر خوانده و تهديد كرده اس��ت ك��ه به اقدام 
مش��ابهي عليه واردات از امريكا دست خواهد زد. 
اين در حالي اس��ت كه امريكا معتقد است، چين 
بازارهاي جهاني را از فوالد ارزان قيمت خود لبريز 

كرده است. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، مالمستروم پس از 
جلسه بروكسل اعالم كرد كه گفت وگوها در تالش 
براي مس��تثنا ش��دن اتحاديه اروپ��ا از تعرفه هاي 
واردات��ي امريكا هفته آين��ده ادامه خواهند يافت. 
جلس��ه روز شنبه امريكا، اتحاديه اروپا و ژاپن قرار 
بود فرصتي براي س��ه كش��ور جهت اتخاذ جبهه 
مشترك در واكنش به چين و توليدات مازاد فوالد 
اين كش��ور باش��د؛ اما در پي ش��رايط موجود اين 
جلس��ه به فرصتي تبديل ش��د تا اتحاديه اروپا و 
ژاپن از نماينده امريكا پاسخگويي درباره تعرفه ها 

را خواستار شوند. 
ترامپ از تعرفه ها بر واردات فوالد و آلومينيوم 
ب��ه عنوان نمونه يي از تالش ها در زمينه محافظت 
از صناي��ع امريكاي��ي ي��اد كرده اس��ت. در حالي 
كه واش��نگتن از مس��تثنا كردن مكزيك و كانادا 
از تعرفه ه��ا ب��ه عن��وان اهرم��ي براي پيش��برد 
خواس��ته هاي خ��ود در مذاكرات بازنويس��ي نفتا 
اس��تفاده مي كند، اما اعالم خبر مستثنا شدن اين 
دو كشور اميد متحدان امريكا را به خالصي از اين 

سياس��ت افزاي��ش داده و اين در حالي اس��ت كه 
آنه��ا تدابير تالفي جويانه يي را ني��ز براي مقابله با 

تعرفه هاي ترامپ در نظر گرفته اند. 
يك��ي از اف��راد آگاه از مذاكرات در بروكس��ل 
گفت: اليتزر قدرت شفاف سازي هاي بيشتر درباره 
اينكه كدام كشورها از تعرفه ها مستثنا مي شوند را 
نداشته است و انتظار مي رود، رهنمودهاي بيشتر 
در اين زمينه در روزهاي آتي و از سوي واشنگتن 
اعالم ش��ود. ترامپ روز ش��نبه در توييتي نوشت: 
»اتحاديه اروپا، كشورهايي فوق العاده كه در زمينه 
تج��ارت با امريكا به ش��دت بدرفت��اري مي كنند، 
اكن��ون از تعرفه ها بر واردات ف��والد و آلومينيوم 
ش��كايت دارن��د. اگ��ر محدوديت ه��اي تجاري و 
تعرفه هاي وارداتي وحش��تناك خود را بر واردات 
كااله��اي امريكايي لغو كنند، ما ه��م تعرفه هاي 
عليه آنها را لغو مي كنيم. كسري تجاري ما با آنها 

زياد اس��ت. اگر اين كار را نكنند بر واردات خودرو 
و ديگر كاالها ني��ز تعرفه وضع مي كنيم. منصفانه 

خواهد بود!«
مذاكرات در بروكس��ل در حالي صورت گرفت 
ك��ه دول��ت ترام��پ در قب��ال چي��ن دو رويكرد 
مجزا در پيش گرفته اس��ت. واش��نگتن عالوه بر 
وض��ع تعرفه وارداتي بر ف��والد، همچنين مراحل 
نهاي��ي تحقيقات درباره اقدام��ات چين در زمينه 
مالكي��ت معن��وي را پي��ش مي ب��رد ك��ه انتظار 
م��ي رود به تركيبي از تعرفه ه��ا و محدوديت هاي 
س��رمايه گذاري منج��ر ش��وند. در حال��ي ك��ه 
كارشناس��ان ملي گ��راي اقتصادي ش��دت عمل 
بيشتر در زمينه تعرفه ها را خواستارند، ديگران بر 
اين عقيده اند كه همكاري با اتحاديه اروپا و ژاپن 
و تش��كيل اتحادي بين المللي تاثير بيشتري براي 

ايجاد تغيير در چين خواهد داشت. 

گروه جهان|
شي جين  پينگ براساس تصميم كنگره خلق چين 
مي تواند تا پايان عمر رهبري اين كش��ور را در دست 
داشته باش��د. تصميمي كه به تمركز قدرت سياسي 
رهبر چين مي انجامد. اكتبر سال گذشته ميالدي بود 
كه ايدئولوژي هاي سياسي شي جين  پينگ به عنوان 
بخشي از منش��ور حزب كمونيس��ت به طور رسمي 
ثبت ش��د و به او جايگاهي همتراز با مائو تسه  تونگ، 

بنيانگذار جمهوري خلق چين داده شد. 
به گزارش دويچه وله، يازدهمين كنگره خلق چين 
يك ش��نبه با راي خود محدوديت دو دوره زمامداري 
براي رييس جمهور را لغو كرد. محدوديتي كه س��ال 
1۹۸۲ توس��ط رهبر وقت چين، دنگ ژيائوپينگ در 
قانون اساس��ي اين كشور وارد شده بود. تمركز قدرت 
در دس��ت ش��ي جين  پينگ از زم��ان زمامداري مائو 

بي سابقه است. 
س��ال 1۹۸۲ دنگ ژيائوپينگ با عزيمت از هرج و 
مرج ناش��ي از زمامداري مائو قانون اساسي جمهوري 
خلق چين را تغيير داد. محدود كردن دوره زمامداري 
رياست جمهوري با اين هدف پيش بيني شده بود كه 
مانع از ش��كل گيري حكومت ديكتاتوري مادام العمر 
ش��ود. حال تصميم كنگره خل��ق راه را براي رهبري 
نامحدود شي جين  پينگ هموار كرده است. او اكنون 
مي توان��د بر پايه اين تغيي��ر، بنيادهاي قدرت خود را 

بيش از پيش تحكيم كند. 
گفته ش��ده در ۳6سال گذش��ته اين نخستين  بار 
است كه با اين راي بسيار باال اصالحيه قانون اساسي 
در كنگره چين تصويب مي شود. تصويب اين مصوبه 
يكي از نادرترين رويدادها در تاريخ چين نوين از سال 
1۹۴۹ميالدي به شمار مي رود. دست كم ۲1بار قانون 
اساسي چين اصالح شده كه 1۷بار آن به طور كلي و 
بدنه قانون و ۴بار نيز بخش ضمايم و پيوست ها اصالح 
ش��ده است. دولت چين اعالم كرده با اصالحات اخير 
و حذف محدوديت دو دوره رياس��ت جمهوري، اقتدار 
حزب حاكم با حضور شي جين  پينگ در مركزيت آن 

حفظ خواهد شد. 

 تحقق روياي چيني
ش��ي جين پين��گ رييس جمه��ور چي��ن، بارها 
اع��الم كرده اس��ت كه چي��ن وارد عص��ر جديدي از 
سوسياليس��م ش��ده كه از ويژگي هاي خ��اص خود 
برخوردار خواه��د بود. طرفداران رهبر چين در حزب 
كمونيس��ت هم بر اين باورند كه هدف رييس جمهور 
از برداش��تن محدوديت هاي ناظر ب��ر دوره زمامداري 
رياس��ت جمهوري آن بوده اس��ت كه از افتادن قدرت 
سياسي به دست تكنوكرات هايي مانند جيانگ  زمين 
يا كس��اني مثل »هو جين تائو« جلوگيري كند. آنها 
معتقدند كه شي جين  پينگ بر آن است تا چين را به 
يك��ي از قدرت هاي بزرگ جهان بدل كند. برنامه هاي 

جاه طلبانه »شي« به روياي چيني شهرت يافته است. 
شي جين  پينگ در چارچوب اين روياي چيني بر آن 
است تا قدرت اقتصادي چين در جهان را مبنايي براي 
گسترش قدرت سياسي اين كشور در عرصه بين الملل 
كن��د و چين را به يك ابرق��درت جهاني تبديل كند. 
همچني��ن برخي ناظران اقتصادي ب��ر اين باورند كه 
ثبات سياسي ناشي از رهبري دوامدار شي جين  پينگ 
خبر خوبي براي سرمايه داران در چين است چراكه به 
دولتمردان اين كش��ور اجازه مي دهد تا سياست هاي 
م��ورد نظر خود را پيش ببرند ازجمله سياس��ت هاي 
مرتبط با كاهش بدهي ها، تامين مالي همچنين مبارزه 

با مفاسد اقتصادي. 

 كودتاي خزنده
مخالف��ان اما خوش بين نيس��تند و از كودتاي 
نرم و خزنده ش��ي جين  پينگ س��خن مي گويند. 
گرچ��ه روزنامه خل��ق، ارگان حزب كمونيس��ت 
چين نوش��ته اص��الح قانون اساس��ي اخير چين 
به معن��ي رياس��ت جمهوري مادام العمر نيس��ت 
اما قدرت نامحدود ش��ي جي��ن  پينگ در چين و 
خارج از مرزها نگراني ه��اي زيادي را ايجاد كرده 
اس��ت؛ به  ويژه اينكه او در 5 سال گذشته گام به 
 گام در جه��ت تثبيت قدرت��ش در حزب حركت 

كرده است. 
مخالفان با اش��اره به س��ابقه رهبري سياس��ي 

س��ال هاي اخير در چي��ن مي گويند »ش��ي« در 
راس��تاي تثبيت قدرتش، تركي��ب كميته مركزي 
حزب كمونيست را به سود خود تغيير داده است. 
مخالفان ش��ي جي��ن  پينگ عملك��رد او را نوعي 
كودتاي نرم ارزيابي كرده و معتقدند كه او خواستار 
ايجاد حكومتي اتوكراتيك اس��ت. مخالفان بر اين 
باورند كه شي جين  پينگ از سال ۲۰1۲ميالدي 
تاكنون تحت نام مبارزه با فساد مخالفانش را يكي 
پس از ديگري از صحنه سياست و قدرت در چين 

بيرون رانده و بر دامنه قدرت خود افزوده است. 
اخيرا يك قاضي بلندپايه چين اعالم كرده كه 
دادگاه هاي اين كش��ور در 5 س��ال اخير بيش از 
1۰۰مقام ارش��د را به اتهام فس��اد مالي دادگاهي 
كرده ان��د. م��ارك لئون��ارد درباره تح��والت اخير 
سياس��ي در چين در پروجكت سينديكت نوشته 
اس��ت: »بس��ياري از اقتصاددانان نسبت به قدرت 
اجرايي بيش از حد ش��ي نگران هس��تند زيرا آنها 
معتقدن��د اگر نياز به اصالحات اقتصادي؛ هر چند 
اندك در جامعه وجود داش��ته باشد، اين نوع مدل 
سياست بس��يار خطرناك خواهد بود. او شروع به 
تغيير دادن جريان هايي ك��رده كه با مبارزه براي 

يك حزب پاك تر آغاز شده است.
كمپين ضد فس��اد ش��ي به راحتي بسياري از 
رقب��اي بالقوه خ��ود را حذف كرده اس��ت. اكنون 
جايگاه جديد ب��ه او اين اجازه را مي دهد تا مدلي 
جدي��د را جايگزين مدل اقتص��ادي فعلي كند تا 
بتواند دولتش را براي تحقق اهداف جاه طلبانه يي 
كه در سر دارد، تامين مالي كند... دولت شي جين  
پينگ به ط��ور فزاينده يي از اطالع��ات تلويزيون 
دولت��ي چين و هوش مصنوعي اس��تفاده مي كند 
تا رفتار، اميدها، ترس ها و چهره هاي ش��هروندان 
چيني را بررس��ي كند ت��ا بتوان��د اختالف نظر را 
از بين بب��رد و به اختيار كامل برس��د. ناظران بر 
اين يك مس��اله اجماع نظر دارند اينكه شي جين 
 پينگ درحال بنيانگذاري يك��ي از قدرتمندترين 

حكومت هاي تاريخ چين است.«
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پرونده8
چند درصد ايراني ها به 

اينترنت دسترسي ندارند؟
رشد جهشي كاربران اينترنت در ايران طي 5 ساله 
گذشته غيرقابل انكار است. در كنار اين مساله اما بايد 
ديد سرانه دسترسي به اينترنت و همچنين سرانه حجم 
اختص��اص يافته به هر ايراني ب��راي اينترنت داخلي و 

بين المللي در چه وضعيتي است. 
به گزارش ايس��نا به اعتقاد كارشناسان فعاليت هاي 
صورت گرفته و دس��تاوردهاي كس��ب ش��ده در حوزه 
ICT در طول دوره 4س��اله دولت يازدهم با هيچ دوره 
ديگري قابل مقايسه نيس��ت. اين دستاوردها به لحاظ 
كم��ي يا به عبارتي فراگيري اس��تفاده از اينترنت يا به 
لحاظ كيفي و سرعت اينترنت بسيار مشهود بوده است. 
رش��د و فراگيري دسترسي به اينترنت در دنياي امروز 
باعث شده تا ديگر اينترنت و ارتباطات ديگر يك خدمت 
لوكس يا حتي تفنني نباشد بلكه به نيازي ملموس براي 

زندگي روزانه تبديل شده است. 
 وزي��ر ارتباط��ات و فناوري اطالعات اخي��را درباره 
اقدام��ات وزارت ارتباطات در ح��وزه اقتصاد مقاومتي 
اظهار كرد: اقتصاد مقاومتي در اليه هاي مختلف در اين 
وزارتخانه تعريف شده است كه يك اليه مهم آن توسعه 
فناوري اطالعات به عنوان زيرس��اخت توس��عه س��اير 
بخش هاس��ت و ما بايد زيرساخت هاي الزم براي تامين 
ارتباطات مناسب براي كش��ور را فراهم كنيم. درحال 
حاضر همه ش��هرهاي كش��ور از خدمات نسل سوم و 

چهارم برخوردار شده اند. 
وي همچني��ن با بيان اينكه تكليف��ي هم در حوزه 
پهناي باند ثابت منازل داش��ته كه درحال برنامه ريزي 
براي حل موانع س��رمايه گذاري در اين بخش هستيم، 
گفته اس��ت: پيوست فناوري در عرصه توليدات داخلي 
نيز ابالغ شده و درحال پيگيري است. اينترنت در سال 
آينده گران نخواهد شد و هميشه در دنيا اينگونه است 

كه قيمت هاي پهناي باند درحال ارزان شدن است. 
اما اكنون بيش از ۱۲۰۰شهر كشور پوشش موبايل 
پهن باند دارند؛ در مرداد ماه امسال 5۶ درصد شهرهاي 
كشور مجهز به نس��ل چهارم موبايل بودند كه در دهه 
فجر امسال اين پوش��ش كامل شد و هم اكنون در كل 

كشور اينترنت موبايل نسل چهارم و سوم وجود دارد. 
وزي��ر ارتباطات پي��ش از اين خبر تحت پوش��ش 
قرار گرفتن ۱۲4۶ش��هر را اعالم ك��رده و گفته بود: از 
امروز خدمات نس��ل سوم و چهارم تلفن همراه در تمام 

۱۲4۶شهر ايران در دسترس خواهد بود. 
اما طبق آخرين آمارها از رشد دسترسي خانوارها به 
اينترنت ۷/۷4درصد از كاربران اينترنت در گروه س��ني 
۲۰تا 4۹سال قرار مي گيرند و ۳/۲۷درصد از كاربران در 
گروه سني 5۰ تا ۸۹ سال هستند به طور كلي نسبت به 
سال ۱۳۹۲ كاربران اينترنت 5۱ درصد رشد داشته اند. 
همچني��ن ۳۹درص��د از كل خانوارهاي كش��ور به 
رايانه دسترس��ي ندارند. تعداد كاربران ۶ سال به باالي 
اينترنت نيز ۳۸ميليون و ۹۹۶هزار نفر است كه معادل 
5۳ درصد از كل جمعيت كشور و در واقع ۱5ميليون و 
5۱ هزار خانوار از كل خانوارهاي موجود هستند در كل 
نس��بت خانوارهايي كه اينترنت ندارند به كل خانوارها 

هم ۳۸درصد است. 
مش��تركين فع��ال پهن باند س��يار اما ب��ه ازاي هر 
۱۰۰نفر جمعيت 5۱.۳۷ نفر اس��ت. مش��تركين پهن 
باند ثابت به همين نسبت ۱۲.۹نفر به ازاي هر ۱۰۰نفر 
است. اين آمار در شرايطي است كه پهناي باند اينترنت 
داخل��ي۶.۹۶۳.۳۲۰۰ مگابيت بر ثاني��ه و پهناي باند 
اينترنت بين الملل استفاده شده تا اواخر خرداد ماه سال 
جاري)۱۳۹۶( ح��دود، ۷۶.۸۲۰.4۰۸مگابيت بر ثانيه 
بوده است. پهناي باند اينترنت بين الملل قابل استفاده 
نيز تا همين ماه در سال ۱۳۹5 حدود ۹۹4۹45مگابيت 
بر ثانيه و سرانه پهناي باند اينترنت به ازاي هر نفر نيز 

۱۰مگابيت بر ثانيه بوده است. 
مس��ووليت تامي��ن پهن بان��د اينترن��ت داخلي و 
بين الملل استفاده شده و قابل استفاده يا تجهيز شده به 
عهده شركت ارتباطات زيرساخت است. اما اعالم اينكه 
ه��ر خانوار يا فرد به طور ميانگي��ن از اين حجم ايجاد 
شده چقدر سهم س��رانه دارد از سوي سازمان فناوري 

اطالعات اعالم شده است. 
براس��اس تعريف جديد اتحادي��ه جهاني ارتباطات 
كاربر اينترنت كس��ي است كه در طول ۳ماه گذشته با 
هر فناوري ارتباطي به شبكه اينترنت متصل بوده و اين 
زمان در تعاريف قبلي ۱۲ماه بوده است. محاسبه سرانه 
س��هم هر فرد از كل ظرفي��ت و حجم اينترنت داخلي 
و بين المللي به دس��ت مي آيد به اين صورت كه حجم 
موجود را بر كل جمعيت تقس��يم مي كنند تا نس��بت 

سرانه هر فرد به دست آيد. 

سند تحول ديجيتال 
كشاورزي رونمايي مي شود

وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات اع��الم كرد 
كه تدوين س��ند مش��ترك تحول ديجيتال در بخش 
كشاورزي به اتمام رسيده و به زودي رونمايي مي شود. 
به گ��زارش ايرن��ا، محمدج��واد آذري جهرمي روز 
يكشنبه در اينستاگرام خود نوشت: يكي از دستاوردهاي 
توس��عه فناوري اطالعات در كشور، ايجاد اشتغال براي 

جوانان فرهيخته كشور است. 
وي اف��زود: كارآفرينان كش��ور نيازمن��د بازارهاي 
مناسب براي محصوالت خود هستند و هدف گذاري و 
برنامه ريزي دولت ها براي رسيدن به شاخص هاي تحول 
ديجيتال زمينه ساز ايجاد بازار براي اين فعاالن محسوب 
مي ش��ود. آذري جهرمي ادامه داد: بنا بر مصوبه شوراي 
عالي اشتغال و دس��تور رييس جمهوري براي رسيدن 
به اهداف ايجاد اش��تغال در بخ��ش فناوري اطالعات و 
رش��د بهره وري در كشور مقرر شد، شاخص هاي تحول 
ديجيتال در بخش هاي مختلف كش��ور تبيين و اعالم 
ش��ود. وزير ارتباطات نوش��ت: براي پيگيري اين مهم، 
امروز ميهمان وزراي بهداش��ت و نيرو بودم و مقرر شد، 
كارگروه هاي تشكيل شده مشترك، شاخص هاي تحول 
ديجيتال در بخش هاي س��المت و انرژي را حداكثر تا 
پايان ارديبهش��ت تهيه و اعالم كنن��د و براي تصويب 
به هيات دولت ارائه ش��ود. اجراي اين اسناد زمينه ساز 
توس��عه اش��تغال در ح��وزه فاوا)فن��اوري اطالعات و 

ارتباطات( خواهد شد.
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات كابينه دوازدهم 
پانزدهم دي ماه امسال در يادداشتي نوشت: لزوم اتخاذ 
رويكرد راهبردي به تحول ديجيتال كشور و بازآفريني 
دول��ت و از همه مهم تر و پيش��رو تر بخش ICT براي 
تحقق اهداف عالي توس��عه كش��ور ديگر يك اقدام به 
تغيير نيس��ت بلكه ضرورتي اجتناب ناپذير براي تحول 

كشور است. 

اخبار

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات مطرح كرد 

»ارزش پول ملي« به نگاه سياسي آلوده شده است

فتاح با اشاره به افزايش تقاضاها براي حمايت توسط كميته امداد خبرداد

پرداخت »وام« از محل صدقات شرعي است
ريي��س كميت��ه ام��داد ام��ام خمين��ي )ره( 
از تخصي��ص ۲۳۰ميلي��ارد توم��ان ب��ه »بيمه 
اجتماعي« زنان سرپرست خانوار در بودجه سال 

۹۷ خبر داد. 
به گزارش ايسنا، پرويز فتاح در نشست خبري 
پايان س��ال خود از پرداخت ۹۲ درصد از بودجه 
كميته امداد از س��وي دولت و سازمان مديريت 
خبرداد و گفت: كميته امداد در ميان دستگاه ها 
از حمايت باالتري برخوردار اس��ت. تالش ما اين 
اس��ت كه طي ۱۰ روز آينده اين بودجه به شكل 
۱۰۰ درصد در اختيار ما قرار بگيرد و اميدواريم 
دولت مانند سال ۹4 و ۹5 اين بودجه را به شكل 

كامل پرداخت كند. 
وي با اش��اره به پرداخت مستمري بهمن ماه 
مددجويان اظهار ك��رد: عيدي مددجويان تحت 
پوش��ش نيز با عنايت دولت پنج شنبه گذشته به 
ش��كل كامل پرداخت ش��د. همچنين مستمري 
اسفندماه نيز همزمان با يارانه افراد تحت پوشش 
كميته امداد تا ۲۶ اسفند پرداخت خواهد شد. 

رييس كميته امداد امام خميني )ره( با بيان 
اينك��ه عيدي مناطق زلزله زده و ۷ شهرس��تان 
استان كرمانش��اه ۳ برابري پرداخت شده است، 
تصريح كرد: ۱ برابر اين افزايش از س��وي دولت 
و ۲ براب��ر آن از محل درآمدهاي مردمي كميته 

امداد پرداخت شده است. 
فتاح با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسالمي 
براي پرداخت مس��تمري و ياران��ه مددجويان از 
طري��ق كميته امداد ادامه داد: س��ازو كار اجراي 
اين مصوبه اگرچه به طول انجاميد اما در نهايت 
از دي م��اه اجرايي ش��د و طي دو ماه گذش��ته 
مس��تمري مددجوي��ان از طريق كميت��ه امداد 
پرداخت شده است. مصوبه اين آيين نامه دايمي 
اس��ت و در س��ال ۹۷ هم ادامه خواهد داشت و 

۲5۰ ميليارد تومان بار مالي اين مصوبه است. 
وي در ادام��ه تصري��ح ك��رد: يك��ي ديگر از 
كاره��اي ب��زرگ كميته ام��داد پرداخ��ت يارانه 
افراد تحت پوش��ش از طري��ق كميته امداد بوده 
تا مديريت بيش��تري در اين مورد صورت بگيرد. 
اين اقدام نيز از دي ماه با عنايت دولت و اعتماد 

به كميته امداد پرداخت ش��ده و مبلغ آن بطور 
متوسط ماهانه ۱45 ميليارد تومان است.  رييس 
كميته امداد امام خميني )ره( با اش��اره به روند 
دقيق پرداخت اين يارانه و جلوگيري از هر گونه 
اخت��الل همزمان ب��ا تغيير روش اي��ن پرداخت 
اظهار كرد: يك ميليون و ۶۰۰ هزار كارت بانكي 
ط��ي چند ماه گذش��ته در ادام��ه روند پرداخت 
يارانه ها به مدد جويان صادر شده و حساب بانكي 
براي اين افراد باز ش��ده تا واريز مبلغ يارانه اين 

افراد صورت گيرد. 

 افزايش ۳۰ درصدي درآمدهاي كميته امداد
فتاح با بيان اينكه بر اساس تبصره ۱۶ بودجه 
س��ال ۹۶، ۲ه��زار ۱۰۰ ميليارد وام اش��تغال به 
شكل قرض الحس��نه پرداخت شده است تصريح 
كرد: تا۲۰ اس��فندماه در همكاري با بانك ها ۸5 
درصد اين طرح عملياتي ش��ده و با جذب بودجه 
اي��ن وام پ��ر داخت ش��ده و پيش بيني مي كنيم 
ط��ي ده روز آينده اين ميزان افزايش يابد. مهلت 
قانوني ما براي پرداخ��ت وام ها تا پايان فروردين 
م��اه اس��ت البته در س��ال ها گذش��ته ت��ا پايان 
خردادماه به كميته فرصت داده ش��ده بودكه اگر 
امس��ال براي باز هم اتفاق بيفتد ۱۰۰درصد اين 

وام ها پرداخت مي شود. 
فتاح با اشاره به پرداخت وام اشتغال زايي براي 
۱4۰ هزار نفر از مددجويان تحت پوش��ش گفت: 
اميدواريم تا اين افراد با رسيدن به خودكفايي از 

چرخه كميته امداد خارج شوند. 
درص��دي   ۳۰ افزاي��ش  از  ادام��ه  در  وي 
درآمدهاي كميته امداد نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال ۹5 خبر داد و افزود: طرح اكرام و كمك به 
ايتام و محس��نين ۲۶ درصد، صدقات ۱4 درصد، 
زكات بين 4۰ تا 5۰ درصد و مجموعه طرح ها نيز 

۳۰ درصد رشد داشته است. 
افزايش بودجه نهادهاي حمايتي براي رفع فقر
رييس كميته امداد با تاكيد بر اينكه بر اساس 
تبصره ۱4 بودجه براي س��ال ۹۷ بودجه كميته 
امداد و بهزيس��تي به ۷ هزار ميليارد تومان ارتقاء 
يافته اس��ت اظه��ار كرد: بودج��ه مربوطه به اين 

دو نه��اد باالترين رش��د تا ۷5 درص��د را به خود 
اختصاص داده، اين افزايش از س��وي دولت و به 
عنوان كمك براي رفع فقر مطلق صورت گرفته و 
با عنايت مجلس در ماده ۷۹ برنامه ششم توسعه 
براي كمك به جامعه هدف س��ازمان بهزيستي و 

كميته امداد اختصاص يافته است. 
رييس كميته با بيا ن اينكه اگر اين بودجه از 
فروردين ماه اجرايي شود، افرادي كه پشت نوبت 
دريافت خدمات هس��تند مي توان تحت پوشش 
سازمان بهزيستي و كميته امداد قرار گيرند ادامه 
داد: در بودجه س��ال آتي، ۲ هزار ميليارد تومان 
بودجه براي اش��تغال زايي مددجويان س��ازمان 
بهزيستي و كميته امداد در نظر گرفته شده است. 

 واگذاري ۵۰ هزار واحد مسكوني بدون 
متقاضي به كميته امداد

فت��اح در ادام��ه از واگذاري 5۰ ه��زار واحد 
مس��كوني نيمه تمام و بدون متقاضي به كميته 
امداد براي اختصاص جامعه هدف اين نهاد خبر 
داد و گف��ت: اين توافق ب��ا كمك دولت و وزارت 
مسكن وشهر سازي انجام شده است تا كار مهمي 
براي مسكن مددجويان در سال ۹۷ انجام شود. 
وي در ادام��ه با اش��اره به اختص��اص رديف 
خاص بودجه براي بيمه اجتماعي زنان سرپرست 
خانوار در س��ال ۹۷ تصريح ك��رد: ۲۳۰ ميليارد 
تومان بودجه براي بيمه اجتماعي زنان سرپرست 
خانوار اختصاص يافته كه بايد از اين فرصت براي 
توس��عه بيمه اجتماعي زنان سرپرس��ت خانوار 
استفاده كنيم. اين اتفاق با كمك نمايندگان زن 

مجلس و پيگيري هاي آنان انجام شده است. 
رييس كميته امداد امام خميني )ره( با بيان 
اينكه در س��ال گذش��ته ۱4۰ هزار نفر از كميته 
ام��داد وام درياف��ت كرده ان��د گفت: اي��ن افراد 
مي توانند در پروس��ه يي بين يك تا س��ه س��ال 
خودكفا ش��ده و از كميته امداد خارج ش��وند. ما 
در تم��ام طول فعاليت مان ش��اهد ورود و خروج 
مددجويان هس��تيم. در اس��فندماه يك ميليون 
5۱۲ هزار نفر افراد تحت پوش��ش كميته امداد 
ق��رار داش��تند كه ياران��ه آنها نزدي��ك به ۲4۷ 

ميليارد تومان بوده است. فتاح همچنين با اشاره 
به اينكه افزايش سه برابري مستمري مددجويان 
باع��ث افزايش تقاض��ا براي تحت پوش��ش قرار 
گرفتن ش��ده اس��ت ادامه داد: اين ب��ه آن معنا 
نيست كه فقيران جامعه زيادتر شده اند بلكه اين 
افزايش باعث تقاضاي بيش��تر افراد جامعه شده 
اس��ت. ما نبايد به اين تقاضا دامن بزنيم چرا كه 
روند تحت پوش��ش ق��رار دادن مددجويان براي 

تقاضاي آنان قابل كنترل تر است. 
رييس كميته امداد امام خميني )ره( در ادامه 
با بيان اينكه بي��ش از صد ميليارد تومان كمك 
مردمي براي زلزله كرمانشاه توسط كميته امداد 
جمع آوري، ارس��ال و توزيع ش��ده اس��ت گفت: 
 كميت��ه امداد با وقوع زلزله كرمانش��اه به جامعه 
ه��دف خود عنايت ويژه يي داش��ته و مي توانم با 
قاطعيت اعالم كنم ك��ه تمام مددجويان كميته 
ام��داد ام��ام خمين��ي در حال حاض��ر كانكس 
درياف��ت كرده اند. تعداد اي��ن خانوارها ۲4 هزار 

مورد است. 
فت��اح در ادامه ب��ا بيان اينكه ۶ ه��زار واحد 
مس��كوني در زلزل��ه كرمانش��اه از جامعه هدف 
كميت��ه امداد آس��يب ديده اس��ت تصريح كرد: 
 ۲5۰۰واحد بايد از صفر س��اخته ش��ده و ۳5۰۰ 

واحد نيز بازسازي و تعمير شود. 
وي با اش��اره به اختص��اص وام ۳5 ميليوني 
ب��راي مناطق روس��تايي و وام 4۰ ميليوني براي 

مناطق ش��هري گفت: اگر چه با اين پول ساخت 
خانه ها تكميل نخواهد شد اما حتي اگر ۹۰درصد 
از واحدها س��اخته شوند كميته امداد ۱۰ درصد 
باقي مانده را از مح��ل كمك هاي مردمي كامل 
خواهد كردو به اين ترتيب واحدهاي مس��كوني 

صد درصد تكميل و تجهيز خواهند شد. 

 پرداخت وام از محل صدقات شرعي است
فتاح با اش��اره به اينك��ه بين ۲۰ تا ۳۰ درصد 
صدقات م��ردم تامين كنن��ده وام هاي اش��تغال 
زايي اس��ت افزود: اين سوال وجود داشت كه آيا 
مي ت��وان از صدقات مردم��ي وام پرداخت كرد يا 
نه؟ اما ما پاسخ اين سوال شرعي را از مقام معظم 
رهب��ري دريافت كرديم و به اين ترتيب پرداخت 
وام ب��راي اش��تغال زايي از مح��ل صدقات مردم 

كامال شرعي است. 
 وي ب��ا بيان اينك��ه ۹ درص��د از افراد تحت 
پوش��ش كميته امداد زنان مطلقه هستند گفت: 
س��المندان نيازمند تحت پوشش كميته امداد تا 
پايان س��ال از خدمات كميته برخوردار خواهند 
ش��د، آنها مشمول طرح ش��هيد رجايي هستند. 
همچنين ا فرادي كه به س��ن ۶۰ سال برسند و 
در روستاها باشند در صورتي كه جزو نيازمندان 
باش��ند تحت پوش��ش قرار خواهن��د گرفت و از 
ج��دول وام مربوط به خدمات خاص خودش��ان 

استفاده خواهند كرد. 

مديرعامل صندوق ضمان��ت صادرات ايران با 
بيان اينك��ه موضوع »ارزش پول مل��ي« به نگاه 
سياس��ي آلوده شده اس��ت، گفت: كاهش ارزش 
پ��ول ملي يا تقويت آن هيچ  يك افتخار نيس��ت 
بلكه اين موضوع به ش��رايط اقتصادي هر كشور 

بستگي دارد. 
»سيدكمال س��يدعلي« كه روز يك شنبه در 
تبيي��ن چرايي وضعي��ت كنوني ب��ازار ارز ايران 
و نوس��ان هاي اخير ب��ا خبرنگار ايرن��ا گفت وگو 
مي كرد، درباره اينكه گفته مي شود بانك مركزي 
با هدف حفظ ارزش پول ملي در بازار ارز دخالت 
مي كند، اظهار داشت: نمي شود گفت كه اگر پول 
ملي تضعيف شد، پس هزار تا گرفتاري به وجود 
مي آيد يا وقتي پول ملي تقويت ش��ده، مش��كلي 

پيش نخواهد آمد. 
معاون اس��بق ارزي بانك مركزي تاكيد كرد: 
بانك مركزي بايد كل سياس��ت هاي پولي كشور 
را تدوين كند و با حفظ اس��تقالل وظايف خود را 

انجام دهد تا اقتصاد در نقطه تعادل بماند. 
مديرعامل صن��دوق ضمانت ص��ادرات ايران 
تاكيد ك��رد: حفظ ارزش پول مل��ي فقط با ابزار 
فروش ارز امكان پذير نيس��ت بلكه با حركت نرخ 
تنظيم مجدد، نرخ س��ود در بازار و مديريت بازار 
بين بانكي ريالي ميسر مي شود به شكلي كه پول 
در زمينه هاي مختل��ف در بازارهاي موازي بازده 

متناسب خود را داشته باشد. 
اي��ن كارش��ناس ارزي اظه��ار داش��ت: وقتي 
مي گوييم پول ملي تضعيف شده است، يعني اين 
واحد پولي در مقايسه با ساير ارزها تضعيف شده 
اس��ت؛ اما پرسش اين است كه چرا از سال ۹۲ تا 
همين چند ماه پيش، ارزش پول ملي از نوسان ها 
آس��يب نديد در حالي كه به دليل كاهش قيمت 
نفت در بازارهاي جهاني، بس��ياري از كش��ورها 

مجبور به تعديل نرخ پول ملي خود شدند. 
معاون اس��بق ارزي بانك مركزي تاكيد كرد: 
كش��ورهاي مختل��ف در مورد تولي��د و صادرات 
خود به موضوع ارزش پول ملي توجه ويژه دارند؛ 
برخي از كشورها حتي ارزش پول ملي را ضعيف 
نگه مي دارند تا قدرت صادراتي بيش��تري داشته 
باشند. وي افزود: نه تقويت و نه تضعيف پول ملي 
افتخار نيس��ت بلكه بس��تگي به ساير متغيرهاي 
اقتصادي دارد؛ شما نمي توانيد به توليد و اشتغال 
توجه نكنيد و بگويي��د كه مي خواهم ارزش پول 

ملي را تقويت كنم. 
س��يدعلي با بيان اينكه مقوله ارزش پول ملي 
به بحثي سياس��ي تبديل ش��ده اس��ت و در هر 
دوره يي دولت ها مي خواهن��د بگويند كه تاثيري 
بر پول ملي داش��ته اند، ادامه داد: اگر تورم داشته 
باش��يد، به اين معني اس��ت كه با تثبيت نرخ ارز 

صادرات، توليد و اشتغال را سركوب مي كنيد. 
وي افزود: خوب اس��ت ك��ه دولت ها با تقويت 
بهره وري، توليد و ايجاد اشتغال كامل بازار و پول 
ملي را تقوي��ت كنند زيرا وقت��ي توليد ناخالص 
داخل��ي افزاي��ش يابد، خ��ود به خ��ود پول ملي 

تقويت مي شود. 
سيدعلي با تاكيد بر اينكه بايد مكانيسم ارزي 
خ��ود را براي مديري��ت مداخله در ب��ازار تغيير 
دهيم، گف��ت: مي دانيد بانك مركزي دامنه مجاز 
نوس��انات نرخ ارز دارد؛ يك دامنه احتياطي، يك 
دامنه غيرمج��از و يك دامنه غيرمج��از كه بايد 

تصميم به مداخله بگيرد. اين مدير س��ابق ارزي 
تاكيد كرد: اگر بخواهيم از اول س��ال تا آخر سال 
در بازار مداخله كنيم، اين ديگر مداخله نيس��ت 

بلكه فروش ارز به شكل جاري و روزمره است. 

 بايد تفاوت تورم داخلي و خارجي را 
در نرخ ارز اعمال كنيم

سيدعلي يادآور شد: از نظر اصول سياست هاي 
پولي، بين رابطه برابري ريال با هر ارز با نرخ سود 
همان پول محلي يك رابطه مس��تقيم و مشخص 

وجود دارد. 
مديرعامل صن��دوق ضمانت ص��ادرات ايران 
ادام��ه داد: در روزگاري نرخ س��ود در تركيه ۶۰ 
درصد و حتي بيش��تر بود و به همان نسبت پول 
لير تركيه نس��بت ب��ه ارزهاي جهان��روا كاهش 
مي يافت؛ اگر اين اصل را بپذيريم كه تبديل پول 
محلي به ارز ارتباط مس��تقيمي با نرخ س��ود آن 

پول دارد، تصميمات منطقي تري مي گيريم. 
معاون اس��بق ارزي بانك مركزي تاكيد كرد: 
اگر تفاوت نرخ تورم داخل��ي و خارجي را اعمال 
نكني��م، همين نوس��ان ها در ب��ازار ارز به وجود 
مي آيد. سيدعلي خاطرنشان كرد: وقتي مي گوييم 
نرخ ت��ورم داخلي در محدوده ۲۰ درصد اس��ت، 
به اين خاطر اس��ت كه نرخ سود پول ۲۰ درصد 
اس��ت؛ بنابراين بايد اين فاصله را با تضعيف پول 
محل��ي اعمال و در نرخ ارز متبل��ور كنيم وگرنه 

مشكالت اخير در بازار به وجود مي آيد. 
وي تاكيد كرد: ابتداي دولت يازدهم هم گفتم 
ك��ه اقتصاد ما را تنبيه خواه��د كرد؛ اين فرمول 

هميشگي بايد در بازار اعمال شود. 

 در بحران نفتي سه سال پيش ارزش پول 
برخي كشورها يك سوم شد

سيدعلي در پاس��خ به اينكه چرا در سه سال 
گذش��ته و با وجود افت قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني چنين نوس��اني مشهود نبود، توضيح داد: 

چون برخي كش��ورها ذخاي��ر ارزي بااليي دارند، 
ب��ازار را با خرج كردن ذخاي��ر مديريت مي كنند 
و اعم��ال تف��اوت نرخ تورم داخل��ي و خارجي را 
كنار مي گذارند ام��ا در نهايت منابع ارزي خارج 

مي شود. 
مديرعامل صن��دوق ضمانت ص��ادرات ايران 
يادآور ش��د: دو سه سال پيش وقتي قيمت نفت 
از ۱۰۰ دالر به ۳۰ دالر رس��يد، همه كشورهاي 
نفتي، نرخ ارزهاي خ��ود را تعديل كردند؛ كانادا 
در ح��د ۲۸ درصد و نروژ پول خود را ۲5 درصد 

تضعيف كرد. 
س��يدعلي اظهار داش��ت: روبل روسيه حدود 
۳۰ تا 4۰ درصد تضعيف ش��د و حتي جمهوري 
آذربايج��ان 5۰ درصد تا ۶۰درصد پول ملي خود 
را تضعي��ف كرد ت��ا اقتصادش آس��يب نبيند اما 
چني��ن اتفاقي در ايران نيفتاد نه به اين دليل كه 
تضعيف پول نداش��تيم بلكه ب��ه اين خاطر كه با 

ذخاير ارزي، اين تضعيف به تاخير افتاد. 

 اثر نرخ سود گواهي هاي سپرده ريالي بر بازار 
مديرعامل صن��دوق ضمانت ص��ادرات ايران 
درباره صدور گواهي س��پرده ريالي بانكي با نرخ 
۲۰ درص��د و اثر آن بر ب��ازار ارز توضيح داد: اين 
روش در كوتاه م��دت جواب مي دهد و در ماه هاي 

ديگر بايد با ابزارهاي ديگر وارد شد. 
س��يدعلي اظهار داش��ت: وقتي در گذش��ته 
نرخ س��ود را كاهش داديم، مناب��ع از بانك ها به 
س��مت بازار ارز هدايت ش��د زيرا اي��ن بازار توان 
نقدشوندگي باالتري نسبت به ساير بازارها دارد. 
وي گفت: سه عامل ش��امل كاهش نرخ سود 
در ش��بكه بانكي از ش��هريور ماه، تزريق بيش از 
۱۱ ه��زار ميليارد تومان پول به س��پرده گذاران 
موسسات غيرمجاز و در نهايت سياست هاي ارزي 

بر بازار ارز و قيمت هاي آن اثر مي گذارد. 
س��يدعلي در مورد س��پرده گذاران موسسات 
غيرمجاز اظهار داشت: كسي كه مدت ها دوندگي 

ك��رده تا پول خ��ود را پس بگي��رد، ديگر دنبال 
سپرده گذاري در بانك ها نمي رود؛ اين فرد دنبال 
س��رمايه گذاري جديد ي��ا ايجاد واح��د توليدي 
نيس��ت بلكه يا س��راغ بورس مي رود يا ارز؛ حتي 
بازار مسكن هم در مقايسه با اين دو نقدشوندگي 

كمي دارد. 

 بازار ارز با استقالل بانك مركزي مرتبط است 
معاون اسبق ارزي بانك مركزي اظهار داشت: 
مس��ووالن بايد به اين موضوع توجه كنند كه اگر 
به داليل سياس��ي مي خواهند به بازار ارز عالمت 
بدهن��د اما خالف اص��ول برنامه چهارم توس��عه 
مبن��ي بر مديريت ش��ناور ب��ازار ارز و نيز اعمال 
تف��اوت نرخ تورم داخل��ي و خارجي عمل كنند، 

موفق نخواهند شد. 
س��يدعلي در عين حال مديريت صحيح بازار 
ارز را با موضوع اس��تقالل بان��ك مركزي مرتبط 
دانست و گفت: در تمام اين سال ها بانك مركزي 
را در چارچ��وب دول��ت تص��ور كرده ايم و حالل 
مش��كالت دولت بوده اس��ت در حال��ي كه نبايد 

چنين باشد. 
وي افزود: اگر بخش توليد مش��كل داش��ته يا 
بهره وري پايين بوده، به بانك مركزي فشار آمده 
اس��ت تا با تسهيالت دهي مش��كل را حل كند؛ 
يعني بان��ك مركزي را در كن��ار بودجه دولت ها 
و تامين مالي آن گذاشته ايم كه اين غلط است. 

 به حواله بيشتر توجه كنيم 
مديرعامل صن��دوق ضمانت ص��ادرات ايران 
درباره اينكه چرا در مباحث تجاري به حواله هاي 
ارزي توجه چنداني نمي ش��ود، گفت: اعتقاد من 
هم همين اس��ت كه بايد سراغ حواله برويم زيرا 
وقتي صحب��ت از ارز مي كنيم، هم ارز فيزيكي و 

هم ارز حواله يي بايد در نظر گرفته شود. 
س��يدعلي توضي��ح داد: مصرف اس��كناس به 
دو مورد يعني مس��افر و معام��الت ارزي محدود 

مي ش��ود و ج��ز اي��ن دو مصرف ديگ��ري براي 
اسكناس نمي بينم؛ يكي از پيشنهادهاي من هم 
اين اس��ت كه براي مديريت ب��ازار به نياز ارزي و 

حواله ها و به مقصد مربوطه بيشتر توجه كنيم. 
وي اظهار داش��ت: بر اساس مقررات مبارزه با 
پولش��ويي در هيچ كجاي دنيا نمي توانيد بيش از 
۱۰ ه��زار دالر ارز فيزيك��ي با خود حمل كنيد و 
اين موضوع مهمي است كه بتوانيم بيشتر از نياز 

واقعي مردم را از طريق حواله عمل كنيم. 
س��يدعلي ب��ا بي��ان اينك��ه آماره��ا از حدود 
۱5 ميلي��ارد دالر قاچ��اق حكاي��ت دارد، اظهار 
داش��ت: بايد مص��ارف ارزي ب��راي واردات و نيز 
خروج س��رمايه را بسنجيم و با محاسبه تقاضاي 

احتياطي آن را تعيين كنيم. 

  بايد نرخ تورم مورد توجه باشد 
مديرعامل صن��دوق ضمانت ص��ادرات ايران 
درب��اره اينك��ه گفته مي ش��ود افزايش ن��رخ ارز 
مي توان��د بر نرخ ت��ورم اثر بگ��ذارد، گفت: امروز 
توجه ما در اقتصاد كش��ور بايد بر تورم و كنترل 
آن متمرك��ز ش��ود و ب��ا توجه به نرخ س��ود ۲۰ 
درصدي گواهي س��پرده ريالي، بايد طوري بازار 
مديريت شود كه نرخ ها به شرايط قبل برگردد. 

س��يدعلي تاكيد ك��رد: اگر نرخ هاي س��ود به 
روال سابق بازنگردد، قيمت تمام شده پول براي 
بانك ه��ا روز ب��ه روز افزاي��ش مي يابد و وضعيت 
ترازنامه بانك ها خيلي بدتر خواهد شد و نخواهيم 

توانست بانك ها را سرپا نگه داريم. 
وي گف��ت: نباي��د فكر كنيم ك��ه فقط با نرخ 
ارز تورم ايجاد مي ش��ود؛ اتفاق��ا اگر ارز را اصالح 
كنيم، خود س��بب كاهش تورم مي ش��ود؛ شايد 
در كوتاه مدت ممكن اس��ت ن��رخ ارز قيمت ها را 
باال ببرد اما در بلندمدت اس��ت ك��ه بر تورم اثر 

مي گذارد. 
س��يدعلي اظهار داشت: دولت در كاهش نرخ 
تورم به ۱۰ درصد موفق عمل كرده و بايد تالش 

كند كه همان را نگه دارد. 

 امكان تعديل ارز با اصالح قيمت 
حامل هاي انرژي وجود داشت

س��يدعلي در پاس��خ به اينكه گفته مي ش��ود 
دولت سال آينده قصد داش��ت با افزايش قيمت 
حامل ه��اي انرژي، ن��رخ ارز را تعديل كند كه با 
مخالفت مجلس روبرو ش��د، اظهار داشت: حتما 
همين طور اس��ت؛ وقتي كه با اقتصاد سياس��ي 
برخورد كنيم و تمام تصميمات سياس��ي باش��د، 
نرخ ارز را واقعي نكنيم نمي توانيم بگوييم كه نرخ 

ارز حباب دارد. 
وي تاكيد كرد: وقتي با هر قيمتي دالر عرضه 
مي كني��د، مي خرن��د؛ يعني اينك��ه تقاضاي آن 
هست مگر اينكه هيجانات بازار را كاهش دهيد يا 
در بازاره��اي موازي توزيع كنيد تا نرخ ها كنترل 
شود. س��يدعلي گفت: كجاي دنيا شنيده ايد كه 
مردم بخواهن��د ارز ديگري بخرند؟ مثال در ژاپن 
مردم يورو بخرند يا حتي تركيه؛ اين مشكالت را 
آنجا هم دارند؛ اگر يادتان باش��د چند وقت پيش 
نرخ لير حدود ۲۰ درصد سقوط كرد اما مردم به 
صرافي ه��ا هجوم نبردند. وقتي همه داش��ته ها را 
روي ميز مي گذاريد كه قيمت پايين بيايد، يعني 

داريد سرمايه خود را مي فروشيد. 
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وارونه انگاري علت بحران صندوق ها، موجب فروپاشي نظام تامين اجتماعي خواهد شد

نقدادبياتهژمونيك»ابرچالش«ها
عليرضا خيراللهي|

فروپاش��ي نظ��ام تامين اجتماعي موج��ود طي چند 
س��ال آينده به س��ه دليل بس��يار محتمل اس��ت: يك. 
كسري نقدينگي رعب انگيز صندوق ها و ناتواني دولت در 
پرداخ��ت مطالبات و كمك هاي الزم به آنه��ا؛ دو. وارونه 
جلوه دادن علت بروز مس��اله صندوق ها يا به تعبير رايج 
»بحران صندوق ها« توس��ط آكادميسين ها و بروكرات ها 
و هژموني��ك ب��ودن ادبي��ات نئوليبرالي در اي��ن حوزه؛ 
س��ه. بي صدايي مطلِق كارگران و بيمه شدگان به عنوان 
صاحبان اصلي بيمه هاي اجتماعي كشور. تضعيف حقوق 
كار و س��ركوب مزدها از يك سمت، و تعارض شعارهاي 
عدالت خواهانه با عملكرد بازارگرايانه حاكميت از س��وي 
ديگر فروپاش��ي نظام تامين اجتماعي كش��ور را تضمين 

كرده است. 

 اقتصاد سياسي بحران تامين اجتماعي
در چند دهه اخير، مناس��بات توليدي جامعه عميقا 
دگرگون و اين مساله با ميانجي هايي در تحول نظام  رفاهي 
و تامين اجتماعي نيز متجلي شده است. روند اين ظهور و 
بروز، مانند اكثر پديده هاي تاريخي و اجتماعي به صورتي 
نيس��ت كه بتوان آن را به س��ادگي و در شكل پديداري 
تحوالت مشاهده كرد. اين مقاله تالشي است براي درك 
انضمامي فروپاش��ي تدريجي بيمه ه��اي اجتماعي ايران 
در دوراِن پس از مقررات زدايي ها، موقتي س��ازي ها، بسط 
اشكال نوظهور قراردادها در بازار كار و سركوب نظام مند 

مزدها. 
اخي��راً به ك��رات در رس��انه ها از زبان دانش��گاهيان و 
بروكرات هاي عاليرتبه، »بحران« صندوق هاي بازنشستگي 
در كنار »بحران«هاي زيست محيطي، نظام بانكي، اشتغال 
و مواردي از اين دس��ت، يك��ي از »چالش »هاي اصلي يا 
»ابرچالش«هاي پيِش روي كش��ور عنوان مي شود. البته 
در اينكه وضعيت صندوق هاي بازنشستگي به صورت عام 
و س��ازمان تامين اجتماعي به صورت خاص، شكننده و 
ناپايدار اس��ت همچنين موضوعاتي نظير محيط زيست، 
بيكاري گسترده و فس��اد نظام بانكي، موضوعاتي بسيار 
جدي هس��تند، جاي هيچ شك و شبهه يي نيست؛ بحث 
بر س��ر مراحل منطقي طي  ش��ده براي شناخت و تمايز 
»بحران«ه��ا، »چالش«ه��ا و »ابرچالش«ه��اي فراروي 
كش��ور از جانب دانش��گاهيان و بروكرات هاي عاليرتبه و 
وارونه نمايي دستگاه علّي بروز بحران اصلي اقتصاد سياسي 
كشور اس��ت. در اين مقاله س��عي مي كنيم نشان دهيم 
برخالف ادعاهاي بوروكراتيك، گره گاه و علت اصلي مساله 
بيمه هاي اجتماعي در ايراِن امروز، نمي تواند قابل تقليل به 
مشكالتي نظيِر »بدهي هاي دولت به صندوق ها«، »مسائل 
پارامتريك و پير شدن جمعيت«، »بيمه گريزي كارگران و 
كارفرمايان«، »عدم توازن در منابع و مصارف سازماني«، 
»مديريت غلط س��ازمان هاي بيمه گ��ر در برخي مقاطع 
توس��ط برخي افراد منتسب به بعضي دولت ها«، »كندي 
رشد اقتصادي«، »بهره وري سازماني ناكافي«، »مديريت 
غلط س��رمايه گذاري ها« و مسائلي از اين دست باشد. به 
نظر مي رسد علت اصلي به وجود آمدن مساله صندوق ها، 
تضعيف نظام مند حقوق كار، پايين بودن دس��تمزدهاي 
كارگران در ادوار طوالني پس از انقالب و نهايتا اش��تياق 
بروكراسي حاكم براي نئوليبراليزه كردن تمام وجوه و ابعاد 

حيات جمعي است. 

 روايت بروكراتيك از وضع موجود و 
»راهكار«هاي مواجهه با آن

بروكرات ها و آكادميسين هاي حوزه تامين اجتماعي با 
در دست داش��تن اين داده ها بدون هيچ تعللي به روايت 
ثابت و هميش��گي خود از »بحران« بيمه هاي اجتماعي 
و صندوق هاي بازنشس��تگي در ايران مي رسند و پس از 
آن نيز فوراً راهكارهاي ازپيش آماده خود را براي مقابله با 
اين »بحران« روي ميز مي گذارند: آنها مدعي اند كه اوالً با 
توجه به روند سالمند شدن جمعيت، نسبت بيمه شدگان 
به مستمري بگيران كاهش يافته است و همين خود باعث 
در تنگا قرار گرفتن منابع مالي س��ازمان شده است؛ ثانيا 
علت اصلي بحران مالي سازمان تامين اجتماعي عملكرد 
ضعيف دولت و پرداخت نش��دن مطالبات س��ازمان هاي 
بيمه گر اس��ت؛ ثالثا ميانگين س��ن بازنشستگي در ايران 
بس��يار پايين اس��ت و همين خود باعث فش��ار مضاعف 
بر منابع س��ازمان هاي بيمه گر شده اس��ت؛ و رابعاً ميزان 
مستمري ها در ايران براساس شاخص كفايت)كه معادل 
70درصد از آخرين دستمزد فرد در زمان اشتغال است( 
بسيار باالتر از سطح جهاني است. در ادامه آنها با استناد 
به اين »واقعيت هاي غيرقابل انكار« تنها راه برون رفت از 
وضعيت فعلي را پيروي از دس��تورالعمل هاي بين المللي 
نظير حركت از ش��يوه بيمه گري مزاياي معين به ش��يوه 
مش��اركت معين)اسم رمز خصوصي س��ازي صندوق ها( 
و همزم��ان ب��ا آن، اص��الح پارامتريك، باال بردن س��ن 
بازنشس��تگي، كاهش مس��تمري ها و لغ��و حمايت هاي 
بيمه ي��ي از اقش��ار ضعيف ت��ر، مي دانند. ب��ا كمي دقت 
مشخص مي شود كه اين روايت هيچگاه از سطح پديداري 
و توصيف ساده انگارانه وضعيت مرئي، فراتر نمي رود و قادر 

به توضيح ريشه هاي واقعي مساله نيست. 

 عامل نه چندان مهم جمعيتي
مي ت��وان همن��وا ب��ا جريان اصل��ي پژوهش��گران و 
سياست گذاراِن حوزه تامين اجتماعي چنين گفت كه پير 
ش��دن جمعيت، فارغ از مسائل اقتصادي و سياسي، خود 
مستقالً صندوق هاي بازنشستگي كشور را تحت فشار قرار 
داده اس��ت. اين گزاره تا حد زيادي صحيح است اما تمام 
حقيقت را به ما نمي گويد: در س��ال 2015، 23.9درصد 
از جمعي��ت اروپا و 20.7درصد از جمعيت اياالت متحده 
باالي 60 س��ال سن داشته اند. اين درحالي است كه تنها 
8.2 درص��د از جمعيت ايران در همين س��ال باالي 60 
س��ال داش��ته اند؛ و غير از آن، جمعيت باالي 60 س��ال 
كش��ور طبق تخمين هاي س��ازمان ملل تا س��ال 2050 
تقريبا همواره كمتر از جمعيت باالي 60 سال كشورهاي 
اروپايي و امريكاي شمالي خواهد بود. كشورهاي مركز، در 
مرحله يي از سالمندي  جمعيت قرار دارند كه ما هنوز با آن 
وضعيت فاصله داريم. البته اين بدان معنا نيست كه روند 
سريع سالمند شدن جمعيت هيچ مشكلي براي بيمه هاي 
اجتماع��ي ايران به وجود نخواهد آورد، مس��اله قطعا در 
آينده بسيار جدي خواهد بود؛ اما در حال حاضر به هيچ  
وجه نمي توان س��المندي جمعيت را در ميان علل اصلي 
و درجه يك مشكالت فعلي صندوق ها دسته بندي كنيم. 

 كاهش بيمه شدگان اجباري
گذش��ته از اينكه كش��ورهاي س��رمايه داري مركزي 
تواناي��ي انتق��ال بحران ه��اي مالي خود به كش��ورهاي 
اصطالح��ا درحال توس��عه و عق��ب  مان��ده را دارند و به 
همين خاطر مش��كل صندوق ها در اين كش��ورها اساسا 
نمي توان��د به خط��ري اجتماعي بدل ش��ود، نهاد تامين 
اجتماعي در اين كشورها به صورت تاريخي تثبيت شده 
اس��ت و از نسلي به نسل ديگر تداوم مي يابد؛ به اين معنا 
كه درحال حاضر جمعيت جوان و ميانس��ال در مشاغل 
رسمي با پرداخت حق  بيمه به صندوق هاي بازنشستگي 
به جاي يك س��وم جمعيت پيِر جامع��ه كار مي كنند. در 
ايران وضعيت به كلي متفاوت است و پديده هاي »شغل 
رس��مي« و »بيمه اجباري« ب��راي متولدين 3 دهه اخير 
به حدي دور از دس��ترس هس��تند كه طبيعتا در تامين 
منابع مالي مورد نياز براي پرداخت مستمري بازنشستگان 
نسل هاي قبل صندوق هاي بازنشستگي كه اتفاقاً نسبت 
جمعتي چندان بااليي هم ندارند، مشكل جدي به وجود 
آورده اس��ت. در زماني كه 64.2 درص��د روابط كاري در 
كش��ورهاي س��رمايه داري مركز دايمي بود ن��د، بيش از 
93درص��د قرارداده��اي كاري در اي��ران موقتي گزارش 
شده اند)و نيز طبق گفته وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي 
تقريباً در همين زمان 9 ميليون شغل غيررسمي )بدون 
بيمه( در اقتصاد كشور وجود داشته است. با وجود هياهو 
در مورد مساله سالمندي جمعيت، كم تر كسي در مورد 
جذب نشدن متولدين پرشمار دهه هاي 60 و 70 در بازار 
كار رس��مي و باثبات )يعني مش��اغلي كه امنيت شغلي 
مناس��بي دارند و طبيعتا بيمه آنها اجباري است( و تاثير 
مس��تقيم آن بر ثبات بين نسلي منابع مالي صندوق هاي 

بيمه گر، سخني به ميان مي آورد. 
بدون در نظر داش��تن نرخ پايين مشاركت اقتصادي 
در كش��ور )حدود 39درصد(، مي توان چنين پنداش��ت 
كه نرخ 62 درصدي پوش��ش دو بيم��ه اجتماعي بزرگ 
كش��ور در نسبت با كل جمعيت و همچنين پوشش 58 
درص��دي آنها بر نيروي كار كش��ور، چندان هم نامعقول 
نيس��ت. اما نبايد به همين گزاره اكتفا كرد. طبق آخرين 
گزارش هاي سازمان بين المللي كار در كشورهاي اروپايي 
و امريكاي ش��مالي 70درص��د از جمعيِت بين 15 تا 65 
سال به صورت اجباري بيمه هس��تند. در مورد ايران اما 
نمي توان چنين رقمي را براي بيمه ش��دگان اجباري در 
نس��بت با كل جمعيت 15 تا 65 س��اله متصور بود: اگر 
با اغماض مجموع بيمه ش��دگان اجباري س��ازمان تامين 
اجتماع��ي و تمام بيمه ش��دگان صندوق بازنشس��تگي 
كشوري را جمعيت بيمه شدگان اجباري در سن 15تا 65 
سال كش��ور فرض كنيم )670،10، 319نفر( و آن را در 
نسبت با كل جمعيت بين 15تا 65 سال )087/ 862/ 55 
نفر( )قرار دهي��م، آنگاه مي توان چنين گفت كه تنها در 
حدود 19درصد از جمعيت بين 15تا 65 س��ال كشور به 
صورت اجباري بيمه هستند كه حتي از ميانگين جهاني 

اين شاخص)حدود 40درصد( هم بسيار كم تر است. 
با رج��وع به آمارهاي س��ازمان تامي��ن اجتماعي 
مش��خص مي ش��ود كه تا قبل از س��ال 1365)سال 
اختياري ش��دن بيمه حرف و مشاغل آزاد(، نرخ رشد 
بيمه ش��دگان اجباري)مشاغل رسمي و واقعي( با نرخ 
رش��د كل بيمه ش��دگان برابر است. از س��ال 1365 
تا س��ال 1370 نرخ رشد بيمه ش��دگان اجباري يك 
ده��م درصد عقب مي افتد و در دهه هاي بعد ش��اهد 
روندي كامال متفاوت و معنادار هس��تيم: در حالي كه 
ميانگين نرخ رش��د كل بيمه ش��دگان سازمان تامين 
اجتماع��ي در دو دهه 70 و 80 تنها با اندكي كاهش 
از 6.9 درصد به 6.4 درصد رس��يده اس��ت؛ نرخ رشد 
بيمه ش��دگان اجباري از 5.6 در ده��ه 70 به 4.9 در 
دهه 80 كاهش يافته اس��ت اين مس��اله نشان از آن 
دارد كه تعداد بيمه ش��دگان اجباري در سه دهه اخير 
به صورت نامتوازني كم تر از كل بيمه شدگان، افزايش 
يافته است. معموالً در ادبيات بوروكراتيك و رسانه يي 
تامين اجتماعي چنين وانمود مي شود كه بيمه گريزي 
مس��اله يي مربوط به كارفرمايان است، اما واقعيت آن 
اس��ت كه علت اصلي بيمه گريزي، ناديده گرفتن نص 
صريح قانون تامين اجتماعي توس��ط دولت است. در 
اين قانون تصريح شده است كه تمام جمعيت نيروي 
كار كشور بايد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي 
قرار بگيرند. اما در تمام سال هاي پس از جنگ، پروژه 
بي ثبات سازي و غيررسمي سازي نيروي كار با شدت و 
حدتي مثال زدني توسط دولت هاي مختلف در جريان 
بوده اس��ت و بازار كار دايمي، رس��مي و باثبات ايران 
در ده��ه 60 را به يك ب��ازار كار فوق العاده بي ثبات و 
موقتي و غيررسمي تبديل كرده است؛ آيا نمي توان رد 
اين استراتژي كالن اقتصادي-سياسي را در »بحراِن« 
امروز تامين اجتماعي مش��اهده ك��رد؟ آيا نمي توان 
انعط��اف بازار كار و تش��كيل ارتش گس��ترده ذخيره 
كار )جمعيت بيكاراِن مستاصل( را يكي از اصلي ترين 
عوام��ل »بحراني« ش��دن وضعيت مال��ي صندوق ها 

دانست؟

 تعديل نيروي انساني و كوچك سازي دولت 
ب��ا رجوع به آمارهاي موجود مي ت��وان مدعي بود كه 
رش��د تعداد كاركنان دولت در س��ال هاي پس از انقالب، 
به طرز معناداري متناسب با رشد جمعيت و اقتصاد ايران 
نبوده اس��ت؛ آهنگ رش��د تعداد كاركنان دولت ايران از 
زمان انقالب اس��المي تا مقطع اصالحات بر اس��اس آمار 
منتشر شده توسط مركز آمار، نسبتا قابل قبول و منطقي 
اس��ت؛ مطابق با اين آمار، تعداد كاركن��ان دولت مابين 
س��ال هاي 1358تا 1368 از 849 هزار نفر به 994 هزار 
نفر و پس از آن در س��ال 1376 به 2 ميليون و 129هزار 
نفر رسيده اس��ت. اما نكته جالب توجه اين جاست كه از 
سال 1376 تا سال 1393 اين رشِد منطقي، در آمارهاي 
مركز آمار، كاماًل متوقف مي شود؛ به نحوي كه در تمام اين 
سال ها، تعداد كاركنان دولت در بازه 2ميليون تا 2ميليون 
و 250هزار نفر ثابت مي ماند. اين درحالي است كه اقتصاد 
و جمعي��ت ايران در اين س��ال ها عموماً در حال رش��د 
بوده اس��ت. بنابراين منطقاً اين ج��ا گرهي وجود دارد كه 
به نظر مي رس��د گشودِن آن، تنها به واسطه لحاظ كردن 
خصوصي س��ازي هاي عنان گس��يخته و همچنين پروژه 
تعديل نيروي انس��اني و واگذري امور اس��تخدامي دولت 
به شركت هاي تامين نيروي انساني، ممكن است. در اين 
سال ها قطعاً استخدام دولتي متوقف نشده است و بنابراين 
حجِم نيروي انساني بدنه دولت افزايش يافته است، اما در 
آمارهاي رسمي به علت كسر مداوم آمار كاركنان شاغل 
در واحدهاي تولي��دي و خدماتي كه در ظاهر خصوصي 
شده اند)يا استخدام نيروهاي مورد نياز آنها به شركت هاي 
پيمان كاري تامين نيروي انس��اني سپرده شده است(، و 
همچنين كسر جمعيت كارگران تعديل شده از آمارهاي 
دولت��ي، جمعي��ت نيروهاي ش��اغل در بدن��ه دولت، در 

آمارهاي رسمي ثابت مانده  است. 
با دانس��تن نكات فوق، مي توان مدعي ش��د كه علت 
اصلي مش��كالت مالي صندوق بازنشستگي كشوري كه 
عمدت��ا كاركنان دولت را تحت پوش��ش دارد، گذش��ته 
از س��اختار و نح��وه مديريت اي��ن صندوق، بيش��تر به 
سياس��ت هاي كوچك سازي و تعديل نيروي انساني بدنه 
دولت، مربوط است. دولت در دهه هاي گذشته، عالوه بر 
اينك��ه تمايلي به تامين نيروي انس��اني مورد نياز خود از 

طريق استخدام رسمي نداشته است، 

 بدهي هاي دولت: به نام كارگران، به كام 
كارفرمايان 

انباشت سرس��ام آور بدهي هاي دولت به صندوق هاي 
بازنشس��تگي خصوصاً س��ازمان تامين اجتماعي، باعث 
بروز مش��كالت مالي بس��يار زيادي براي اين صندوق ها 
ش��ده است. اين مس��اله در نگاه نخس��ت، معلول بحران 
ساختاري بيمه هاي اجتماعي است اما در اين ميان كم تر 
كس��ي به اصل ماجرا توجه مي كند: فارغ از 3درصد حق 
 بيمه سهم دولت به عنوان مطالبه قانوني سازمان تامين 
اجتماعي، قس��مت عمده يي از بدهي ه��اي دولت به اين 
سازمان حاصل تقبل سهِم حق بيمه كارفرمايان در قالب 
معافيت هاي گسترده بيمه يي براي آنان در ادوار مختلف، 
و همچنين بسط بيمه هاي اختياري حرف و مشاغل آزاد 
با تقبل س��هم عمده يي از حق بيمه اين مشاغل است؛ از 
طرف ديگر تحت پوشش قرار دادن ايثارگران، روحانيون، 
خادمين مس��اجد و غيره با حق بيمه بسيار اندك، خود 
مزيد بر علت ش��ده است. مش��خص است كه بدهي هاي 
دولت به س��ازمان تامين اجتماع��ي در واقع حاصل بذل 
و بخش��ش ران��ت و امتيازات بيمه يي ب��ه كارفرمايان )يا 
به تعبير گويات��ر: كارآفرينان( و هزينه هاي بيمه يي براي 
بازتولي��د س��ازوبرگ ايدئولوژيك دولت بوده اس��ت و نه 
بحران س��اختاري و واقعي سازمان تامين اجتماعي. نرخ 
رشد بيمه شدگان عادي مابين سال هاي 1385تا 1392، 
3.8درصد و نرخ رش��د بيمه شدگاني كه سهم كارفرمايي 
آنها توس��ط دولت تقبل ش��ده اس��ت 21.6درصد است. 
آي��ا اين آم��ار خود به ان��دازه كافي گويا نيس��ت؟ دولت 
مي توانست به سادگي براي جلوگيري از انباشت بدهي ها 
در دهه هاي گذشته طيف هاي وسيعي از كارفرمايان را از 
پرداخ��ت حق بيمه معاف نكند يا اگر حتماً بايد اين كار 
را مي كرد، الاقل سهم حق بيمه آنها را از خزانه پرداخت 
نكن��د. اما از آن جايي كه دولت هاي مختلف در جمهوري 
اسالمي ايران، همواره به صورت توامان هم خواهاِن بسط 
پوشش بيمه يي به اقش��ار »مستضعف« و هم حمايت از 
»روحيه كارآفريني« هستند، مجبورند پرداخت سهم حق 
بيمه كارفرمايان را از بودجه عمومي كشور تضمين كنند 
و نهايتا به دليل ناتواني دولت، بر ميزان بدهي ها بيافزايند. 
اين يعني اينكه پيش آمدن بحران مالي صندوق ها حاصل 
عملكرد متناقِض خود دولت س��رمايه داراي بوده است و 
نه كژكاركرد بودن و وجود بحران س��اختاري در سازوكار 
تامين اجتماعي اي��ران. در مورد كمك هاي عظيم دولت 
به صندوق هاي ورشكسته يي نظير صندوق بازنشستگي 
كش��وري نيز نكته يي ظريف وجود دارد: مش��خص است 
ك��ه با تعديل نيروي انس��اني و كوچك س��ازي دولت، به 
وجود آمدن بحران پارامتريك و جمعيتي در اين صندوق 

ناگزير بوده است. بنابراين پرداخت كمك هاي هنگفت از 
جيب تمام مردم به اين صندوق مستقيماً حاصل پيگيري 
سياست هاي نئوليبرالي كوچك س��ازي دولت است و نه 
مشكل س��اختاري صندوق. ضمناً نبايد فراموش كرد كه 
حجم بزرگ تري از كمك هاي مالي دولت در س��ال هاي 
گذشته همواره به بيمه هاي بازنشستگي لشكري )سازمان 

تامين اجتماعي نيروهاي مسلح( اختصاص يافته است 

 مستمري بگيران فقير
در ادبي��ات آكادمي��ك حوزه بيمه ه��اي اجتماعي از 
مفه��وم نرخ جايگزيني به عنوان ش��اخص اصلي كفايت 
مستمري ها استفاده مي ش��ود؛ نرخ جايگزيني به معناي 
نسبت ميانگين دس��تمزد ش��اغالن جامعه به ميانگين 
مستمري هاس��ت. عموماً چنين عنوان مي ش��ود كه اگر 
اين نس��بت در حدود 70 درصد باش��د، مستمري ها در 
حد كفايت قرار دارند. البته واضح اس��ت كه اين شاخص 
نمي تواند معيار دقيقي براي قضاوت در مورد كافي بودن 
مستمري ها باشد. اين مساله خصوصاً در مورد كشورهايي 
مانند ايران، كه س��طح دس��تمزدها در آنها شديداً نازل 
اس��ت، برجسته تر است؛ وقتي آخرين دستمزدي كه فرد 
در دوران فعاليت اقتصادي دريافت كرده اس��ت زير خط 
فقر و متوسط هزينه هاي جامعه قرار دارد، اختصاص تنها 
70درصد آن به عنوان معيار برقراري مستمري، نمي تواند 
چندان قانع كننده باش��د. در صورتي ك��ه بخواهيم نرخ 
جايگزيني 70درصدي را به عنوان معيار و شاخص كفايت 
مستمري ها لحاظ كنيم، با رجوع به آمارهاي منتشر شده 
از ميانگين مس��تمري هاي پرداخت شده توسط سازمان 
تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري در سال 
1394 به ترتيب ب��ا ارقام يك ميليون و 107هزار تومان 
و ي��ك ميليون و 291هزار تومان مواجه خواهيم بود اين 
درحالي است كه ميانگين دستمزد بيمه پردازان سازمان 
تامين اجتماعي در همين سال 924 هزار تومان گزارش 
ش��ده اس��ت. بنابراين ميانگين نرخ جايگزيني به عنوان 
شاخص كفايت مستمري ها در سال 1394 بسيار بيشتر 
از 70 درص��د بوده اس��ت و به اي��ن ترتيب بايد وضعيت 
مس��تمري بگيران را در س��ال هاي اخي��ر مطلوب فرض 
كنيم؛ كه البته اين موضوع با استناد به اطالعات حاصل 
از بررسي وضعيت معيشتي مستمري بگيران در بند قبل 
كاماًل غلط اس��ت. با استناد به همين پيش فرِض بي معنا، 
كساني مدعي اند كه بايد ميانگين مستمري هاي پرداختي 
را كاهش داد تا با نرمال ش��دن نرخ جايگزيني، وضعيت 
مالي صندوق ها نيز بهبود يابد! اين جا دو مساله وجود دارد: 
يكي اينكه بازنشستگان با مستمري هاي فعلي نيز تنها در 
حدود 40تا 50 درصد ميانگين جامعه مصرف مي كنند و 
اگر قرار باشد كم تر از اين مصرف كنند، اين وضعيت خود 
به »بحران« نهادهاي امدادي و حمايتي دامن خواهد زد، 
چراكه در صورت كاهش مستمري ها اكثر مستمري بگيران 
به كمك  نهادهايي مانند بهزيستي و كميته امداد محتاج 
خواهند ش��د. و دوم هم آنكه س��اده انگاري است اگر فكر 
كنيم با كاهش س��طح مس��تمري ها »بح��راِن« ادعايي 

صندوق هاي بازنشستگي رفع خواهد شد. 

 ميانگين سن بازنشستگي: منطِق رانت هاي 
بيمه اي 

ميانگين سن بازنشستگي در ايران 8 سال از ميانگين 
جهاني پايين تر اس��ت. عموماً با اتكا بر همين داده خام، 
چنين گفته مي شود كه: با پايين آمدن سن بازنشستگي 
در سال هاي اخير و افزايش اميد به زندگي بازنشستگان، 
سال هاي اشتغال و بيمه پردازي بيمه شدگان كاهش يافته 
و بر سال هاي مس��تمري بگيري آنها افزوده شده است و 
اين خود يكي از اصلي ترين عوامل بحراني شدن وضعيت 
صندوق هاي بازنشس��تگي است! بنابراين بهتر است سن 
بازنشستگي را با افزايش سال هاي كار)في المثل از 30 به 
35س��ال( اصالح كنيم. نكته يي كه در اينگونه تحليل ها 
عموماً مغفول مي ماند اين است كه كاهش ميانگين سن 
بازنشس��تگي نه به علت ناكافي بودِن هنجارِ كارِ 30ساله 
براي بازنشس��تگي، كه به دليل ش��يوع بازنشستگي هاي 
پيش از موعد و تقبل بار مالي آن توس��ط دولت اس��ت. 
دولت در حالي كه براي بازنشستگي پيش از موعِد مشاغل 
سخت و زيان آور بيشترين سخت گيري ها را مي كند، در 
بازنشستگي پيش از موعد كارمندان و بعضي اقشار خاص 
بسيار دس��ت و دل بازانه عمل كرده است. طبق ادعاهاي 
مع��اون اقتص��ادي وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي 
ميانگين س��ن بازنشس��تگي در ايران به صورت كلي 52 
سال و ميانگين سن بازنشستگان كشوري و لشكري 47 
س��ال است. اين آمار خود مش��خص مي كند كه احتماالً 
عامل اصلي پايين بودن سن بازنشستگي خود دولت بوده 
است. حال سوال اين جاست: آيا تاوان پايين بودن ميانگين 
سن بازنشس��تگي به خاطر بذل و بخشش هاي دولت، را 
بايد كارگران كش��ور با اضافه كاري 5 س��اله بپردازند؟ به 
نظر مي رسد عملكرد پوپوليستي و ايدئولوژيك دولت هاي 
مختلف جمهوري اس��المي در بازنشسته كردن رده هاي 
مختلف كارمندان وابس��ته به خود، درس��ت مثل توزيع 

رانت هاي بيمه يي در مي��ان كارفرمايان، نمي تواند دليل 
موجهي براي اصالح��ات پارامتريك نئوليبرالي در حوزه 

بيمه هاي اجتماعي باشد. 

 حداقل دستمزد: ريشه واقعي مساله
در سال اول پيروزي انقالب اسالمي، حداقل دستمزد 
با جهش��ي تقريباً 2.5برابري، 170درصد نسبت به سال 
قب��ل از آن افزايش مي يابد؛ اما از س��ال 1359 تا س��ال 
1366، تقريباً ثابت و بدون تغيير باقي مي ماند. از س��ال 
1366 تا 1369 ش��اهد افزايش ناچيزي در سطح حداقل 
دستمزدها هستيم. در سال 1370، ناگهان 67 درصد بر 
ميزان حداقل دس��تمزد افزوده مي شود و از اين سال به 
بعد)تا س��ال 1396(، حداقل دس��تمزد همواره با نرخي 
تقريباً بيِن 15تا 30درصد، روندي رو به افزايش داش��ته 
اس��ت. ميانگين نرخ افزايش س��االنه حداقل دس��تمزد 
در 40س��ال ما بين 1357 تا 1396، 22.4درصد اس��ت 
و ميانگين نرخ تورِم س��ال قبِل همين دوره 19.1درصد 
بوده اس��ت. اين در حالي است كه ميانگين نرخ افزايش 
حداقل دستمزد از س��ال 1359 تا سال 1396 )يعني با 
در نظر نگرفتن افزايش 170درصدي حداقل دستمزد در 
ساِل بعد از پيروزي انقالب(، 18.7درصد است و ميانگيِن 
نرخ تورِم س��ال قبل در همين دوره  19.2درصد؛ بنابراين 
مي ت��وان چنين گفت كه در 4دهه پس از انقالب حداقل 
دستمزد رس��مي، به صورت كلي تقريباً هماهنگ با نرخ 

تورم سال قبل افزايش يافته است. 
با مبن��ا ق��رار دادن قيمت هاي س��ال 1395 حداقل 
دس��تمزد واقعي در س��ال هاي پس از انق��الب)1357 تا 
1394(، به صورت ميانگين، س��االنه تنها 3.7درصد رشد 
داشته اس��ت؛ كه البته با حذف اثر جهش دستمزدها در 
سال 1358، ميانگين افزايش دستمزدهاي واقعي در ايراِن 
پس از انقالب )1359 تا 1394( منفي شانزده صدم درصد 
مي ش��ود. بين سال هاي 1357 تا 1368 ميانگين افزايش 
حداقل دستمزد واقعي 3.2درصد بوده است)البته با حذف 
دو سال 1357 و 1358، مي بينيم كه دستمزد واقعي در 
اين دوره به صورت ميانگين ساالنه 10.9درصد كمتر شده 
اس��ت(. در فاصله مابين سال هاي 1369تا 1376 افزايش 
ساالنه حداقل دستمزد واقعي 6.3 درصد بوده است و اين 
عدد براي دوره مابين س��ال هاي 1377تا 1384 نيز عيناً 
تكرار مي ش��ود؛ مابين سال هاي 1385 تا 1392 دستمزد 
واقعي به صورت س��االنه 1.3درصد كاهش يافته است؛ و 
نهايتا در س��ال هاي 1393 و 1394 نيز حداقل دستمزد 

واقعي به ميزان 8.2 و 4.5درصد افزايش يافته است. 
مي توان چند نكته مهم در مورد دستمزدهاي اسمي 
و واقع��ي در س��ال هاي پس از انقالب بيان داش��ت: اول؛ 
تقريباً نيمي از سال هاي پس از انقالب)خصوصاً سال هاي 
جنگ و سال هاي ابتدايي دهه 90شمسي(، رشد حداقل 
دس��تمزد اس��مي كم تر از رشد ش��اخص نرخ تورِم سال 
قبل بوده اس��ت كه اين خود مس��تقيماً نقض قانون كار 
به حس��اب مي آيد؛ ضمناً در 17سال از دوره مورد بحث 
نيز رشد دستمزد واقعي، عماًل منفي بوده است كه اين به 
معناي عقب ماندن دستمزد كارگران از رشد بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي اس��ت. دوم؛ در چند س��ال متوالي از 
دهه ش��صت، ش��وراي عالي كار هيچ افزايشي در حداقل 
دس��تمزد اسمي اِعمال نكرده اس��ت تا به اين ترتيب اثر 
افزايش 170درصدي حداقل دستمزد اسمي )يا افزايش 
141درصدي حداقل دس��تمزد واقعي( در س��ال 1358 
خنثي ش��ود و معادالت مزدي مج��دداً به دوران پيش از 
انقالب بازگردد. س��وم؛ سطح دستمزد واقعي كارگران در 
سال هاي پاياني دهه 60 و آغاز دهه 70، عماًل به پايين تر 
از دس��تمزد واقعي كارگران در ساِل وقوع انقالب سقوط 
كرده اس��ت. چهارم؛ با شرايط به وجود آمده در دهه 60 
و بروز تورم افسارگسيخته در ابتداي دهه هفتاد، شوراي 
عال��ي كار در دولت هاي پنجم و شش��م، عماًل مجبور به 
افزايش نس��بتا زياد حداقل دستمزد اسمي )در نسبت با 
دهه هاي قبل و بعد از آن( ش��ده است؛ با وجود اين، طي 
دوره مورد بحث)س��ال هاي 1370تا 1378( شاهد ثابت 
ماندن دستمزد واقعي كارگران در حد دستمزدهاي واقعي 
در س��ال وقوع انقالب اس��المي، هستيم. به نظر مي رسد 
كه مي توان مطابق با قانوِن آهنين دس��تمزدها، افزايش 
حداقل دس��تمزد اس��مي در اين س��ال ها را صرفاً تالش 
دولت  براي تثبيت معيش��ت كارگران در سطح حداقلي 
تلقي كرد. پنجم؛ ترازِ افزايش حداقل دستمزدهاي اسمي 
در قياس با افزايش نرخ تورم، از دوران اصالحات تا زمان 
حاضر با اختالف اندكي مثبت بوده است و غير از آن، در 
اين دوران كم تر با جهش هاي خيره كننده مثبت يا منفي 
در روند تحوالت حداقل دس��تمزد اسمي مواجه بوده ايم؛ 
به تبِع اين مس��اله، در دو دهه اخير، ش��اهد افزايش هاي 
اندكي در دستمزدهاي واقعي-البته با شيبي بسيار ماليم 
و تقريباً ناچيز- )خصوصاً در سال هاي انتهايي دهه 70 و 
مياني دهه 80( نيز بوده ايم اما در قسمت اعظم اين دوران 
گرايش دستمزدهاي واقعي به سمِت ثبات در همان سطح 
حداقلي بوده اس��ت. ششم؛ اگر بخواهيم دستمزد واقعي 
كارگران در س��ال هاي پس از انقالب را با دستمزد واقعي 
آنها در س��ال 1358 مقايس��ه كنيم، خواهيم ديد كه در 
مقاطعي قدرت خريد كارگران تا 70درصد كاهش يافته 
است، در س��ال هاي زيادي كارگران، تنها نيمي از قدرت 
خريد س��ال 1358 را داش��ته اند و در بهترين شرايط نيز 
ط��ي چهار دهه اخير، هيچگاه دس��تمزدهاي واقعي آنها 
به حد دس��تمزدهاي س��ال 1358 نرسيده است. هفتم؛ 
ب��ا وقوع انق��الب و افزايش بي��ش از 2.5 برابري حداقل 
دستمزد در سال 1358، از عمق شكاف معيشتي مابين 
درآمد كارگران و هزينه هاي متوسط آنان، بطور مقطعي تا 
حدودي كاسته شد. اما با فريز دستمزدها طي ساليان بعد، 
در پايان دهه 60 مجدداً دره يي ژرف ميان درآمد و هزينه 
متوسط خانوار)با اختالفي 540 درصدي( ايجاد مي شود. 
بطوري كه با وجود ميانگين افزايش 24.8درصدي حداقل 
دستمزد مابين سال هاي 1370تا 1394)در برابر ميانگين 
افزاي��ش 21.1درص��دي در هزينه هاي متوس��ط خانوار 
ش��هري(، عماًل تا سال 1394، ش��كاف حداقل دستمزد 
و هزينه ه��ا تنها از 6.3 برابر به 3برابر تقليل يافته اس��ت 
و هنوز هم خانوارهاي كارگري حداقل بگير تنها مجاز به 
مصرف يك س��وم از نيازهاي خود هس��تند. البته اگر در 
محاس��بات خود از داده هاي بانك مركزي استفاده كنيم، 
مي بينيم كه اختالف تقريباً 6.5 برابري حداقل دستمزد 
با هزينه هاي متوسط خانوار ش��هري در ابتداي دهه 70 
در ميان��ه دهه نود تنها به 4.5برابر تقليل يافته اس��ت و 

نه كمتر از آن. 

تعيين محل مصارف منابع 
اعتباري صندوق توسعه 

نماين��دگان م��ردم در خانه مل��ت محل مصارف 
حاصل از برداش��ت صندوق توس��عه مل��ي را جهت 
تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه در سال 97 

را تعيين كردند. 
به گزارش خانه ملت، نمايندگان در نشست علني 
روز »يك شنبه، 20 اس��فندماه«، مجلس در جريان 
بررسي گزارش كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 
97 جهت تامين نظر شوراي نگهبان با بند )و( تبصره 
4 با 188 راي موافق، 8 راي مخالف و 5 راي ممتنع 

از مجموع 229 نفر موافقت كردند. 
گفتني است، بند )و( تبصره 4 اليحه بودجه سال 
97 به ش��رح ذيل اصالح ش��د: ب��راي تحقق اهداف 
مندرج در قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه 
داده مي شود معادل يكصد و چهل و سه هزار و هفتصد 
و پنجاه ميليارد )143.750.000.000.000( ريال از 
ورودي س��ال 1397 صندوق توسعه ملي برداشت و 
مناب��ع حاصله را به رديف درآمد عمومي به ش��ماره 
طبقه بندي 310705 نزد خزانه داري كل كشور واريز 

نمايد. 
معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديف هاي 
هزينه يي اين قانون ش��امل سازمان صدا و سيما در 
اجراي ماده )93( قانون برنامه ششم و توسعه كمي 
و كيفي برنامه هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم 
و س��ريال، تقويت بنيه دفاع��ي در اجراي ماده 106 
قانون برنامه ششم توس��عه، بازسازي مناطق آسيب 
دي��ده از زلزل��ه و كمك ب��ه س��اماندهي بافت هاي 
فرس��وده، توس��عه س��امانه )سيس��تم(  ه��اي نوين 
)تحت فش��ار( در اج��راي ماده )35( قان��ون برنامه 
شش��م توسعه، طرح هاي آبرساني روستايي و توسعه 
ش��بكه هاي آن، آبخيزداري در اجراي بند )خ( ماده 
)38( قانون برنامه شش��م توس��عه، رفع مشكل برق 
و مقابله ب��ا ريزگردها در خوزس��تان در اجراي بند 
)س( ماده )38( قانون برنامه شش��م توسعه و توليد 
واكسن س��ينه پهلو )پنوموكوك( و عفونت كودكان 

)روتاويروس( در كشور است. 
هرگونه پرداخت در غير از موارد مش��خص شده 
از جمله حق��وق و دس��تمزد و جابه جايي اعتبارات 
اين بند ممنوع است. اعتبارات مربوط به آبرساني به 
روس��تاها و آبياري تحت فشار در سه ماهه اول سال 
1397 و بر اس��اس شاخص )سازمان برنامه و بودجه 
كشور( بين استان هاي كشور توزيع و ابالغ مي شود. 
همچنين نماين��دگان در ادامه بررس��ي گزارش 
كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 97 جهت تامين 
نظر شوراي نگهبان با اصالح بند الحاقي 2 تبصره 7 
با 177 راي موافق، 10 راي مخالف و 5 راي ممتنع 
از مجموع 229 نفر موافقت كردند كه بر اين اساس 
بن��د الحاقي 2 كه بر اس��اس آن وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي مي توانست جهت اعمال وحدت رويه 
بيمه ش��دگان صندوق بيمه روس��تاييان و عشاير با 
بازنشستگي بيمه تامين اجتماعي اقدام قانوني الزم 

را به عمل آورد، حذف شد. 
بر اس��اس اين گزارش نماين��دگان همچنين در 
جريان بررس��ي گ��زارش كميس��يون تلفيق اليحه 
بودجه س��ال 97 جهت تامين نظر شوراي نگهبان با 
اصالح بند )ب( تبصره 12 با 188 راي موافق، 8 راي 
مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 229 نفر موافقت 
كردند كه بر اين اساس ايراد وارده به اين بند در بند 
)ب( ماده واحده اعمال شد و بند الحاقي كه بر اساس 
آن سازمان برنامه و بودجه كشور موظف شده بود بر 
بودجه سال 97 سازمان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
دولتي نظارت و بودجه سال 1398 اين سازمان را در 
پيوست شماره 3 اين قانون منظور كند، حذف شد. 
در ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه سال 97، نمايندگان جهت تامين نظر شوراي 
نگهبان با اصالح ج��دول ذيل بند الف تبصره 14 با 
166 راي مواف��ق، 9 راي مخال��ف و 5 راي ممتن��ع 
از مجم��وع 232 نماينده حاضر در جلس��ه موافقت 

كردند. 
بر اساس اصالحات صورت گرفته در تبصره 14 به 
شرح ذيل اصالح شد: در جدول ذيل بند الف تبصره 
14 اليح��ه بودجه س��ال 97 در س��تون دريافتي ها 
)مناب��ع( عبارت ه��اي »دريافتي حاص��ل از فروش 
داخل��ي فرآورده هاي نفت��ي« و »دريافتي حاصل از 
ص��ادرات فرآورده هاي نفت��ي« و كلمه »داخلي« در 
فراز دوم ذيل جدول بند الف تبصره 14 حذف شد. 

 صدور مجوز واردات
۶ نوع ميوه خارجي 

گمرك اي��ران واردات نارگيل، آنان��اس، انبه، موز، 
منگوتين و پاپايا را به كشور مجاز دانست. 

گم��رك اي��ران اعالم ك��رد كه بر اس��اس آخرين 
تغيي��رات در مق��ررات مرتبط ب��ا واردات محصوالت 
كشاورزي مطابق با اعالم دفتر مقررات و استانداردهاي 
بازرگان��ي وزارت جهاد كش��اورزي صرفا ورود 6 ميوه 
ش��امل نارگيل، آناناس، انبه، موز، منگوتين و پاپايا به 
كشور بالمانع است. ورود اين ميوه ها نيز با اخذ مجوز 
قرنطينه از دفتر قرنطينه سازمان حفظ نباتات كشور 
و ساير مجوزهاي مرتبط مجاز بوده و غير از موارد ياد 

شده واردات ساير ميوه ها همچنان ممنوع است. 
بنا ب��ر اين گ��زارش، اطالعات و آم��ار گمرك در 
ارتباط با مجوزها و ورود اين محصوالت به س��رزمين 
اصلي كامال روش��ن و شفاف است و ابهامي در واردات 
ميوه به كش��ور وجود ندارد. گمرك ايران صادركننده 
مجوز ورود هيچ كااليي به كش��ور نيست و هم اكنون 
مجوزه��ا و اطالع��ات ترخيص تمام كااله��ا از جمله 
ميوه در س��امانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت 
فرامرزي ثبت مي ش��ود و در هر لحظه و مكاني امكان 
بهره برداري از اين بانك اطالعاتي به صورت ش��فاف و 

روشن وجود دارد. 
در اي��ن توضيح��ات آم��ده اس��ت: طب��ق قوانين 
طبقه بندي بين المللي كااليي انواع ميوه ها در رديف هاي 
تعرفه ي��ي مش��خصي طبقه بندي ش��ده اند و توصيف 
و كدگ��ذاري اين كاالها از س��وي نهادهاي بين المللي 
ص��ورت مي گيرد و از س��وي فرد يا س��ازمان داخلي 
خاصي ص��ورت نمي گيرد. بنابراي��ن رديف تعرفه هاي 
مبهمي در فهرس��ت واردات گمرك و محصوالت باغي 
وزارت جهاد كش��اورزي وجود ندارد و رديف تعرفه يي 
تحت عنوان »س��اير ميوه هاي تازه« و »ساير ميوه هاي 
خشك« طبق ش��رح و توصيف تعرفه هاي طبقه بندي 
كاالي��ي به كاالهاي مش��خصي اختص��اص دارد و اين 

كاالها كامال روشن و مشخص هستند. 

اخبار كالن
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مشاور رييس سازمان خصوصي سازي در گفت و گو با »تعادل« خبر داد

امروز؛ مزايده 9 هزار ميليارد توماني
جهانگيري: وقتي مي خواستيم سود سهام عدالت را توزيع كنيم، گفتند اين كار را نكنيد ولي ما معتقد بوديم اين سود مال مردم است

گروه بورس  مسعود كريمي 
به دنبال خبر وزي��ر امور اقتصادي و دارايي مبني بر 
واگذاري بزرگ در روزهاي آينده س��يد جعفر سبحاني 
مشاور رييس سازمان خصوصي س��ازي در گفت وگو با 
»تعادل« اظهار داش��ت: بزرگ ترين مزايده سال 1396 
س��ازمان خصوصي س��ازي امروز 21 اس��فند ماه برگزار 
مي شود. وي گفت: در اين مزايده چندين بنگاه و دارايي 
عرضه خواهد ش��د كه مجموع قيمت هاي پيشنهادي 
حدود 9هزار ميليارد تومان قيمت پايه برآورد مي شود 
كه اين موضوع طبيعتا بزرگ ترين مزايده س��ال جاري 
س��ازمان خصوصي سازي اس��ت كه در يك زمان و در 
يك روز برگزار مي ش��ود. جعفر س��بحاني خاطرنشان 
كرد: از لحاظ برگ��زاري مزايده در يك روز، بزرگ ترين 
مزايده س��اليان اخير در روز ج��اري اتفاق خواهد افتاد. 
مشاور رييس سازمان خصوصي سازي ابراز داشت: امروز؛ 
مجموع بنگاه هايي از جمله كش��ت و صنعت دامپروري 
مغان با قيمت پايه 2هزارو 220ميليارد تومان، شركت 
ملي كش��ت و صنعت دامپروري پ��ارس با قيمت پايه 
220ميليارد تومان، ش��ركت توليد نيروي برق اصفهان 
با قيمت پايه پيش��نهادي 2هزارو 190ميليارد تومان، 
نيروگاه بعثت با قيمت پايه بيش از 240ميليارد تومان، 
توليد ني��روي برق خراس��ان با قيمت پاي��ه يك هزارو 
520ميليارد تومان، توليد نيروي برق س��هند با قيمت 
پايه يك ه��زارو 640ميليارد تومان، ش��ركت عمران و 
مسكن س��ازان ثامن با قيمت پايه 100ميليارد تومان، 
شركت مهندسي آب و خاك پارس با قيمت پايه 560 
ميليارد تومان است كه در سازمان خصوصي سازي عرضه 
خواهد ش��د. وي بيان كرد: يك س��ري دارايي هم امروز 
21 اسفندماه اعم از انبار مكانيزه نهاوند، همدان، سقز، 
بيجار كه همگي از منطقه 12 و 13 و منطقه 8 اس��ت، 
همچنين 2 عدد دارايي مربوط به شركت پشتيباني امور 
دام كشور يكي در محمد آباد و ديگري در وگوم اصفهان 
وجود دارد، عرضه خواهند شد كه در مجموع اين چند 
س��يلو و 2 عدد دارايي كش��تارگاه حدود 300 ميليارد 
توم��ان قيمت پايه اين بنگاه ها برآورد مي ش��ود. جعفر 
سبحاني تصريح كرد: افزون بر اين امروز 6 عدد جايگاه 
س��وخت عرضه خواهد ش��د كه 2 جايگاه در مازندران، 
يك عدد در خوزس��تان، يك عدد در اصفهان، يك عدد 
در آذربايجان غرب��ي و يك عدد در تهران با قيمت هاي 
متفاوت اما در مجموع بالغ بر 35 ميليارد تومان قيمت 
پايه واگ��ذاري اي��ن جايگاه هاي س��وخت خواهد بود. 
مشاور رييس سازمان خصوصي سازي اذعان داشت: در 
مجموع عرضه يي كه امروز در سازمان خصوصي سازي 
خواهيم داشت به طور كلي حدود 90هزار ميليارد ريال 
قيمت پايه ش��ركت در مزايده خواهد بود كه اميدواريم 
مزايده امروز كه احتماال جزو آخرين مزايده هاي س��ال 
96 س��ازمان خصوصي سازي خواهد بود، بتواند پررونق 
باش��د. وي اف��زود: مزايده امروز س��اعت 14 بعدازظهر 
ص��ورت خواهد گرفت. اين در حالي اس��ت كه آخرين 
س��اعات اداري روز گذشته زمان و فرصت براي شركت 
عالقه مندان و متقاضيان در نظر گرفته ش��ده بود. اين 
در حالي اس��ت كه اس��ناد متقاضيان ش��ركت كننده و 
پاكت هاي پيشنهاد قيمت در ساعت 14 امروز بازگشايي 
خواهد شد تا مشخص شود كه كدام بنگاه ها و شركت ها 
چ��ه متقاضياني و چه قيمت پيش��نهادي دارند كه در 
نهايت برندگان هم مش��خص خواهند شد. به گفته وي 
به لحاظ عرضه مزايده در ي��ك روز، مزايده امروز در 3 
سال اخير بي سابقه بوده اس��ت. مشاور رييس سازمان 
خصوصي س��ازي با اشاره به مراس��م روز گذشته نيز به 
»تع��ادل« گفت: آيين نكوداش��ت س��اماندهي س��هام 
عدالت روز گذشته بسيار باشكوه با حضور 1700 نفر از 
مشموالن و مقامات در سالن اجالس سران برگزار شد. 
جعفر سبحاني ابراز داشت: موضوعات مربوط به يك ساله 
اخير سازمان خصوصي سازي در ارتباط با سهام عدالت 
در مراس��م روز يك ش��نبه با جزئيات مورد بررسي قرار 
گرف��ت. وي گفت: اليحه ي��ي از طرف دولت به مجلس 
شوراي اس��المي ارائه شد كه به نوعي آزادسازي سهام 
عدالت هم در آن مطرح است. در اين ميان اميدواريم با 
توجه به همكاري  هاي مجلس و قول مساعد در خصوص 
بررس��ي اليحه در اس��رع وقت با تصويب آن بتوانيم در 
مرحله پاياني س��هام عدالت اصل اوراق سهام را هم در 
ص��ورت تصويب قانون در مجلس به مش��موالن انجام 

دهيم. 

گفتني اس��ت، روز يك ش��نبه مراس��م نكوداشت 
س��اماندهي س��هام عدال��ت در مرك��ز همايش هاي 
بين المللي جمهوري اس��المي ايران با حضور اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهور، مسعود كرباسيان 
وزي��ر امور اقتصادي و دارايي، ميرعلي اش��رف عبداله 
پوري حس��يني رييس س��ازمان خصوصي س��ازي و 
نمايندگاني از تعاوني هاي س��هام عدالت 31 اس��تان 
كش��ور برگ��زار ش��د. گفتني اس��ت كه در حاش��يه 
برگزاري اين مراس��م برخي كاركنان سهام عدالت در 
شهرستان هاي سراس��ر كشور نسبت به عدم دريافت 
حقوق و دستمزد پس از گذش��ت 32 ماه در ورودي 
سالن اجالس سران تجمع و اعتراض كردند. در همين 
حال نقش مجلس شوراي اسالمي در خصوص تعيين 
مالكيت سهامداران س��هام عدالت يكي از محور  هاي 
اصلي مراس��م روز گذشته محس��وب مي شود. بر اين 
اساس توزيع سود سهام عدالت بين حدود 49ميليون 
نفر مشمول در س��ال 1396 پس از گذشت 10سال 
در 2 نوب��ت ص��ورت گرفت. اين در حالي اس��ت كه 
طرح س��هام عدالت با ه��دف تحقق عدالت اجتماعي 
و س��هامدار كردن مردم و مش��اركت آنها در اقتصاد 

استارت خورد. 

 سهام عدالت را نفروشيد
در همين رابطه اس��حاق جهانگي��ري معاون اول 
رييس جمهور در مراس��م نكوداشت ساماندهي سهام 
عدالت خطاب به مشموالن سهام عدالت اظهار داشت: 
هيچ  كس��ي منتي ندارد كه سود س��هام عدالت را به 
ش��ما بدهد، اين سود مال شماس��ت و اختياردار آن 
هستيد. وي گفت: از اول انقالب به دنبال اين موضوع 
بوديم كه مردم در س��هام كارخانه ها مشاركت داشته 
باشند و احس��اس مالكيت كنند، همچنين در دولت 
خاتمي مصوبه توسعه سهام را نوشتيم و در دولت نهم 
و ده��م رهبر معظم انقالب با واگذاري س��هام عدالت 
موافق��ت كردن��د و 40درصد از س��هام كارخانه ها به 
مردم واگذار شد. وي در ادامه افزود: البته اين طرح به 
گونه يي مطرح نشد كه مردم احساس مالكيت نكنند. 
هيچ كس منتي به مش��موالن سهام عدالت ندارد كه 
75 يا 150هزار تومان سود سهام داده است، زيرا اين 
سود مال مشموالن اس��ت. معاون اول رييس جمهور 
خاطرنشان كرد: وقتي مي خواستيم، سود سهام عدالت 
را توزيع كني��م، گفتند اي��ن كار را نكنيد و بگذاريد 
سود س��هام در كارخانه ها بماند، ولي ما معتقد بوديم 
اين س��ود مال مردم اس��ت، چرا آن پولدار ميلياردي 
سود س��هامش را بگيرد اما اين مردم سود سهامشان 
را نگيرند؟ جهانگيري افزود: مش��موالن سهام عدالت 
قيمت س��هم خود را پرداخت كردند و مالك س��هام 
هس��تند و تا وقتي كه س��هام دارند بايد سود خود را 
بگيرند، وقتي اين اليحه در مجلس تصويب شد شما 
مشموالن سهام عدالت اختياردار اين سهام هستيد و 

مي توانيد اين س��ود را بفروشيد يا نگه داريد. ديگران 
نبايد درباره ارزش سهام شما حرفي بزنند و شما قبول 
كنيد. ممكن اس��ت قيمت سهام بيشتر شود، ممكن 
هم اس��ت كه كمتر ش��ود و اين به عملكرد شركت ها 
بستگي دارد. امروز قيمت هر سهم افراد تحت پوشش 
نهادهاي حمايتي 2.5ميليون تومان است. البته ممكن 
است قيمت سهام بيشتر شود و سال 96 قيمت سهام 
بهتر از س��ال 95 بود؛ بنابراين توصيه مي كنم س��هام 
عدالت خود را نفروش��يد. مع��اون اول رييس جمهور 
تاكيد كرد: تمام تالش ما اين بود كه افراد احس��اس 
كنند كه س��هامدار بوده و اختيار سهام خود را دارند. 
جهانگيري با اشاره به اينكه اجراي اقتصاد مقاومتي در 
دستور كار دولت است، گفت: هدف از اقتصاد مقاومتي 
اين است كه اقتصاد كشور را به مرحله يي از مقاومت 
و تاب آوري برس��انيم تا در مقابل تكانه هايي كه عليه 
كش��ور از بيرون طراحي مي ش��ود، مقاومت كند كه 
مهم ترين اين تكانه ها تحريم هايي بوده كه قدرت هاي 
اس��تكباري و غربي به بهانه هاي واهي عليه كشور ما 
وارد كردن��د و هنوز هم تهديد مي كنند كه تحريم را 
بازمي گردانند كه البته گوش ما از اين حرف ها پر است. 
مهم اين اس��ت كه اقتصاد كشور را در مقابل بيگانگي 
غربي ها و اعمال دوب��اره تحريم ها، از اين گردنه عبور 
دهيم و اجازه ندهيم، اقتصاد آس��يب ببيند. وي ادامه 
داد: تالش مس��ووالن اين است كه با استدالل، منطق 
و گفت وگ��و اجازه ندهند كه غ��رب و امريكا هركاري 
انجام دهند. ما دنبال اين هستيم كه فضاي بين المللي 
را عليه آنها بس��يج كرده و افكار عمومي را ساماندهي 
كنيم، اما با وجود اين براي روزهاي سخت هم برنامه 

داريم. 

 5 رويكرد اساسي
معاون اول رييس جمه��وري با بيان اينكه بهترين 
س��ند ما همين اقتصاد مقاومتي اس��ت، تصريح كرد: 
اگ��ر بخواهي��م اقتص��اد مقاومت��ي را اج��را كنيم، 5 
رويكرد آن يعني دانش بنياني، درون زايي، برون نگري، 
عدالت طلب��ي و مردمي كردن اقتص��اد را بايد در همه 
سازمان ها، قوا، نيروهاي مسلح و حتي بخش خصوصي 
حاكم كنيم. وي همچني��ن با بيان اينكه عدالت جزو 
مهم ترين رس��الت هر انس��ان آزاده يي اس��ت، گفت: 
عدالت تنظيم كننده و س��ازماندهي كننده امور اس��ت 
اگ��ر مي خواهيم به توس��عه متوازن و پايدار برس��يم، 
بايد عدال��ت را مدنظر قرار دهيم، زيرا توس��عه بدون 
عدالت، توس��عه نيست. توس��عه وقتي ارزش دارد كه 
آحاد مردم كش��ور، طعم توسعه و پيشرفت را بچشند 
و نتيجه توس��عه حركت به سمت عدالت باشد. اگر ما 
به دنبال رضايت هس��تيم بايد عدالت را مستقر كنيم 
البت��ه اجراي عدالت جزو س��خت ترين كارهاس��ت و 
اميرمومنان هم شهيد مس��ير عدالت شد. معاون اول 
رييس جمهوري ادام��ه داد: بدترين طريق عدالت اين 

اس��ت كه آن را در زمينه اقتص��ادي محدود كنيم. ما 
بايد دنبال اجراي عدالت در همه زمينه ها باشيم مردم 
بايد ببينند كه با فقر، فساد و تبعيض مقابله مي شود. 
مهم ترين هدف و آرمان انقالب، امام، ش��هدا و رهبري 
استقرار عدالت است. رهبر معظم انقالب هفته گذشته  
فرمودند: ما در خيلي زمينه ها پيش��رفت داشته ايم اما 
آن طور كه مي خواس��تيم در زمينه عدالت پيش��رفت 
نكرده ايم. جهانگيري با اش��اره به اينك��ه يكي از ابعاد 
مه��م عدالت، عدالت منطقه يي اس��ت ك��ه ما در اين 
زمينه عقب ماندگي هاي جدي داريم، خاطرنشان كرد: 
برخي اس��تان هاي ما محروم مانده و برخي پيشرفت 
كرده اند. با وجود سياست گذاري براي رفع محروميت 
اين استان ها هنوز محروميت در برخي استان ها وجود 
دارد. البته در اين دولت اقدامات خوبي مثل گازرساني 
به سيستان و بلوچستان انجام شده است. به ما گفتند 
وقتي دليل عدم گازرس��اني به سيستان را پرسيديم، 
گفتند اين طرح اقتصادي نيس��ت، اما دولت بالفاصله 
اراده ك��رد و گاز را به زاهدان رس��اند. ما در اين دولت 
مصمم شديم كه آب آش��اميدني سالم، راه آسفالته و 
گاز را به روستاها برسانيم. وي ادامه داد: بايد در جهت 
توسعه مناطق، متوازن حركت كنيم. در برخي مناطق 
كشور گنج هايي نهفته است كه مي تواند ايران را تكان 
دهد؛ مثل س��واحل مكران كه گنج پنهان و فراموش 
شده يي دارد. معاون اول رييس جمهوري ادامه داد: ما 
در تالش هستيم مساله بيكاري و مسائل اقتصادي را 
حل كنيم كه در س��ال 96 هم دستاوردهاي خوبي در 
رشد اقتصادي، سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال داشته ايم 
اما تا نقطه مطلوب فاصله داريم. سال 96 جزو سال هاي 
نمونه است اما ما بايد براي مردم كار خوب فراهم كنيم 
و شرايطي ايجاد كنيم كه هيچ ايراني به خاطر بيكاري، 
امنيت و روانش آسيب نبيند، زيرا بيكاري با خود، ده ها 
آس��يب به دنبال دارد و روح و كرامت انس��ان را آزرده 
مي كند. جهانگيري اظهار داشت: از همه كساني كه به 
ايران عالقه مندند، مي خواهم در كشور سرمايه گذاري 
كرده و ش��غل درست كنند. اس��تعداد ايران ظرفيت 
اشتغال نه تنها براي مردم خود بلكه براي جمعيت هاي 

ديگر را هم دارد. 

 واگذاري بزرگ دولت
از سوي ديگر مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي 
و دارايي در اين مراسم عنوان كرد: يكي از بزرگ ترين 
واگذاري هاي دولت طي چند روز آينده انجام مي شود. 
وي در ادامه از ف��روش 10هزار ميليارد توماني اموال 
مازاد بانك ها خبر داد. كرباسيان افزود: از سياست هاي 
وزارت اقتص��اد كنترل حجم بنگاه��داري غيرمرتبط 
و فروش م��ازاد دارايي هاي بانك هاس��ت كه تاكنون 
10 ه��زار ميليارد تومان از طري��ق روش هاي قانوني 
واگذار ش��ده اس��ت. وزير اقتصاد با بيان اينكه تا قبل 
از دولت يازدهم س��هام عدالت در بالتكليفي به س��ر 

مي برد، گفت: سامانه س��هام عدالت از سال قبل آغاز 
به كار كرده و س��ود سهام عدالت به عنوان نشانه اين 
ساماندهي در دو مرحله به مردم پرداخت شده است. 
عضو كابينه دوازدهم تاكيد كرد: نبايد سهام عدالت را 
به سود س��هام عدالت تقليل داد، چرا كه امروز ارزش 
سهام عدالت حدود 2.5ميليون تومان است. كرباسيان 
با بيان اينكه س��هام واحدهاي س��هام عدالت از بين 
ش��ركت هاي س��ودده ايجاد شده اس��ت، گفت: اصل 
س��هام عدال��ت داراي ارزش زيادي اس��ت و دولت به 
دنبال امكان استفاده از اصل خود سهام از طريق ارائه 
اليحه به مجلس شوراي اسالمي است. وزير اقتصاد با 
بيان اينكه تاكنون سود سهام عدالت دهك هاي پايين 
جامعه پرداخت شد، گفت: به مرور سود سهام عدالت 
در حال پرداخت است و اميدواريم تا پايان سال مراحل 
پرداخت سود س��هام عدالت تكميل شود. وي تاكيد 
كرد: براي مردمي سازي اقتصاد واگذاري در دستور كار 
دولت قرار گرفته هر چند كه در دولت هاي قبل بيشتر 
واگذاري ها در قالب رد ديون انجام شده بود. كرباسيان 
گفت: سهم واگذاري به بخش خصوصي واقعي حدود 
70 درصد بوده و در چند روز آينده يكي از بزرگ ترين 
واگذاري ها اجرايي خواهد شد. وزير اقتصاد تاكيد كرد: 
انجام واگ��ذاري از وظايف وزارت اقتص��اد بوده كه از 
طريق سازمان بورس و سازمان خصوصي سازي انجام 

مي شود. 

 ايستگاه آخر
عالوه بر اين ميرعلي اشرف عبداله پوري حسيني 
رييس سازمان خصوصي  سازي با اشاره به ارزش روز 
سهام عدالت عنوان كرد: : ارزش روز سهام عدالت در 
بازار حدود 2.5ميليون تومان اس��ت. وي خاطرنشان 
كرد: در اين مدت براي 49 ميليون نفر صورت حساب 
صادر ش��ده و از اين افراد كد شباي بانكي نيز دريافت 
ش��ده است. اين در حالي است كه ما در سهام عدالت 
مظلوم واقع شديم، براي سهام عدالت وقتي كه دولت 
يازده��م س��ر كار آمد، يكي از نكات اي��ن بود؛ ما 50 
ميلي��ون نفر داريم كه كاغذي دس��ت آن داده ش��ده 
است كه هيچ عقبه يي ندارد، توقع ايجاد شده بود ولي 
س��اماندهي صورت نگرفته بود.  پوري حسيني گفت: 
سود سهام عدالت نيز از دي ماه امسال بدون مراجعه 
به بانك يا تعاوني هاي شهرس��تاني از طريق اينترنت 
به مردم ارائه ش��ده اس��ت. رييس سازمان خصوصي  
سازي گفت: امروز 49ميليون نفر صورت حساب خود 
را از طريق س��امانه س��هام عدالت دريافت كرده اند و 
اين موضوع نش��ان مي دهد س��هام عدالت ساماندهي 
شده است. پوري حس��يني با بيان اينكه ارزش سهام 
عدالت در بازار حدود 2.5ميليون تومان اس��ت، افزود: 
ي��ك خانوار 5نفره عضو كميته امداد و با درآمد پايين 
از طريق س��هام عدال��ت داراي داراي��ي 12.5ميليون 
توماني است. وي افزود: براي نخستين  بار سود قانوني 
به س��هام عدالت پرداخت ش��ده و براي خانوار 5نفره 
750 هزار تومان س��ود س��هام عدالت پرداخت شده 
است، اين در حالي بود كه فرصت 8ماهه شركت هاي 
سرمايه پذير براي پرداخت سود هنوز به پايان نرسيده 
است. معاون وزير اقتصاد گفت: در ايستگاه آخر سهام 
عدالت هس��تيم و يك مرحله ديگر باقي مي ماند كه 
ورقه س��هم را بدهيم. در حال حاضر براي ساماندهي 
سهام عدالت اليحه يي به مجلس ارائه شده و اميدواريم 
مجلس اج��ازه فعاليت صندوق ه��اي قابل معامله در 
بورس را صادر كند تا مردم احس��اس بهتري نس��بت 
به سهام عدالت و مالكيت آن داشته باشند. همچنين 
رييس سازمان خصوصي  س��ازي از توزيع سود سهام 
عدالت مي��ان 49 ميليون نفر ايراني خبر داد و گفت: 
از 20ميليون نفر مشمول تاكنون 19ميليون نفر سود 
سهام عدالت س��ال مالي 95 را دريافت كرده اند. اين 
در حالي است كه تنها گروه كارمندان و بازنشستگان 
س��ود خود را دريافت نكرده اند كه تا شب عيد توزيع 
خواهد ش��د. وي در ادامه افزود: طرح سهام عدالت با 
هدف تحقق عدالت اجتماعي و سهامدار كردن مردم 
و مش��اركت در اقتصاد و احساس تعلق اجتماعي در 
زمان دولت نهم اجرا ش��د كه بر اساس آن سهام 60 
شركت مهم دولتي از جمله فوالد مباركه، ذوب آهن 
و ش��ركت هاي مهم در قالب سهام عدالت به 7 دهك 

جمعيتي واگذار شد.

مديرعامل بورس كاالي ايران: 

معامالت گواهي سپرده كااليي، كشف روزانه قيمت ها را به همراه دارد
به تازگي شاهد اجرايي ش��دن يك ابزار مالي با عنوان گواهي سپرده 
كااليي در صنعت پتروشيمي بوده ايم بطوري كه به جاي دادوستد فيزيكي 
محصول، گواهي س��پرده محص��ول مورد معامله ق��رار مي گيرد كه اين 
ام��ر مزاياي زيادي دارد. به گزارش كاال خبر، نخس��تين گواهي س��پرده 
كااليي پتروش��يمي در راستاي ارائه خدمات جديد بورس كاال به صنعت 
پتروشيمي به تازگي با معرفي و پذيرش انبار شركت بازرگاني پتروشيمي 
به ظرفيت 200 هزار كيلوگرم، روي محصول پلي اتيلن س��نگين بادي 
توليدي پتروشيمي جم با حجم 44 تن انجام شد. در همين زمينه حامد 
س��لطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي ايران با بي��ان اينكه هدف اصلي 

راه اندازي معامالت گواهي س��پرده كااليي ايجاد بازار مس��تمر و كشف 
روزانه قيمت كاالها اس��ت، گفت: در حال حاضر در عرضه هاي فيزيكي 
محصوالت امكان كشف روزانه قيمت ها و استمرار معامالت كمتر وجود 
دارد؛ زي��را در بازار فيزيكي معامالت به صورت هفتگي انجام مي ش��ود. 
به گفته س��لطاني نژاد، در معامالت گواهي سپرده كااليي، به جاي آنكه 
يك محصول دس��ت به دس��ت بچرخد، اين سند آن كاال يا همان قبض 
انبار اس��ت كه دست به دست مي شود و خود كاال در انبار استاندارد قرار 
مي گيرد. مديرعامل بورس كاالي ايران با بيان اينكه ابزار گواهي س��پرده 
كااليي براي محصوالت بادوام مناس��ب است، افزود: يكي ديگر از مزاياي 

گواهي سپرده كااليي اين است كه مصرف كنندگان خردي كه به انبارهاي 
توليدكننده دسترس��ي ندارند مي توانند با خريد گواهي سپرده كااليي از 
بورس، به انبارهايي كه نزديك بازار مصرف آنها است، جهت تحويل كاالي 
موردنياز خود مراجعه كنند. براس��اس اين گزارش، شوراي عالي بورس و 
اوراق بهادار در تاريخ دوازدهم خردادماه 1393 گواهي سپرده كااليي را به 
عنوان ابزار مالي قانون بازار اوراق بهادار، شناسايي و تصويب كرد. بر اساس 
اين مصوبه »گواهي سپرده كااليي اوراق بهاداري است كه مويد مالكيت 
دارنده آن بر مقدار معيني كاال اس��ت و پش��توانه قبض انبار استانداردي 

است كه توسط انبارهاي مورد تاييد بورس صادر مي گردد.«

معامالت ثانويه سومين صندوق طالي بازار سرمايه 
كشور موسوم به صندوق طالي كيان بعد از اخذ مجوز 
فعاليت از س��ازمان بورس و اوراق بهادار و هماهنگي 
انجام شده با بورس كاالي ايران، از امروز دوشنبه 21 
اسفند ماه آغاز مي شود. به گزارش كاال خبر، مونا حاج 
علي اصغر، قائم مقام مديرعامل شركت مديريت سرمايه 
كيان گفت: معام��الت ثانويه صندوق طالي كيان در 
حالي از روز دوش��نبه با نماد »گوهر« آغاز مي ش��ود 

كه قس��متي از پرتف��وي اين صندوق اوراق مش��تقه 
مبتني بر س��كه طال و قس��متي ديگر گواهي سپرده 
سكه طال اس��ت. وي با بيان اينكه مدير اين صندوق 
شركت كارگزاري توسعه معامالت كيان و بازارگردان 
آن ش��ركت گروه مالي گسترش سرمايه كيان است، 
اظهار كرد: در دوره پذيره نويس��ي اوليه اين صندوق 
17ميليارد تومان جمع آوري شد و اميدواريم با توجه 
ب��ه قيمت ارز اين صندوق بتوان��د در معامالت ثانويه 

مبالغ بيشتري جذب كند. حاج علي اصغر تصريح كرد: 
س��رمايه اين صندوق مانند س��اير صندوق هاي طال، 
هزار ميليارد ريال اس��ت و هر يك از س��رمايه گذاران 
مي توانند واحدهاي اين صندوق را با قيمت اسمي ده 
ه��زار ريال و قيمت NAV روز از طريق كارگزاري ها 
خريداري كنند. وي به مزاياي صندوق طال اشاره كرد 
و گف��ت: صندوق طال به دليل داش��تن بازارگردان، از 
امكان نقدش��وندگي بااليي برخوردار اس��ت به طوري 
كه س��رمايه گذاران هر زمان ك��ه بخواهند مي توانند 
واحده��اي صندوق را در بازار بفروش��ند زيرا با وجود 
بازارگردان نقدشوندگي آن تضمين مي شود. وي اضافه 

كرد: عالوه بر اين با توجه به اينكه نگهداري س��كه و 
ارز براي سرمايه گذاران دش��وار است، سرمايه گذاران 
مي توانند با خريد هر يك از واحدهاي اين صندوق، آن 
را به راحتي نگهداري كنند ضمن اينكه سود واحد هاي 
اين صندوق معاف از ماليات است. قائم مقام مديرعامل 
شركت مديريت س��رمايه كيان تصريح كرد: از سوي 
ديگر خريد ارز و سرمايه گذاري در آن به سرمايه قابل 
مالحظه يي نياز دارد ولي با توجه به قيمت واحدهاي 
اين صندوق كه قيمت اس��مي هزار تومان اس��ت فرد 
مي تواند با مبالغ كمتر در سكه سرمايه گذاري كند لذا 
آغاز معامالت ثانويه اين صندوق مي تواند سرمايه هاي 

خ��رد را ب��ه خوبي جم��ع آوري كند. بر اس��اس اين 
گ��زارش، پذيره نويس��ي صندوق س��رمايه گذاري در 
اوراق بهادار مبتني بر س��كه طالي كي��ان از آذر ماه 
امس��ال آغاز ش��د. موسس��ين اين صندوق كه از نوع 
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه 
طال و با س��اختار قابل معامله است، شركت مديريت 
سرمايه كيان و شركت كارگزاري بورس آثل هستند. 
از ديگر اركان اين صندوق مي توان به ش��ركت مشاور 
س��رمايه گذاري آواي آگاه به عنوان متولي، گروه مالي 
نور انوار به عنوان بازارگردان و موسسه حسابرسي بيات 

رايان به عنوان حسابرس آن اشاره كرد. 

رويداد

از امروز؛ آغاز معامالت ثانويه صندوق طالي »گوهر«

 نرخ جهاني زعفران روي 
تابلوي بورس كاال حك شود

در حال حاضر يك كيلوگرم زعفران در بازار ايران به 
قيمت 5ميليون تومان است در حالي كه قيمت صادراتي 
خرده فروش��ي اين محصول در اروپا بيش از 4 برابر بوده 
و اي��ن محصول به قيمت 20 ت��ا 30 ميليون تومان در 
هر كيلو به فروش مي رود؛ در اين زمينه بايد با اس��تفاده 
از بورس كاال، نبض ب��ازار و قيمت جهاني زعفران را در 
دست بگيريم. به گزارش كاال خبر، مجري طرح گياهان 
دارويي وزارت جهاد كشاورزي در خصوص اجراي طرح 
خريد توافقي زعفران گفت: در سال جاري و براي تعادل 
و تنظي��م بازار زعفران كه يك��ي از وظايف اصلي وزارت 
جهاد كش��اورزي است، خريد توافقي زعفران در دستور 
كار قرار گرفت و س��ازمان تعاوني روس��تايي با همكاري 
بخش خصوصي توانست اين سياس��ت را اجرايي كرده 
و تع��ادل قيمتي در بازار ايجاد كند. پيمان يوس��في آذر 
افزود: لذا با اجراي سياست خريد توافقي زعفران در سال 
جاري افزايش قيمت خوبي در بازار اين محصول به نفع 
توليد كننده رقم خورد و در دو ماه گذشته حدود 70 تن 

زعفران در قالب سياست خريد توافقي به فروش رفت. 

 استقبال از راه اندازي معامالت آتي زعفران
وي خاطرنش��ان كرد: با اجراي موفق سياس��ت خريد 
توافقي زعفران، برنامه ريزي الزم با بورس كاال انجام شده 
است تا قراردادهاي آتي زعفران نيز به عنوان يك محصول 
ارزشمند مانند معامالت آتي سكه صورت بگيرد بطوري 
ك��ه در حال حاضر زيرس��اخت ها در ب��ورس كاال فراهم 
اس��ت تا خريداران بتوانند براي 3 تا 5 ماه آينده محصول 
زعف��ران را خريداري كنن��د و اميدواريم اين معامالت به 
زودي راه اندازي شود. مجري طرح گياهان دارويي وزارت 
جهادكش��اورزي تاكيد كرد: به اين ترتيب معامالت آتي 
زعفران، ابزار جذاب بورس كاال خواهد بود كه در اين راستا 
جلسات كارشناسي خوبي در حال برگزاري است تا عالوه 
بر حضور فعاالن بازار زعفران و پوش��ش ريسك هاي خود 
در اين معامالت، حتي مردم هم بتوانند با ايجاد صندوق 
كااليي زعفران مانند س��كه در خريد و فروش زعفران به 

عنوان يك كاالي استراتژيك و ارزشمند وارد شوند. 

 خيز براي هدايت بازار زعفران جهان
يوس��في آذر به مزاياي عرضه زعفران در بورس كاالي 
ايران اش��اره كرد و گفت: با عرضه زعفران در بورس كاال 
مي توانيم به ليدر قيمت گ��ذاري اين محصول در جهان 
تبديل ش��ويم و هدايت بازارهاي جهان��ي زعفران را در 
دس��ت بگيريم؛ در حال حاضر با وجود اينكه 90 درصد 
زعفران دنيا در ايران توليد مي ش��ود اما كشورهايي نظير 
اسپانيا تعيين كننده قيمت اين محصول هستند. مجري 
طرح گياه��ان داروي��ي وزارت جهادكش��اورزي تصريح 
كرد: در حال حاض��ر يك كيلوگرم زعفران در بازار ايران 
به قيمت 5ميليون توم��ان و در بازار صادراتي به قيمت 
9ميلي��ون تومان به فروش م��ي رود در حالي كه قيمت 
صادراتي خرده فروش��ي اين محصول در اروپا بيش از 4 
برابر ب��وده و اين محصول به قيم��ت 20 تا 30 ميليون 
تومان در هر كيلو به فروش مي رود؛ لذا اگر بتوانيم هدايت 
بازار زعفران را در دنيا از طريق بورس كاال به عنوان بازاري 
شفاف در دس��ت بگيريم، با ارزآوري باالي اين محصول 

قطعا در اين حوزه حرف اول را در دنيا خواهيم زد. 

 آغاز عرضه هاي صادراتي زعفران در بورس
براس��اس اين گزارش موارد مطرح ش��ده از س��وي 
مج��ري طرح گياه��ان دارويي وزارت جهاد كش��اورزي 
در خصوص اس��تفاده از ظرفيت هاي ب��ورس كاال براي 
معامله زعفران در شرايطي است كه به تازگي مديرعامل 
س��ازمان مركزي تعاون روستايي نيز از برنامه جدي اين 
سازمان براي عرضه هاي صادراتي زعفران در بورس كاال 
خبر داده است. علي اوس��ط هاشمي مي گويد: هدف از 
عرض��ه زعفران در بورس كاال اس��تفاده از ظرفيت ملي 
براي كسب موقعيت متناس��ب با توليد است تا ديگران 
براي محصول ما تعيين كننده قيمت نباشند؛ در واقع با 
اين حجم از توليد زعفران، اين حق مس��لم ما است كه 
پايه گذار بورس جهاني زعفران باشيم و قيمت پايه جهاني 
اين محصول را تعيين كنيم مديرعامل سازمان مركزي 
تعاون روستايي، عرضه زعفران در بورس كاال و ايجاد يك 
جريان ملي در خارج از ايران را يك ضرورت دانس��ت و 
گفت: عرضه زعفران در بورس كاال اين ش��رايط را فراهم 
كرده تا آنهاي��ي كه به دنبال بازارهاي بزرگ هس��تند، 
بتوانند نقش خود را به عنوان بزرگ ترين توليدكننده در 
بازارهاي هدف ايفا كنند. به گفته وي؛ با توجه به اهميت 
ب��االي زعفران در دنيا، اين محصول نبايد به يك كاالي 
مسافري تبديل ش��ود تا براين اساس حقوق كشاورزاني 
كه ماه ها روي زمين كار مي كنند، حفظ ش��ود. گفتني 
است، تاالر محصوالت كشاورزي بورس كاالي ايران، روز 
چهارش��نبه 16 اسفند ماه، ش��اهد معامله 81 كيلوگرم 
زعفران رشته يي درجه يك پوشال مرغوب با قيمت هر 
كيلوگرم 53 ميليون و 954 هزار ريال براي صادرات بود. 

 شفاف سازي »خكاوه«: درخصوص يك شايعه: سايپا 
ديزل در مورد خبر منتشره در تارنماي سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده يي توضيح داد. بر اين اساس، شركت 
سايپا ديزل در خصوص شايعه منتشر شده شفاف سازي 
كرد. »خكاوه« اعالم كرد: عطف به خبر منتش��ر ش��ده 
در تارنماي اينترنتي س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده يي كشور در تاريخ 16 اسفند ماه سال جاري مبني 
بر انعقاد قرارداد طرح نوسازي ناوگان فرسوده باري الزم 
به توضيح است كه ش��ركت در سال 1395 قراردادي با 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي كشور بابت اين 
موضوع منعقد كه متعاقب آن در س��ال 1396 از محل 
تعهدهاي ايجاد شده با همكاري سازمان راهداري و بانك 
عامل اقدام به واگذاري تعدادي از محصوالت كرده است 

و اين امر در سال 1397 نيز ادامه خواهد يافت. 
 نگاه�ي بر عملكرد 9ماهه كيمي�دارو: كيميدارو 
اطالع��ات و صورت هاي مالي مياندوره يي 9ماهه منتهي 
به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
240ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اساس، شركت با 
انتشار صورت هاي مالي 9ماهه سال جاري اعالم كرد در 
دوره 9ماهه ياد ش��ده مبلغ 186ميليارد و 640 ميليون 
ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 778 
ريال س��ود به ازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايسه 
با دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 13 درصد كاهش 
داشت. »دكيمي« در 9 ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 

896 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشته بود. 

تاالر نقره اي 

روي خط شركت ها
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

تهراننيازمندحمايت
ازحملونقلريلي

اس��تاندار تهران و هيات همراه ديروز از ش��ركت 
بهره برداري مترو تهران و حومه بازديد كردند. 

به گزارش مديري��ت ارتباطات و ام��ور بين الملل 
ش��ركت بهره ب��رداري مترو ته��ران و حوم��ه، جعفر 
ربيعي مشاور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران در جلس��ه مشترك اس��تاندار تهران با نوبخت 
مديرعامل ش��ركت و معاونان و مديران ارشد شركت 
بهره ب��رداري مترو تهران و حومه گفت: 19 س��ال از 
زماني كه مترو در ش��هر تهران كار خود را آغاز كرد، 
مي گذرد و با وج��ود اينكه اكنون اين ناوگان حمل و 
نقل ريلي گسترش زيادي يافته اما هنوز با آنچه بايد 

فاصله داريم. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه تهران ب��ه دليل جمعيت 
و وس��عت بااليي ك��ه دارد جزو ابرش��هرهاي جهان 
محسوب مي ش��ود، افزود: بر اساس طرح جامع ريلي 
تهران بايد 430 كيلومتر مترو داش��ته باش��د اما االن 
تنها 209 كيلومتر از آن راه افتاده است. ربيعي ادامه 
داد: س��اخت مترو به س��رمايه گذاري بااليي نياز دارد 
و هرچه تعلل كنيم، س��رمايه م��ورد نياز هم افزايش 
مي يابد. در س��ال 1387 ساخت هر كيلومتر مترو در 
حدود 50 ميليارد تومان هزينه نياز داش��ت و اكنون 
ساخت هر كيلومتر نيازمند 220ميليارد تومان است. 
در آن زمان پروژه بزرگراه صدر با هزينه اوليه 2500 
ميلي��ارد تومان اجرايي ش��د كه مي توانس��تيم با آن 

هزينه 2 خط مترو بسازيم.

تفاهمنام�هاوليهتوليدخودروميتسوبيش�ي
درخمي�نمنعقدش�د-خمين| سرپرس��ت فرمانداري 
 خمين گفت: تفاهمنامه اوليه توليد خودرو ميتسوبيشي ژاپن 
در راستاي رونق اقتصادي و اش��تغال پايدار در زادگاه امام 
راحل منعقد شد.  احمد طهراني افزود: مراحل نقل و انتقال 
سند يك واحد صنعتي نيمه كاره در خمين به اين شركت 
خارجي پايان يافته و پيش بيني مي ش��ود تا نيمه اول سال 
97 محصوالت خط توليد آن در بازار عرضه ش��ود. او اظهار 
كرد: عمليات اجرايي اين واحد صنعتي نيمه كاره در خمين 
از سال 86 در زميني به وسعت 300 هكتار در محور خمين 
- گلپايگان با ظرفيت توليد ساالنه 30 هزار خودرو آغاز شد 
 و اين طرح با س��رمايه گذاري 230 ميلي��ارد ريالي بيش از
90 درصد پيش��رفت فيزيكي دارد. سرپرس��ت فرمانداري 
خمي��ن افزود: با راه اندازي اين واحد توليدي در مرحله اول 

300 فرصت شغلي در خمين ايجاد مي شود. 
كاهشقيمتصنايعدس�تياصفهاندررقابت
نوروز-اصفهان| رييس اتحاديه صنف صنايع دستي استان 
اصفهان با بي��ان اينكه قيمت صنايع دس��تي در ايام نوروز 
افزايش نمي يابد، گفت: تالش بر اين است كه فروشندگان 
به جاي افزايش قيمت محصوالت خود در رقابتي س��ازنده 
اقدام به كاهش قيمت ها كرده تا با فروش بيش��تر به س��ود 

باالتر دست پيدا كنند. 
عباس شيردل با بيان اينكه سال 1396 بازار صنايع دستي 
درگير ركود شديدي بود، اظهار كرد: اميدواريم در ايام عيد 
با ورود گردش��گران داخلي و خارجي شاهد افزايش و رونق 
بازار فعاالن صنف صنايع دستي كه هويت اصلي بازار اصفهان 
هستند، باش��يم. او در خصوص تالش صنف صنايع دستي 
براي كنترل قيمت ها در بازار عيد افزود: قيمت ها قطعا باال 
نخواه��د رفت و هر واحد صنفي موظف اس��ت، قيمت ها را 
درج كند. اكيپ هاي نظارت صنف صنايع دس��تي عالوه بر 
ناظران س��ازمان صنعت، معدن و تجارت از 20 اسفند ماه 
با حضور در س��طح بازار تخلفات را بررس��ي و با متخلفان 
برخورد خواهند كرد. ش��يردل تصريح كرد: بايد سامانه يي 
طراحي ش��ود تا گردش��گران هنگام خروج از كشور، كاال و 
صنايع دس��تي خريداري شده را در آن ثبت كرده تا به اين 
واس��طه آمار دقيق��ي از ميزان ارز وارده به كش��ور در قالب 

صادرات غيرمستقيم به دست  آيد. 
افتتاحنهالستانتوتدرعلويجهپايتختتوت
ايران-اصفهان| همزمان با هفته درختكاري، نهالس��تان 

توت در علويجه پايتخت توت ايران به بهره برداري رسيد. 
ش��هردار علويجه گفت: در اين نهالس��تان به مساحت 
3هزارو 500 مترمربع 10 هزار اصله نهال توت كاشته شده 
اس��ت. مس��عود قنبري افزود: براي احداث اين نهالستان با 
هدف توس��عه و ترويج فرهنگ درخت��كاري بيش از 250 
ميليون ريال هزينه شده اس��ت. او گفت: در اين نهالستان 
نهال هاي توت توليد مي ش��ود. شهردار علويجه افزود: شهر 

علويجه داراي بيش از 14 هكتار باغ توت است. 
اختصاص30ميلياردريالبرايافزايشانتقال
آبازخطكوثر-بوش�هر| 30ميليارد ريال براي افزايش 
انتقال آب از خط كوثر به اس��تان بوش��هر اختصاص يافت. 
مدير دفتر انرژي و سامانه هاي كنترل تاسيسات شركت آب 
و فاضالب اس��تان گفت: براي افزاي��ش ميزان انتقال آب از 
خط كوثر به استان ايس��تگاه پمپاژي با اعتبار 30 ميليارد 
ريال اجرا شد. حميد كرمي افزود: دفتر انرژي جهت تامين 
بخشي از برق تاسيس��ات آبرساني سعدآباد، اقدام به نصب 
و راه اندازي نيروگاه خورش��يدي ب��ه ظرفيت 30 كيلووات 
ب��ا اعتبار يك ميليارد و 700 ميليون ريال كرده اس��ت. او 
همچنين از اجراي سيستم تله متري و كنترل از راه دور در 
تاسيسات آبرساني شهرستان هاي جم و دشتي با اعتبار يك 

ميليارد و 300 ميليون ريال خبر داد. 
ازورودخودروبهس�واحلهرمزگانجلوگيري
خواهيمكرد-بندرعباس| فرمانده مرزباني استان هرمزگان 
با بيان اينكه با راه اندازي 25 اسكله نوروزي خدمات مناسبي 
به ميهمانان نوروزي و مسافران ارائه خواهيم كرد، گفت: در 
ايام نوروز از ورود خودرو به س��واحل جلوگيري خواهيم كرد 
 و اين مس��اله نيازمند همكاري تمام دس��تگاه هاي ذي ربط 
به ويژه ش��هروندان اس��ت. س��رهنگ علي اصغ��ر خرم روي 
ديروز در نشس��ت خبري افزود: 2500 كيلومتر مرز دريايي 
در هرمزگان وج��ود دارد كه مرزبانان ما ماموريت هاي ذاتي 
خود را انجام مي دهند. او با بيان اينكه ماموريت ويژه مرزباني 
هرم��زگان مبارزه با قاچاق و كنترل تجاوزات مرزي اس��ت، 
تصريح كرد: از ابتداي س��ال تا 18 اس��فند توانسته ايم، بالغ 

بر 3ميليون و 800 هزار ليتر سوخت قاچاق كشف كنيم. 
اعط�اي8033فق�رهگواهينام�همه�ارتبه
مددجويانزندانهايكردستان-س�نندج| مديركل 
زندان هاي كردستان از اعطاي 8033 فقره گواهينامه مهارت 
به مددجويان زندان هاي استان در سال 96 خبر داد. اسحاق 
ابراهيمي نقش اشتغال و حرفه آموزي در بازاجتماعي كردن 
مددجويان را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: از آنجايي كه 
بيكاري و عدم داش��تن مهارت ش��غلي يكي از داليل وقوع 
جرم در جامعه به ش��مار مي آيد، لذا زندان هاي اس��تان نيز 
با درك صحيح از اين موضوع طي چند س��ال گذشته يكي 
از رئ��وس مهم فعاليت هاي اصالحي و تربيتي خود را حول 

برنامه هاي حرفه آموزي و اشتغال زايي قرار داده است. 

ويژه

اخبارشهرستانها

معاونتوسعهروستاييرييسجمهوريخبرداد:

12هزار ميليارد تومان اعتبار اشتغال در روستاها

 S9+ و S9  سامس��ونگ، گلكسي S پرچمداران جديد س��ري 
روز يك ش��نبه 20 اسفند طي مراسم رس��مي در مجتمع تجاري 
چارسو و با حضور مديران اين شركت و اهالي رسانه براي ورود به 

بازار ايران معرفي شدند. 
اين گوش��ي ها هفت��ه اول اس��فند در كنگره جهان��ي موبايل 

)MWC( 2018 رونماي��ي ش��ده بودند. ايران يكي از نخس��تين 
كشورهايي اس��ت كه پرچمداران جديد سامسونگ پا به بازارهاي 

آن مي گذارند. 
گلكس��ي هاي جديد S9 نخستين گوشي  هوشمندي محسوب 
مي ش��وند كه دوربين اصلي آن از ديافراگم دوگانه س��ود مي برد. 

قابليت��ي كه دوربين آن را ش��بيه چش��م انس��ان در برابر ميزان 
ن��ور محيط حس��اس مي كند. عالوه بر اي��ن قابليت هايي همچون 
فيلمبرداري فوق آهسته با 960 فريم در ثانيه، ساخت ايموجي هاي 
شخصي واقعيت افزوده و اسپيكرهاي قدرتمند AKG با فناوري 
Dolby Atmos از گلكس��ي  S9 محصولي كاربردي، نوآورانه و 
هيجان انگيز در دنياي گوشي هاي هوشمند ساخته است. بام سوك 
 S9 هانگ مدير سامسونگ در ايران در مراسم رونمايي از گلكسي
گفت: »جامعه ايران و خانواده دوست داش��تني ما در اينجا بس��يار 

برايمان اهميت دارند و اين مس��اله در تك تك اقدامات ما مشهود 
اس��ت از معرفي پيشرفته ترين محصوالت مان به ايران حتي زودتر 
از بس��ياري بازارهاي بزرگ دنيا گرفته ت��ا انجام انواع فعاليت هاي 
مس��ووليت اجتماع��ي مانن��د كمك ب��ه زلزله زدگان كرمانش��اه، 
كمپين هاي موفق محيط زيس��تي، تاسيس مركز پيشرفته فناوري 
سامس��ونگ-اميركبير يا راه ان��دازي آكادمي مهندس��ي و افتتاح 
كتابخانه هاي صوتي براي نابينايان همگي احترام ويژه ما به جامعه، 

هنر و فرهنگ ايران را نشان مي دهد. «

گروهبنگاها|
يك��ي از وعده هاي اصل��ي رييس جمه��وري در ايام 
انتخاب��ات 92 و 96؛ توس��عه متوازن و پايدار اس��تاني و 
روستايي بود كه بالفاصله بعد از تشكيل كابينه در دستور 
كار ق��رار گرفت. در اين رابطه دولت جداي از بودجه هاي 
س��نواتي تالش كرد تا با اس��تفاده از اعتب��ارات صندوق 
توسعه ملي؛ فرآيند توسعه در روستاها را تسريع بخشد. 
اختصاص 1.5 ميلي��ارد دالر از اعتب��ارات صندوق براي 
تسهيالت ويژه توسعه روستايي در راستاي اين برنامه ها 
تحقق پيدا كرد تا با افزايش دامنه هاي اش��تغال زايي در 
روستاها روند مهاجرت به شهرها معكوس شود و آمراهاي 

آسيب هاي اجتماعي نيز به وضعيت تعادل بازگردد. 
در روزه��اي پاياني س��ال 96و در حالي كه اس��تارت 
برنامه هاي توس��عه در روستاها آغاز ش��ده؛ معاون توسعه 
روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري در تشريح اين 
برنامه ريزي هاي اجرايي گف��ت: 12 هزار ميليارد تومان از 
سوي صندوق توسعه ملي و دولت براي حمايت از توسعه 
اش��تغال پايدار در روس��تاها و مناطق عشايري اختصاص 
يافته است. سيدابوالفضل رضوي در جلسه توسعه و اشتغال 
روستايي استان اصفهان با بيان اينكه براساس قانون برنامه 
شش��م توسعه بايد هر س��ال 384 هزار ش��غل جديد در 
روستاها ايجاد مي شود، افزود: طرح هاي اشتغال زا و درآمدزا 
روس��تايي بايد در اولويت كاري فرمانداران و بخش��داران 
سراس��ر كشور قرار گيرد. وي با اش��اره به اينكه در بخش 
روس��تايي و عشايري اس��تان اصفهان هم بايد حداقل 15 
هزار شغل ايجاد شود، اظهار كرد: متوسط هزينه براي ايجاد 
اشتغال پايدار در روستاها 50 ميليون تومان است كه بر اين 

اساس بايد 18 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري كنيم. 
وي گف��ت: بيكاري و ع��دم حضور اثرگ��ذار مردم در 
اقتصاد كش��ور از مهم ترين مس��ائل امروز كشور و استان 
اصفهان محسوب مي شود و تا موقعي كه مردم در اقتصاد 
كش��ور حضور موثر نداشته باش��ند مشكل همچنان باقي 
خواه��د ماند. معاون توس��عه روس��تايي و مناطق محروم 
رياس��ت جمهوري گفت: برخي تنگ نظري ها موجب عدم 
مشاركت و حضور جدي مردم در اقتصاد كشور شده است. 
وي با بيان اينكه همه بايد در كشور بسيج اقتصادي 
داشته باشيم و زمينه حضور مردم را در اين عرصه فراهم 

كنيم، افزود: ميزان بيكاري در اصفهان جزو اس��تان هاي 
رده باالي كشور قرار دارد و يكي از مهم ترين مشكل هاي 
اين استان محسوب مي ش��ود. رضوي با بيان اينكه بايد 
س��راغ ش��غل هاي همانند گردش��گري، صنايع دستي، 
اس��تارت آپ ها و ش��ركت هاي دانش بنيان برويم، اظهار 
كرد: بين 4 تا 8 ميليون عنوان ش��غلي تا س��ال 2030 
از عرصه مش��اغل دنيا حذف مي شود و 2 ميليون عنوان 

شغلي جديد ايجاد خواهد شد. 

اهميتتوسعهدرروستاها
رضوي با بيان اينكه ش��غل هاي سنتي در آينده حذف 
مي شوند، گفت: كشورهايي در سال هاي آينده با بحران هاي 
شغلي مواجه نمي شوند كه از امروز سراغ شغل هاي جديد و 

دانش بنيان بروند. معاون توسعه روستايي و مناطق محروم 
رياست جمهوري با بيان اينكه استان اصفهان بايد تا 40 ماه 
آينده 400 ميليارد تومان اعتبار براي ايجاد اشتغال پايدار 
در روس��تاها و مناطق عشايري جذب كند گفت: دولت تا 
امروز يك چهارم اين مبلغ را از طرف صندوق توسعه ملي 
ب��ه بانك ها پرداخت كرده اس��ت. وي با بيان اينكه تا قبل 
از عيد نوروز بايد 70درصد اين اعتبار به بانك هاي اس��تان 
اصفهان پرداخت شود، اضافه كرد: پروژه هاي ايجادي بايد 
در روستاها و مناطق عش��ايري انجام شود و در شهرهاي 
زي��ر 10هزار نفر به هيچ عن��وان نمي توانيم پروژه ايجادي 
داش��ته باشيم. معاون توسعه روس��تايي و مناطق محروم 
رياس��ت جمهوري با بيان اينكه وام اش��تغال روستاييان از 
طريق بانك هاي عامل كشاورزي، توسعه تعاون، پست بانك 

پرداخت مي ش��ود اظهار كرد: بانك حداكثر 20 روز بعد از 
تاييد طرح كارآفرين بايد درخواست دريافت وثيقه را ارائه 
كن��د اگر هم طرحي را رد كرد باي��د علت كار خود را نيز 
ارائ��ه دهد. وي با بيان اينكه اين تس��هيالت به طرح هاي 
كه داراي توجيه اقتصادي هستند پرداخت مي شود تصريح 
كرد: اين وام با بازپرداخت 9 ساله تعيين شده كه وام گيرنده 
از سال چهارم مي تواند بازپرداخت را آغاز كند. رضوي ادامه 
داد: تمام اين موارد براي افزايش اشتغال پايدار روستايي و 
عش��ايري و همچنين سرمايه در گردش شهرهاي زير 10 
هزار نفر اختصاص يافته اس��ت. معاون توسعه روستايي و 
مناطق محروم رياست جمهوري افزود: براي اشتغال پايدار 
روستايي و همچنين سرمايه در گردش شهرهاي زير 10 

هزار نفر سود 6 و 10 درصد در نظر گرفته شده است. 

پرداختتسهيالتتاآخرينروزسال
رضوي با بيان اينكه بانك ها تا روز 28 اس��فندماه 
سال جاري موظف به پرداخت تسهيالت به متقاضيان 
هستند و از روز پنجم فروردين سال 97 هم بايد ادامه 
پرداخت تسهيالت را ادامه دهند افزود: حداكثر آورده 
س��رمايه گذار در روس��تاها 20درصد با سه سال دوره 
مش��اركت و تنفس است. وي با بيان اينكه تا سه سال 
اول الزم نيس��ت كه وام گيرنده هيچ پرداختي داشته 
باش��د گفت: بازپرداخت اقس��اط وام از سال چهارم به 
مدت 6 سال آغاز مي ش��ود. رض��وي با بيان اينكه دولت 
تدبير و اميد بهترين توجه را به اقش��ار محروم و روستايي 
داشته است اظهار كرد: برنامه هاي توسعه در روستا بايد به 
برخورداري از خدمات مورد نياز زندگي و توس��عه فناوري 
روستاييان منجر ش��ود. جلسه توسعه و اشتغال روستايي 
اس��تان روز شنبه به رياست اس��تاندار اصفهان و با حضور 
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري، 
فرمانداران، بخشداران شهرس��تان هاي استان اصفهان در 
اس��تانداري اصفهان برگزار ش��د. سهم اس��تان اصفهان از 
محل تس��هيالت اشتغال زايي روس��تايي و عشايري 425 
ميليارد تومان اس��ت. 375 ميليارد تومان اين اعتبار از 
محل صندوق توسعه ملي، 40 ميليارد تومان از بانك 
سينا و 10 ميليارد تومان از محل بانك پارسيان براي 
اين تس��هيالت اختصاص يافته است. براساس نتايج 
سرش��ماري 95، جمعيت اس��تان اصفهان 5 ميليون 
و 120 هزار و 850 نفر اس��ت كه از جمعيت اس��تان 
اصفهان حدود 2 ميليون و 600 هزار مرد )51درصد( 
و 2 ميلي��ون و 520 ه��زار زن )49 درصد( هس��تند. 
همچنين اس��تان اصفهان داراي يك ميليون و 608 
خانوار اس��ت كه از اي��ن تعداد يك ميلي��ون و 412 
هزار خانوار شهري و 196 هزار خانوار روستايي است 
عشاير اين اس��تان نيز در شهرهاي بويين مياندشت، 
فريدن و چادگان درغرب اس��تان با داش��تن 27 هزار 
نفر عشاير ايل بختياري، سميرم، دهاقان و شهرضا در 
شمال اس��تان با 24 هزار نفر عشاير از ايل قشقايي و 
محمدآب��اد و نصرآباد در ش��رق اصفهان با 3 هزار نفر 
عشاير از طايفه عرب جرقويه، جامعه عشايري استان 

اصفهان را تشكيل مي دهند. 

استعفاي رييس و عضو هيات  مديره شركت هاي مترو 
بهره برداري مترو و واگن سازي تهران

درپنجمينهمايشجايزهبهرهوريمعادنوصنايعمعدنيايرانانجامشد

اختصاص جايزه بهره وري معادن و صنايع معدني به فوالد مباركه
جعفر ربيعي از رياست و عضويت در هيات مديره شركت هاي 

مترو، بهره برداري مترو و واگن سازي تهران استعفا داد. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« به نقل از مديري��ت ارتباطات و امور 
بين المل��ل راه آهن ش��هري تهران و حومه، ب��ا انتصاب جعفر 
 ربيعي به مديريت عامل شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس، 

وي از س��مت هاي خ��ود در هيات مدي��ره ش��ركت هاي مترو، 
بهره برداري مترو و واگن سازي تهران استعفا داد. 

در متن نامه استعفاي ربيعي خطاب به پورسيدآقايي، معاون 
شهردار و رييس سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 

آمده است: 
از اينكه در دوره مديريت جديد شهري تهران توفيق داشتم 
به عنوان مش��اور جنابعالي نقش كوچكي در س��اماندهي امور 
حمل و نقل عمومي ش��هر بزرگ تهران داش��ته باشم، خداوند 
متعال را ش��اكرم و از جنابعالي كه اين فرصت را براي اينجانب 
فراهم آورديد، تش��كر ويژه دارم. خوش��بختانه در همين مدت 
كوتاه با مديريت جنابعالي و حمايت هاي شهردار محترم، رييس 
و اعضاي محترم ش��وراي اس��المي ش��هر تهران، حركت هاي 
بنيادين و قابل توجهي در حوزه ترافيك شهر تهران شروع شده 
است كه در صورت تداوم و به بار نشستن آينده خوبي را براي 

حمل و نقل در اين كالن شهر نويد مي دهد. 
اين��ك ك��ه با تصميم وزي��ر نفت و بنا به ض��رورت و نيز با 
كسب اجازه از جنابعالي، شهردار تهران و رييس محترم شوراي 
اسالمي ش��هر تهران مقرر شده است در هلدينگ پتروشيمي 
خلي��ج فارس ايفاي مس��ووليت نمايم ضمن تش��كر مجدد و 
آرزوي توفيق براي آن برادر بزرگوار تقاضا دارم به جهت رعايت 
قوانين و ضوابط با استعفاي اينجانب از عضويت در هيات مديره 

شركت هاي مترو، بهره برداري مترو و واگن سازي تهران موافقت 
فرماييد. اينجانب در هر كجا كه باش��م خود را موظف مي دانم 
از هيچ كمكي به حمل و نقل عمومي تهران دريغ نكنم. براي 
ش��ما و همه خدمتگزاران صادق اين مرز و بوم آرزوي توفيق، 

سربلندي و عاقبت بخيري دارم. 
پورسيدآقايي نيز از كمك هاي ربيعي در اين مدت قدرداني 
كرد و در متن نامه آمده است: حضور و كمك هاي جنابعالي در 
اين مدت بسيار ارزشمند بود و كارهاي زيادي توسط جنابعالي 

ساماندهي گرديد. 
 اكن��ون كه ب��ا اصرار وزي��ر محترم نفت مق��رر گرديد كه 
مسووليت بزرگ ترين شركت كش��ور را عهده دار شويد ضمن 
آرزوي موفقيت براي جنابعالي با استعفاي شما از هيات مديره 

شركت هاي نام برده شده، موافقت مي گردد. 
 توفيق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستارم. 

در پنجمي��ن همايش جايزه به��ره وري معادن و صنايع 
معدن��ي ايران كه با ش��عار »بهره وري بني��ان رقابت پذيري 
در اقتص��اد مقاومتي« در دانش��گاه تربيت م��درس تهران 
برگزار شد، پروژه »بومي س��ازي و جايگزيني 16 عدد پايه 
هيدروژني و اتوماس��يون صنعتي« ناحيه نورد سرد شركت 
ف��والد مباركه به عنوان پروژه برتر در زمينه بهبود بهره وري 
انتخاب شد و رتبه اول و لوح تقدير اين همايش را به خود 

اختصاص داد. 

صنعتفوالددرسال۹۶ركوردخوبيداشتهاست
وتوليد۲۱ميليونتنراثبتميكند

به گ��زارش »تعادل« به نقل از خبرن��گار فوالد در اين 
هماي��ش مهدي كرباس��يان رييس هيات عام��ل ايميدرو، 
علي اكب��ر اوليا رييس س��ازمان به��ره وري اي��ران و ديگر 
فع��االن و مدي��ران حوزه مع��دن و صناي��ع معدني حضور 
داش��تند، رييس هيات عامل ايميدرو پ��س از اهداي لوح 
برتر اي��ن همايش به نماينده فوالد مبارك��ه با بيان اينكه 
جاي��زه بهره وري جاي��گاه خود را پيدا كرده اس��ت، اظهار 
كرد: بهره وري امر بس��يار حساسي اس��ت، اما كشور ما در 
اين ش��اخص ضعيف اس��ت؛ زيرا به اين ح��وزه كم توجهي 
شده است. البته نه تنها در معدن، بلكه در همه حوزه هاي 
صنعت چنين اس��ت. اين موضوع دالي��ل متفاوتي دارد و 
يكي از داليلش آن است كه اقتصاد كشور وابستگي جدي 
به درآمدهاي نفتي داش��ته اس��ت. وي ادام��ه داد: بخش 
معدن و صنايع معدن��ي در توليد ناخالص ملي، نقش 5 تا 
6درصدي دارد؛ اما همين بخش در صادرات غيرنفتي سهم 

23درصدي دارد؛ درنتيجه آينده خوبي براي بخش معدن 
و صنايع معدني قابل تصور اس��ت. وي با اش��اره به موضوع 
وضع تعرفه 25درصدي امريكا براي واردات فوالد افزود: با 

اين كار چين و اروپا دچار تالطم مي شوند. 
كرباس��يان اظهار كرد: در برنامه شش��م توسعه، ميزان 
رشد صنعت 9.3درصد و بخش معدن 8.8درصد پيش بيني 
ش��ده است. اميدواريم يك سوم اين رقم براي بخش معدن 

از بهره وري ايجاد شود. 
وي در ادامه با اش��اره به اهمي��ت آموزش تصريح كرد: 
بايد پذيرفت علم ما نسبت به دنيا كم است و فاصله زيادي 
با ديگ��ران در زمينه فناوري داري��م؛ درنتيجه بايد تعامل 
خود را با جهان بيشتر كنيم؛ اما با اين منابع نمي توان رشد 
8.8درصدي را محقق كرد؛ بناب��راين جذب منابع خارجي 
در چارچوب برنامه ششم توسعه يك ضرورت جدي است. 

بوشهر|
سرپرس��ت س��تاد نظارت گمركات 
اس��تان بوش��هر گف��ت: ط��ي 11ماهه 
سال جاري با احتس��اب ميعانات گازي 
اي��ن اس��تان با ص��ادرات بي��ش از 34 
ميلي��ون و 125هزار ت��ن كاال به ارزش 
بالغ بر 13ميلي��ارد و 388ميليون دالر 
بيشترين حجم صادرات كشور را به خود 
اختصاص داد. به گزارش ايرنا، بهروز قره بيگي ديروز در هش��تمين 
نشست ش��وراي هماهنگي مديران اس��تان و وزارت امور اقتصاد و 
دارايي در بوش��هر افزود: صادرات اين استان بدون احتساب ميعانات 
گازي در مدت ياد ش��ده حدود 18ميلي��ون و 230هزار تن كاال به 
ارزش بالغ بر 7 ميليارد و 19 ميليون دالر گزارش ش��ده اس��ت. او 
اضافه كرد: عمده كاالهاي صادراتي از گمركات استان بوشهر شامل 
ميعانات گازي، محصوالت پتروش��يمي، كودهاي معدني، سيمان و 
كلينكر، انواع ماهي و ميگوي پرورش��ي، گوگرد، س��نگ گچ و گچ 
بنايي، گوجه فرنگي، يونجه، جكت و متعلقات آن بوده است. قره بيگي 
ادامه داد: بيش��ترين حجم صادرات به كش��ورهاي چين، جمهوري 
كره جنوبي، امارات متحده عربي، هند، ژاپن، اندونزي، تركيه، تايوان، 
كنيا و قطر انجام شده است. سرپرست ستاد نظارت گمركات استان 
بوش��هر يادآور ش��د: همچنين طي مدت ياد شده يك ميليون و 60 
هزار و 287 تن كاال از گمركات استان بوشهر وارد كشور شده است. 

گمركبوشهررتبهنخستصادرات
راكسبكرد

قم|
استاندار قم با اشاره به رشد فزاينده و 
توسعه فناوري در استان گفت: متاسفانه 
زيرس��اخت هاي موجود پارك با نيازهاي 

فناوران استان سازگاري ندارد. 
به گ��زارش روابط عمومي پارك علم و 
فناوري استان قم، سيد مهدي صادقي در 
نشس��ت صميمي با فناوران پارك علم و 
فناوري اس��تان قم با ابراز رضايت از توس��عه فناوري و رشد چشمگير 
فناوران استان عنوان كرد: مكان كنوني پارك در شأن كساني نيست كه 
در خدمت اقتصاد دانش بنيان و پيشرو اقتصاد مقاومتي هستند. صادقي 
بر حمايت از پارك علم و فناوري اس��تان ق��م تاكيد كرد و افزود: الزم 
است به دستاوردها و نيازهاي پارك نگاه كالن و مهم داشته باشيم. او با 
بيان اينكه براي رفع مشكالت زيرساختي و توسعه فضاي پارك از تمام 
ظرفيت ها و اختيارات قانوني خود استفاده خواهد كرد، گفت: متاسفانه 
برخي قوانين و مقررات كش��ور مخالف توسعه و پيشرفت كشور است؛ 
افزايش اختيارات استانداران كشور سبب توسعه و رونق استان ها خواهد 
بود؛ پارك علم و فناوري استان قم يك محيط كامال بهره ورانه و مطابق 
با اهداف اقتصاد مقاومتي است. در ادامه اين نشست رييس پارك علم و 
فناوري استان قم پارك را خزانه بزرگ فناوري استان تلقي كرد و گفت: 
اين پارك با پش��توانه علمي نخبگان و فناوران مراكز بزرگ آموزشي و 

دانشگاهي و حوزوي كشور راه اندازي شده و فعاليت مي كند. 

زيرساختهايپاركعلموفناوري
متناسبباشأنقمنيست

اردبيل|
با توجه به اهميت توس��عه كس��ب و 
كار خانگي و ض��رورت حمايت دولت از 
اين نوع كس��ب و كار مدي��ركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل گفت: 
امس��ال حدود 50ميلي��ارد ريال به 554 
طرح مش��اغل خانگي در استان اردبيل 

تسهيالت پرداخت شده است. 
به گزارش تس��نيم، قاس��م رحيمي ديروز در جلسه كارگروه 
تخصصي اشتغال استان اردبيل اظهار داشت: در سال 96 جمعا 
1361 طرح مشاغل خانگي به مبلغ بيش از 10ميليارد تومان به 
بانك هاي عامل ملي و صادرات معرفي كرديم. او گفت: براي 554 
نفر تسهيالت پرداخت شد كه از 5 الي 10ميليون تومان فردي و 
براي كارآفريني حدود 75ميليارد تومان بود كه امسال حدود 5 
ميليارد تومان پرداخت شده است. مديركل تعاون استان اردبيل 
افرود: پرداخت اين اعتبارات از ش��هريورماه امس��ال شروع شد و 
4 دس��تگاه اجرايي بيش��ترين معرفي را براي معرفي متقاضيان 
داشتند كه از آن جمله مي توان به ميراث فرهنگي استان، بنياد 
ش��هيد و جهاد كشاورزي اش��اره كرد. رحيمي تصريح كرد: اين 
معرفي ها به بانك هاي عامل براي پرداخت تس��هيالت مش��اغل 
خانگي در تمام شهرس��تان هاي استان اردبيل بوده است كه در 

مجموع حدود 10 ميليارد تومان طرح به بانك ها معرفي شد. 

50ميلياردريالتسهيالتمشاغلخانگيدر
اردبيلپرداختشد

يزد|
مديرعام��ل ش��ركت آب و فاضالب 
روس��تايي اس��تان يزد اظهار ك��رد: با 
در  آبرس��اني  مجتمع ه��اي  تكمي��ل 
ب��ا  اس��تان، 388روس��تا  روس��تاهاي 
جمعيت��ي بالغ بر 141 ه��زار نفر تحت 
پوشش آب شرب و بهداشتي پايدار قرار 

مي گيرند. 
محمد فاتحي ميبدي در گفت وگو با ايس��نا با اشاره به وجود 
1200روس��تا در اين استان اظهار كرد: در حال حاضر 244هزار 
و 971 نفر در 578 روس��تاي اس��تان از طري��ق 404منبع آبي 
خدمات آبرساني دريافت مي كنند. او منابع تامين آب روستاهاي 
اس��تان در حال حاضر را ش��امل 31حلقه چاه، 47رشته قنات، 
15دهنه چشمه و 11 مورد تاسيسات همجوار ذكر كرد. فاتحي 
در ادامه خاطرنشان كرد: متاسفانه به دليل خشكسالي هاي اخير 
هم اكنون 330روس��تاي استان به طور س��يار آبرساني مي شوند 
ك��ه از اين تعداد 218 روس��تا تحت پوش��ش آبفار هس��تند و 
112روستاي ديگر نيز با جمعيت 81هزار و 683 نفر فاقد شبكه 
آبرساني هستند. مديرعامل آب و فاضالب روستايي استان افزود: 
اين روستاها در سال جاري از طريق 16تانكر و 525 تانكر ثابت 
مستقر در اين روستا با اعتباري بالغ بر 30 ميليارد ريال به ميزان 

250هزار مترمكعب آبرساني شده اند.

۱4۱هزارروستايييزد
درانتظارآبشربپايدار

گلكسيهايS9و+S9واردايرانشدند



 Mon. March  12. 2018  1062   دو شنبه 21 اسفند 1396     23جمادي الثاني 1439  شماره  
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
ديه ۲۳۱ ميليون توماني 
زندانيان را زياد مي كند 

عضو هيات رييسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
گفت: ميزان ۲۳۱ ميليون توماني ديه به افزايش زندانيان 
غيرعمد منجر مي شود. يحيي كمالي پور در مورد اعالم 
ديه در س��ال 97 به ميزان ۲۳۱ ميليون تومان گفت: در 
قانون مجازات اسالمي براي ديه ميزان ريالي تعيين نشده 
است، بلكه براساس قيمت ش��تر، گاو و گوسفند ميزان 
ديه تعيين مي شود؛ اما بايد توجه كرد كه ميزان ديه بايد 
براساس ميزان تورم در كشور افزايش پيدا كند. نماينده 
مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس ش��وراي اسالمي، با 
اش��اره به اينكه ديه ۲۳۱ ميليون توماني به طور حتم به 
حجم زندانيان غيرعمد در كش��ور اضافه مي كند، افزود: 
افرادي كه بنا به هردليلي به پرداخت ديه محكوم شوند، 
با توجه به شرايط فعلي جامعه توان پرداخت چنين پولي 
را نخواهند داش��ت؛ ضمن اينكه شرايط اقتصادي حاكم 
برجامعه به نحوي اس��ت كه مردم با مشكالت عديده يي 
روبه رو هس��تند. او با بيان اينكه ديه ۲۳۱ ميليون تومان 
رقم بسيار سرس��ام آوري است، به خانه ملت گفت: رقم 
ديه بس��يار باال است، به طور حتم پرداخت چنين رقمي 
از سوي افراد امكان پذير نيست؛ اين ميزان ديه با شرايط 
اقتص��ادي جامعه همخواني ن��دارد، البته قتل عمد ديه 
نداشته و فردمجرم قصاص ش��ده و براي جرايم عمدي 
هم فرد قصاص مي شود، تنها براي جرايم شبه عمدي و 
خطاي محض فرد بايد ديه پرداخت شود؛ زيرا افراد سوء 

نيت مجرمانه ندارند. 

اعتبارات فعلي پاسخگوي 
اجراي پزشك خانواده نيست

عضو كميسيون بهداش��ت و درمان مجلس معتقد 
است اجراي پزشك خانواده در روستاها شرايط بهتري 
دارد اما درشهرها به خوبي تعريف نشده است. منوچهر 
جمالي سوس��في درگفت وگو با خانه ملت، در خصوص 
اجراي پزش��ك خانواده تا س��ال ۱40۲، گفت: پزشك 
خانواده در طرح تحول نظام س��المت ديده ش��ده و در 
قوانين برنامه پنجم و شش��م توس��عه نيز به آن تاكيد 
شده است؛ طرح پزشك خانواده مفيد و مناسب بوده و 
امكان دسترسي به پزشك و مسير درماني را براي بيمار 
فراهم مي كند. نماينده مردم رودبار در مجلس شوراي 
اسالمي افزود: برنامه هاي پيش بيني شده درطرح تحول 
نظام سالمت از جمله پزشك خانواده، سيستم ارجاع و 
راهنماهاي باليني به طور كامل اجرايي نش��ده و الزمه 
اج��راي آن تامي��ن اعتبارات كامل اس��ت؛ اينكه گفته 
مي شود براي حوزه سالمت هزينه هاي بسياري مي شود، 
اين درحالي اس��ت كه چنين نبوده و براي اين بخش با 
وجود جمعيت بسيار و مراجعه آنها به بخش هاي دولتي 
و خصوصي درماني منابع مناسبي بايد تصويب كرد. او با 
بيان اينكه طرح تحول و اجزاي آن مانند پزشك خانواده 
به نفع جامعه و آحاد مردم اس��ت، به خانه ملت گفت: 
نمي توان با بيان ايرادات غيرمنطقي، طرح مهمي چون 
طرح تحول را مورد آسيب قرار داد، به طورحتم اعتبارات 
فعلي حوزه بهداش��ت و درم��ان كفايت انجام وظايف و 
كارها را نمي كند؛ بنابراين مس��ووالن وزارت بهداش��ت 
به ناچار طب��ق منابع در اختيار باي��د خدمات درماني 
و بهداش��تي را ارائه دهند، لذا ممكن اس��ت بسته هاي 

خدماتي درچنين شرايطي تغييركند. 

تعطيلي ۳40 مركز غيرمجاز 
نگهداري و آموزش كودكان

مدي��ركل امور كودكان و ش��به خانواده س��ازمان 
بهزيستي كشور از تعطيلي ۳40 مركز آموزش كودكان 
ك��ه با سوء اس��تفاده از مجوز خود اق��دام به نگهداري 
كودكان به شكل طوالني مدت در طول روز مي كردند، 
خبر داد. محمد نفريه با بيان اينكه مدتي است، بعضي 
س��ازمان ها مجوزهايي ص��ادر مي كنند ك��ه منجر به 
تاس��يس مراكزي با كاركرد مهدكودك ها مي ش��ود به 
ايسنا گفت: سازمان بهزيستي تنها مرجع صادر كننده 
مجوز براي مهدهاي كودك است اما دستگاه هاي ديگر 
ب��ا عناويني با عن��وان آموزش قرآن ، صنايع دس��تي، 
خالقيت و... مجوزهايي را صادر مي كنند؛ اين مراكز در 
عمل كار مهدكودك ها را بدون رعايت هيچ استانداردي 
انج��ام مي دهند. او با انتقاد از اينكه اين مراكز كودكان 
را براي مدت طوالني براي مثال از صبح تا عصر تحت 
عن��وان زبان آموزي، نقاش��ي،  س��فالگري، خانه بازي، 
خالقيت و... نگه��داري مي كنند اظهار كرد: خانواده ها 
بايد بدانند كه تنها مراكز نگهداري از كودكان، مهدهاي 
كودك هس��تند كه آرم سازمان بهزيستي روي تابلوي 
آنها وجود دارد؛ همچنين اين مراكز داراي كد شناسه 
هستند و شماره شكايت از اين مراكز ۳0000۱۲۳۳۳ 
سامانه يي است كه آنها مي توانند در صورت بروز تخلف 

مهدكودك خاطي را به آن معرفي كنند. 

اخبار

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خبر داد

هزينهسفرتاپاياننوروزگراننميشود
ريحانه جاويدي  

اگرچه گردش��گري در تمام دنيا به عنوان صنعتي 
درآمدزا و پيش��رو در امر اشتغال شناخته مي شود اما 
در ايران اين صنعت با كمبود بودجه و اعتبار دس��ت 
ب��ه گريبان اس��ت. عواقب به موقع تخصيص نش��دن 
اعتبارات اس��تاني در بخش گردشگري، در تعطيالت 
نوروز كه حجم س��فرها بيش��تر از ساير روزهاي سال 
است، خودش را نشان مي دهد، كمبود زيرساخت هاي 
گردشگري در اين تعطيالت دو هفته يي بيشتر از هر 
وقت ديگري رخ نمايي مي كند و در بيشتر موارد فشار 
كمبود اعتبار بر مردمي وارد مي شود كه بايد براي چند 
روز س��فر نوروزي، هزينه چن��د برابري براي خدمات 
پرداخت كنند. با اين حال علي اصغر مونس��ان، معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي،  صنايع 
دس��تي و گردش��گري، روز گذش��ته در سي و يكمين 
نشست اعضاي اصلي ستاد مركزي هماهنگي خدمات 
س��فر، براي چندمين بار قول داد قيمت خدمات سفر 
در ن��وروز افزايش پيدا نكند. از طرف ديگر آن طور كه 
مونسان مي گويد در راس��تاي ايجاد ۱70 هزار شغل 
مرتبط با حوزه گردش��گري در س��ال آينده، تاكنون 
جلسات متعددي با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده 
كه در نتيجه آن قرار است، در بخش اشتغال روستايي 
۲0درص��د از ۱۲هزارميليارد توم��ان اعتباري كه اين 
س��ازمان در نظر گرفته اس��ت به حوزه صنايع دستي 
و گردش��گري اختصاص پيدا كند. مونسان در سي و 
يكمين نشست اعضاي اصلي ستاد مركزي هماهنگي 
خدمات س��فر كه با حض��ور اس��تانداران و جمعي از 
مسووالن كشور برگزار شد، گفت: »سرعت ايجاد شغل 
در صنعت گردش��گري ۲.5برابر س��اير بخش هاست. 
صنعت گردشگري عالوه بر موضوعات اقتصادي، ابعاد 
اجتماع��ي نيز دارد، بحث اش��تغال يكي از مهم ترين 
موضوعات بودجه يي سال آينده دولت است و در اين 
حوزه به دو بخش اهميت و توجه بيشتري شده است، 
نخست بخش مسكن و پس از آن بخش گردشگري، 
ما بايد سال آينده در بخش گردشگري ۱70هزار شغل 
ايج��اد كنيم كه همين موضوع اهميت اين صنعت را 

نشان مي دهد.«
او با اشاره به اينكه فعاليت ستاد هماهنگي خدمات 
سفر براس��اس مصوبه قانوني بايد دايمي باشد، گفت: 
پيگيري تعطيالت زمستاني براي بهره مندي از ظرفيت 
گردش��گري تمام استان ها در دس��تور كار قرار دارد، 
همچنين با توافق صورت گرفته با صندوق توسعه ملي 
هزارميليارد تومان تس��هيالت با نرخ سود 4درصد به 

حوزه گردشگري اختصاص خواهد يافت. 
معاون رييس جمهوري ادامه داد: امس��ال با وجود 
كمبود اعتبارات براي نخس��تين بار بدهي سازمان در 
بخش يارانه تس��هيالت پرداخت مي شود و اين بدهي 
صفر مي شود، اين موضوع كمك مي كند تا زمينه الزم 
براي سرمايه گذاري در حوزه گردشگري بيش از پيش 

فراهم شود. 
رييس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردش��گري با اعالم اين خبر كه توزيع عادالنه س��فر 
در دس��تور كار س��ازمان ميراث فرهنگي است، يادآور 
شد: تمام نقاط كش��ور ما داراي جاذبه هاي فرهنگي، 
تاريخي، طبيعي، گردش��گري و مذهبي است و بايد 

با معرفي اين داش��ته ها، گردشگري را در همه كشور 
رونق بخشيد. مونس��ان اضافه كرد: راه اندازي پورتال 
جامع گردش��گري كش��ور براي معرفي داش��ته ها و 
ظرفيت هاي گردش��گري كشور خوشبختانه به انجام 
رس��يده اس��ت، چراكه عدم معرفي اي��ن ظرفيت ها 
ب��ه گردش��گران داخلي و خارجي يك��ي از مهم ترين 

معضالت گردشگري كشور بود. 
وي اف��زود: س��امانه 096۲9 كه تا پي��ش از اين 
فقط به صورت يك س��ويه اقداماتي را انجام مي داد به 
اپليكيشني تبديل شده است تا گردشگران و هموطنان 
امكان پيگيري پيشنهادها، انتقادات و شكايات خود را 

داشته باشند. 

 تاكيد بر سفرهاي مفرح، شاد و ايمن
اگرچه اس��تان هاي مختلف كش��ور،  با مش��كالت 
اساسي در زيرساخت هاي گردشگري مواجه هستند، 
معاون گردش��گري س��ازمان ميراث فرهنگي،  صنايع 
دستي و گردش��گري بر ايجاد سفرهايي مفرح و شاد 
در تعطيالت ن��وروز تاكيد دارد و س��فرهاي نوروز را 
تمريني براي گردش��گري كل س��ال مي داند. محمد 
محب خداي��ي، در بخش ديگري از اين نشس��ت، به 
ارائ��ه توضيحاتي درباره برنامه هاي نوروزي پرداخت و 
گفت: »هدف ما اين است كه امسال تعطيالت مفرح و 
شاد باشد و با تاكيد بر سفرهاي ايمن، معرفي مناطق 
كمتر شناخته ش��ده و س��وغات ش��هرها انجام شود. 
همچنين مناطق گردشگري ثبت نشده يا غيرمعروف 
با برگزاري مسابقه عكس كشف شود. مراكز اقامتي و 
پذيرايي نيز در قالب جش��نواره »عيدانه گردشگري« 
تخفيف ويژه خواهند داد. در نوروزگاه ها نيز برنامه هاي 
فرهنگي، هنري و س��نتي اجرا مي ش��ود. م��ا برنامه 
مسابقه »استيكرها« را نيز داريم كه روي خودروهايي 

كه در جشنواره »رالي تور نوروز 97« برگزار مي شود، 
پيام هايي اخالقي نصب خواهد شد. 

مع��اون گردش��گري كش��ور اف��زود: در مس��ابقه 
»هفت س��ين س��كه هاي نوروزي« يك جايزه بزرگ 
۱00ميليون توماني ب��راي يك نفر در نظر گرفته ايم. 
همچنين براي سه نفر 50ميليون تومان، براي دو نفر 
۲0ميليون تومان و براي ي��ك نفر جايزه ۱0ميليون 

توماني در نظر گرفته شده است. 
از ديگ��ر برنامه هاي ن��وروزي كه مح��ب خدايي 
اعالم كرد مي توان به جش��نواره خريد، كودك، تقدير 
به امضاي مردم، مس��ابقه بهترين س��فره هفت سين، 
جش��نواره غذا، مسابقه عكس نقاط ناشناخته، اجراي 
موس��يقي هاي محلي، ورزش هاي باس��تاني و بومي، 
برپايي چادرهاي عشايري، جشنواره پوشاك سنتي و 

اقوام و نوروزخواني اشاره كرد.

 تردد قطار نخجوان-مشهد در نوروز 
در بخ��ش ديگري از اين نشس��ت خبري، معاون 
مسافري ش��ركت راه آهن از راه اندازي قطار مسافري 
نخجوان _  مش��هد در نوروز 97 خبر داد و درباره اين 
خبر گفت: برنامه سير اين قطار امسال آغاز مي شود و 
در نوروز هفته يي دور روز حركت خواهد داشت. حسن 
موسوي افزود: »پيش فروش بليت قطارهاي نوروزي از 
بهمن ماه همزمان به ص��ورت اينترنتي و در آژانس ها 
انجام ش��د كه براي نوروز 4۸40 قطار مس��افري در 
مسيرهاي ريلي قرار داده شده كه نسبت به ايام عادي 
سال و نوروز گذش��ته، ۱5.7درصد رشد داشته است. 
همچنين يك ميلي��ون و ۸7۳هزار نفرصندلي ايجاد 
ش��ده كه رشد آن نسبت به سال گذشته ۱۸.۳درصد 

بوده است.«
وي اضاف��ه كرد: براي بهبود كيفيت خدمات ريلي 

قبال ۳50 واگن باالي 40س��ال از رده خارج شده بود 
كه امس��ال نيز ۲00 واگن باالي ۳0سال از رده خارج 
شد. همچنين براي راه اندازي قطارهاي پنج ستاره در 

مسير زنجان، قزوين و اهواز اقدام شده است. 
موسوي با اشاره به دستوراتي كه به ناوگان حمل و 
نقل ريلي براي به روزرساني و تجهيز خدمات مسافري 
داخل واگن ها در نوروز داده ش��ده اس��ت، اظهار كرد: 
براي رسيدن به موقع قطارها در سال 96 تدابيري در 
نظر گرفته شد كه اين روش براي بهبود بيشتر شرايط 
ادامه داده مي ش��ود. متوسط تاخير در مبدأ و مقصد 
قط��ار به زير ۲0 دقيقه و حرك��ت از مبدأ به زير ۲0 

ثانيه رسيده است. 

 راهيان نور با اتوبوس هاي زير 5 سال سفر كنند
داري��وش اماني، مع��اون حمل و نق��ل و نماينده 
سازمان راهداري، هم از آماده سازي 657 راهدارخانه و 
۲۱00 اكيپ در جاده هاي كشور خبر داد. او همچنين 
اعالم كرد طبق هماهنگي هاي انجام شده، قرار است 
دس��ت كم در كاروان هاي راهي��ان نور از اتوبوس هاي 
زير پنج سال استفاده شود تا نوروز كم حادثه تر برگزار 
شود. او از استانداران درخواست كرد؛ به مجتمع هاي 
بين راهي توجه و كمك ويژه داش��ته باش��ند چرا كه 
اين س��ازمان تا مرحله تاسيس مجتمع ها را پيگيري 
مي كند، ام��ا بعد از آن با خأل قانوني مواجه اس��ت و 
اب��زاري براي نظ��ارت و پيگيري ن��دارد. براي همين 
الزم است كميته يي ويژه متشكل از اعضاي درگير با 
مجتمع هاي بين راهي تشكيل شود تا مشكالت آنها را 

رسيدگي و حل كنند. 

 نوروز 97 كم بارش است
احمد وظيفه، مدير پيش بيني و هش��دار سازمان 

هواشناسي، نيز ضمن ارائه نحوه فعاليت اين سازمان با 
فرودگاه ها، جاده ها و درياباني گفت: وضعيت پيش بيني 
هوا دست كم تا 7۲ ساعت بعد، در اختيار تمام مراكز 
قرار مي گيرد. همچنين س��عي مي شود حداقل تا ۲4 

يا 4۸ ساعت قبل هشدارهاي هواشناسي داده شود. 
او همچنين به ارائه گزارش��ي از وضعيت آب و هوا 
در تعطيالت ن��وروزي، پرداخت و گفت: ش��اخص ها 
نشان مي دهد وضعيت بارش ها امسال و در سال پيش 
رو چندان مطلوب نبوده اس��ت به ويژه در استان هاي 
جنوب��ي مثل فارس، اصفه��ان، چهارمحال و بختياري 
و سيس��تان و بلوچستان كه امس��ال با كمبود شديد 

بارش ها با خشكسالي روبه رو هستند. 
وظيف��ه افزود: »ش��اخص هاي هواشناس��ي براي 
۱0 روز آينده بارش ش��ديدي را پيش بيني نمي كند، 
ولي با اطمينان نمي توان در اين باره سخن گفت، هر 
چند كه براي تعطيالت نوروزي جز نوار شمالي كشور 

باقي استان ها فعال آسماني صاف و آفتابي دارند.«

 اسكان در مدارس؛ آري يا خير؟
يكي از مواردي كه در هفته هاي گذشته مورد بحث 
و اختالف نظر بود، اسكان نوروزي در مدارس بود. در 
حالي كه معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، 
اع��الم كرده بود مدارس از چرخه اس��كان نوروز براي 
غيرفرهنگيان خارج شد اما آموزش و پرورش از تجهيز 
اي��ن اقامتگاه ه��ا خبر داد كه روز گذش��ته در جريان 
س��ي و يكمين نشست اعصاي اصلي ستاد هماهنگي 
خدمات س��فر، معاون وزارت آموزش و پرورش درباره 
آن توضيحاتي ارائه كرد. كريمي فر با ارائه گزارش��ي 
از وضعي��ت ۱۲ه��زار مدرس��ه يي كه براي اس��كان 
نوروزي آماده شده تاكيد كرد اين امكانات صرفا براي 
فرهنگي هاست اما اين اظهارنظر مخالفت هايي هم در 
پي داشت. زند وكيلي، معاون عمراني استاندار مركزي 
درخواست كرد با توجه به محدوديت امكانات اقامتي 
در اس��تان ها ستاد هماهنگي خدمات سفر از تصميم 
خ��ود براي انحصاري كردن اقام��ت در مدارس كوتاه 
بيايد و اين اختيار را به استان ها تفويض كند. چرا كه با 
وجود تخفيف ۳5 درصدي هتل ها در استان مركزي، 
اما بررس��ي شده تمام خانواده ها توان پرداخت همين 
هزينه را هم نداش��ته باش��ند. ضمن آنكه گزارش ها 
نش��ان مي دهد بيش��تر اقامت ها در مدارس مختص 

خانواده هاي غيرفرهنگي است. 
او همچنين درخواس��ت كرد نقدينگي ويژه يي را 
به استان ها تخصيص دهند تا صرف اقدامات نوروزي 

كنند. 

 طرح گردشگري چهارمحال و بختياري درانتظار
اقبال عباس��ي، اس��تاندار چهارمحال و بختياري، 
از اس��تانداراني ب��ود ك��ه فرصت را مغتنم داش��ت 
و ب��ه ش��كايت از وضعيت گردش��گري اين اس��تان 
پرداخت. او گفت: »رييس جمهور تاكيد داش��ت كه 
چهارمحال و بختياري به بام ايران تبديل مي شود اما 
نه تنها اين اتفاق نيفتاده است، بلكه طرح گردشگري 
آن يك سال اس��ت در هيات دولت معطل مانده در 
حالي كه اين استان يكي از بيكارترين استان ها بوده 

وآمار بيكاري باالست.«

معاون زنان و خانواده رييس جمهور گفت: اليحه 
تامي��ن امني��ت اجتماعي زنان در مقابل خش��ونت 
ازس��وي دولت نهايي ش��ده و بايد به سرعت پس از 
بررسي توس��ط قوه  قضاييه به دولت و مجلس ابالغ 
شود. معصومه ابتكار با اشاره به اينكه تحقق عدالت 
به معناي واقعي و عدالت جنس��يتي يكي از اهداف 
مهم دكتر روحاني اس��ت، عنوان كرد: در اين راستا 
سياست هاي ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري 
به عنوان اس��ناد باالدستي و همچنين برنامه ششم 
توس��عه كش��ور و م��واد ۱0۱، ۱0۲ و ۸ اين قانون 
پيش رو اس��ت و حتي نگاه به مساله زنان و خانواده 
فراقوه يي و فرابخش��ي اس��ت. او با تاكي��د بر اينكه 
ماده ۱0۱ برنامه ششم توسعه كشور رعايت عدالت 
جنسيتي را براي تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور 
تكليف كرده اس��ت، گفت: با وجود خدمات رساني ها 
همچن��ان در برخي نقاط همچ��ون مناطق مرزي و 
روس��تايي كمبودهايي وج��ود دارد، به عنوان مثال 

در بحث آموزش و پرورش در برخي روستاها امكان 
تحصي��ل تا مقطع ابتداي��ي وج��ود دارد و با وجود 
پيشرفت هاي علمي و آموزشي چشمگير كشور هنوز 
مشكالت و كاس��تي هاي امكاناتي در برخي مناطق 
وجود دارد و اين كمبودها تحقق شاخص هاي عدالت 

و آرمان هاي انقالب را با مشكل مواجه كرده است. 
ابتكار اظهار كرد: اس��تان مركزي با وجود اينكه 
وضعي��ت بيكاري خ��ود را رو به بهبود س��وق داده 
اس��ت اما هنوز بخش اعظم��ي از زنان تحصيلكرده 
آن فاقد ش��غل هس��تند و دولت براساس ماده ۱0۱ 
و سياس��ت هاي ابالغي براي جبران عقب افتادگي ها 
در اين بخش در تالش اس��ت. او با اش��اره به بحث 
نش��اط به عنوان يكي ديگر از ش��اخص هاي تحقق 
عدالت ك��ه دكتر روحاني به دلي��ل برخي آمارهاي 
ش��يوع افسردگي تاكيد بس��ياري بر آن دارد، گفت: 
براساس گزارش��ات ارائه شده استان مركزي در اين 

راستا اقدامات مناسبي را به انجام رسانده است.

اليحه»تامينامنيتزنان«نهاييشد
ن��وروز 96، ن��وروز دردناك��ي ب��راي برخ��ي 
خانواده ها ب��ود؛ خانواده هايي كه تصادف، هم عيد 
و هم زندگيش��ان را زير و رو كرد. از ۲7 اس��فند 
95 ك��ه طرح نوروزي آغاز ش��د ت��ا ۱4 فروردين 
96، ۱45نفر در تصادفات رانندگي كش��ته شدند 

و ۲هزار و 950 نفر نيز مجروح شدند. 
خ��ودرو، جاده و انس��ان، س��ه عامل س��وانح 
رانندگ��ي هس��تند كه روي هم تاثي��ر دارند و هر 
كدام با توجه به نوع تصادف، به ميزاني در سانحه 
و ميزان تلفات و خس��ارتش مقصرند. گرچه عامل 
انس��اني و احتياط در رانندگي، مي تواند دو عامل 
ديگر را كنت��رل كند، اما ايمن نب��ودن جاده ها و 
خودروها، عواملي نيس��تند كه بشود از آنها چشم 
پوش��يد. حاال با نزديكي به تعطي��الت نوروز، بايد 
در آرزوي ن��وروزي كم حادثه بود كه گويا با توجه 
به وضعيت جاده ها و خودروها، تنها عامل انس��اني 

است كه مي تواند اين آرزو را برآورده كند. 
ديروز، س��يزدهمين همايش روس��ا و مديران 
پلي��س راهور ناج��ا نيز براي آمادگ��ي براي نوروز 
97 برگ��زار ش��د. در اين همايش وزير بهداش��ت 
از مس��ووالن صنعت كش��ور خواس��ت كه با كنار 
گذاش��تن تعارف، فكري به ح��ال ايمني خودروها 

كرده و خودرويي با ايمني بيشتر بسازند. 
حسن هاشمي گفت: طبق پيش بيني ها و نتايج 
پژوهش هاي انجام ش��ده تا سال ۲0۲0 تصادفات 
س��ومين عامل م��رگ و مير در دني��ا خواهند بود 
و البت��ه طبق برآوردهاي انجام ش��ده آمار تلفات 
رانندگي در كش��ور ما به نس��بت تعداد خودرو و 
تعداد جان باخته حدود 40 درصد كاهش داش��ته 
است. هاشمي به كيفيت خودروهاي داخلي اشاره 
كرد و گفت: بيش از ۳0 س��ال است كه چشم به 
راه خودرو استاندارد هستيم، اما كيفيت خودروها 
بهتر كه نش��ده بدون تع��ارف در مواقعي بدتر هم 
شده اس��ت. جاده هايمان نيز بهتر ش��ده اند اما با 

استانداردها همچنان فاصله دارد.
او ادام��ه داد: حض��ور پليس نيز خوب اس��ت، 
اما اگر حمايت ش��ود حضورش بهتر خواهد ش��د. 
س��ازمان هاي اورژانس، آتش نش��اني، هالل احمر 
و... ني��ز نس��بت به س��ال هاي قبل بهتر ش��ده اند 
ام��ا همچن��ان تا رس��يدن ب��ه اس��تاندارد فاصله 
دارند. هاش��مي با بيان اينكه امي��دوارم در حوزه 
فرهنگ سازي ترافيكي بيش��تر از آنچه تا به حال 
با پليس همراهي ش��ده، همراه��ي صورت گيرد، 
گفت: من نمي دان��م چرا ديگر انيميش��ني مانند 
»س��يا ساكتي« س��اخته نمي ش��ود. آيا اعتبارش 
تامين نشده يا ديگر دل و دماغش نيست. اما اين 
انيميشن ها تاثير زيادي داشت و بين مردم اثرگذار 

بود. او با بيان اينكه آموزش با تكرار ميسر مي شود، 
گفت: من اميدوارم كه همكاري ميان پليس راهور 
و وزارت بهداشت مستدام باشد و ما بتوانيم باعث 
كاهش آس��يب ها باش��يم؛ چرا كه م��ا نمي توانيم 
نقش چنداني در كاهش تصادفات داش��ته باشيم 
و ش��ايد تنها با اس��تفاده از ظرفيت شوراي عالي 
س��المت، دهياران و... براي فرهنگ سازي استفاده 
كنيم. هاشمي با بيان اينكه در دولت هاي يازدهم 
و دوازده��م ۳۳ پاي��گاه هوايي به ن��اوگان هوايي 
اورژانس اضافه شده و ناوگان اورژانس نيز نوسازي 
ش��د، گفت: موتورالنس ها نيز به ميدان آمده اند و 
طي روزه��اي آتي حدود 400 پايگاه نيز به تعداد 

پايگاه هاي ما اضافه خواهد شد. 
وزير بهداش��ت در بخش ديگري از س��خنانش 
مجددا به مبح��ث ايمني خودروها اش��اره كرد و 
گفت: آنها كه مس��وول صنعت كش��ورند بيايند و 
تعارف را كنار بگذارند و اگر هم نمي توانند، بگويند 
تا فك��ر ديگري كنيم. بايد خودرويي بس��ازند كه 

ايمني بيشتري داشته باشد. 

 بازرسان نامحسوس مردمي اجازه روبه رويي 
با مردم را ندارند

اما نوروز امسال بازرسان نامحسوس مردمي نيز 
به كم��ك پليس مي آيند؛ بازرس��اني كه حضور و 
فعاليت آنها با توجه به اينكه نيروي پليس نيستند، 
محل مناقش��ه بود و برخي نمايندگان از اين اقدام 
پليس راهور مبني بر سنديت گزارش هاي بازرسان 
نامحسوس مردمي، انتقاد كردند. جانشين فرمانده 
ناجا نيز در همايش ديروز تاكيد كرد كه بازرسان 
نامحس��وس مردمي اجازه اعم��ال قانون و روبه رو 

شدن با مردم را ندارند. 
اس��كندر مومني با اش��اره به طرح هاي پليس 
راهور براي نوروز اظهار كرد: ماموران پليس راهور 
و ديگ��ر بخش هاي ناجا تعطيالت ن��وروز را براي 
خود تعطيل كرده اند و با حضور در معابر، جاده ها 
و نقاط ش��هري و برون ش��هري اق��دام به تامين 

ايمني و امنيت شهروندان خواهند كرد. 
جانش��ين فرمانده ناجا با بي��ان اينكه پليس با 
تمام توان وارد صحنه ش��ده است، گفت: ماموران 
راهور از نقطه صفر مرزي تا عمق ش��هرها را تحت 
پوش��ش خود قرار داده و اقدام ب��ه تامين امنيت 

خواهند كرد. 
او با بيان اينكه رويكرد امس��ال پليس برخورد 
با تخلفات حادثه س��از و كاهش تصادفات رانندگي 
ب��ا رويكرد توأم با ادب، احترام و برخورد مناس��ب 
است، تصريح كرد: برخورد با تخلفات توأم با ادب 
و احترام منافاتي با يكديگر ندارند و همه ماموران 

ما باي��د در عين حال كه با تخلفات برخورد كرده 
و اقدام به اعم��ال قانون متخلفان مي كنند ادب و 

احترام را نيز رعايت كنند. 

 افزايش ۱0 درصدي توان ناجا در نوروز
مومن��ي از افزايش ۱0 درص��دي مجموعه توان 
ناجا در نوروز امس��ال خبر داد و گفت: امسال طبق 
پيش بيني ها و اقدامات انجام شده حدود ۱0 درصد 
در مجموعه توان ناجا افزايش داشتيم و اميدواريم 
كه نوروز امسال شاهد بيشترين امنيت و آرامش و 

كمترين موارد تخلف باشيم. 

 برخورد با رعايت نكردن شؤونات 
جانشين فرمانده ناجا در پاسخ به سوالي درباره 
برخورد با بدحجابي و ناهنجاري از سوي پليس راه 
اظهار كرد: رعايت شؤونات و حجاب موضوعي بين 
بخشي است و تمام بخش هاي پليس اعم از راهور، 
پلي��س امنيت و... در اين زمينه مس��ووليت دارند. 
پليس موظف به اجراي قانون اس��ت و متناس��ب با 
اختيارات��ي كه دارد بر اس��اس قانون عمل مي كند 
و خواهش ما نيز از مردم اين اس��ت كه نس��بت به 
رعايت ش��ؤونات اقدام كنند، اما اگر موردي در اين 
زمينه از س��وي پليس مشاهده شود حتما با آن بر 
اس��اس قانون برخورد خواهد شد. مومني در بخش 
ديگري از س��خنانش به آمار جان باختگان حوادث 
ترافيكي در س��ال هاي گذشته اش��اره كرد و گفت: 
در س��ال ۸4 حدود هفت ميليون خودرو در كشور 
داشتيم اما تعداد كشته ها حدود ۲۸ هزار نفر بود اما 
امسال با وجود افزايش چند برابري تعداد خودروها 
تع��داد جان باختگان ح��وادث رانندگي به كمتر از 
۱6هزار نفر رسيده كه البته از نظر ما همين ۱6هزار 
نف��ر نيز زياد اس��ت و باي��د تالش كنيم ت��ا تعداد 

كشته شدگان حوادث رانندگي به حداقل برسد. 
مومني ادام��ه داد: البته طبق پژوهش هايي كه 
انجام شده عمده دليل كاهش تعداد جان باختگان 
فرهنگ س��ازي در اين زمينه و خ��ود مردم بوده اند 
ام��ا اگر ما بخواهيم كه آمار جان باختگان را كاهش 
دهيم حتم��ا بايد ديگر مولفه ها نيز رعايت ش��ود. 
از جمل��ه اينكه ايمن��ي خودروه��ا و جاده هايمان 
افزاي��ش يافته و توان امداد و نجات نيز زياد ش��ود. 
جانش��ين فرمانده ناجا با بيان اينكه عامل انساني، 
ج��اده، ايمني خودرو و تيم ه��اي امداد و نجات در 
كنار يكديگ��ر مي توانند منجر ب��ه كاهش حوادث 
رانندگي شوند، گفت: قطعا پيگيري ايمني جاده ها 
و خودروها جزو اولويت ناجاس��ت و برابر قانون نيز 
پليس موظف اس��ت تا نقش تمام دستگاه ها را در 

بروز حوادث رانندگي اعالم كند. 

درآرزوينوروزكمحادثه



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Mon. March  12. 2018  1062   دو شنبه 21 اسفند 1396     23جمادي الثاني 1439  شماره  

 امروز گزارش اطالعات
جعبه سياه منتشر مي شود

رييس كميسيون بررسي سانحه هواپيماي تهران- 
ياس��وج با بيان اينكه جعبه س��ياه هواپيم��ا به تهران 
بازگش��ت، گفت: امروز نخس��تين گزارش از اطالعات 
جعبه سياه هواپيما منتش��ر مي شود. حسن رضايي فر 
در گفت وگو با ايلنا با اش��اره به آخرين وضعيت بررسي 
اطالعات كپي ش��ده جعبه س��ياه اظهار كرد: اطالعات 
جعبه س��ياه در كش��ور فرانس��ه كپي و در حال حاضر 
در س��ازمان هواپيمايي در حال تحليل است.  او ادامه 
داد: تنها عمليات كپي اطالعات جعبه س��ياه در كشور 
فرانس��ه انجام ش��د و خود جعبه س��ياه پ��س از انجام 
عمليات كپي برداري به كش��ورمان بازگردانده شد.  به 
گفته رييس كميسيون بررسي سانحه هواپيماي تهران- 
ياس��وج، طبق مقررات ايكائو بازخواني اطالعات در دو 
كميسيون بررسي سانحه در سازمان هواپيمايي ايران و 
كشور فرانسه انجام مي شود و نمايندگان سه قوه قضايي، 
مقننه و مجريه در كميسيون بررسي اين سانحه در ايران 
حضور دارند.  رضايي فر افزود: بازپرس اس��تان اصفهان، 
نماينده قوه قضاييه، نماينده سازمان هواپيمايي، نماينده 
قوه مجريه و كميس��يون عم��ران مجلس، نماينده قوه 

مقننه در كميسيون بررسي سانحه است. 

ساعت كاري مراكز معاينه فني 
خودرو در نوروز

س��اعت كاري مراك��ز معاينه فني خ��ودرو در ايام 
تعطيالت نوروز اعالم شد. به گزارش مهر، روابط عمومي 
س��تاد معاينه فني خودروهاي ته��ران طي اطالعيه يي 
اعالم كرد: با عنايت به در پيش بودن سفرهاي نوروزي 
و اهمي��ت انجام معاينه فن��ي و كنترل وضعيت ايمني 
خودروها قبل از سفر جهت تسهيل در ارائه خدمات به 
ش��هروندان، كليه مراكز معاينه فني شهر تهران در روز 

جمعه مورخ ۲۵ اسفند ماه فعال است.
 ش��هروندان مي توانن��د ب��راي اط��الع از س��اعات 
مرك��زي  س��تاد  س��ايت  ب��ه  مراك��ز  آن  كارك��رد 
آدرس ب��ه  ته��ران  خودروه��اي  فن��ي   معاين��ه 

inspection.tehran.ir مراجعه و در صورت تمايل 
براي كاهش زمان معطلي در مراكز نس��بت به استفاده 
از سيستم نوبت دهي آنالين و مراجعه با وقت قبلي در 
مركز مورد نظر اقدام كنند؛ ضمنا جهت آگاهي از مدت 
انتظار در هر مركز مي توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه 
پيامكي ۲۰۰۰۱۱۲ از آخرين وضعيت ميزان شلوغي و 

طول صف در هر مركز مطلع شوند.

 جزئيات قرارداد  خريد
۶۳۰ دستگاه واگن مترو تهران

رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با 
اعالم س��ازنده نهايي ۶۳۰ دستگاه واگن مترو تهران، از 

جزئيات اين قرارداد نيز خبر داد. 
به گزارش ايسنا، محمدعلي افشاني با اعالم اين خبر 
كه كنسرسيوم شركت CRC چين و واگن سازي تهران 
سازندگان نهايي ۶۳۰ دستگاه واگن مترو تهران شدند 
و شركت نورينكوچين نيز تامين كننده فايناس اين قرار 
داد اس��ت، اظهار كرد: از زمان نهايي شدن فاينانس تا 
توليد واگن هاي مترو حدود ۲۰ ماه زمان  مي برد ضمن 
اينك��ه قرارداد ما در اين پروژه پنج س��اله اس��ت و در 
پايان اين پنج سال آخرين واگن ساخته و تحويل داده 
خواهد شد.  وي ادامه داد: در اين قرارداد ۶۳۰ دستگاه 
CBU واگن مترو ته��ران، ۵۶ دس��تگاه آن به صورت 

)به ص��ورت كامل( وارد مي ش��ود و ۷۰ واگ��ن در ايران 
مونتاژ خواهد شد. همچنين بخش PLB )داخلي سازي( 
نيز به سه بخش تقسيم شده كه در بخش اول ۸۴ واگن 
ساخته مي شود كه در پايان آن ۳۱درصد داخلي سازي 
خواهيم داش��ت. در بخش دوم نيز ۲۱۰ واگن ساخته 
مي شود كه در پايان ساخت اين ۲۱۰ واگن به ۳۹درصد 
داخلي سازي خواهيم رسيد و در بخش سوم نيز مجددا 
۲۱۰ واگن ساخته مي شود كه ۵۶درصد داخلي سازي را 

در پي خواهد داشت.  
 رييس سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
با اش��اره به جزئيات ديگر اين قرارداد، گفت: متوس��ط 
هزينه  FOB )تحويل در بندر شانگهاي( بابت هر واگن 
۱.۰۷۸هزار يورو است. همچنين در اين قرارداد نيز قرار 
اس��ت بدنه تمام واگن ها آلومينيوم باش��د در حالي كه 
قبال بدنه كربن استيل در بدنه واگن ها استفاده مي شد. 
به عبارت ديگر بدنه آلومينيومي تكنولوژي روز دنيا است 

و هر واگن حدود سه تن سبك تر مي شود. 
وي تصري��ح ك��رد: همچني��ن سيس��تم رانش در 
قرارداده��اي قبلي نيمه ب��وژي بيس بود ك��ه در اين 
قرارداد بوژي بيس مي شود و سيستم هاي استانداردي 
كه دراين قرارداد مورد استفاده قرار مي گيرد، استاندارد 
اروپايي اس��ت. از طرفي در اين قرارداد نيز ۳۶ميليون 
ي��ورو قطعات يدك دريافت كرديم تا به مدت ۶ س��ال 

بتوانيم واگن ها را تعمير و نگهداري كنيم. 

ايرانشهر

ساالري در پارلمان شهري پايتخت مطرح كرد

پيشنهاد نوسازي بافت فرسوده با رويكرد حمايتي
گروه راه و شهرسازي   آزاده كاري 

دول��ت روحان��ي به تازگ��ي وعده حل دو مش��كل 
عم��ده كش��ور يعني بافت فرس��وده ش��هرها و ناوگان 
حمل و نق��ل فرس��وده را عنوان ك��رد و اي��ن دو مورد 
در اولويت ه��اي كاري وزارت راه و شهرس��ازي ق��رار 
گرفت. يك��ي از راه حل ه��اي وزارت راه و شهرس��ازي 
براي حل بافت فرسوده اس��تفاده از توسعه گران است. 
 براس��اس اي��ن م��دل، زمي��ن در يك فض��اي رقابتي 
در اختيار توس��عه گران قرار مي گي��رد. آنها در اين فضا 
قيمت پيش��نهادي س��اخت را به مس��ووالن مربوطه 
مي دهند و درنهايت كسي كه كمترين قيمت پيشنهادي 
را بدهد، برنده فعاليت در آن محله خواهد ش��د. پس از 
اينكه پروژه به اتمام رسيد، مطالبه توسعه گر از وزارت راه 
و شهرسازي، ميزان هزينه ها براساس قيمت ها داده به 

اضافه ۱۸درصد سود خواهد بود. 
روز گذش��ته محم��د س��االري رييس كميس��يون 
معم��اري و شهرس��ازي ش��وراي ش��هر، اس��تفاده از 
توسعه گران براي نوس��ازي بافت هاي فرسوده و تجربه 
مدل مداخله مستقيم دولت ها در نوسازي بافت فرسوده 
را ناموفق دانس��ت. وي در اين ارتباط خواستار تشكيل 
جلسه مشترك دولت و مديريت شهري در شوراي شهر 
تهران براي تعيين تكليف مدل احيا و نوسازي بافت هاي 

فرسوده شهر تهران شد. 
به گفته س��االري، احي��ا و نوس��ازي بافت هاي 
فرس��وده كش��ور و ش��هر تهران يك��ي از مهم ترين 
ابرچالش هاي مديريت هاي ش��هري و دولت اس��ت. 
درواق��ع يكي از مطالبات جدي اف��كار عمومي اين 
اس��ت كه حاكميت، دولت و مديريت شهري اعم از 
شورا و ش��هرداري در فرآيند ايمن سازي شهر ورود 
پيدا كنند كه مهم ترين حوزه ايمن سازي نيز احيا و 

نوسازي بافت هاي فرسوده است. 
س��االري آماري از ميزان بافت فرسوده كشور ارائه 
كرد و گفت: آمارها نشان مي دهد تعداد حاشيه نشينان 
در كشور در سال ۸۲، ۶ ميليون نفر بوده كه اين عدد 
در سال ۹۵ به ۱۱ ميليون نفر رسيده است. از اين رو، 
دولت و مديريت شهرها به اين نتيجه رسيدند كه  بايد 
بحث احيا و نوس��ازي بافت هاي فرسوده را در اولويت 

كار خود قرار دهند. 
رييس كميسيون شهرس��ازي و معماري شوراي 
شهر تهران با اشاره به تصويب سند بازآفريني شهري 
در دولت طي س��ال هاي اخير گفت: اكنون ستادهاي 
بازآفريني ش��هري در تمام اس��تان ها شكل گرفته و 
مس��ووليت اين س��تاد در تهران به عهده ش��هرداري 
تهران اس��ت، اما الزمه عملياتي ش��دن اين سند اين 
اس��ت كه ش��يوه و الگوي مداخله در احيا و نوسازي 
بافت هاي فرسوده مشخص ش��ود و نهايتا اين الگو و 
ش��يوه مورد اجماع تمام ذي نفعان و كنش��گران اعم 
از دول��ت، نهادهاي عمومي، تش��كل هاي مردم نهاد و 
توسعه گران بخش خصوصي و به ويژه مردم قرار گيرد. 
وي ادامه داد: شيوه مداخله بازآفريني شهري تا حد 
زيادي مورد قبول بدنه كارشناسي كشور قرار گرفته اما 
دغدغه و نگراني جدي ما به عنوان شوراي شهر تهران 
اين است كه براي اجراي سند بازآفريني شهري بايد 
برنامه ه��اي عملياتي و اجرايي تدوين ش��ده و مالك 

عمل قرار گيرد. 

 2 مدل نوسازي بافت فرسوده
س��االري در توضي��ح دو م��دل احيا و نوس��ازي 
بافت هاي فرس��وده بي��ان كرد: يك مدل اين اس��ت 
كه دولت ها با مداخله مس��تقيم يا مداخله مقتدرانه، 
نسبت به احيا و نوسازي بافت فرسوده اقدام مي كنند، 
در اين مدل دولت ها نس��بت به س��اخت و س��از در 
زمين هايي از شهر اقدام كرده و سپس سعي دارند با 
صدور فرمان و به صورت دستوري ساكنان بافت هاي 
فرس��وده را به خانه هاي احداث شده، منتقل كنند و 
به زعم خودشان سپس نوسازي بافت هاي فرسوده را 

در دستور كار خود قرار دهند. 
ب��ه گفته وي، در اينجا خود دولت، هم زمين عرضه 
مي كند و هم با مشاركت بخش خصوصي يا راسا نسبت 

به ساخت و ساز و بارگذاري اقدام مي كند. اين مدل در 
كشورهايي ازجمله در شهر آنكارا تركيه و چين و برخي 
كشورهاي ديگر و حتي در دوران مديريت هاي شهري 
گذش��ته تهران در محالتي مانند اتابك و خوب بخت با 
تغييرات جزئي عملياتي ش��ده اس��ت اما هيچ كدام از 
آنها موفق نبوده اند، چراكه با اين شيوه اهالي ساكن در 
بافت هاي فرسوده را از محالت خود كوچ دادند و ديگر 
بازنگشتند.  اين عضو شوراي ش��هر تهران افزود: مدل 
ديگر اين است كه دولت و نهادهاي عمومي به جاي ورود 
مستقيم به موضوع، نقش حمايتي و پشتيباني خود را 
تقويت كنند، يعني دولت صرفا در حوزه سياست گذاري، 
قانونگذاري، تسهيل گري و ارائه بسته هاي تشويقي موثر 
و همچني��ن نظارت و كنت��رل در مقياس كالن و ملي 

ورود كن��د.  در رويكرد مداخله حمايتي و پش��تيباني، 
دولت همچنين مي تواند در توس��عه خدمات موردنياز 
ساكنان اعم از واگذاري رايگان و ارزان شبكه انشعابات 
مختلف و احداث پروژه هاي محرك توسعه يا در ايجاد 
زيرس��اخت هاي ش��هري مانند كانال هاي تاسيس��ات 
شهري، ش��بكه معابر و ارائه س��اير بسته هاي حمايتي 
و تش��ويقي ازجمله پرداخت وام ه��اي طوالني مدت و 
كم به��ره و نيز ارائه خدمات فني و مهندس��ي و ارتقاي 
دانش عمومي و نهادينه سازي اين مدل و شيوه در سطح 

جامعه اقدام كند. 
ساالري با اشاره به نقش شهرداري ها در اين مدل 
اظهار كرد: ش��هرداري ها نيز در كن��ار دولت به عنوان 
نهاده��اي عموم��ي اقداماتي نظير دول��ت مانند ارائه 

بسته هاي تش��ويقي، ايجاد نهادهاي تسهيل گر مانند 
دفاتر نوس��ازان و حذف بروكراسي ها از فرآيند صدور 
مجوزها و پروانه ها و تصميم گيري هاي سريع و تغيير 
مديريت عملياتي كردن طرح نوس��ازي و بهس��ازي 
بافت ها را با محوريت مردم و بخش خصوصي به عهده 

مي گيرند. 
در اين مدل، كنش��گر اصلي خود مردم محالت و 
سرمايه گذاران بخش خصوصي و توسعه گران هستند 
چراكه با بسترسازي هاي الزم و حمايتي از سوي دولت 
و نهادهاي عمومي، مي توانند نسبت به سرمايه گذاري 
اقدام كنند و اين اقدام هم توجيه اقتصادي براي شان 
دارد و هم درگير بروكراس��ي هاي طوالني نمي شوند 
و از اي��ن رو، موج��ب ايجاد نهضت احيا و نوس��ازي 
بافت هاي فرسوده مي شود. البته در اين مدل دولت و 
شهرداري ها مي توانند برخي امالك و اراضي ذخيره را 
كه در محدوده بافت هاي فرسوده وجود دارد به تامين 

بخشي از سرانه هاي ۷گانه تخصيص دهد. 
رييس كميسيون شهرس��ازي و معماري شوراي 
ش��هر تهران با اش��اره ب��ه رويكرد دولت و ش��خص 
رييس جمهور در احيا و نوس��ازي بافت هاي فرس��وده 
گفت: اينكه دولت و شخص رييس جمهور موضوع احيا 
و نوس��ازي بافت هاي فرس��وده را در اولويت خود قرار 
داده اند را باي��د به فال نيك گرفت و اين رويكرد يك 
وضعيت تاريخي به حساب مي آيد. اما نگراني هايي در 
اين خصوص وجود دارد، چراكه به نظر مي رسد دولت 
براي احيا و نوس��ازي بافت هاي فرسوده مدل مداخله 
مقتدرانه يا ورود مستقيم را مدنظر قرار داده و تصميم 
دارد در يك س��ري زمين هاي بزرگ مقياس��ي كه در 
مح��دوده يا مجاور بافت هاي فرس��وده قرار گرفته اند 
اقدام به بارگذاري و ساخت و ساز كند و وقتي پرسيده 
مي شود كه اين اقدام چه ارتباطي با موضوع نوسازي 
بافت هاي فرس��وده دارد، اعالم مي شود كه قرار است 
ساكنان بافت هاي فرسوده به آنجا منتقل شوند و بعدا 

بافت هاي فرسوده نوسازي شود. 
اين عضو ش��وراي شهر تهران با انتقاد از اين مدل، 
داليل مخالف��ت خ��ود را اين گونه توضي��ح داد: اوال 
تجربيات جهاني در استفاده از اين مدل موفق نبوده، 
چراكه اساس��ا معلوم نيس��ت كه س��اكنان بافت هاي 
فرس��وده به س��اختمان هايي كه دولت احداث كرده 
بروند و بعد از نوسازي بخواهند به محل خود برگردند 
و اينكه اساس��ا ابعاد تحقق پذيري جايگزيني ساكنان 
بافت فرسوده در ساختمان هاي احداث شده و سپس 
برگرداندن آنها به محالت نوس��ازي ش��ده با ابهامات 
جدي مواجه اس��ت و نهايتا به فرض اينكه خواس��ته 
دولت محقق شود؛ در هر صورت، با نوسازي بافت هاي 
فرس��وده و ساخت و سازهاي جديد ميزان سرانه هاي 

خدماتي اين محالت به شدت كاهش پيدا مي كند. 
او گف��ت: دولت بايد قب��ل از هرگونه ورود به احيا 
و نوسازي بافت هاي فرس��وده با رويكرد بارگذاري در 
زمين هاي محدوده اين بافت ها از تمام ابعاد اين مدل 
رونمايي كنند و طي جلساتي، شوراي شهر تهران كه 
در مقياس ش��هر قانونگذار و ناظر اس��ت را اقناع كند 
و بع��د از اجماع بين نهادهاي تصميم گير و اطمينان 
از تحقق پذي��ري احيا و نوس��ازي و بهس��ازي واقعي 

بافت هاي فرسوده نسبت به اجراي طرح اقدام كند. 

لغو مصوبه برج ها كه قرار بود در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران مورد 
بررسي قرار گيرد، به اين جلسه نرسيد و با توجه به اينكه جلسه روز سه شنبه اين 
هفته نيز به بررسي اصالحيه اليحه بودجه كه بعد از بررسي توسط فرمانداري به 
شورا بازگردانده شده اختصاص يافته است، عمال پيشنهاد لغو مصوبه برج باغ ها به 
جلسه هاي شوراي شهر تهران در سال آينده موكول شد. با توجه به آسيب هاي 
فراواني كه ش��هر تهران از بابت اين مصوبه متحمل ش��د و بسياري از باغ ها و در 
نتيجه آن فضاي س��بز ش��هر نابود ش��د، انتظار مي رفت، اين موضوع در اولويت 
دستور جلسه قرار گيرد كه اين اتفاق نيفتاد. حتي اعتراض هاي محمد ساالري 
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شورا مبني بر اهميت اين موضوع تاثيري 
در تصميم رييس شوراي شهر نداشت و محسن هاشمي مانند هميشه با خنده 
عنوان كرد كه هيات رييس��ه دستورات را به ترتيب مطرح مي كند. براساس اين 
گزارش، روز گذشته اعضاي شوراي شهر تهران در جريان بررسي پيشنهاد آب و 
فاضالب مبني بر درخواست تمديد مصوبه قبلي شورا مبني بر تامين منابع مالي 
پروژه هاي توس��عه شركت آب و فاضالب، نرخ انشعاب آب به واحد هاي جديد را 
۲۰ درصد افزايش دادند.  در سال ۹۴ شوراي شهر مصوبه يي در راستاي تامين 
منابع مالي پروژه هاي توس��عه شركت آب و فاضالب داشت. اعتبار اين مصوبه تا 
انتهاي سال ۹۶ بود و با اتمام سال جاري اين مصوبه نيز از اعتبار ساقط مي شد. 
بنابراين ش��ركت آب و فاضالب پيشنهاد داد كه براي سال ۹۷ نيز زمان اجراي 

مصوبه تمديد شود. در نهايت موضوع تمديد اين مصوبه براي سال ۹۷ به تصويب 
رسيد و اعضاي شورا در راستاي توسعه و بازسازي شبكه آب تهران به افزايش ۲۰ 

درصدي حق انشعاب واحدهاي جديد راي دادند. 
براساس اين مصوبه تعرفه انشعاب جديد در مناطق يك تا ۳ مبلغ ۵۷۶هزار 
تومان، مناطق ۴ تا ۱۰ و ۲۲ مبلغ ۴۳۳هزار تومان و حق انشعاب مناطق ۱۱ تا 
۱۵ مبل��غ ۳۳۱هزار تومان و مناطق ۱۶ تا ۲۱ نيز مبلغ ۲۴۵هزار تومان خواهد 
شد.  يكي ديگر از دستورجلسات روز گذشته شوراي شهر بحث پيشنهاد طرح 
تهران ۱۴۰۰ بود. اين طرح به پيشنهاد ناهيد خداكرمي مطرح شد. براين اساس، 
به دليل همزماني نوروز ۱۴۰۰ با نيمه شعبان و روز جمهوري اسالمي ايران كه 
نوروز در نوروز است، پيشنهاد داده شد كه شهرداري تهران در راستاي ديپلماسي 
ش��هري و ايجاد نش��اط برنامه هاي ويژه يي داشته باش��د كه كليات اين طرح به 
تصويب رس��يد و شهرداري مكلف شد كه پيش��نهادي در خصوص برنامه هاي 
نش��اط آور تهران ۱۴۰۰ بياورد.  همچنين در ادامه جلس��ه روز گذش��ته اليحه 
يك فوريتي اصالحيه مصوبه مجوز تخفيف و چگونگي اخذ مطالبات ش��هرداري 
تهران تصويب ش��د. پيش از اين اعضاي شورا پيش��نهاد كرده بودند كه پاداش 
پرداخت نقدي در ماه هاي پاياني سال از ۲۳ درصد به ۳۳ درصد افزايش يابد كه 
مقرر شد در سال ۹۷ صرفا در ماه فروردين و ارديبهشت اين تخفيف ۲۳ درصد 

باشد و پس از آن اين نرخ به ۱۸ درصد كاهش يابد. 

تعيين تكليف مصوبه برج باغ ها به سال آينده موكول شد

واقعي شدن قيمت سوخت پيش  شرط رشد اقتصاد
ب��ا گذش��ت ح��دود دو هفت��ه از بركن��اري داوود 
كش��اورزيان، رييس س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده يي از س��وي عباس آخوندي، ديروز مراسم توديع 
او و معارفه رييس جديد اين س��ازمان برگزار ش��د. در 
اين مراس��م، رييس سابق سازمان راهداري با تاكيد بر 
لزوم واقعي شدن نرخ سوخت و حذف عوارض گمركي 
اظهار كرد: شركت هاي خودروساز هم بايد خود را با اين 

شرايط وفق دهند و اگر نمي توانند حذف شوند. 
به گزارش ايرنا، كش��اورزيان واقعي ش��دن قيمت 
س��وخت را يكي از الزامات رشد كشور دانست و گفت: 
به��ره وري پايين، فرس��ودگي ناوگان، كاهش س��االنه 
۶درصد مسافر در ناوگان عمومي و نبود مسافر اتوبوس 

در شب عيد از مشكالت ناوگان كشورمان است. 
رييس سابق سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي 
گفت: ساالنه ۱.۵ميليون خودرو به كشور اضافه مي شود 
و همه ناشي از غيرواقعي بودن قيمت سوخت است كه 

بايد قيمت سوخت واقعي شود. 
او تاكيد كرد: از س��وي ديگر بايد عوارض واردات 
خودروهاي عمومي حذف ش��ود. در همه جا ناوگاني 
كه رانندگان ما به قيمت ه��اي ۴۰۰تا ۵۰۰ ميليون 
تومان مي خرند، رانندگان ديگر با ۲۰۰ميليون تومان 

خريداري مي كنند. 
مش��اور وزير راه و شهرس��ازي گفت: به جاي اخذ 
ع��وارض گمركي باي��د نرخ س��وخت واقعي ش��ود و 
شركت هاي خودروساز هم اگر نمي توانند با اين شرايط 

خود را وفق دهند، حذف شوند. 

 مديريت اتوبوسي صحيح نيست
كش��اورزيان ادام��ه داد: هر جا ب��ودم از نيروهاي 
همان مجموعه استفاده كردم چون معتقدم مديريت 
اتوبوس��ي صحيح نيس��ت ضمن آنكه رابطه خوبي با 

كارمندان داشتم. 
رييس س��ابق س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده يي ادامه داد: اولويت اول در س��ازمان راهداري 
ارتقاي ايمني بود، توجه به كيفيت در اين چند سال 
مورد تاكيد قرار گرفت ضمن آنكه برندس��ازي را در 
توليدات و امور مربوط به حمل و نقل دنبال كرديم. 
كش��اورزيان اظهار ك��رد: آيين نامه ش��ركت هاي 
مسافري و حمل كاال، آيين نامه تاسيس بازارگاه هاي 
الكترونيكي و آيين نامه تاس��يس شركت هاي حمل و 
نقل بين المللي در اين حوزه دنبال كردم و ابالغ شد. 
او اف��زود: در بخ��ش مس��افر ۱۶۰۰ش��ركت در 
تعدادي از شركت هاي صاحب نام ساماندهي مي شود 

كه در قالب شبكه همنام است. 
رييس س��ابق س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده يي اضافه كرد: وحدت در بغل نويسي اتوبوس ها 
را در ش��بكه س��ير همنام دنبال كرده ايم و در بخش 

حمل بار س��اختار تاس��يس ش��ركت را به س��اختار 
مديريت ناوگان تغيير داديم و صاحبان ناوگان امكان 

تاسيس شركت خودشان را دارد. 
او ادام��ه داد: ۲هزارميليارد تومان به همراه ۵۰۰ 
ميليارد تومان قير در اين مدت منابع جذب كرديم و 
به اين همان ميزان هم به مردم و پيمانكار بدهكاريم. 

 دستگاه هاي تخصصي و تغييرات سياسي 
ام��ا وزير راه و شهرس��ازي در اين مراس��م ترجيح 
داد بيش��تر به بحث مديريت سياس��ي و سازوكارهاي 
وزارتخانه براي ايجاد س��فري ايمن در روزهاي پاياني 
س��ال و عيد نوروز بپردازد و اش��اره مستقيمي به علت 
بركناري رييس س��ابق سازمان راهداري نداشته باشد، 
آخوندي گفت: براساس تجربه ۳۸سال كار سياسي بر 
اين باور اعتقاد دارم كه دس��تگاه هاي تخصصي نبايد از 
تغييرات سياس��ي متاثر شوند زيرا هر بار اين اتفاق رخ 

دهد همه مردم ايران ضرر مي كنند. 
عب��اس آخوندي در آيي��ن معارف��ه رييس جديد 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي افزود: موقعيتي 
در ايران فرا رسيده تا بين مديريت سياسي و حرفه يي 
تفكيك قائل شويم و بپذيريم كه سازمان ها و نهاد ها به 

 صورت حرفه يي مديريت شوند. 
او ي��ادآور ش��د: از ابتدا اي��ن اعتقاد را داش��تم كه 
تغيي��رات بايد حداقل و قابل مديريت باش��د و پس از 
گذش��ت ۴۰سال از عمر انقالب اگر بنا بر هر دليلي در 
گذشته، انتخاب ها به  صورت سياسي انجام مي شد االن 

بايد حرفه يي تر عمل كنيم. 
آخوندي افزود: عميقا به مديريت حرفه يي پايبندم 
زي��را در ص��ورت حركت نك��ردن به س��مت مديريت 
حرفه يي داستان س��عي و خطا منافع ملي كشور را از 

بين مي برد. 

 ايمني و آسايش مردم در نوروز 
وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره ب��ه در پيش بودن 
س��فرهاي ن��وروزي هموطنان گفت: تامي��ن ايمني و 
آس��ايش مردم در حوزه هاي مختل��ف حمل و نقل در 
تعطيالت نوروزي اصلي تري��ن ماموريت اين وزارتخانه 
است. آخوندي اظهار كرد: تشكيل كميته ايمني راه ها 
در همه اس��تان ها ضروري است تا در آستانه سفرهاي 
نوروزي يك بار ديگر همه مسائل حمل و نقل استان و 

كشور مورد بررسي قرار گيرد. 
او تامي��ن ايمن��ي م��ردم در اي��ن اي��ام را ب��راي 
دست اندركاران و دستگاه هاي اجرايي ضروري دانست و 
افزود: بزرگ ترين خدمت به مردم در بخش هاي مختلف 
حمل و نقل ارائه بهترين خدمات است و اميدوارم همه 
مردم با سالمتي و شادكامي شاهد ايمني در اين بخش 
پوياي كش��ور باش��ند. آخوندي بر دسترس��ي آزاد به 

اطالعات در بخش هاي مختلف حمل و نقل تاكيد كرد 
و گفت: اصل دسترسي آزاد به اطالعات سبب ايمني در 

جاده هاي كشور مي شود و با رانت نيز مقابله مي كند. 
وزي��ر راه و شهرس��ازي با بيان اينكه امس��ال يك 
ميليون و ۳۵۰هزار خودرو ش��ماره گذاري شده و طي 
۵ س��ال گذشته ۶ ميليون خودرو به خودروهاي كشور 
اضافه ش��ده اس��ت، افزود: با وجود بيش از ۲۰ميليون 
خودرو در كش��ور، توسعه حوزه حمل و نقل به سرعت 

درحال انجام است. 
او با اش��اره به مزيت هاي اس��تفاده از سيستم هاي 
هوش��مند در راه هاي كش��ور اف��زود: در ابتداي دولت 
يازدهم تنه��ا ۲۴۰دوربين ثبت تخل��ف در جاده هاي 
كش��ور وجود داش��ت كه اكن��ون تعداد آن ب��ه ۲هزار 
دستگاه افزايش يافته كه نشان مي دهد، هوشمندسازي 
سيستم هاي حمل و نقل بسيار مورد توجه قرار گرفته 

است. 

 تهديد اقتصاد ملي با سوانح رانندگي 
ريي��س جدي��د س��ازمان راهداري و حم��ل و نقل 
جاده يي هم دراين مراس��م به تشريح وضعيت كنوني 
حمل و نقل جاده يي پرداخت و گفت: جان باختن بيش 
از ۱۵هزار نفر و مصدوم شدن بيش از ۳۰۰هزار نفر بر 
اثر سوانح رانندگي در سال تهديد بزرگي براي اقتصاد 
ملي است.  عبدالهاشم حس��ن نيا در اين مراسم افزود: 
براي كاهش خس��ارات ناش��ي از حوادث رانندگي در 
كشور بايد همه دستگاه هاي اجرايي با يكديگر همكاري 
كنن��د تا با اجراي برنامه هاي مناس��ب ش��اهد كاهش 

جان باختگان سوانح رانندگي در كشور باشيم. 
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ۹۰درصد 
حمل و نقل بار و مس��افر از طريق جاده انجام مي شود، 
يادآور ش��د: بدون شك در يك سازمان تخصصي بايد 
كار حرفه يي انجام ش��ود تا بتوانيم خدمات بهتري به 

مردم ارائه دهيم. 
رييس س��ازمان راه��داري و حمل و نق��ل جاده يي 
بيان كرد: با تش��كيل كارگروهي در اين سازمان همواره 
به دنبال استفاده از تجربه مديران متخصص هستيم تا 
س��ازمان راهداري در اين بخش بتواند عملكرد خوبي را 
داشته باشد. حسن نيا با اشاره به اهميت توسعه ترانزيت 
ب��راي افزاي��ش درآمده��اي ارزي گفت: در چند س��ال 
گذش��ته به داليلي در حوزه ترانزيت شاهد كاستي هاي 
زيادي بودم كه اميدواريم با برنامه ريزي و نگاه ويژه به اين 

بخش، ايران از مزيت هاي آن حداكثر استفاده را ببرد. 
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به اهميت 
ارتقاي ايمني در راه هاي كشور گفت: ارتقاي امنيت در 
راه ها از اهداف بزرگ ماست و در ايام تعطيالت نوروز نيز 
تالش خواهيم كرد كه خدمت رساني به مردم به نحوه 

مناسبي انجام شود. 

ش��هردار تهران گفت: معتقديم توسعه اصولي شهر تهران و كاهش مشكالت اين كالن شهر متكي به 
استارت آپ ها و صاحبان انديشه هاي جوان و فعال آنهاست.  محمدعلي نجفي شهردار تهران، با اشاره به 
ش��هر هوشمند گفت: نگاه ما نسبت به استارت آپ ها هم مثبت است و هم حمايتي و آنها را مقدمه الزم 
براي تحقق شهر هوشمند مي دانيم. هر قدر هم بتوانيم به حضور و رشد استارت آپ ها كمك مي كنيم زيرا 

معتقديم توسعه شهر تهران بايد متكي به اين استارت آپ ها باشد. 
ش��هردار تهران با اش��اره به نيازهاي كالن شهر تهران گفت: ضروري اس��ت از همه استارت آپ ها 
به وي��ژه آنهايي كه در زمينه زيس��ت محيطي، ترافيك و آنها كه مي توانند در ديگر چالش هاي ش��هر 
تهران ورود كنند حمايت شود. وي با بيان اينكه در سال هاي اخير اين تحوالت آن قدر وسيع و سريع 
بوده كه زندگي انس��ان را به ش��دت تحت تاثير قرار داده اس��ت، افزود: هيچ گاه تغييرات با اين شتاب 
نبوده و ما اگر قرار باش��د همان نگاه سنتي را داشته باش��يم مطمئنا با چالش هاي مدرن نمي توانيم 

مقابله كنيم. 
ش��هردار تهران با تاكيد بر اينكه امروزه ش��هر هوش��مند به عنوان راه حلي طاليي براي برون  رفت 
از مش��كالت و چالش هاي مديريت شهري مطرح اس��ت، گفت: البته اين مهم بايد به صورت بومي و 

متناسب با اكوسيستم منطقه يي ايجاد شود و يكي از نيازهاي آن استارت آپ هاي بومي است. 
نجفي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بزرگ ترين جشنواره استخدامي كشور ۲۴ و ۲۵ اسفندماه 
با جذب ۲۰ هزار نفر در الوپيك برگزار مي شود، گفت: شهر هوشمند مي تواند پيامدهاي طاليي براي 
ش��هروندان، نظام ش��هري، نظام حكومتي در يك كشور داشته باشد و تالش ما حركت در اين مسير 

است. استارت آپ ها ظرفيت هاي بااليي دارند كه نمي توان به راحتي از كنار آنها گذشت.

توسعه شهر تهران متكي به استارت آپ هاست
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صنعت، معدن و جتارت14
راهبردهاي توسعه صادرات 

غيرنفتي تدوين شد
پايگاه خبري س�ازمان توس�عه تج�ارت اي�ران   در 
چهاردهمين و آخرين جلسه كميته كارشناسي شوراي 
عالي صادرات غيرنفتي در سال جاري به رياست مجتبي 
خس��روتاج معاون صادراتي وزير و رياس��ت كل سازمان 
توس��عه تجارت ايران و با حضور نمايندگان دستگاه هاي 
مرتبط، راهبردهاي توسعه صادرات غيرنفتي در دو بخش 
برون م��رزي و درون مرزي ب��ه همراه برنام��ه و اقدامات 
اجرايي در س��ال 1397 مطرح ش��د. راهبردهاي مطرح 
ش��ده براساس تحليل محيط رقابتي، نقاط قوت و ضعف 
صادرات ايران، تهديدها و فرصت هاي محيط بين المللي 
تهيه ش��ده اس��ت؛ موضوع مورد بحث اعضاي حاضر در 
جلس��ه بود. طي اين جلسه نكات مهمي همچون ارتباط 
منابع بودجه يي با برنامه ها و اقدامات اجرايي مطرح شده 
در جلس��ه، گنجاندن اهداف كمي و رش��د مورد انتظار، 
اولويت بندي در تدوين سياست ها با نگاه اهم و همفكري 

با تشكل هاي خصوصي از سوي اعضا مطرح شد. 

 عضويت ايران
در اتحاديه اقتصادي اوراسيا

تس�نيم    وزير انرژي روسيه گفت: اتحاديه اقتصادي 
اوراس��يايي ممكن اس��ت در ماه مه  از ايران به عنوان يك 
عضو جديد اس��تقبال كند. الكس��اندر ن��واك كه رييس 
مشترك كميسيون ايران و روسيه را برعهده دارد، گفت: 
»انعقاد يك موافقتنام��ه موقت جهت ايجاد يك منطقه 
تج��ارت آزاد بين اي��ران و اتحاديه اقتصادي اوراس��يايي 
كه هم اكن��ون در مراحل پاياني خود قرار دارد، به وضوح 
موجب توسعه بيشتر مبادالت تجاري دوجانبه ما و توسعه 
همكاري هاي سرمايه گذاري خواهد شد.« مهدي سنايي 
سفير ايران در روسيه هم پيش تر گفته بود، كار روي يك 
موافقتنام��ه ايجاد منطقه تجارت آزاد بين طرفين كه در 

سال 2015 آغاز شده در آستانه نهايي شدن قرار دارد. 

امضاي تفاهمنامه چهارجانبه 
صنعتي 

مه�ر   تفاهمنامه چهارجانبه هم��كاري صنعتي بين 
سازمان گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران و سه كشور 
دانمارك، فنالند و سوئد با حضور سفراي اين سه كشور 
به امضا رسيد. مديركل بين الملل ايدرو گفت: باتوجه به 
جايگاه ويژه س��ازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران 
در صنعت ايران و نقش آن در تس��هيل و پش��تيباني از 
مشاركت  ش��ركت هاي خارجي با شركت هاي داخلي در 
جه��ت ارتقا و جهاني س��ازي صنايع اي��ران، مورد توجه 
متولي��ان و نهادهاي ب��زرگ صنعتي اروپا ق��رار گرفت؛ 
به طوري كه در س��ال گذش��ته مديريت امور بين الملل 
ايدرو تفاهمنامه هاي همكاري مختلفي را با تش��كل هاي 
مهم صنعتي اروپا )فرانسه، چك، آلمان و...( جهت توسعه 
همكاري هاي صنعتي به امضا رس��اند ك��ه اثرات آنها به 
مرور در شكل گيري توافقات و قراردادهاي بعدي نمايان 
شده است. علي عراقچي افزود: باتوجه به سطح تعامالت 
روزافزون ايدرو با كش��ورهاي س��وئد، دانم��ارك، فنالند 
و حتي مالق��ات اختصاصي بيش از 30 س��فير ازجمله 
سفراي 3 كش��ور مذكور با رياست هيات عامل ايدرو در 
طول سال گذشته پيشنهاد شد كه براي تسهيل توسعه 
رواب��ط صنعتي بين ايدرو به عنوان دروازه ورود به صنايع 
ايران و صنايع كش��ورهاي مذكور تفاهمنامه مش��تركي 
تنظيم شود. او تصريح كرد: اين تفاهمنامه نشان از اراده 
سياسي كشورهاي مذكور براي تعميق روابط صنعتي با 
ايران دارد و طرف هاي تفاهمنامه موضوع توسعه همكاري 

صنعتي را به طور جدي دنبال مي كنند. 

 خروج سنگ آهن
از قيمت گذاري  دولتي

عضو انجمن س��نگ آهن از خروج قيمت گذاري اين 
م��اده اوليه معدن��ي از قيمت گذاري دولت��ي خبر داد و 
گفت: س��رمايه گذاران به معادن س��الم دوباره مي دهند. 
كيوان جعفري طهراني به نحوه قيمت گذاري سنگ آهن 
در س��اليان گذش��ته و مش��كالت اين صنع��ت در پي 
قيمت گذاري دولتي اشاره كرد و گفت: روند قيمت گذاري 
سنگ آهن توسط دولت طي ساليان گذشته همواره مورد 
بحث بوده اس��ت؛ به طوري ك��ه روند قيمت ها عموما در 
راس��تاي حمايت از صنعت فوالد تعيين ش��ده است. او 
افزود: به همين دليل همواره قيمت س��نگ آهن ازجمله 
كنسانتره و گندله با شمش رابطه داشته است در صورتي 
كه در دنيا شاهديم رابطه قيمت سنگ آهن و فوالد رابطه 
عرضه و تقاضاس��ت. براي مثال در بازار بزرگي همچون 
چين همواره اين طور نيست كه با افزايش قيمت فوالد، 

قيمت سنگ آهن نيز افزايش يابد. 

توضيحات وزارت صنعت 
درباره خودروهاي هيبريدي

در خودروهاي هيبريدي، نيازي به موتور احتراقي 
ب��ا حجم ب��االي2000 سي س��ي، وجود ن��دارد و با 
موت��ور با حج��م كوچك نيز راندمان الزم را داش��ته 
و مسلما در كاهش مصرف سوخت و آاليندگي تاثير 
بسزايي دارند. مديركل صنايع خودرو و نيرو محركه 
وزارت صنعت گفت: بس��ته به نوع كاربري خودرو و 
همچنين موضوع بهره گيري از اين خودروها به لحاظ 
كاهش مصرف س��وخت يا كاهش آاليندگي، تعريف 
كاربري خودرو هيبريدي و برقي مش��خص مي شود. 
اميرحس��ين قناتي افزود: خودروهاي تمام هيبريدي 
)Full Hybrid( با سيستم )سري- موازي( كه در 
آن پاي��ه قواي محركه، موتور الكتريكي بوده و موتور 
احتراق��ي تنها جهت ش��ارژ باتري و كم��ك به توان 
خودرو در شيب باال يا تامين قدرت خودرو به صورت 
موازي وارد جريان مي ش��ود، در مقايسه با ديگر انواع 
هيبريد، مي توانند جايگزين مناس��بي جهت خودرو 
احتراق داخلي باش��ند. قناتي گفت: در اين خودروها 
نيازي به موتور احتراقي با حجم باال )2000 سي سي 
يا باالت��ر( وجود ندارد و با موتور با حجم كوچك نيز 
راندمان الزم را داش��ته و مس��لما در كاهش مصرف 
س��وخت و آاليندگي تاثير بس��زايي دارن��د. او افزود: 
خودروه��اي تمام الكتريكي با قابليت اتصال ش��ارژر 
)Plug in( ب��ا قابليت پيماي��ش باال، بهترين راهكار 
جه��ت كاه��ش آلودگي ه��وا و مصرف س��وخت در 
مقايس��ه با خودروه��اي هيبريدي بوده كه مس��لما 
جهت بهره گيري مناس��ب نياز به ايجاد زيرس��اخت 

الزم )ايستگاه شارژ( را دارند. 

اخبار

پرونده نشست هاي هيات نمايندگان اتاق ايران در سال 96 با صدور يك بيانيه 9  بندي بسته شد

مانيفستبهبودكسبوكارها
تعادل  

هي�ات نماين�دگان ات�اق ايران در نشس�ت 
اس�فندماه خود در سال 96، يك بيانيه 9 بندي 
در مورد محيط كسب وكار و ارائه راهكار منتشر 
كردند. فعاالن اقتصادي بهبود محيط كسب وكار 
را نيازمند برنامه ريزي و سياس�ت گذاري و نيز 
وجود فرآيندي مس�تمر براي پايش و سنجش 
وضعيت محيط كس�ب وكار در كشور دانسته و 
بنابراين ضمن درخواس�ت رف�ع موانع موجود 
در محيط كس�ب وكار، برخي اصالحات اساسي 
را به عن�وان مطالبات بخ�ش خصوصي مطرح 
ب�ر جدي�ت و س�رعت در اج�راي آنه�ا تاكيد 
كرده اند. از آن س�و، »اش�تغال مولد« به عنوان 
يك�ي از مهم تري�ن و حياتي تري�ن موضوعات 
اقتص�ادي ني�ز روز گذش�ته از س�وي بخ�ش 
خصوصي، مورد بحث و بررس�ي قرار گرفت. از 
نگاه رييس پارلمان بخش خصوصي، با اقدامات 
اورژانس�ي نمي توان اش�تغال مول�د ايجاد كرد 
و از ش�رايط فعلي خارج ش�د، بلكه برنامه هاي 
توس�عه كش�ور بايد از روس�تاها كليد بخورد. 
بنا به اظهارات غالمحس�ين ش�افعي، توس�عه 
اقتص�ادي و صنعت�ي بايد برمبن�اي حمايت از 
راه حل ه�اي منطقه يي و محلي انجام ش�ود. از 
اين رو، رش�د اقتص�اد مولد در گ�رو اصالحات 
اساس�ي اقتصادي در بازاره�اي مالي، تجاري و 
 نيروي كار اس�ت. بر همين اس�اس، اتاق ايران 
در راستاي ايجاد اشتغال روستايي نيز 8توصيه  

سياستي را پيشنهاد دادند. 

 توصيه هاي سياستي اشتغال
رييس اتاق ايران در نشس��ت اسفندماه اعضاي 
هيات نمايندگان اتاق ايران به چالش هاي موجود 

اقتصادي در حوزه كسب وكار پرداخت. 
غالمحس��ين ش��افعي گفت: هم اكن��ون ايجاد 
اش��تغال و به خصوص اش��تغال مول��د را مي توان 
به عنوان مهم ترين و حياتي ترين موضوع اقتصادي، 
سياس��ي، اجتماعي و حتي امنيتي كش��ور عنوان 

كرد.
از س��وي ديگر افزايش اشتغال مولد در بخش 
خصوص��ي واقعي مي تواند منش��ا اث��رات مثبتي 
مانند كاهش فش��ارهاي سنگين بودجه يي دولت، 
افزايش درآمد ملي، رش��د اقتصادي پايدار، كاهش 
نابرابري هاي اجتماعي، برطرف ش��دن بسياري از 
معض��الت اجتماعي و فرهنگ��ي و ارتقاي رضايت 

عمومي را فراهم كند. 
ب��ه گفت��ه ريي��س پارلم��ان بخش خصوصي، 
 سياس��ت گذاري ها، برنامه ها و روند رشد اقتصادي 
كش��ور بايد مبتني بر ايجاد مش��اغل مفيد و مولد 
باشد و با اقدامات اورژانسي نمي توان اشتغال مولد 
ايجاد كرد. شافعي  افزود: دولت بودجه قابل توجهي 
براي اش��تغال روس��تايي اختصاص داده و نگرانيم 
كه اين منابع به س��مت توزيع پ��ول حركت كند. 
اميدواريم در اجراي برنامه هاي تدوين شده بتوان 

به اشتغال پايدار روستايي كمك كرد. 
رييس اتاق ايران با اشاره به توصيه هاي سياستي 
ات��اق ايران درباره اش��تغال روس��تايي اظهار كرد: 
پشتيباني از اشتغال بخش كشاورزي و بازسازي و 
نوسازي آن از طريق ارتقاي بهره وري و بهينه سازي 
مصرف آب، به خصوص باتوجه به كم بارشي و ادامه 
رويه خشكسالي از هم اكنون بايد چاره انديشي كرد 
و نبايد با آنكه پيش بيني هايي در اين زمينه كامال 
محرز است، بي تفاوت ماند تا وقتي كه فاجعه اتفاق 

بيفتد به فكر چاره انديشي افتاد. 
شافعي گفت: آمارها نشان مي دهد بيش از آنكه 
مس��اله كمبود آب مطرح باش��د، مي��زان بهره وري 
آن قابل طرح اس��ت. زمين هاي تجهيز ش��ده براي 
زراع��ت آبي در ايران 9ميلي��ون و 600 هزار هكتار 
و مي��زان صادرات كش��اورزي آن 6.4 ميليارد دالر 
اس��ت. اين زمين ها به ترتيب در تركيه، كره جنوبي 
و مال��زي معادل 5ميليون و 215 هكتار، 753 هزار 
هكتار و 380هزار هكتار اس��ت؛ درحالي كه ميزان 
صادرات محصوالت كش��اورزي تركيه 16.6ميليارد 
مال��زي  و  دالر  11.2ميلي��ارد  كره جنوب��ي  دالر، 

25.5ميليارددالر است. 
او افزود: برنامه هاي توسعه كشور بايد از روستا 

آغاز شود. پش��تيباني از اشتغال بخش كشاورزي، 
رونق اقتصاد روس��تايي، كند ك��ردن مهاجرت از 
روس��تاها و جلوگي��ري از افزايش حاشيه نش��يني 
ش��هرها موضوعي فراتر از موضوع اقتصادي بوده و 

بايد اولويت دولت باشد. 
ريي��س اتاق اي��ران تصريح كرد: رش��د بخش 
س��اختمان با بازسازي و نوس��ازي مناطق مركزي 
شهري از طريق ساخت واحدهاي اقتصادي كوچك 
و ارزان قيمت توس��ط بخش خصوصي و با حمايت 
مالي دولت موردتوجه است. اين اقدام ضمن خروج 
از ركود بخش ساختمان و صنايع مربوطه، نوسازي 

بافت شهري را به همراه دارد. 
ش��افعي در محور بعدي سخنانش به 5 مولفه 

خ��روج از رك��ود بخش خصوصي واقع��ي و صنايع 
كوچك و متوسط و ايجاد اشتغال توليد اشاره كرد. 
ب��ه گفته او، »ايجاد صندوق هاي دولتي مش��ترك 
ب��ا بخش خصوص��ي با نرخ ه��اي به��ره رقابتي«، 
»رقابتي س��ازي هزينه هاي م��واد اوليه با تامين به 
بهاي جهاني«، »متوازن س��ازي حلقه  زنجيره هاي 
عرض��ه صنعتي كش��ور«، »معافيت ه��اي مالياتي 
صنايع كوچك و متوس��ط جهت ايجاد اشتغال«، 
»تنظيم بازار كار و تش��ويق اشتغال زايي از طريق 
تعيين حداقل حقوق« ازجمله موضوعاتي است كه 

مي تواند به خروج از ركود كمك كند. 
ريي��س ات��اق ايران گف��ت: كليه مش��وق ها و 
كمك ها برمبناي شاخص هاي تاثير ميزان اشتغال، 

ايجاد ارزش  افزوده، نق��ش در زنجيره هاي عرضه 
اقتصادي، توان صادراتي و موارد مشابه بايد تنظيم 
ش��ود. برقراري عدال��ت مالياتي، اخ��ذ ماليات از 
بخش هاي سودآور غيررسمي و غيرشفاف اقتصاد، 
حذف معافيت هاي مالياتي از نهادها و سازمان ها و 
كشف منابع درآمدي جديد مانند عايدي سرمايه  
يا سود سپرده هاي بانكي ازجمله موارد مورد توجه 

است. 
ش��افعي همچنين »بهبود فضاي كسب و كار«، 
»بازس��ازي و نوس��ازي بخش بازرگاني داخلي« و 
 »گسترش حمل و نقل ريلي و بازسازي حمل و نقل 
جاده يي« را از جمله شاخص هاي اثرگذار در توسعه 

اقتصاد كشور برشمرد. 

 مدل مبارزه با فساد در ايران
در مح��ور دوم اي��ن نشس��ت يك عض��و هيات 
نماين��دگان اتاق اي��ران درباره گ��زارش اخير بانك 
جهاني درباره فس��اد گفت: بانك جهاني فس��اد را به 
منزله تهديد و چالشي بزرگ نسبت به 2 هدف پايان 
بخشيدن به فقر مفرط در سال 2030 و ارتقاي سطح 
زندگي براي 40درصد فقيرترين مردم كشورهاي در 

حال توسعه مي داند.
حسن عابدي جعفري با اشاره به موضوع فساد در 
ايران افزود: مبازره با فساد در ايران به دو مقطع قبل 
از س��ال 1380 و پس از اين س��ال تقسيم مي شود. 
سال 1380 شاهد صدور فرمان 8ماده يي مقام معظم 
رهبري براي مبارزه با فس��اد خطاب به س��ران 3 قوه 
بوديم كه از همان زمان به بعد ايران مورد س��نجش 
س��ازمان هاي بين المللي قرار گرفت. ب��ه گفته او، از 
س��ال 1380 به بعد 2 سير متمايز مبارزه با فساد در 
ايران مش��اهده مي شود؛ از سال هاي 2009 - 2003 
و 2017 - 2009 كه حاصل اين س��نجش ها نش��ان 
مي دهد، طي دوره 7 س��اله اول، نمره ايران در مبارزه 
با فساد از 30 به نمره 18 تنزل پيدا كرده است؛ يعني 
12 نمره س��قوط با ميانگين ساالنه 6.1 نمره. اما در 
 دوره 8 س��اله دوم، نمره ايران در مبارزه با فس��اد از 
18 ب��ه نمره 30 ارتقا پيدا كرده، يعني موفق ش��ده 
كه 12 نمره س��قوط دوره 7 ساله اول را جبران كند. 
ميانگين رشد اين دوره 1.5نمره در سال بوده است. 

عابدي جعفري با اشاره به ورود بخش خصوصي در 
زمينه فس��اد نيز اظهار كرد: زمان مديدي نيست كه 
بخش خصوصي فعاليت هاي خود را در حوزه مبارزه 
 با فس��اد رس��ما و به صورت داوطلبانه آغاز كرده و در 
4 ح��وزه فعاليت خود همچ��ون بنگاه هاي خصوصي 
زيرمجموعه اتاق، ارتقاي س��المت خود اتاق، محيط 
ملي و تعامل با حاكميت و جامعه و سطح بين الملل 

توسعه داده است. 

 انتقاد اعضا در نشست پاياني؟
از س��وي ديگر، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران 
ب��ا گاليه از بي توجهي دولت نس��بت ب��ه توصيه ها و 
درخواس��ت هاي اتاق ايران گفت: اتاق ايران نيز بايد 
مانن��د مجلس عم��ل كند و اگر وزيري پاس��خگوي 
عملك��رد وزارتخانه متبوع��ش در ارتب��اط با بخش 
خصوصي نبود، كارت قرمز بگيرد. اين گونه مشخص 
مي ش��ود كدام يك از مسووالن مورد تاييد اتاق ايران 
نيس��تند. فره��اد فزوني ب��ا انتقاد از نح��وه برگزاري 
جلس��ات هيات نمايندگان افزود: برگزاري جلس��ات 
هي��ات نمايندگان بي ثمر اس��ت و بيش��تر تبديل به 

روضه خواني شده است.
از اي��ن رو، ب��راي بهب��ود اين نشس��ت ها اعضاي 
هيات رييس��ه بايد تغيير رويه دهند. برخي مي گويند 
چ��را برخي اعضا در اين نشس��ت ها حضور نمي يابند 
جواب اين پرس��ش اين است كه مطرح شدن برخي 
مس��ائل در اي��ن نشس��ت ها خروجي ب��راي فعاالن 

اقتصادي ندارد و تنها نوحه خواني است. 
 همچنين بهروز محمدي يكي ديگر از اعضاي اتاق 
ايران، پيشنهاد داد كارگروهي تشكيل و فعاليت هاي 
بخش دولتي و خصوصي در سال 96 كه سال توليد و 
اشتغال بوده است، بررسي شود. او همچنين از افتتاح 
بزرگ ترين مجموعه توليد الياف شيشه در خاورميانه 

از سوي بخش خصوصي نيز خبر داد. 
جبار كياني پور رييس اتاق ياس��وج، با اش��اره به 
حادثه ناگوار س��قوط هواپيماي تهران-ياس��وج بيان 
ك��رد: آيا ايران با اين هم��ه توانمندي، ثروت و قدرت 
مس��تحق چنين ناوگان هوايي است؟ مسووالن بايد 
پاس��خگوي اين شرايط بوده و از ملت ايران براي اين 

ناكارآمدي عذرخواهي كنند. 
همچنين در اين نشس��ت عضو هيات رييسه اتاق 
ايران به گزارش برنامه سال 1397 اشاره كرد. حسين 
پيرم��وذن گفت: در بودجه س��ال آينده درنظر داريم 
در بح��ث ارتقاي دانش اعضا اقداماتي را انجام دهيم؛ 
به طوري كه به س��متي پيش برويم كه افراد باسواد و 
متخصص را جايگزين برخي افراد سنتي محور كنيم. 
همچنين بيانيه فضاي كسب وكار با 29راي منفي 
و 79 راي مثب��ت، نظر اعضاي هي��ات نمايندگان را 
جلب كرد. در عين حال درباره بودجه س��ال 97 اتاق 
نيز راي گيري ش��د كه 84درص��د موافق و 15درصد 
مخالفت خود را با بودجه سال آينده اتاق اعالم كردند. 

مسير سخت تجارت با ژرمن ها
ادامه از صفحه اول:

از ديگر مواردي كه مورد اشاره طرف هاي آلماني 
قرار گرف��ت اين بود كه با قوانين و مقررات در ايران 
مشكلي ندارند، اما آنچه از نگاه آنها روند همكاري ها 
را كن��د مي كند، اجراي قوانين و مق��ررات در ايران 

است. 
به گفته آنها، به طور مثال اجراي قوانين گمركي 
در ايران دايما دس��تخوش تغييرات اس��ت، اين در 
حالي اس��ت كه در برخي كش��ورها اجراي قوانين 
گمركي حتي 30 س��ال تغيير نمي يابد. به طوري كه 
ممكن اس��ت حت��ي بازاري كه آن قان��ون براي آن 
نوش��ته شده باش��د، از بين رفته باش��د. از اين رو، 
توجه به دو نكته بسيار مهم در كسب وكار ايراني ها 
بايد مورد توجه قرار گيرد، نخست؛ توجه به اقتصاد 
مقي��اس اس��ت و ديگري پايايي قواني��ن و مقررات 
تجاري. اما از آن س��و، طرف ايران��ي نيز بر اين باور 
ب��ود كه آلماني ه��ا مخصوصا ش��ركت هاي بزرگ و 
چندمليتي بايد نوع نگاه ش��ان را نس��بت به ايران و 
روند بازي تغيير دهند. در همين رابطه، اسپندارمز 
بلورچي نماينده ماموت در ايران در اين پنل خطاب 
ب��ه طرف هاي آلماني تاكيد كرد كه بايد نگاه ش��ان 
را نس��بت به ايران تغيير و ريس��ك سرمايه گذاري 
در اي��ران را بپذيرند و م��دام حرف از همكاري هاي 
بلندم��دت نزنن��د؛ چراك��ه مي ت��وان براي ش��روع 
همكاري ه��ا گام ب��ه گام جلو رفت. او اين پرس��ش 
را ني��ز مطرح ك��رد كه چطور در چنين ش��رايطي 

ش��ركت هاي كوچك خارج��ي در ايران موفق عمل 
مي كنن��د، ام��ا ش��ركت هاي ب��زرگ و چندملت��ي 
نمي توانن��د؟ بلورچ��ي علت اي��ن ام��ر را اين گونه 
توضي��ح داد كه ش��ركت هاي بزرگ م��دام به دنبال 
ارزيابي ريس��ك هس��تند، اما اين موضوع را درنظر 
نمي گيرند كه چگونه ي��ك صنعت مي تواند در اين 

كشور شكل بگيرد و موفق شود. 
از آن سو، »آندرياس اشميت« نماينده بوش آلمان 
و رييس هيات مديره ش��ركت ب��وش تجارت پارس 
ضم��ن تاكيد صحبت هاي بلورچي، ب��ر اين موضوع 
تاكيد كرد كه شركت هاي بزرگ و چندمليتي هنوز 
به اين ن��وع روش همكاري ها عادت ندارند و بايد به 
اين س��مت حركت كنند و ريسك س��رمايه گذاري 
در كش��ورهايي چون ايران را بپذيرن��د. او البته اين 
را هم گفت كه ن��گاه آلمان به ايران نه بدبينانه و نه 

خوش بينانه است.
از ديگ��ر م��واردي ك��ه آلماني ها را ب��راي ادامه 
هم��كاري با اي��ران با ترديد مواجه ك��رده و در اين 
پنل هم مورداش��اره قرار گرفت، اي��ن بود كه روند 
همكاري و دريافت اطالعات از س��وي ش��ركت هاي 
ايران��ي بس��يار زمان بر اس��ت. به طوري كه حتي در 
برخي موارد دريافت و بررس��ي مدارك به يك سال 
هم مي رس��د كه اين واقعا يك چالش جدي است. 
»مبارزه با پولش��ويي و شفافيت هاي مالي« از ديگر 
مواردي بود كه از س��وي آلماني ها مورد اشاره قرار 
گرفت. آنها بر اين امر تاكيد ورزيدند كه شركت هاي 

ايراني باي��د در زمينه ارائ��ه صورت هاي مالي خود 
ش��فاف تر عمل ك��رده و براس��اس اس��تانداردهاي 

بين المللي رفتار كنند. 
از آن س��و، ط��رف ايران��ي ه��م تاكيد ك��رد  كه 
شركت هاي آلماني بهتر است در همكاري با ايراني ها، 
انعطاف پذيرتر باشند و بپذيرند در چه شرايطي قرار 

است با ايران همكاري كنند. 

 موانع بانكي؟
دومين پنل گفت وگوي تجاري-اقتصادي ايران  و 
آلم��ان با محوريت بانك با حض��ور نمايندگان بانك 
اي��ران و اروپا، بانك س��په و بان��ك صنعت و معدن 
برگزار ش��د. محمدرضا منصوري نماينده بانك سپه 
در فرانكفورت در اين نشس��ت بر اين موضوع تاكيد 
كرد كه اگر عوامل سياس��ي در كار نباشد، بانك هاي 
ما از نظر كاركرد به حداقل قابل قبولي خواهند رسيد. 
در ادامه بهشتين زركوب هم با بيان اينكه بازار ايران 
ب��ازار بزرگي اس��ت و ب��ه همين جهت بس��ياري از 
شركت ها و بانك هاي اروپايي راغب هستند كه با ما 
كار كنند، تصريح كرد: البته برخي بانك ها هم بر سر 
اين دو راهي گير كرده اند كه با ايران كار كنند يا نه. 
در اين ميان البته سعيد روشني عضو هيات رييسه 
اتاق بازرگاني ايران و آلمان، بر اين موضوع تصريح كرد 
كه بانك ايران و اروپا به سختي براي مشتريان ايراني و 

حتي مشتريان آلماني خود حساب باز مي كند. 
بن��ا به اظهارات او، اگرچ��ه در حال حاضر انتقال 
وجه انجام مي پذيرد، اما روند آن واقعا دش��وار است 
و البت��ه مش��كل از طرف بانك هاي ايراني اس��ت. ما 
بايد ببينيم اين مشكل از كجا نشأت مي گيرد و چه 

راه حل هايي براي برطرف كردن آن وجود دارد؟

در پاس��خ به اين پرسش بهشتين زركوب عنوان 
كرد كه مش��كل اصلي در مورد بانك ه��اي اروپايي 
آن اس��ت كه حتي بانك هاي بزرگ در اين كشورها، 
مثل بان��ك HSBC، نمي خواهند با ايران كار كنند 
و م��ا مجبوريم براي انتقال پ��ول به دنبال بانك ها يا 
شركت هايي بگرديم كه حواله را هم قبول مي كنند.

در اي��ن مس��ير م��ا چاره ي��ي نداريم ج��ز اينكه 
اعتمادسازي كنيم. ما به عنوان يك بانك اروپايي براي 
كار كردن با ايران پيش قدم ش��ديم تا بانك هاي ديگر 
در ساير كشورهاي اروپايي ترس ش��ان از اين ارتباط 

بريزد. 
منص��وري ه��م در ادامه با بي��ان اينكه صندوق 
توس��عه ملي رقم��ي ح��دود 11 ميلي��ارد دالر به 
بانك س��په تخصيص داده، گف��ت: ما در بحث نقل 
و انتق��ال پول و اعتبارات اس��نادي گام هاي مهمي 
برداش��تيم، چراك��ه اي��ن موض��وع در آن زمان به 
مرزهاي خطرناكي رس��يده بود. اگر شما كااليي را 
نياز داش��تيد كه در ايران وجود نداش��ت، به عنوان 
مث��ال، اگ��ر كارخانه يي ب��ه قطعه يي نياز داش��ت، 
نمي توانس��ت به صورت مستقيم از فروشنده خريد 
كند و باي��د راه هاي عجيب و متعددي را مي پيمود 
تا بتواند پول را به دس��ت فروشنده آن كاال برساند. 
خوشبختانه ما توانس��تيم در حل مشكالتي از اين 
دس��ت، گام هاي مناس��بي  برداريم. به عنوان نمونه، 
در س��ال 2017 ما موفق ش��ديم حدود 158 فقره 
اعتب��ارات اس��نادي ب��ه ارزش 267ميلي��ون يورو 
اب��الغ كني��م كه از طري��ق بانك ه��اي اروپايي هم 
 اعالم وصول ش��ده اس��ت. در بحث حواله جات هم

 623 فقره حواله صادر كرده ايم كه در واقع رشدي 
سه برابري را نشان مي دهد. عالوه بر اين، ما نه تنها 

با ش��ركت هاي ب��زرگ خارجي كه با ش��ركت هاي 
كوچك و متوس��ط هم مراودات مال��ي داريم. البته 
طبيعي است كه شركت هاي بزرگ ارقام بزرگ تري 
را هم جابه جا كنند، اما زماني كه پاي ش��ركت هاي 
كوچ��ك و متوس��ط به مي��ان مي آيد، تع��داد اين 
شركت ها بيشتر اس��ت. درمورد شركت هاي بزرگ، 
نقل و انتقاالت معم��وال  باالتر از 100 ميليون دالر 
هس��تند. اما آنچه در اين پنل بر آن اذعان شد اين 
بود كه بانك هاي بزرگ همچنان براي ارتباط بانكي 

با ايران بر سر دوراهي قرار دارند. 
 وي��دا عظيمي، نماينده بان��ك صنعت و معدن 
گفت: واقعيت اين اس��ت كه در بح��ث فاينانس به 
خصوص در مورد ش��ركت هاي آلمان��ي هنوز هيچ 
اتفاقي رخ نداده اس��ت. به عنوان نمونه از سپتامبر 
س��ال 2016، بان��ك صنع��ت و معدن ب��ا 6 بانك 
آلمان��ي وارد مذاكره ش��د، اما متاس��فانه تاكنون با 
وج��ود چندين مرتبه جابه جا ش��دن مت��ن قرارداد 
نتوانسته ايم به نقطه مطلوب برسيم. به همين دليل 
من ش��خصا فكر مي كنم، موضوع بيش��تر سياسي 
است تا اقتصادي. در واقع همين مصوبه جديد براي 
ممنوعيت مبادله بر مبناي دالر احتماال مش��كالت 
بسياري ايجاد خواهد كرد، چرا كه مبادالت تجاري 

در اين بانك ها بر مبناي دالر انجام مي شود. 
او ادام��ه داد: مش��كل بزرگ تر اما اين اس��ت كه 
اگر قرارداد تامين مالي راه آهن توس��ط كنسرسيوم 
مش��ترك اين 6 بانك آلماني و بانك صنعت و معدن 
ايران اجرايي نش��ود، اميدواري براي پروژه هاي آتي 
هم از دس��ت م��ي رود. از طرف ديگر ط��رف قرارداد 
ايراني در اين پروژه شركت مپناست كه طرف آلماني 
معتقد است برخي سهامداران آن قابل قبول نيستند. 

اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در 
آخرين نشست سال 1396 با صدور بيانيه يي ضمن برشمردن برخي چالش ها و 
موانع موجود در محيط كسب وكار كشور 9پيشنهاد براي بهبود شرايط اقتصادي 
ارائه دادند. متن كامل بيانيه هي��ات نمايندگان اتاق ايران درباره اصالح محيط 

كسب وكار كشور بدين شرح است: 
وضعيت نامس��اعد محيط كسب وكار كش��ور كه انجام فعاليت هاي اقتصادي 
مول��د را با چالش ها و موانع متعددي روبه رو كرده به يكي از مش��كالت اساس��ي 
اقتصاد ايران تبديل شده است. اكنون بهبود محيط كسب وكار هم به عنوان يكي 
از مهم ترين راهبردهاي توس��عه اقتصادي و هم به  منظور فراهم آوردن ش��رايط 
مناسب جهت تقويت نظام توليد كشور به عنوان پيش نياز خروج از ركود اقتصادي 

و پياده سازي موفق اقتصاد مقاومتي به ضرورتي انكارناپذير بدل گشته است. 
درح��ال حاضر عوامل متعددي در كش��ور وجود دارند كه به واس��طه آنها 
بخش هاي مولد تحت تس��لط بخش هاي غيرمولد قرار گرفته اند و به نامس��اعد 
شدن فضاي كس��ب وكار كش��ور دامن زده اند. عواملي همچون وجود گسترده 
فساد، عدم حاكميت قانون، بي ثباتي و عدم شفافيت سياست ها، فقدان امنيت 
حق��وق مالكيت، عدم اس��تقالل قوه قضاييه، هدر رفتن منابع توس��ط دولت و 
نقش روابط در تصميم گيري هاي مقامات دولتي و مواردي از اين  دس��ت كه با 
نامناسب كردن محيط كس��ب وكار كشور، ريسك فعاليت هاي اقتصادي را باال 
برده اند و موجب كاهش انگيزه بخش خصوصي داخلي و خارجي براي ورود به 

فعاليت هاي توليدي شده اند.
اين درحالي اس��ت كه امروزه نقش بخ��ش خصوصي به عنوان موتور اصلي 
رش��د و توسعه در جهان به رسميت شناخته شده است. بايد در نظر داشت در 
شرايطي كه محيط كسب وكار براي فعاليت هاي اقتصادي نامساعد است؛ از يك  
سو هزينه هاي مبادله افزايش مي يابد و با محدود كردن سرمايه گذاري و توسعه 
بازارها و در نتيجه بي رمق ش��دن كارآفريني منجر به سوق يافتن كسب وكارها 
به س��وي فعاليت در فضاي غيررس��مي و اقتصاد زيرزميني مي شود و از سوي 

ديگر موجب عقب افتادن نظام توليد كشور در عرصه رقابت جهاني مي شود. 
از همين رو ضروري اس��ت، دولت ها بهبود محيط كس��ب وكار را در دستور 
كار خود قرار دهند. اين مهم قطعا نيازمند برنامه ريزي و سياس��ت گذاري و نيز 
وجود فرآيندي مس��تمر براي پايش و س��نجش وضعيت محيط كسب وكار در 

كشور است.
نظر به اهمي��ت اين موضوع، اتاق ايران به عن��وان پارلمان بخش خصوصي 
ضم��ن درخواس��ت رفع موان��ع موجود در محيط كس��ب وكار كش��ور برخي از 
اصالحات اساس��ي را به شرح زير پيشنهاد و به عنوان مطالبات بخش خصوصي 

بر جديت و سرعت در اجراي آنها تاكيد دارد: 
1- ش��كل گيري اراده ملي و عزم فراقوه يي براي ريشه كن كردن پديده فساد 

در كشور و مبارزه با رانت و رشوه خواري. 
2- تنش زداي��ي از رواب��ط و اتخاذ سياس��ت تعاملي با جه��ان، لحاظ كردن 
مالحظات اقتصادي و منافع ملي در تصميمات سياسي و جهت گيري به سمت 

تسهيل تجارت با جهان. 
3- اس��تقرار امنيت و عدالت قضايي، ايجاد نظام حقوق��ي كارآمد و الزام آور 

كردن اجراي قراردادها توسط سيستم قضايي. 
4- برق��راري ثبات اقتصاد كالن از طريق ايجاد ثبات در سياس��ت هاي پولي 
و مال��ي، ثبات در قوانين و مقررات و پرهيز از اعمال سياس��ت هاي يك ش��به و 
نس��نجيده و جلوگيري از نوس��انات شديد در ش��اخص هاي اقتصاد كالن نظير 

تورم، نرخ ارز و... 
5- اق��دام جدي جهت رفع موان��ع و ارتقاي جايگاه ايران در ش��اخص هاي 

بين المللي فضاي كسب  وكار. 
6- تخصيص بهينه منابع مالي و رفع دشواري هاي دسترسي فعاالن اقتصادي 
به تامين مالي از طريق اصالح نظام بانكي و س��وق دادن منابع بانكي به س��مت 

بخش هاي حقيقي اقتصاد و پرهيز از بنگاه داري بانك ها. 
7- پياده س��ازي »سياس��ت اصالحات مقرراتي« به  منظور ايجاد يك محيط 
مقرراتي مناس��ب و عاري از قوانين و مقررات پيچيده، متعدد، بي كيفيت و ضد 

توليد. 
8- ايجاد امنيت اقتصادي و پايداري محيط سياسي به  منظور كاهش ريسك 

سرمايه گذاري و افزايش برنامه ريزي براي فعاليت هاي اقتصادي بلندمدت. 
9- اصالح نظام مالياتي از طريق تجميع ماليات ها، تس��هيل مراحل تشكيل 
پرون��ده مالياتي، اجراي س��امانه نظام يكپارچه مالياتي، اس��تفاده از سيس��تم 
الكترونيك به  منظور محاس��به و پرداخت ماليات و تش��كيل پرونده مالياتي به 
صورت الكترونيكي و كاهش معافيت ها و امتيازات ويژه براي فعاليت هاي نامولد. 

9راهكاربخشخصوصي
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15 نفت و انرژي
 تشكيل كارگروه مشترك 

بين نيرو و ارتباطات 
پ�اون   رضا اردكاني��ان، وزير نيرو ديروز پس از جلس��ه 
مشترك با محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در ساختمان ستادي وزارت نيرو گفت كه اين جلسه 
بنا به پيش��نهاد وزير ارتباطات و براي انس��جام همكاري هاي 
بيش��تر بين دو وزارتخانه تش��كيل شده اس��ت. او همچنين 
اظهار كرد: در اين نشست قرار شد، كارگروه مشتركي بين دو 
وزارتخانه هاي نيرو و ارتباطات و فناوري اطالعات تشكيل شود 
و همكاري هاي مش��تركي در بخش آب و برق در دستور كار 
آن قرار گيرد. وي اذعان كرد: در اين خصوص س��ند همكاري 
تنظيم خواهد شد كه اواسط ارديبهشت ماه سال 97 به امضاي 
طرفين خواهد رسيد. اين جلسه آغازي براي تدوين چارچوب 
همكاري ه��اي مش��ترك بي��ن وزارت ني��رو و وزارت فناوري 
اطالعات خواهد بود. وزير نيرو همچنين افزود: در اين جلسه 
روي 2تا 3موضوع بحث ش��د كه يكي از اين موارد مربوط به 

كنتورهاي هوشمند در بخش برق بود. 

 6 نيروگاه تجديدپذير در اردن
تعادل   اردن در نظر دارد تا بهترين متقاضي س��اخت 
ني��روگاه نوري بادي 3000مگاواتي را انتخاب كند. از اين 
 رو اردن 45شركت ازجمله توتال فرانسه و شركت اي.سي .

دبليو. اي پاور متعلق به عربس��تان س��عودي را به عنوان 
متقاضيان نهايي شركت در مناقصه 6 نيروگاه خورشيدي 
و ب��ادي ب��ا ظرفيت 300م��گاوات انتخاب كرده اس��ت. 
صالح خرابش��ه، وزير نيروي اردن در گفت وگويي تلفني 
با بلومبرگ گفت كه براي ساخت 4 نيروگاه خورشيدي، 
31شركت از قبيل لينو گروپ، هليدنگ اف .آر .وي سوالر، 
 اي.س��ي .دبليو. اي پ��اور، چينت س��والر، توتال س��والر و 
تي . بي . اي. اي شين جيانگ سان اوئيسيس انتخاب شده اند. 
هر نيروگاه توان توليد 50 مگاوات برق را دارد. به گفته وي 
14شركت از جمله شركت هاي الكازر انرژي، ائستي انرژيا، 
كريا س��اوثرن پاور،  اي. ام. اي پاور اينوس��تمنت متقاضي 
شركت در مناقصه ساخت دو نيروگاه بادي هستند. تمام 
شركت ها ملزم به ارائه جزئيات تكنيكي و مالي پيشنهادات 

خود تا انتهاي ماه مارس به وزارت انرژي اردن هستند.

  افزايش تقاضاي نفت در 2018
شانا   بانك امريكايي گلدمن ساكس اعالم كرد: با وجود 
افت قيمت نفت در روزهاي اخير، تقاضاي جهاني نفت در 
سال جاري ميالدي روزانه با يك ميليون و ۸50هزار بشكه 
افزايش همراه خواهد بود. به گزارش رويترز كارشناس��ان 
اين بانك اعالم كردند: اطالعات نفتي مربوط به ماه ژانويه 
نشان دهنده رشد خيره كننده تقاضاي جهاني نفت است 
كه اين مساله با رشد مطلوب اقتصاد جهاني در اين مقطع 
همخواني دارد.  در گزارش گلدمن ساكس آمده است: ما 
همچنان انتظار داريم وضع اقتصاد كالن در س��ال 201۸ 
به تقويت تقاضاي نفت كم��ك خواهد كرد.  طبق اعالم 
اين بانك، رش��د تقاض��اي نفت در 201۸ فراتر از رش��د 
عرض��ه نفت امريكا و ديگر توليدكنندگان غيرعضو اوپك 
در سال جاري ميالدي خواهد بود و سبب استمرار كاهش 

ذخيره سازي نفت در 3ماه سوم اين سال خواهد شد. 

 جزئيات برگزاري نمايشگاه 
بين المللي گاز در تهران

باش�گاه خبرنگاران ج�وان   رييس رواب��ط عمومي 
ش��ركت مل��ي گاز ايران گف��ت: فعال در ح��ال ارزيابي 
برگ��زاري نمايش��گاه بين المللي صنع��ت گاز در تهران 
هس��تيم. عباس اعظمي رييس روابط عمومي ش��ركت 
مل��ي گاز اي��ران اظهار ك��رد: طبق اطالع��ات موجود، 
بخش��ي، متقاضي برگزاري نمايشگاه بين المللي صنعت 
نفت و گاز در تهران شده است. براي تحقق اين امر در 
ابتدا بايد با وزارت نفت مكاتباتي صورت بگيرد و وزارت 
نفت مجوز الزم را صادر كند. وي در ادامه با بيان اينكه 
درمورد نمايشگاه مربوط به گاز، فعال اين درخواست در 
حال مكاتبه اس��ت، گفت: ما در حال ارزيابي برگزاري 
يا عدم برگزاري اين نمايش��گاه هستيم. همچنين بايد 
صالحيت شركت هاي حاضر در اين نمايشگاه بررسي و 
تاييد شود. رييس روابط عمومي شركت ملي گاز ايران 
بيان كرد: اخبار مطرح ش��ده در فضاي مجازي مبني بر 

برگزاري اين نمايشگاه مورد تاييد ما نيست. 

كوتاه از دنياي انرژي

»بلومبرگ«، ونزوئال و آنگوال را بازندگان توافق كاهش نابهنگام توليد نفت قلمداد كرد

قربانيان نفع كارتل نفتي
گروه انرژي   نادي صبوري 

  تعه�د كاه�ش تولي�د كش�ورهاي عضو 
اوپك در كنار ديگر توليدكنندگان به رهبري 
روس�يه، بر خالف تصورها بسيار خوب و در 
س�طح باالي�ي از هم�كاري و تعه�د پي�ش 
رفت. اين طرح كه نخس�تين ماه سال 2017 
ميالدي آغازگر آن بود، توانست درآمد نفتي 
بسياري از كش�ورهاي توليدكننده نفت خام 
عضو و غير عضو اوپك را افزايش دهد. ايران 
ني�ز در اين مي�ان در زمره كش�ورهايي قرار 
گرفت كه با پرداخت هزينه كمتر، نفع خوبي 
را از اين توافق برد. اما جولين لي گزارش�گر 
مش�هور بلومبرگ از زاويه ي�ي متفاوت طرح 
كاهش توليد نفت خ�ام را مورد ارزيابي قرار 
داده و در واق�ع تلويحا مدعي ش�ده اس�ت، 
كشورهايي كه »ونزوئال« و »آنگوال« در راس 
آنها ق�رار مي گيرند، قرباني سياس�ت جديد 

نفتي اوپك هستند. 
از نظ�ر جولي�ن ل�ي، مقصر اي�ن وضعيت 
عربس�تان س�عودي و در واقع علي النعيمي 
وزير نفت پيش�ين اين كش�ور است. نعيمي 
كه ت�ا 7 م�ه  2016 براي 20 س�ال وزير نفت 
پادش�اهي بود، مخالف هر گونه كاهش سطح 
توليد در برابر كاه�ش قيمت ها بود و اعتقاد 
داشت، اتخاذ اين روش بيشترين كمك را به 

توليدكنندگان نفت شيل مي كند. 
جولي�ن ل�ي ام�ا در كليت گ�زارش خود 
اين ايده را بس�ط و پ�رورش مي دهد كه اگر 
تصميم ب�راي كاهش س�طح توليد نفت خام 
به جاي آنكه در دس�امبر س�ال 2016 شروع 
شود در سال 2014 يا حتي 2015 گرفته شده 
بود، كش�ورهايي چ�ون ونزوئ�ال و آنگوال به 
وضعيت امروز كه بسيار پيچيده است، دچار 

نمي شدند.
گفتني است، ونزوئال اكنون در پايين ترين 
س�طح توليد نفت خ�ام در 3 دهه اخير خود 
قرار دارد و آنگوال نيز نتوانس�ته است، سطح 
تولي�د يك ده�ه اخير خ�ود را حف�ظ كند. 

مشروح اين گزارش را در ادامه مي خوانيد. 
  

اوپك با س��طح فعلي توليد به درجه قابل توجه 
و بي س��ابقه يي از همكاري دست يافته است. سطح 
تولي��د فعلي كاهش 44درصدي توليد س��ازمان به 
حس��اب مي آيد. اما همه چيز آن ط��ور كه در ظاهر 

به نظر مي رس��د، زيبا و خوش��بو نيس��ت.  وضعيت 
جدي��د هزينه هاي پنهاني را براي 2 عضو س��ازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت ايجاد كرده اس��ت تا 
خود را در طرف غلط سياس��ت هاي نفتي عربستان 

سعودي در زمان ريزش قيمت نفت خام ببينند. 
ماهي��ت اين هزينه 23 فوريه 2016 و زماني كه 
علي النعيمي وزير وقت نفت عربس��تان سعودي در 
كنفرانس��ي در هيوستن در حال توضيح اين مساله 
كه چرا كش��ورش ب��ازار را در نف��ت غوطه ور كرده 

است، روشن شد.
توضيحات��ي كه براي س��رمايه گذاران و س��ران 

صنعتي جهان مطرح مي شد. 
النعيمي ش��ايد در تحري��ك روزنامه نگاراني كه 
دوست داشتند، سياس��ت هاي نفتي عربستان را به 
خط مشي خاصي در مقابله با نفت شيل بدل كنند، 
خواس��تار حفظ سطح توليد عربستان سعودي روي 

خطي مستقيم بود. 
ه��ر چند اين حرف ها جديد نبود، اما چيزي كه 
در ميان صحبت هاي النعيمي مهم به نظر مي رسيد، 
بخش��ي ديگ��ر از صحبت هايش ب��ود. او در خالل 
اظهارنظ��ر درباره »افزايش قيمت نفت« عنوان كرد 
كه اين وضعيت موجي از س��رمايه گذاري هاي نفتي 
را به س��مت ميدان هايي كه قب��ال »غيراقتصادي« 
بودند، سوق داده است. او عالوه بر نفت شيل امريكا 
به ماس��ه نفت هاي كان��ادا، ميدان نفت��ي اورينوكو 

ونزوئال و آب هاي عميق اشاره كرد. 
تم��ام اي��ن مناطق م��ورد اش��اره نعيمي، تحت 
تاثير كاهش قيمت نفت كه با سياست توليد بدون 
محدوديت اوپك همراهي مي شد، قرار گرفته بودند. 
اما اين تاثير در 2 منطقه كه در 2 كشور عضو اوپك 

واقع شده بود به خصوص بي رحمانه تر بود. 
2س��ال بعد صنايع نفت و گاز آنگوال و ونزوئال 
كه در واقع در خط مقدم حفاري نفتي در آب هاي 
عمي��ق قرار داش��تند با وضعيتي بس��يار س��خت 

روبه رو شدند. 
سطح وابستگي بودجه اين دو ملت به درآمدهاي 
نفتي سبب ش��د كه آنها درد بيشتري را از كاهش 
توليد نسبت به ديگر كش��ورهاي توليدكننده نفت 

خام تجربه كنند. 
 صرف نظ��ر از وضعيتي كه در س��ال 2002 و به 
دنب��ال اعتصاب عمومي در ونزوئال رخ داد، س��طح 
توليد نفت خام ونزوئال اكنون در كمترين ميزان 30 
سال گذشته قرار گرفته است. كمبود سرمايه گذاري 
و از دس��ت دادن تخص��ص نفت��ي، در ميان هرج و 

مرج هايي كه اين كش��ور را درگير خود كرده است، 
باعث افت قابل توجه س��طح تولي��د از پيك روزانه 
3.5ميليون بش��كه يي در سال 199۸، درست قبل 
از قدرت گيري رييس جمهور هوگو چاوز شده است. 
توليد نفت خام اين كشور نسبت به سطح توليد 
در اكتبر س��ال 2016 كه در واقع نقطه شروع طرح 
كاهش توليد نفت خام اوپك در نوامبر همان س��ال 
در نظر گرفته ش��ده است، 460 هزار بشكه در روز 

كاهش داشته است.
ونزوئال طبق اين طرح بايد روزانه 95 هزار بشكه 

از سطح توليد خود كم بكند. 
اما در مورد آنگوال، داس��تان فقط به تاثير قيمت 
نفت خام بازمى گردد. زماني كه اين كش��ور در سال 
2007 به اوپك پيوس��ت در آس��تانه دس��تيابي به 

سطح توليد 2 ميليون بشكه در روز بود.
ي��ك دهه بع��د اين عدد ب��راي آنگ��وال رويايي 
دس��ت نيافتني شده و اين كشور با مشكالت فراوان 
از جمله لغو پروژه ها و تاخير در بهره برداري س��طح 
تولي��د خ��ود را روزانه به يك ميلي��ون و 600 هزار 

بشكه رسانده است. 
در بيشتر موارد توليد نفت خام از آب هاي عميق 
آنگوال به س��رعت اوج گرفته و با همان سرعت نيز 
كاهش مي ياب��د، اتصال چند مي��دان نفتي به يك 
واح��د توليد و متناوب كردن ش��روع ب��ه كار آنها 
توانس��ته اس��ت تا حدودي به جريان مستمر نفت 
خام اين كشور كمك كند اما پروژه هاي اخير نشان 
داده اند كه اين روش نيز اثرگذاري محدودي دارد. 
كاه��ش قيم��ت نفت خ��ام، تاثير ف��وري روي 
فعاليت هاي حفاري دارد. ش��مار دكل هاي حفاري 
آنگ��وال از 14 ع��دد در ژانوي��ه 2014 و زماني كه 
قيمت در سطح 110 دالر در هر بشكه بود، تنها به 
يك  دكل در ژانويه 201۸ رس��يده است. راه اندازي 
پروژه »كمب��و نورته« كه به ش��ركت توتال واگذار 
ش��ده است از اوايل 2017 به زمان ديرتري موكول 

شده است. 
پروژه »چيسونگا« نيز كه به واسطه خريداري 
مرسك اويل توسط توتال عمال اكنون در اختيار 
اين شركت فرانسوي است، از نوامبر سال 2016 
و به واس��طه كاهش قيمت هاي نف��ت خام قفل 

شده است. 
امتناع عربستان س��عودي از كاهش توليد نفت 
خام در س��ال هاي 2014 و 2015 به هيچ كشوري 
كمك نكرد. اگر بزرگ تري��ن صادركننده نفت خام 
جه��ان در آن موقعيت ني��ز كاري را كه به صورت 

س��نتي انجام داده و »طرح كاهش توليد« نام دارد، 
در دس��تور كار ق��رار مي داد، قيمت ها در س��طوح 
باالتري قرار گرفته و اين دو كش��ور نيز وضعيتي به 

مراتب كمتر وحشتناك را تجربه مي كردند. 
اگرچه سياست »توليد بدون محدوديت« عمري 
كوتاه داشت اما اثر آن بسيار بلندمدت است. آژانس 
بين الملل��ي انرژي گفته اس��ت ك��ه ظرفيت توليد 
اين دو كش��ور در سال هاي پيش رو به نسبت ديگر 
كش��ورهاي عضو اوپك كاهش شديد تري را تجربه 
خواهد كرد. چشم انداز كوتاه مدت آژانس بين المللي 

انرژي بيانگر ش��كاف قابل توجهي در ظرفيت توليد 
كش��ورهاي عضو خاورميانه اوپك ب��ا هزينه كمتر 
توليد نفت خام در مقابل كش��ورهايي چون آنگوال 
و ونزوئالست، درس��ت همان طور كه علي  النعيمي 

پيش از آن درباره اين مساله صحبت كرده بود. 
با توجه به برآوردهايي كه از احتمال شروع نفت 
شيل امريكا براي رس��يدن به باالترين سطح توليد 
خود از اواسط 2020 وجود دارد، بازگشت تمايل به 
طرف وابستگي به نفت خاورميانه نيز بيشتر از قبل 

محتمل به نظر مي رسد. 

      آگهي ارزيابي كيفي تامين كننده كاال
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد كاالهاي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي 

از تامين كننده واجد شرايط خريداري و تامين نمايد.
1( موضوع مناقصه

الف( شرح مختصر كاال

برآورد هزينه انجام مقدارشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف
موضوع مناقصه )ريال(

مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار )ريال(

1RND-961۸174-MH خريد يكصد تن متيل دي
MDEA 100،00012،000،000،000600،000،000 كيلوگرماتانول آمين

ب( شرايط اوليه متقاضي
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن كدملي/ شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي موردنظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.

4- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت تاييد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( 
مطابق آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيات وزيران به شماره 123402/ ت مورخ 1394/09/22

5- ثبت و درج نام شركت در سامانه AVL وزارت نفت.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد.
3( مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي

متقاضياني كه داراي ش��رايط اوليه )بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتش��ار آگهي نوبت دوم )3 روز پس از انتش��ار آگهي 
نوبت اول( به مدت 5 روز كاري ضمن ارس��ال تقاضاي ش��ركت در مناقصه موردنظر از طريق نمابر 33672013-0۸6 فرم هاي اس��تعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي 

اين شركت به آدرس WWW.IKORC.IR دريافت و براساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.
4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان(

زمان تحويل اس��ناد ارزيابي كيفي توس��ط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارس��ال تقاضاي شركت در مناقصه مي باش��د. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده 
)CD( حاوي فرم ها و مدارك تكميل شده، به نشاني اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- اداره تداركات و امور 
كاال- ساختمان ب- طبقه همكف اتاق 11۸- كدپستي 41111-3۸671 تلفن: 42و33492۸40-0۸6 )عظيمي( مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر 
ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند، الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح 

فشرده حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 1 ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك 
مربوطه، صرفا بر روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركت هايي 

كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

شماره مجوز: 1396-5804
نوبت دوم شركت پااليش نفت امام خميني )ره( 

شازند »سهامي عام«

سدهاي ايران چقدر در بحران آب نقش دارند؟ 
گروه انرژي    اگرچه افت ش��ديد درآمدهاي نفتي 
به دنبال كاهش قيمت نفت از اواس��ط س��ال 2014 
عمال بودجه عمراني كشورهايي چون ايران را كاهش 
داده و سبب شد كه »سدسازي« ديگر كمتر سهمي 
در دريافت بودجه داش��ته باش��د اما شايد اگر قيمت 
نفت خام روندي به ش��دت صعودي نيز طي مي كرد، 
ايران هرگز رويكرد س��ابق خود در سدسازي را ادامه 
نم��ي داد. نگاه انتقادي به سدس��ازي به ويژه در چند 
س��ال اخير و با ورود جامعه شناس��ان و پژوهشگران 
حوزه علوم اجتماعي به آب در ايران بيش از هميشه 
رونق گرفته و در بسياري از موارد نگاه سازه يي عامل 
اصلي ايجاد وضع فعلي عنوان ش��د. سازمان برنامه و 
بودجه كش��ور در بخشي از گزارشي كه چندي پيش 
براي بررسي امكان اتصال دو پهنه آبي شمال و جنوب 
اي��ران به يكديگر تهي��ه كرده ب��ود، نگاهي مختصر 
و مفي��د به پيش��ينه فعاليت هاي س��ازه يي در ايران 
انداخته اس��ت؛ پيشينه يي كه در واقع به سال 1315 
بازمي گ��ردد.  طبق اين گزارش، برداش��ت بي رويه از 
منابع آب زيرزميني را مي توان به س��ال هاي آغازين 
دهه 30شمسي نسبت داد. امريكايي ها برمبناي اصل 
4ترومن، براي پيش��گيري از گرايش ايران به سمت 
ش��وروي كمك هاي كشاورزي و بهداش��تي به ايران 
كردن��د. يكي از اهداف اصل 4، تامين آب س��الم بود 
و بنابراين جرقه برداش��ت بي روي��ه آب از منابع آب 
زيرزميني و س��اخت س��دهاي بزرگ در اي��ران زده 
ش��د.  سد هوور در سال 1315 در امريكا احداث شد 
و كش��ورهاي جهان سوم به تبعيت از آن الگوبرداري 
كردند به گونه يي كه محمدرضا پهلوي پس از روي كار 

آمدن، گفت: »هر جا كه امكان س��اختن سدي باشد، 
ايجاد خواهيم كرد و هر جا كه آبي در زير زمين وجود 

داشته باشد آن را استخراج خواهيم كرد.«
 اي��ران از اوايل دهه 1340 با تكيه بر پول نفت 
اقدام به اصالحات اساس��ي در كش��اورزي برمبناي 
برداش��ت مناب��ع آب از طريق تلمب��ه و پمپاژ كرد. 
قبل از انقالب، الگوبرداري از كشورهاي توسعه يافته 
در سد س��ازي، به سرعت از اس��تانداردهاي جهاني 
عب��ور ك��رد و اي��ران را ب��ه يك��ي از كش��ورهاي 
رك��ورددار در احداث س��د تبديل ك��رد. اين تفكر 
و دي��دگاه بهره ب��رداري از منابع آب ب��دون توجه 
به محيط زيس��ت و توس��عه پايدار، ب��ه صراحت در 
خط مش��ي ها و سياس��ت هاي اجراي��ي بخش آب 
برنامه عمراني توسعه پنجم قبل از انقالب به شرح 
زير ذكر ش��ده است: »از هدر رفتن آب هايي كه به 
درياها، باتالق ها و كويرها جاري مي ش��ود از طريق 

ايجاد تاسيسات آبي الزم جلوگير خواهد گرديد.«
 اما پژوهشگران مركز آينده نگري سازمان برنامه و 
بودجه در اين گزارش كه ديدگاهي دقيق تر را نس��بت 

ب��ه گزارش هاي ديگر در حوزه آب دنبال كرده اس��ت، 
مي نويس��ند: بعد از انقالب نيز نهضت سدسازي براي 
مهار آب هاي سطحي ادامه يافت به نحوي كه تاكنون 
بيش از 650 س��د در كش��ور ساخته شده يا در دست 
مطالعه و ساخت اس��ت كه تعداد زيادي از اين سدها 
هرگز به طور كامل پر نش��ده اند. در ادامه اين بررس��ي 
آمده اس��ت كه ديدگاهي كه منجر به توس��عه سدها 
در ايران ش��د اين بود كه اگر جلوي آب در رودخانه ها 
گرفته نش��ود، اين آب به طور كلي از دس��ترس خارج 
مي ش��ود. اين فرضيه غلط و بدون توجه به مالحظات 
زيست محيطي و اجتماعي منجر به كاهش مساحت يا 
از بين رفتن درياچه ها و تاالب هاي متعددي در كشور 
شده است. حجم مخازن 6۸3 سد در دست بهره برداري 
)372سد(، در دست س��اخت )130 سد( يا در دست 
مطالعه )1۸1 س��د( كش��ور مع��ادل 103.5ميليارد 
مترمكعب اس��ت در صورتي ك��ه كل آب قابل تنظيم 

ساالنه بيشتر از 55 ميليارد مترمكعب نيست. 
 نگاهي به درصد پر بودن مخزن س��دهاي موجود 
در كل كش��ور در 15 س��ال اخير گواهي است بر اين 
موض��وع كه هيچ گاه در اين مدت، ظرفيت س��دهاي 
كش��ور پر نبوده اس��ت. اين موض��وع عمدتا به دليل 
خشكسالي ها، تغييرات اقليم و برداشت هاي باالدست 
مخازن سد ها اتفاق مي افتد. از آنجا كه مدت 15 سال 
نس��بت به كل عمر مفيد يك سد، مدت قابل توجهي 
اس��ت، وجود ضعف در مباني طراح��ي براي تعيين 
حجم مخازن س��دها قابل توجه است. چه بسا مخزن 
سدهايي كه در مدت زيادي از عمر مفيد خود، حتي 

يك بار هم به طور كامل پر نشوند.

ايسنا   غالمرضا خوش خلق، مديرعامل برق منطقه يي تهران گفت: قبل از رسيدن پيك 
مصرف برق، برنامه ريزي هاي متعددي براي گذر از اين دوران صورت مي گيرد. امسال نيز 
طبق روال سال هاي گذشته با اقدامات انجام شده، شرايط را براي تابستان بدون خاموشي 

پيش بيني مي كنيم.
غالمرضا خوش خلق با بيان اينكه در سال 1396 پيك مصرف برق10هزار و 91مگاوات 
بوده اس��ت، گفت: اين ميزان نس��بت به س��ال قبل 6 درصد رشد را نش��ان مي دهد كه با 
تمهيدات صورت گرفته از نيمه دوم س��ال 1395 توانس��تيم تابستان را به خوبي پشت سر 
بگذاريم. وي ادامه داد: در همين راس��تا براي س��ال 1397 نيز برنامه ريزي هاي متعددي 
صورت گرفته؛ به گونه يي كه 70پروژه به ارزش 500 ميليون تومان تدبير ش��ده اس��ت و 
پيش بيني مي كنيم كه با اجراي تمام اين پروژه ها ديگر مش��كلي براي تامين برق پايتخت 

در زمان پيك نداشته باشيم. 
مديرعامل ب��رق منطقه يي تهران با بيان اينكه بخش عمده يي از اين پروژه ها به نتيجه 
رس��يده اس��ت، اظهار كرد: پيش بيني ما اين است كه تابس��تان امسال شاهد رشد مصرف 
10هزار و 700 مگاوات باش��يم و به نظر مي رس��د كه با تدابير لحاظ شده، بتوانيم پيك را 
پش��ت س��ر بگذاريم. خوش خلق با اش��اره به افزايش دما و افزايش ميزان مصرف آب در 
بين مش��تركان در روزهاي آخر س��ال گفت: طبيعتا اين مس��اله در ميزان مصرف برق نيز 
تاثيرگذار اس��ت لذا تقاضاي ما از مشتركان اين اس��ت كه در ميزان مصرف برق همكاري 

الزم را با ما داشته باشند.

پيش بيني تابستاني روشن براي تهران



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R Mon. March  12. 2018  1062   دوشنبه 21 اسفند 1396     23جمادي الثاني 1439  شماره  

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحب امتیاز: موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الياسحضرتي
 سردبیر: منصوربيطرف

 نشانی: خيابانستارخان-خيابانكوثردوم-بنبستمينو
 تلفن: 66420769-نمابر: 66420417         

  چاپ: روزتاب-توزيع: نشرگسترامروز-تلفن: 61933000
سازمان شهرستان ها: 66126088

 اذانصبحفردا:04:54 اذانمغرب:18:27 اذانظهر:12:14

عكسروز

عكس:مهر مانورامدادونجاتهاللاحمروطرحايمنیوسالمتمسافراننوروزی

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

منصورشعروشيراز
منصور اوجي با ۸۰ سال سن و بیش از نیم قرن انتشار مجموعه شعر، در اختتامیه دوازدهمین جايزه كتاب سال شعر به انتخاب 

خبرنگاران، با عنوان »يك عمر دستاورد شعري« تجلیل مي شود. 
منصور اوجي متولد ۹ آذر ماه ۱۳۱۶ در شیراز و همچنان شاعر اين شهر است. او فارغ التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه تهران 
و كارشناس  ارشد رشته علوم تربیتي از دانشسراي عالي تهران است. اوجي همچنین دوره كارشناسي زبان و ادبیات انگلیسي را در 

دانشگاه شیراز گذرانده و طي ۵۰ سال اين رشته ها را در مركز تربیت معلم و دانشگاه تدريس كرده است. 
اوجي در ۸۰ س��ال عمري كه پشت س��ر گذاش��ته است، حدود ۶۰ سال ش��اعري كرده و حدود بیست و چند كتاب شعر در 
بیش از نیم قرن در كارنامه ش��عري خود به ثبت رس��انده است. نخستین شعر او با عنوان »لحظه« در سال ۱۳۳۶ يا ۱۳۳۷ در 
مجله »فردوس��ي« منتشر شد. همچنین نخستین مجموعه شعرش با عنوان »باغ شب« در سال  ۱۳۴۴ يعني ۵۲سال پیش در 

انتشارات آيین تربیت در شیراز منتشر شد. 

چهرهروز

بررسيميزانبياعتماديبهتواناييزناندرجوامعمختلف

تواناييزناندرسايهمردساالري
گروهگوناگون|

در بس��یاري از كش��ورها، مراس��م روز 
جهاني زن برگزار ش��د. آنط��ور كه گفته 
شده، حدود يك قرن از آغاز مبارزات زنان 
براي رس��یدن به حقوق عادالنه در زمینه هاي سیاسي، 
اجتماعي و اقتصادي مي گذرد. اين در حالي اس��ت كه 
گفته ش��ده، با توجه به دس��تاوردهاي چشمگیري كه 
فعاالن حقوق زنان داشته اند، همچنان راه زيادي براي از 
بین بردن كلیشه هاي جنسیتي در بسیاري از كشورها 
وجود دارد. آنطور كه گفته ش��ده، حتي در بس��یاري از 
كشورهاي توس��عه يافته، نگرش هاي قديمي نسبت به 
تواناي��ي و مهارت زنان، وج��ود دارد؛ نگرش هايي مانند 
تواناي��ي كمتر زنان در كس��ب  درآمد، ام��ور اجتماعي، 

سیاسي و حتي تدريس. 
طبق آخرين آمار منتشر شده، چین، يكي از جوامعي 
اس��ت كه نگاه مردساالرانه بیش��تر از برخي كشورهاي 
ديگ��ر در آن رايج بوده و بیش از نیمي از جمعیت اين 
كشور، براين باورند كه زنان از توانايي هاي كمتري نسبت 
به مردان برخوردارند. طبق اطالعات به دس��ت آمده در 
س��ال ۲۰۱۷، با وجود مقررات سخت گیرانه دولتي كه 
علیه تبعیض جنسیتي در دانشگاه ها و محیط كار وضع 
ش��ده است، به نظر مي رس��د تبعیض همچنان در اين 
كشور ادامه دارد. براساس گزارش هاي منتشر شده، در 
میان ساير كش��ورها چین در سال ۲۰۱۶ نیز، باالترين 
آمار نگاه تبعیض آمیز را نسبت به زنان داشته است. در 
می��ان روس ها نیز، حدود ۵۴درصد از افراد براين باورند 
كه زنان، توانايي هاي كمتري نسبت به مردان دارند. در 
سال هاي گذش��ته، خبرهاي بسیاري از تغییرات ايجاد 
شده در فرهنگ، افزايش استقالل مالي زنان و در نهايت 
كاهش مردساالري در روسیه منتشر شده اما همچنان، 
اين كش��ور در خشونت خانگي علیه زنان رتبه بااليي را 
به خود اختصاص داده است؛ اين موضوع، نشان از نگاه 

سنتي و مردساالرانه در میان روس ها دارد. 
طبق ساير گزارش هاي منتشر شده، چین، روسیه 
و هن��د در س��ال هاي اخیر در صدر كش��ورهايي قرار 
گرفتند كه ن��گاه تبعیض آمیز به زنان دارند. آنطور كه 
گفت��ه ش��ده، از ديرباز فرهنگ مردس��االرانه در هند، 
منجر به عقب نگهداش��تن زنان در ساير امور اجتماعي 

شده اس��ت. اين نگاه، در برخي مناطق هند همچنان 
باع��ث زنده به گور كردن دختران مي ش��ود. طبق آمار 
منتش��ر ش��ده، حدود ۴۸درصد از هندي ها، مردان را 
در بسیاري امور، قوي تر از زنان مي دانند. اين موضوع، 
محدوديت هاي بسیاري براي زنان هندي در تحصیل و 

انتخاب شغل ايجاد كرده است. 
همانطور ك��ه گفته ش��د، بي اعتمادي ب��ه توانايي 
زنان، حتي در بس��یاري از كش��ورهاي توسعه يافته نیز 
ديده مي شود. براساس نتايج تازه ترين نظرسنجي هاي 
صورت گرفته در كره جنوبي، حدود ۳۳درصد افراد براين 
باورند كه مردان، توانايي هاي بیش��تري نسبت به زنان 
دارن��د. طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، اين تبعیض، 
تنها در نابرابري هاي حقوقي و اجتماعي نیست؛ آنطور 
كه گفته ش��ده سوءاس��تفاده از كارمندان زن، توس��ط 
مدي��ران در كره جنوبي، معضلي اس��ت كه بس��یاري 
افراد تالش براي رس��انه يي كردن آن دارند. طبق نتايج 
اين نظرس��نجي، بي اعتمادي به توانايي  زنان، در میان 
۲۲درصد امريكايي ها وج��ود دارد. عالوه براين آمار كه 
نشان دهنده نگاه مردس��االرانه به جايگاه زنان است، از 
اواخر س��ال ۲۰۱۷ نیز، گزارش هاي بسیاري از اذيت و 
آزار زنان امريكايي توس��ط سیاستمداران و هنرمندان 

در اين كش��ور منتشر شده است. طبق اين نظرسنجي 
در آلم��ان، بي اعتم��ادي به توانايي هاي زن��ان در میان 
۲۰درصد از جامعه وج��ود دارد كه اين آمار در بريتانیا 

۱۶درصد افراد را شامل مي شود. 
آنط��ور كه در اين گزارش گفته ش��ده، در س��وئد، 
كانادا و اس��پانیا نیز نگاه هاي س��نتي و تبعیض آمیز به 
زنان وجود دارد. اين آمار در حالي منتش��ر شده كه در 
كشورهاي اروپايي و امريكايي، تالش هاي بسیاري براي 
مبارزه با تبعیض علیه زنان صورت  گرفته اس��ت. طبق 
ساير گزارش هاي منتشر شده، كانادا ازجمله كشورهايي 
اس��ت كه همواره فعالیت هاي بسیاري در زمینه برابري 
زن��ان و مردان انجام مي دهد. با اين حال در س��ال هاي 
اخیر، گروه هايي از زنان با ارس��ال ش��كايت به سازمان 
ملل، نسبت به برابري حقوق زن و مرد در كانادا اعتراض 
كرده اند. گذشته از اين نگاه هاي سنتي، براساس آمارهاي 
اعالم شده از سوي نهادهايي چون سازمان ملل متحد و 
سازمان جهاني بهداشت، بیش از ۱۳۰میلیون دختر بین 
۶ تا ۱۷سال از تحصیالت محرومند. همچنین ۶۱درصد 
از جوانان رده سني ۱۵ تا ۲۴سال كه خواندن و نوشتن 
نمي دانند، زن هس��تند و تخمین زده مي شود بیش از 

۵۰۰ میلیون زن در سراسر جهان بي سواد هستند. 

آمارنامه

بازارهنر

»بارانآهستهميبارد«بهترينفيلمجشنواره»نپال«
»باران آهسته مي بارد« به كارگرداني 
س��عید نجاتي تندي��س بهتري��ن فیلم 
جشنواره جهاني حقوق بشر نپال را از آن 

خود كرد. 
فیل��م كوتاه »باران آهس��ته مي بارد« 
به كارگرداني س��عید نجاتي و نخستین 
انجمن س��ینماي  محص��ول مش��ترك 
جوان دفتر قم و ش��هرداري ازمیر تركیه 
در ششمین دوره جش��نواره حقوق بشر 
»نپال« جايزه اول بخش داس��تاني را به 

دست آورد. 
اين جش��نواره يك پلتفرم براي نشان دادن مسائل 
و معض��الت مربوط به حقوق بش��ر در نپال و جهان از 
طريق فیلم است. داس��تان اين فیلم ۱۵دقیقه يي كه 
در ازمی��ر تركیه و در س��ال ۲۰۱۶ به تولید رس��یده، 
روايت دانش آموزاني اس��ت ك��ه قصد كمك كردن به 
معل��م خود را دارن��د. از عوامل اين فیل��م مي توان به 
طراح صحنه و كارگردان: سعید نجاتي، نويسنده: آرش 
رواده، تدوينگر: سعید نجاتي و عماد خدابخش، تصوير 
و ن��ور: آدم چنه لي، صدابردار: مجید نجاتي، صداگذار: 

بهروز ش��هامت، جلوه هاي وي��ژه بصري: 
سیدحس��ن جوادي، دس��تیار كارگردان: 
ژيال امیرخیزي، دس��تیار تدوين: مهتاب 
ابراهیمي، مجري طرح: تحسین ايشبیلن، 
مس��وول امور هماهنگي: زينب جوادي، 
بازيگردان: عايشه آيگن، بازيگران: امره اي، 
افه آيكول، جم لیمان، هومیس��ا كوداك، 
رحمان تولوك، طراح پوس��تر: محمدرضا 
بهش��تي منفرد، مترج��م ترك��ي: هادي 
علي پن��اه و مترجم انگلیس��ي: حس��ین 

بشارتي اشاره كرد. 
اين فیلم پیش از اين در جشنواره هاي ازمیر تركیه، 
آنتاكیه تركیه، كار تركیه، اكس گرواند آلمان، اپن اير 
آلمان، جش��نواره بین المللي داكا بنگالدش، جشنواره 
كودك بنگالدش، جش��نواره فیلم كوتاه بوسان، فیلم 
كوتاه تهران و جش��نواره رشد حضور داشته و تنديس 
بهترين كارگرداني جشنواره كودك و نوجوان اصفهان 

را دريافت كرده است. 
شش��مین جش��نواره حقوق بش��ر »نپال« از ۷تا 

۱۰مارس ۲۰۱۸ در شهر كاتماندو نپال برگزار شد. 

لغونمايشنامهخواني»افرا«
برنام��ه نمايش��نامه خواني »اف��را« به 
كارگرداني محمد رحمانیان و براس��اس 
متني از بهرام بیضايي ش��ب گذش��ته با 
وجود بلیت فروشي و حضور تماشاگران در 

سالن لغو شد. 
به گزارش ايلنا، برنامه نمايشنامه خواني 
»افرا« كه قرار بود شنبه شب ساعت ۱۹ 
نوزدهم اس��فند ب��ه كارگردان��ي محمد 
رحمانیان در تماش��اخانه پالی��ز و در دو 
س��انس اجرا ش��ود، لغو ش��د. اين اتفاق 

درحال��ي رخ داد ك��ه دقايقي از س��اعت ۱۹و حضور 
تماش��اگران در سالن گذشته بود و نقش خوانان آماده 
اجرا بودند. اين اتفاق پس از يك تماس تلفني با محمد 
رحمانیان )كارگردان اثر( كه در سالن حضور داشت، رخ 
داد. به نظر مي رس��د به دلیل ادامه ماجراي شكايت از 
رحمانیان و ممنوع الخروجي اش در پي اجراي نمايش 

»ترانه هاي قديمي: پی��كان جوانان« اين 
ش��رايط به وجود آمده باش��د. رحمانیان 
دي امسال شكايت مطرح شده را به دلیل 
تك خوان��ي زن در اين نمايش و ايراداتي 
كه به نمايش گرفته ش��ده، عنوان كرده 
و از حضور خود در دادس��راي ارشاد براي 
رس��یدگي به پرونده اش خبر داده بود. به 
نظر مي رسد لغو اجراي نمايشنامه خواني 
رحمانی��ان و گروه��ش آن هم در حضور 
تماشاگران در پي ماجراي اين پرونده باشد 
كه هنوز در دس��ت بررسي قرار دارد. نمايشنامه خواني 
»افرا« به كارگرداني محمد رحمانیان و براساس متني 
از بهرام بیضايي ق��رار بود با نقش خواني حمید امجد، 
علي عمراني، مهتاب نصیرپور، هومن برق نورد، افشین 
هاشمي، رويا بختیاري، احسان كرمي، سانیا ساالري، 

محمدرضا شیرخانلو و رامین پورايمان اجرا شود. 

اصالني:مننگرانهنرمندانزندههستم
محمدرض��ا اصالني گفت:»هنرمندان 
ثروتي هستند ولي حقوقي دارند كه بايد 
از آن برخوردار باش��ند و اين حقوق بايد 
رعايت ش��ود. االن كدام حق��وق رعايت 
مي ش��ود؟ چند نف��ر االن در ك��م كاري 
هس��تند و چگونه زندگ��ي مي كنند آيا 
در خطر مرگ  هس��تند يا نیستند. ما هر 
سال مي توانیم براي ماندگان خودمان عزا 
برگ��زار كنیم. من نگ��ران اين  هنرمندان 

هستم كه زنده اند و بايد كاري كرد.«
اين كارگردان س��ینما و مستندساز كه در مراسم 
يادبود هنرمندان درگذش��ته ۱۳۹۶ ب��ا عنوان »آيین 
چراغ خاموش��ي نیست« س��خن مي گفت، افزود: من 
معتق��دم كه روح جاودانه اس��ت و روح اين هنرمندان 
زنده است و به اين دنیا بازمي گردند و در واقع آثارشان 
همان جس��م آنهاس��ت و فقط روحشان است كه با ما 
نیس��ت. آنها با جسم ش��ان و چیزي كه تجسم كردند 
در می��ان ما هس��تند. او ادامه داد: اكن��ون با آنان كه 
هس��تند، چگونه برخورد مي كنید؟! اينهايي كه همه 
از دوس��تان ما بودند. روزي ب��ه يكي از دولتمردان كه 
به حمايت از هنرمندان س��خن مي گف��ت، گفتم كه 
هنرمندان به حمايت نیازي ندارند بلكه آنها هس��تند 
كه به نظام حمايت مي كنند. هنرمندان ثروتي هستند 
ولي حقوق��ي دارند كه بايد از آن برخوردار باش��ند و 
اين حقوق بايد رعايت ش��ود. االن كدام حقوق رعايت 
مي شود؟ چند نفر االن در كم كاري هستند و چگونه 
زندگي مي كنند آيا در خطر مرگ  هستند يا نیستند. 
ما هر سال مي توانیم براي ماندگان خودمان عزا برگزار 
كنیم. من نگران اين  هنرمندان هستم كه زنده اند و بايد 
كاري كرد. نه حمايت بلكه شناسايي حقوق هنرمندان 
كجاس��ت جامعه ما بدون هنرمن��دان بي پناه خواهد 
ش��د. اين امپراتوري را از فرمانروايانشان خالي نكنیم 

كه هنرمن��دان فروانروايان اين امپراتوري 
هستند. 

مراسم يادبود هنرمندان درگذشته با 
حضور هنرمندان و خانواده هنرمنداني كه 
در عرصه هاي مختلف هنري در سال ۹۶ 
درگذشتند از سوي خانه هنرمندان ايران 
و با همكاري ش��هرداري تهران ش��امگاه 
شنبه ۱۹ اسفند ماه در تاالر ايوان شمس 

برگزار شد. 
اين  مراس��م با اجراي محمد س��لوكي 
برگزار شد و در ابتدا مجید رجبي معمار مديرعامل خانه 
هنرمندان ايران با حضور در جايگاه بیان كرد: امس��ال 
شش��مین دوره اس��ت كه اين  آيین را برگزار مي كنیم 
تا حداقل اداي ديني داش��ته باشیم به اين هنرمنداني 
كه از بین ما رفته اند. همه ما اين تعبیري كه مي گويند 
تا مجلس بعدي چه كس��ي زنده اس��ت يا مرده را زياد 
شنیده ايم. خیلي از هنرمندان ما در شهرستان ها زندگي 
مي كردند و بسیاري از هنرمندان را توده مردم اسمشان 
را نشنیده اند و پش��ت پرده بوده اند؛ از موسیقي دانان و 
اديبان گرفته تا مترجمان و محققان مان را نمي شناسیم. 
اين كم اطالعي از ما است كه آنها را نمي شناسیم و به 
خاطر قدر و بهاي آنها نیست. او ادامه داد: سال گذشته 
بعض��ي از هنرمندان بعد از آنكه م��ا برنامه خودمان را 
جمع بندي كرديم از بین ما رفتند. مانند علي معلم عزيز 
كه بعد از مراس��م ما از دنیا رفت و همه فعاالن هنري 
او را مي شناس��ند و امروز هم لوون هفتوان را از دست 
داديم همچنین استاد شهنواز. امسال ۱۱۰هنرمند در 
رشته هاي مختلف هنري از بین ما رفتند و ما اين آيین 
را براي آنها برگزار كرديم و سازمان هاي مختلفي در اين 
امر ما را همراهي كردند و با وجود اينكه قرار بود شهردار 
تهران هم حضور داشته باشند، دقايقي قبل اطالع دادند 

نمي توانند بیايند. 

حاميانجوان»پوتين«
واشنگتنپست:

در صفح��ه اول اي��ن 
از  گزارش��ي  روزنام��ه 
انتخاب��ات پی��ش رو در 
روسیه منتشر شده است. 
طبق اين گزارش، نس��ل 
بزرگ ترين  روسیه  جوان 
والديمی��ر  حامی��ان 
انتخاب��ات  در  پوتی��ن 
پیش  رياس��ت جمهوري 

روي روس��یه محس��وب مي ش��وند. آن ط��ور كه 
واشنگتن پست نوشته، نتايج تازه ترين نظرسنجي 
 انج��ام ش��ده، نش��ان مي ده��د ك��ه نزدي��ك به
۶۹ درصد از واجدان ش��رايط شركت در انتخابات 
رياست جمهوري روسیه به ريیس جمهوري كنوني 
اي��ن كش��ور راي مي دهند و »باف��ل گرودينین« 
نامزد حزب كمونیس��ت با ۷درصد در جايگاه دوم 
قرار دارد. اين نظرسنجي در تاريخ پنجم تا هفتم 
مارس همچنین در تاريخ نهم مارس برگزار شد و 
۴هزار نفر از ش��هروندان روسیه از ۱۸سال به باال 
در آن مشاركت كردند. انتخابات رياست جمهوري 
روس��یه در تاريخ ۱۸مارس و با مشاركت ۸ نامزد 
ازجمله ريیس جمه��وري كنوني روس��یه برگزار 

مي شود. 

نيويوركتايمز)چاپامريكا(
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
جرد  تجاري  قراردادهاي 
كوش��نر منتش��ر ك��رده 
اين گزارش،  است. طبق 
كوش��نر به عنوان معاون 
ملكي  معام��الت  ارش��د 
خانوادگ��ي ب��ه  تازگ��ي 
شروع به ساخت و ساز در 

ساحل جرزي كرده  است؛ پروژه يي كه با حمايت 
مال��ي مقامات محلي ب��ا اوراق قرضه يي به ارزش 
۲۰میلیون دالر آغاز شده است. اين درحالي است 
كه در يك س��ال اخیر اتهام هاي بسیاري به جرد 
كوش��نر وارد شده بود. با اين  حال آن طور كه در 
اين گزارش گفته ش��ده، ترامپ و كوش��نر تالش 
مي كنند تا همكاري ه��اي اقتصادي خود را براي 
عموم به نماي��ش بگذارند. اين فعالیت ها درحالي 
اس��ت كه موقعیت كوشنر در كاخ سفید به خطر 
افتاده و فعالیت ه��اي تجاري او را نیز تحت تاثیر 

قرار داده است. 

نيويوركتايمز)چاپاروپا(:
جواب مثبت ترامپ به 
كره شمالي،  رهبر  دعوت 
توجه بسیاري از رسانه ها 
را ب��ه خود جل��ب كرده 
اس��ت. اي��ن روزه��ا در 
صفح��ه اول روزنامه ه��ا، 
بس��یاري  گزارش ه��اي 
منتش��ر  رويداد  اي��ن  از 
مي ش��ود. نیويورك تايمز 

نیز در صفحه اول خود گزارش��ي از حاش��یه هاي 
اين دعوت همچنین از ديدار ريیس دفتر امنیتي 
ريیس جمهوري كره جنوبي با ترامپ منتشر كرده 
است. طبق اين گزارش، چونگ اوي يونگ پس از 
ديدار با مقامات امريكايي به خبرنگاران گفت:»به 
ريیس جمه��ور ترام��پ گفت��م كه كی��م جونگ 
 اون، رهب��ر كره ش��مالي در دي��دار اخیرمان)در 
پیون��گ يانگ( گفت كه او متعهد به خلع س��الح 
 اتمي)ك��ره ش��مالي( اس��ت. او متعهد ش��د كه

كره ش��مالي آزمايش اتمي و موش��كي تازه انجام 
نخواه��د داد«. اي��ن مقام ك��ره جنوبي همچنین 
تاكید كرد كه رهبر كره ش��مالي بر آمادگي خود 
براي ديدار با ريیس جمهور امريكا در اس��رع وقت 
تاكید ك��رد. ريیس جمهور امريكا اين  بار با لحني 
متفاوت درخصوص كره شمالي سخن گفته و در 
تويیتر نوش��ته كه كره يي ها قول داده اند كه فعال 
آزمايش موشكي نداشته باشد و »معتقدم كه آنها 

به تعهداتشان احترام مي گذارند.« 

كيوسك

تاريخنگاري

اشغال مشهد به دست انگليسي ها 
درس��ت ص��د س��ال پی��ش در چنی��ن روزي در 
بیست و يكم اس��فند ۱۲۹۶ با خروج نظامیان روس از 
ناحیه هاي شرقي ايران، شهر مشهد به اشغال نظامیان 

انگلیسي درآمد. 
ارت��ش انگلیس پس از آنكه از جنوب وارد كش��ور 
ش��د اقدام به خريد آذوقه  مردم ايران كرد و اين آغاز 
قحطي شد كه نزديك به نیمي از جمعیت ۲۰میلیوني 
ايران را در خطر مرگ قرار داد. از س��وي ديگر س��پاه 
روس��یه نیز پیشروي خود را از ش��مال آغاز كرد و تا 
دروازه هاي تهران پیش رفت ام��ا درنهايت از انقراض 

سلطنت قاجار منصرف شد. 
 اش��غال اي��ران خصوص��ا در جن��وب ب��ا مقاومت 
جنبش ه��اي مردم��ي همراه ش��د و چهره هايي چون 
»زاي��ر خضرخان اهرمي )تنگس��تاني(« ملقب به امیر 
اس��الم حاكم تنگس��تان، »ش��یخ حس��ین خان چاه 
كوتاه��ي«، »ريیس عل��ي دلواري« و »خالو حس��ین 
بردخوني«، »صولت الدوله قشقايي«، »هايناصر ديوان 
كازرون��ي« و »آيت اهلل سیدعبدالحس��ین الري« علیه 

قواي اشغالگر قیام كردند. 
در ۲۸ ژوئ��ن ۱۹۱۴ پ��س از آنك��ه »آرش��یدوك 
فرانت��س فردينان��د« ولیعه��د امپرات��وري اتري��ش-

مجارس��تان در سارايوو بوس��ني ترور شد، اين كشور 
به صربس��تان اعالن جنگ كرد و چیزي نگذشت كه 

صف بندي كشورهاي قدرتمند در برابر هم آغاز شد. 
در جريان اين جنگ امپراتوري عثماني و بلغارستان 
ب��ه امپراتوري ه��اي مرك��زي يعني آلم��ان، اتريش و 
مجارستان پیوستند و متفقین شامل بلژيك، انگلیس، 
فرانس��ه، مونته نگرو، روس��یه و صربس��تان نیز مورد 
حماي��ت ژاپن، ايتالیا، پرتغ��ال، روماني، اياالت متحده 
امري��كا، يونان و برزيل ق��رار گرفتند. به عبارت ديگر، 

اعضاي اتفاق س��ه گانه انگلیس، فرانس��ه و روس��یه و 
اتحاد سه گانه آلمان، اتريش و ايتالیا به يكديگر اعالن 
جنگ كردند. اگرچه دولت ضعیف مش��روطه در عهد 
احمدش��اه قاجار از ابتدا اعالن بي طرفي كرد اما آتش 
اين جنگ از دامان ايران دور نماند و چندي نگذش��ت 
كه بي طرفي ايران از سوي كشورهاي درگیر نقض شد 

و كشور از شمال و جنوب تحت اشغال درآمد. 

ميراثنامهايستگاه

»پلنگسياه«ميتازد
فروش يك فیلم ديگر كمپاني ديزني 
در باك��س آفی��س جهان��ي از م��رز يك 

میلیارد دالر عبور كرد. 
به گ��زارش ورايتي »پلنگ س��یاه« از 
كمپاني مارول به شكستن ركوردها ادامه 
مي دهد و اكنون موفق شده ظرف ۲۶روز 

فروش خود را در س��طح جهان از مرز يك میلی��ارد دالر عبور دهد. اين فیلم 
كه ساخته رايان كوگلر است، سي وسومین فیلمي است كه موفق شده فروش 
خود را از مرز يك میلیارد دالر عبور دهد و ش��انزدهمین فیلم كمپاني ديزني 

است كه اين جايگاه را كسب مي كند.
در عی��ن حال اي��ن پنجمین فیل��م از فیلم هاي كمپاني مارول اس��ت كه 
از اي��ن م��رز عبور مي كن��د. پیش تر »انتقام جوي��ان«، »انتقام جوي��ان: دوران 
 اولتران«، »مرد آهن��ي ۳« و »كاپیتان امريكا: جنگ داخلي« به اين موفقیت 

رسیده بودند. 
»پلنگ س��یاه« ۵۲۱ میلی��ون دالر در بازار داخلي امري��كا فروش كرده و 
نهمین فیلم پرفروش همه تاريخ امريكا ش��ده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه 
»پلنگ سیاه«  در چهارمین آخر هفته اكرانش اين جايگاه را كسب كرده و اين 
آخر هفته نیز ۴۰میلیون دالر ديگر بر فروش خود افزوده است و دومین فیلم 
ابرقهرماني پرفروش امريكا شده است. »شوالیه تاريكي« با فروش ۵۳۵ میلیون 

دالر پرفروش ترين فیلم ابرقهرماني در بازار داخلي امريكا بود. 
در عین حال »پلنگ س��یاه« نام خود را به عنوان س��ومین فیلم پرفروش 
در هفت��ه چه��ارم اكران��ش در تاريخ ثبت ك��رد و »انتقام جوي��ان« با فروش 
۳۶.۷میلی��ون دالر را از اين جايگاه بیرون راند. »جنگ س��تارگان: نیرو بیدار 
مي شود« اكنون در جايگاه نخست اين آمار جاي دارد و با فروش ۵۰.۳میلیون 
دالر پرفروش تري��ن فیلم در بازار فروش امريكا در چهارمین هفته فروش بوده 
است. در بازار بین المللي نیز »پلنگ سیاه« اين هفته فروش را به ۵۰۰ میلیون 
دالر  رسانده است. در بازار چین در نخستین روز نمايش اين فیلم كه اين آخر 

هفته شروع شد، فروشي ۲۰میلیون دالري ثبت شد. 

سنگقبرهايگورستان»خالدنبي«منقلكبابشدند
پنج ماه پیش بود كه گورستان تاريخي 
»خالد نبي« در استان گلستان آتش گرفت 
و بخش��ي از تاريخ آن خاكس��تر شد، حاال 
بع��د از پنج ماه نه تنها بخش آتش گرفته 
ساماندهي نشده،  بلكه از سنگ قبرهاي اين 
آرامستان كه در فهرست میراث ملي كشور 

به ثبت رسیده است، براي استحكام بخشي كانكس نگهباني و راه انداختن منقل 
كباب استفاده مي شود.

 از طرف ديگر اتصال سنگ قبرها در زمین به بدترين شكل ممكن با استفاده 
از مالت غیربومي در زمین هم معضل ديگري اس��ت كه خالد نبي را به آستانه 
نابودي مي كشاند. اين وضعیت در حالي است كه شهريور ۹۶ بعد از آتش سوزي 
در اين گورس��تان اعالم ش��د تفاهمنامه يي در حال انعقاد با میراث فرهنگي و 
دهیاري روس��تاي هدف گردشگري خالد نبي با هدف تامین نگهبان به صورت 
ش��بانه روزي و حفظ محوطه در حال انجام اس��ت تا سنگ هاي شكسته شده و 
افتاده ترمیم ش��وند و نظم دهي خاصي در چینش س��نگ ها در داخل محوطه 
براس��اس الگوي علمي تاريخي انجام ش��ود، همچنین فنس كشي انجام شده و 
يكس��ري از س��اماندهي ها در محوطه صورت گیرند اما نه تنها هیچ كدام از اين 
اتفاقات رخ نداد بلكه نابساماني هر روز بیشتر هم مي شود آن هم در شرايطي كه 
نام گورستان خالد نبي به عنوان يكي از جاذبه هاي گردشگري ايران در مجالت 
معتبر خارجي ثبت شده و آمار بازديد كنندگان خارجي آن زياد است، همچنین 
روس��تاي »گچي سو باال« كه گورستان خالد نبي در آن قرار دارد، منطقه نمونه 
گردشگري هم محسوب مي شود. صالح حمیدزاده دهیار روستاي »گچي سو باال« 
درباره اين موضوع به ايسنا مي گويد: »افزايش زائران به اين روستاي تاريخي در 
طول س��ال هاي گذشته بس��یار زياد بوده است، دهیاري نیز تاكنون موفق شده 
با ايجاد اقامتگاهي فقط س��االنه به ۲۰۰هزار گردش��گر و مسافر امكانات بدهد. 
با وجود اين ثبت ملي فقط فنس كش��ي يا برق كشي براي يك محوطه تاريخي 
نیس��ت، اين كار دردي را دوا نمي كند. نخس��ت بايد دو نفر به صورت شیفتي و 

به طور مداوم از اين محوطه تاريخي و گسترده محافظت كنند.«
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