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  آسوشيتدپرس: سرنوشت توافق 
هسته اي منوط به پادرمياني اروپا است

آسوش��يتدپرس روز يك شنبه از واش��نگتن گزارش داد كه سرنوشت توافق هسته يي، 
نامشخص بوده و بقاي اين توافق ممكن است به موفقيت بعيد تعامالت دقيقه آخري اروپا 

با دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا بستگي داشته باشد. 
به گزارش ايرنا به نقل از آسوشيتدپرس، امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه و آنگال 
مركل صدراعظم آلمان قرار است در ماه جاري به طور جداگانه به واشنگتن سفر كنند و با 
ترامپ در آستانه ضرب االجل اواسط ماه مه )اواخر ارديبهشت ماه( در مورد توافق هسته يي، 
ديدار و گفت وگو كنند. ترامپ وعده داده است كه تا 12 ماه مه  )22 ارديبهشت ماه( از توافق 
خارج مي شود، مگر اينكه مذاكره كنندگان امريكا، انگليس، فرانسه و آلمان در زمينه اصالح 

آنچه وي كاستي هاي جدي توافق مي داند، به نتيجه يي دست يابند. 
به گفته مقام هاي امريكايي و مش��اوران خارج از دولت ترامپ كه از وضعيت مذاكرات 
مطل��ع هس��تند، مذاكره كنندگان هفته گذش��ته براي چهارمي��ن بار دي��دار كردند و به 

پيشرفت هايي رسيدند اما نتوانستند در همه زمينه ها توافق كنند. 
مقام هاي مزبور افزودند كه اين مس��اله، سرنوشت توافق هسته يي را برعهده ماكرون و 
مركل مي گذارد، به طوري كه ماكرون قرار است 24 آوريل )4 ارديبهشت ماه( به واشنگتن 

سفر كند و مركل 27 آوريل )7 ارديبهشت ماه( سفري كاري به پايتخت امريكا دارد. 
مايك پمپئو وزير خارجه پيش��نهادي دولت ترامپ روز پنج شنبه به نمايندگان سناي 
امري��كا گفت: مي دانم كه اين دو مقام به هنگام س��فر به امري��كا در روزهاي آتي، اميدها 
و نگراني هاي خود را مطرح مي كنند. به گفته مقام هاي يادش��ده، جلس��ه ش��هادت پمپئو 
در س��نا يك روز پس از ديدار مذاكره كنندگان در وزارت امور خارجه امريكا برگزار ش��د. 
نشست مذاكره كنندگان براي بازبيني چهار موضوعي انجام شد كه ترامپ مي گويد بايد براي 
موافقتش با تمديد تعليق تحريم هاي ايران به آن پرداخته شود. اين چهار موضوع عبارتند 
از آزمايش موشك بالستيك ايران و رفتارهاي منطقه يي اين كشور كه در توافق هسته يي 
گنجانده نشده است؛ همچنين بازرسي از سايت هاي هسته يي مشكوك و بند غروب برجام 
كه به تدريج به ايران امكان مي دهد فعاليت هس��ته يي پيش��رفته خود را پس از چند سال 
دوباره از سرگيرد. دو مقام ارشد امريكايي گفتند كه طرف هاي مذاكره كننده در زمينه مساله 
موشكي و بازرسي ها، در آستانه دستيابي به توافق هستند اما هنوز در مورد بند غروب برجام 

موافقتي حاصل نشده است. 
مقام هاي مزبور يادآور ش��دند كه فعاليت هاي منطقه يي ايران در نشستي جداگانه كه 

بدون نتيجه قطعي به پايان رسيد، مورد بررسي قرار گرفت. 
دو مقام امريكايي و دو مش��اور يادش��ده اعالم كردند كه به اختالف ها در مورد مس��اله 
موش��ك ها و بازرسي ها پايان داده مي شود، اما س��خني در مورد نوع توافق حاصل شده يا 
پيش بيني در خصوص احتمال پذيرفتني بودن اين مساله از سوي ترامپ، به زبان نياوردند، 
حال بماند كه اين موضوع از س��وي جان بولتون مشاور امنيت ملي جديد ترامپ و پمپئو 
واجد ش��رايط پذيرفتن اس��ت يا نه. بولتون و پمپئو از جنگ طلبان ضد ايران هستند و در 

بيزاري رييس جمهوري امريكا از توافق هسته يي سهيم هستند. 
براساس اين گزارش، نظر بولتون و پمپئو در مورد ايران در زمان مباحثه مقام هاي ارشد 
امريكايي در مورد تصميم ترامپ براي حمله هوايي به سوريه در روز جمعه، قابل شنيدن 
بود. مقام هاي امريكايي روز شنبه به خبرنگاران گفتند كه حمالت هوايي به سوريه عالوه 
بر مجازات دمش��ق به خاطر اس��تفاده از سالح شيميايي، حاوي پيامي براي ايران در مورد 

نقشش در اين كشور بود. 
در همين حال، مقام هاي امريكايي و مشاوران مزبور افزودند كه موضوع مورد بحث اصلي 
در مورد توافق هسته يي، بند غروب برجام است. آسوشيتدپرس نوشت: يك مقام امريكايي و 
يك مشاور گفتند كه دستيابي به مصالحه يي مدنظر است كه به موجب آن تحريم هاي ضد 
ايراني دوباره به اجرا در آيد، در صورتي كه تهران براي رساندن زمان الزم براي توليد سالح 

هسته يي به كمتر از يك سال، به اندازه كافي تالش كند. 
اي��ن دو افزودند كه مقام هاي اروپايي مايل به اعمال دوباره تحريم ها به خاطر فعاليتي 
مجاز برشمرده نيستند، اما در اصل موافقند كه كاهش زمان گريز هسته يي ايران به كمتر از 

يك سال بايد دليلي براي در نظر گرفتن تحريم هاي جديد باشد. 
براساس اين گزارش، با توجه به اختالف هاي باقيمانده، مقام هاي امنيت ملي امريكا در 
حال برنامه ريزي در مورد اين س��ناريوها هس��تند كه چطور خروج از توافق هسته يي را به 
عنوان گامي درست براي امنيت ملي اياالت متحده تلقي كنند، چطور تحريم هاي ضد ايراني 
امريكا را كه به موجب توافق هسته يي لغو شده بود، دوباره به اجرا گذارند و چطور با عواقب 

اقدام تهران و اروپا از تصميم خروج از توافق برخورد كنند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  صفحه 2 

تعادل| 
هيات وزي��ران در آخرين مصوبه ارزي 
خود، قيمت دالر كاالهاي اساس��ي و دارو 

را 4000 تومان تعيين كرد. 
به گ��زارش »تعادل«،  هي��ات وزيران 
در مصوبه 22فروردي��ن ماه خود،  قيمت 
دالر كااله��اي اساس��ي و دارو را 4000 
تومان تعيين كرد و اع��الم كرد كه براي 
مابه التفاوت آن با نرخ 4200 توماني مبلغ 
3ه��زار ميليارد توم��ان تخصيص خواهد 
داد. براساس اين مصوبه همچنين واردات 
تمام��ي كاالها به مناطق ويژه و اقتصادي 
كشور مشمول ثبت و س��فارش خواهند 

شد. 
اس��حاق جهانگيري مصوب��ات جديد 
هيات وزيران درباره ساماندهي و مديريت 
ب��ازار ارز را ب��راي اجرا ب��ه وزارتخانه هاي 
امور اقتص��ادي و دارايي، صنعت، معدن و 
تجارت، راه و شهرسازي، اطالعات، كشور، 
دادگس��تري، فرهنگ و ارش��اد اسالمي، 
س��ازمان برنامه و بودجه، سازمان ميراث 
فرهنگي، بان��ك مركزي، صدا و س��يما، 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و دبيرخانه 

شوراي عالي مناطق آزاد ابالغ كرد. 
هيات  وزيران در جلس��ه 1397/1/22 
به اس��تناد اصل يكصدوسي وهشتم قانون 
اساس��ي جمهوري اسالمي ايران و تبصره 
)3( ماده )7( قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز – مصوب 1392 – و براي ساماندهي 

و مديريت بازار ارز تصويب كرد: 
1- واردات كلي��ه كااله��ا ب��ه صورت 
تجاري به كشور اعم از مناطق آزاد تجاري 
– صنعتي و ويژه اقتصادي و ساير مبادي 
ورودي بدون ثبت سفارش ممنوع است. 

2- ارز مورد ني��از كليه كاالهاي ثبت 
سفارش شده و خدمات از طريق سيستم 
بانكي و صرافي ه��اي مجاز در چهارچوب 
مقررات بانك مركزي جمهوري اس��المي 

ايران تامين خواهد شد. 
3- واردات بدون انتق��ال ارز صرفاً در 

چهارچ��وب قان��ون مقررات ص��ادرات و 
واردات و م��اده )38( آيين نامه اجرايي آن 

مجاز است. 
4- ثبت س��فارش ب��ا ارز متقاضي در 
چهارچ��وب دس��تورالعمل بانك مركزي 

جمهوري اسالمي ايران مجاز است. 
5- نرخ ارز به طور يكس��ان براي همه 
 1397/1/22 تاري��خ  از  ارزي:  مص��ارف 
براس��اس هر دالر معادل )42/000( ريال 
تعيين مي ش��ود و متعاقباً در چهارچوب 
نظام ش��ناور مديريت ش��ده توسط بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران اعالم و 
اعمال مي گ��ردد. بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران موظف است طرح عملياتي 
شامل دستورالعمل هاي مربوط و تكاليف 
دس��تگاه هاي مختل��ف را به مع��اون اول 
رييس جمهور ارائه نمايد و دس��تگاه هاي 
مذكور نيز مكلف به ارائه گزارش عملكرد 

دستگاه متبوع به ايشان هستند. 
6- كلي��ه صادركنن��دگان مكلفند ارز 
حاص��ل از صادرات را مطابق ترتيباتي كه 
توس��ط بانك مركزي جمهوري اسالمي 
اي��ران مش��خص مي ش��ود، ب��ه چرخه 

اقتصادي كشور بازگردانند. 
7- اجراي تكليف موضوع بند )6( اين 
تصويب نامه مبناي اعمال معافيت مالياتي 
توس��ط وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي 

)سازمان امور مالياتي كشور( است. 
8- به اس��تناد م��واد )5(، )6( و )13( 
قان��ون مبارزه با قاچاق كاال و ارز- مصوب 
1392-، س��امانه جامع تجارت و سامانه 
گم��رك و تب��ادل اطالعات بي��ن آنها تا 
پاي��ان ماه جاري به ترتيب با مس��ووليت 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و گمرك 
جمهوري اس��المي ايران، شناس��ه و كد 
رهگيري كاالها ظرف سه ماه با مسووليت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��امانه 
بازرس��ي و نظ��ارت در س��طح عرض��ه با 
همكاري وزارت اطالعات، سازمان تعزيرات 
حكومتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ت��ا پايان ماه جاري به ط��ور كامل اجرايي 
شوند. 

9- در راستاي تسريع در اجراي قانون 
مبارزه با پولشويي- مصوب 1386- نظام 
بانك��ي مكلف اس��ت ضواب��ط و مقررات 
مربوط به مبارزه با پولش��ويي و مبارزه با 
تامين مالي تروريسم و تمهيدات مربوط را 
در اسرع وقت اجرايي كند و بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران با همكاري وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي نيز مس��ووليت 
پيگيري و نظ��ارت بر اجراي اي��ن امر را 

برعهده دارند. 
اجراي تواف��ق وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، وزارت اطالع��ات و بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران در زمينه ارسال 
اطالعات به واحد اطالعات مالي به صورت 

كامل و مستمر الزامي است. 
10- مس��ووليت اجرايي كردن سامانه 
 )APL( پيش��رفته اطالعات مس��افرين
برعهده وزارت كش��ور )ني��روي انتظامي 
جمهوري اس��المي ايران( اس��ت. وزارت 
كشور موظف اس��ت ظرف دو ماه سامانه 
ذي ربط را جهت بهره برداري آماده كند و 
تمامي دستگاه ها موظفند همكاري الزم را 

به عمل آورند. 
11- س��ازمان برنامه و بودجه كشور، 
وزارت راه و شهرسازي و سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري 
موظفن��د اقدام��ات الزم جه��ت كاهش 
تقاضاي ارز براي س��فر به خارج از كشور 
را انجام و پيش��نهادات مشخص را ظرف 
يك ماه به معاون اول رييس جمهور ارائه 

كنند. 
12- عمليات صرافي و معامالت ارزي 
خارج از چارچوب مق��ررات ابالغي بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران، قاچاق 
محس��وب ش��ده و طبق قانون مبارزه با 
قاچ��اق كاال و ارز و مصوب��ات ش��وراي 
عال��ي امنيت ملي با آن رفتار مي ش��ود و 
دستگاه هاي ذي ربط )قوه قضاييه، وزارت 

كشور، وزارت اطالعات، وزارت دادگستري 
و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران( 
با متخلفان براس��اس قواني��ن و مقررات 

مربوط رفتار مي كنند. 
14- براي مشخص نمودن نحوه اجرا 
زمان بندي و جزئيات اجرايي مربوط به اين 
تصويب نامه، كارگروهي با مسووليت بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران و عضويت 
وزارتخانه ه��اي امور اقتص��ادي و دارايي، 
 صنعت، معدن و تجارت، كشور و سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور تشكيل مي گردد. 
دبيرخان��ه كارگ��روه ياد ش��ده در بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران خواهد 
بود و معاون ارزي اين بانك دبير كارگروه 
اس��ت، كارگروه موظف اس��ت به صورت 
هفتگي گزارش اجراي اين تصويب نامه را 
به رييس جمهور، معاون اول رييس جمهور 

و دبير ستاد اقتصادي دولت ارائه نمايد. 
مابه التف��اوت  تامي��ن  ب��راي   -15
ن��رخ ارز )چهاره��زار )4/000( ري��ال به 
ازاي ه��ر دالر( جه��ت تامي��ن كاالهاي 
اساس��ي و دارو، مبل��غ 30ه��زار ميليارد 
از  ري��ال   )30/000/000/000/000(
محل درآمد حاصل از يكسان س��ازي نرخ 
ارز تخصي��ص مي يابد. س��ازمان برنامه و 
بودجه كش��ور و بانك مركزي جمهوري 
اس��المي اي��ران و وزارتخانه هاي صنعت، 
معدن و تجارت و جهادكشاورزي موظفند 
س��ازوكار اجرايي اين موضوع را به نحوي 
تنظيم كنند كه تخصيص اعتبار در زمان 
ورود كاال و ارائ��ه اس��ناد حم��ل صورت 
پذيرد. فهرس��ت كاالهاي مربوط توس��ط 
وزارتخانه ه��اي صنعت، معدن و تجارت و 

جهاد كشاورزي ارائه خواهد شد. 
16- ورود ارز همراه مس��افر تا س��قف 
مبلغ 10هزار يورو يا معادل آن به س��اير 
ارزها مجاز اس��ت و ورود مبالغ بيشتر در 
صورت اظهار طب��ق ضوابط اعالمي بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران بالمانع 

خواهد بود. 

گزارش سرمقاله

  پايتخت در انتظار شهردار

در ش��رايطي كه اغلب اعضاي شوراي شهر تهران از تغيير فرآيند و معيارهاي 
انتخاب ش��هردار س��خن به ميان مي آورند، برخي رس��انه ها طي روزهاي گذشته 
از فهرس��ت 10نفره كانديداهاي ش��هرداري تهران رونمايي كردند. در اين ميان 
آن گونه كه يكي از اعضاي ش��وراي ش��هر گفته به نظر مي رسد، انتخاب شهردار 
پايتخت يك ماه طول بكش��د. اين در حالي اس��ت كه تعلل در انتخاب ش��هردار 

تهران دست كم 6پيامد منفي خواهد داشت. 
1- در حال حاضر اگر چه بنا به مصوبه ش��وراي شهر تهران، مديريت شهري 
توس��ط حس��يني مكارم  سرپرست ش��هرداري تهران اعمال مي ش��ود، اما ناگفته 
پيداس��ت كه جايگاه »سرپرستي« متزلزل و موقتي است و از همين رو هر فردي 
در آن قرار گيرد، صرفا تن به امور جاري ش��هر مي دهد و از مداخله در ترس��يم 

آينده هاي دور و نزديك امور شهري اجتناب مي كند. 
2- در صورت طوالني تر ش��دن فرآيند انتخاب ش��هردار، احتمال اعمال فشار 
گروه ها و دس��ته جات سياس��ي بر اعضاي شوراي ش��هر تهران با هدف اثرگذاري 
بر تصميم آنها بيش��تر ش��ده و احتمال انحراف در انتخاب شهردار مناسب براي 

پايتخت افزايش مي يابد. 
3- با توجه به اينكه از زمان اس��تقرار مديريت شهري جديد تاكنون حدود 8 
ماه از دوره 4ساله شهرداري سپري شده و احتماال يك ماه ديگر نيز به اين مدت 
اضافه خواهد ش��د، عمال عمر مفيد 4ساله فعاليت شهردار بعدي به حدود 3سال 
تقليل مي يابد و زمينه الزم براي پيگيري مس��ير ضد فس��اد محمدعلي نجفي و 
همچنين انجام س��اير اصالحات مورد نياز در كوچه  پس كوچه هاي بروكراس��ي 

حاكم بر شهرداري تضعيف مي شود. 
4- تهران آبستن حوادث ريز و درشتي همچون زلزله، فرونشست و فروريزش 
زمين، برج هاي ناايمن و مس��تعد خلق حوادث مش��ابه فاجعه پالس��كو و... است. 
ط��ي روزهاي پ��س از تعطيالت نوروز گس��ل هاي واقع در ش��رق و غرب تهران 
به كرات لرزيدند و به گفته كارشناس��ان زلزله شناس��ي اي��ن فعاليت هاي زمين 
شناختي احتماال منجر به تحريك گسل هاي غربي پايتخت شده است. در چنين 
ش��رايطي تهران نيازمند يك »شهردار تمام« اس��ت تا يك شهردار نيمه  تمام به 
اسم سرپرس��ت. بي گمان يكي از وظايف شهردار آينده تهران، رايزني، همفكري 
و همكاري درون س��ازماني و برون س��ازماني براي به حداقل رساندن تلفات ناشي 

از حوادث احتمالي است. 
5- با پذيرش اس��تعفاي محمدعلي نجفي از سوي اعضاي شوراي شهر تهران 
در نشس��ت سه شنبه هفته گذش��ته اين شورا، خبر اس��تعفاي سه معاون نجفي 
رس��انه يي ش��د. اگر چه هر يك از اين خبرها تكذيب يا گفته ش��د كه استعفاها 
مربوط به قبل از پذيرش اس��تعفاي نجفي از ش��هرداري تهران بوده است، اما به 
هر روي در حال حاضر س��ه پس��ت كليدي و رده باال در شهرداري خالي است يا 
متصديان آنها مس��تعفي هس��تند و در صف انتظار خروج از خيابان بهش��ت قرار 
دارند. اين اس��تعفاها اركان مديريت ش��هري را متزلزل و معلق كرده اس��ت، به 
گونه يي كه بدنه كارشناسي و زيرمجموعه هر يك از معاونت هاي ياد شده نسبت 

به پيگيري امور دلسرد يا حتي بدبين شده است. 
6- بالتكليف��ي و تعلي��ق اعمال مديريتي يك دس��ت و منس��جم بر مجموعه 
ش��هرداري تهران، فرص��ت را بيش از پيش براي سوءاس��تفاده كنندگان از اموال 
ش��هروندان در ش��هرداري فراهم مي آورد و زمينه هاي از بين رفتن دستاورد هاي 

7.5ماه گذشته شهرداري در مبارزه با فساد و شفاف سازي را هموار مي كند. 
با توجه به اينكه ش��وراي شهر تهران موظف است، پيامدهاي منفي تعلل 
در انتخاب ش��هردار را به حداقل برس��اند و از سوي ديگر اعضاي همين شورا 
كمتر از يك سال پيش )حدود 8ماه قبل( مسير انتخاب شهردار را طي كرده 
اس��ت، به نظر مي رس��د اينك پيمودن اين مس��ير براي اعضاي شوراي شهر 
آس��ان تر از بار نخس��ت باش��د، چرا كه آنها طي ماه هاي گذشته آگاهي بهتر 
و كامل تري نس��بت به مسائل ش��هر تهران پيدا كرده و عملكرد يك شهردار 
اي��ده آل را ني��ز از نزديك ديده اند و به همين دليل ه��م در حال حاضر بهتر 
مي دانن��د كه پايتخت به چه ش��خصيتي براي پوش��يدن جامه ش��هرداري و 

خدمت به شهروندان نياز دارد. 
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هيات وزيران مصوبات ديگر ارزي را اعالم كرد

كاالهاي اساسي با دالر 4000 توماني
 همين صفحه  

بانك جهاني و صندوق بين المللي پول تحوالت جهان را بررسي مي كنند

سايه جنگ بر نشست هاي اقتصادي

 صفحه 7 

اقتصاد اجتماعي

 زاگرس؛ عزادار 
مرگ بلوط ها
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هيات وزيران مصوبات ديگر ارزي را اعالم كرد 

دالر 4000 توماني براي كاالهاي اساسي و دارو

  كريستين الگارد : »ابرهاي تيره« بر آسمان تجارت سايه افكنده اند

در شرايطي كه اغلب اعضاي شوراي شهر تهران 
از تغيير فرآيند و معيارهاي انتخاب شهردار سخن 
به مي��ان مي آورند، برخي رس��انه ها طي روزهاي 
گذشته از فهرست 10نفره كانديداهاي شهرداري 
ته��ران رونمايي كردند. در اي��ن ميان آن گونه كه 
يكي از اعضاي شوراي شهر گفته به نظر مي رسد، 
انتخاب ش��هردار پايتخت يك ماه طول بكشد. اين 
در حالي اس��ت كه تعلل در انتخاب شهردار تهران 

دست كم 6پيامد منفي خواهد داشت. 
1- در حال حاضر اگر چه بنا به مصوبه شوراي 
شهر تهران، مديريت شهري توسط حسيني مكارم 
 سرپرس��ت ش��هرداري تهران اعمال مي ش��ود، اما 
ناگفته پيداس��ت كه جايگاه »سرپرستي« متزلزل 

و موقتي است...

اعالم نرخ يكس��ان ارز از روز سه ش��نبه 22 فروردين 
م��اه 97 واكنش هاي مختلفي را در پي داش��ت. نگاهي 
ب��ه واقعيت ه��اي اقتصادي جه��ان نش��ان مي دهد كه 
دولت ه��ا وقتي ب��ا بحران ه��اي طبيعي )نظي��ر زلزله، 
خشكس��الي، س��يل و...( و بحران هاي شوكي سياسي و 
اقتصادي نظير مش��كالت ناگهان��ي در روابط اقتصادي 
و تج��اري مثال افزايش تعرفه ه��اي گمركي امريكا عليه 
واردات كاال از چي��ن ي��ا تحريم هاي اقتص��ادي امريكا 
علي��ه روس��يه روش هاي علم��ي و اقتص��ادي مختلفي 
 را م��د نظ��ر ق��رار مي دهند.اتحادي��ه بين الملل��ي گاز

در ش��انزدهمين همايش اتحاديه بين المللي گاز كه در 
)اسلو( نروژ برگزار شد اين پيام را منتشر كرد ...

  پايتخت در انتظار شهردار

گاز طبيعي؛ نفت امروز

سرمقاله

يادداشت

 همين صفحه  

 صفحه 8  

نفت و انرژي
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نگراني اصلي بازار نفت 
موشك باران سوريه نيست

همزمان��ي چند اتفاق مختل��ف روزهايي صعودي 
ب��راي ط��الي س��ياه رق��م زده اس��ت. در اي��ن بين 
تحليل ه��اي مختلفي پيرامون اثرگي��ري بازار نفت از 
تنش هاي ژئوپليتيك به ويژه حمله موشكي امريكا به 
س��وريه بيان مي شود. تحليل »جوليان لي« نويسنده 
بلومبرگ اما متفاوت و با لحني خواندني نوشته شده 
است. لي معتقد است، اين روزها براي توليدكنندگان 
روزهاي خوبي به ش��مار مي رود اما نگراني اصلي بازار 
موشك باران سوريه نيست. او همچنين در اين تحليل 
به نقل از آمارهاي بلومبرگ مدعي شده است كه ايران 
از سال 2007 تاكنون روزانه 50هزار بشكه نفت خام 
به سوريه صادر كرده است. در تحليل بلومبرگ آمده 
اس��ت: افزايش تنش هاي ژئوپليتيك در خاورميانه در 
حال حاضر موجب افزايش قيمت نفت ش��ده و هنوز 
هم اين قيمت ها مي توانند به سطوح باالتري برسند. به 
نظر مي رسد كه جهش قيمت نفت از اقدام كشورهاي 
غربي براي موشك باران روسيه نشات گرفته است. اما 
زمين��ه اصلي افزايش قيمت نفت در خارج از مرزهاي 

سوريه است ...

 مجيد اعزازي   

 مجيد اعزازي   
دبير گروه مسكن و شهرسازي

 محمود خاقاني   
كارشناس بين المللي انرژي

رييس كل بانك مركزي ايران در نامه يي 
به رييس قوه قضاييه، ش��اخص بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي در مناطق ش��هري ايران 
را جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج 
و تاخي��ر تاديه اعالم كرد. به گ��زارش اداره 
كل روابط عموم��ي قوه قضايي��ه، با توجه به 
اينكه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 
بر اس��اس م��اده 4 آيين نام��ه اجرايي قانون 

الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني 
مصوب 13 ارديبهشت س��ال 1377 مكلف 
شده است، ش��اخص بهاي كاالها و خدمات 
مصرفي ش��هري ايران را به طور ساالنه براي 
محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج، حداكثر تا 
پايان خردادماه هر سال در اختيار قوه قضاييه 
قرار دهد، در همين راس��تا رييس كل بانك 
مركزي ايران در نامه يي به رييس قوه قضاييه 

اعداد ش��اخص ساالنه جهت محاسبه ميزان 
مهري��ه به وج��ه رايج را اعالم ك��رد. الزم به 
ذكر است، همچنين بر اساس مصوبه مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام درباره خس��ارت 
تاخي��ر تادي��ه چك و همچنين م��اده 522 
قانون دين، بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران موظف به اع��الم نرخ تورم به »مراجع 
قضايي و دادگاه ها« است كه در نامه ارسالي 

رييس كل بانك مركزي به رييس قوه قضاييه 
»اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخير 
تاديه مربوط به سال 1396 و سال هاي قبل 
بر اس��اس س��ال پايه )100=1395(« اعالم 
شده اس��ت. جدول »ش��اخص بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي ش��هري ايران« و »اعداد 
ش��اخص ماهانه« در پوشه هاي پيوست اين 
خبر در پايگاه اطالع رساني قوه قضاييه است. 

در نامه رييس كل بانك مركزي به رييس قوه قضاييه

شاخص هاي محاسبه ميزان مهريه اعالم شد



 محكومي�ت »محمودرض�ا خ�اوري« قطع�ي 
شد-ايس�نا| رييس دادگاه انقللاب گفت كه محكوميت 
محمودرضا خللاوري مديرعامل وقت بانللك ملي و يكي از 
متهمان پرونده موسوم به فسللاد بزرگ بانكي قطعي شده 
است. موسي غضنفرآبادي گفت: دستور شناسايي و توقيف 

اموال وي در داخل داده شده است. 
او با بيان اينكه مدت واخواهي به پايان رسلليده اسللت، 
يادآور شللد: محكوميت خاوري، جريمه نقدي و برگشللت 

اموال است كه دستور همه آنها داده شده است. 
 س�ردار سپهر جانش�ين رييس سازمان بسيج 
مستضعفين شد-فارس| سردار سپهر به عنوان جانشين 
رييس سللازمان بسلليج مستضعفين منصوب شللد. سردار 
محمدحسللين سپهر با حكم سرلشكر جعفري فرمانده كل 
سپاه به عنوان جانشين رييس سازمان بسيج مستضعفين، 
جايگزين سللردار علي فضلي شللد. او پيللش از اين معاون 

هماهنگ كننده نمايندگي ولي فقيه در سپاه بود. 
  ط�رح فتن�ه 88 در تعري�ف رج�ل سياس�ي 
س�ليقه اي اس�ت-برنا| معللاون امللور زنللان و خانواده 
رييس جمهللور درباره طرح آزادي زنان زنداني سرپرسللت 
خانوار گفللت: آخرين گللزارش در اين خصللوص هنوز به 
دست مان نرسلليده زيرا كار مشتركي بين سازمان زندان ها 

و ستاد ديه است. 
معصوملله ابتكار در خصوص پيگيري هاي طرح حمايت 
از آزادي زنان زنداني سرپرست خانوار گفت: استقبال خوب 
بوده و خيلي از كساني كه در اولويت اول بوده اند، آزاد شده 
يا آزاد مي شللوند. معاون امور زنان و خانواده رييس جمهور 
در خصوص تعريف رجل سياسللي از سوي شوراي نگهبان 
با اشاره به يكي از بندهاي تعريف رجل سياسي كه مربوط 
به فتنه 88 است، اظهار كرد: اين هم بحث سليقه يي است 
و هر كسللي تفسلليري در اين موضوع دارد. اين موضوع با 
اتهام زني، تفسير و سليقه سازگار نيست. موضوع قانون است 

و بازگشت به قانون و موازين اسامي. 
 باالتري�ن درجه براي هر فرد انقالبي ش�هادت 
اس�ت-ايلنا| رييس مركز مطالعات راهبللردي ارتش در 
دومين سللالگرد سللرهنگ دوم مرتضي زرهرن از شهداي 
مدافللع حرم گفللت: باالترين درجه براي هللر فرد انقابي، 

شهادت است كه رسيدن به اوج تعالي است. 
امير سرتيپ پوردستان در دومين سالگرد سرهنگ دوم 
مرتضي زرهرن از شهداي مدافع حرم گفت: امروز با همت 
جوانان اين مرز و بوم به ابزار دفاعي بسيار پيشرفته يي دست 
يافته ايم كه هيچ كشللوري جرات تجاوز به خاك كشللور را 
ندارد. رييس مركز مطالعات راهبردي ارتش با اشاره به مقام 
واالي شهداي مدافع حرم اظهار داشت: شهداي مدافع حرم 
خالصانه به ميدان جنگ رفتند و از خود تاشي وصف ناپذير 

براي حفظ انقاب و دفاع از حرم مطهر نشان دادند. 
 ابطال دس�تورالعمل قطع مقرري بيمه بيكاري 
ب�ه بهانه تاخير-ايرنا| هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
دسللتورالعمل وزارت كار در خصللوص قطللع مقرري بيمه 
بيكاري به دليل تاخير ۴۵دقيقه يي مقرري بگيران در ثبت 

حضور و غياب را ابطال كرد. 
به دنبال شللكايت شللاكي از وزارت تعللاون، كار و رفاه 
اجتماعي، دسللتورالعمل و ضوابللط اجرايي حضور و غياب 
مقرري بگيران بيمه بيكاري و دستورالعمل و ضوابط حضور 
و غياب اثر انگشتي كه توسط اداره كل حمايت از مشاغل و 
بيمه بيكاري وزارت كار مقرر شده و در موارد غيبت و تاخير 
۴۵دقيقه يللي منجر به قطع مقرري بيملله بيكاري خواهد 
شللد، خارج از اختيار اداره كل حمايت از مشللاغل و بيمه 
بيكاري وزارت كار بوده و بر اين اساس درخواست ابطال اين 

دستورالعمل را مطرح كرده است. 
 به كارگيري بازنشس�تگان در س�مت سفير، 
معاون وزير و اس�تاندار ممنوع مي ش�ود- ايس�نا| 
سلليده فاطمه حسلليني با بيان اينكه طرح اصاح قانون 
ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان در راستاي تاكيد مقام 
معظم رهبري مبني بر استفاده از ظرفيت جوانان و فراهم 
كللردن فرصت براي مديران توانمند جوان تدوين شللده 
است، گفت: بر اساس اين طرح به كارگيري بازنشستگان 
در سمت هايي همچون سفارت، معاونت وزير، استاندار و 
همترازان آن ممنوع اسللت. به گفته اين نماينده روساي 
سلله قوه، معاونان رييس جمهور، نماينللدگان مجلس و 
وزرا از شللمول اين قانون مستثنا هستند. از سوي ديگر 
فرزندان شهدا، جانبازان ۵۰ درصد و باالتر و نيز آزادگان 

هم از شمول اين قانون مستثنا شده اند. 
  الريجان�ي به ويتنام و س�ريالنكا س�فر كرد- 
تسنيم| علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسامي ديروز 
)يك شنبه 26 فروردين( به 2 كشور ويتنام و سريانكا سفر 
كرد. اين سللفر به دعوت همتايان وي در ويتنام و سريانكا 
و بللراي ارتقاي همكاري دوجانبه انجام مي شللود. سللهيا 
جلودارزاده نماينده تهران، محمد آشللوري تازياني نماينده 
بندرعباس، محمد محمودي شاه نشللين نماينده شهريار و 
همچنين نظر افضلي نماينده نهبندان رييس مجلس را در 

اين سفر همراهي مي كنند. 
  ايراد ش�وراي نگهبان به ترجمه اليحه پالرمو- 
فارس| رييس كميسيون قضايي مجلس گفت: اليحه الحاق 
ايران به كنوانسلليون پالرمو با متللن اصلي آن مغايرت دارد 
و اين موضوع طللي نامه يي خطاب به رييس جمهور به وي 
براي بررسي اعام خواهد شد. الهيار ملكشاهي افزود: ايراد 
شللوراي نگهبان به اليحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو 
ايللن بود كه متنللي كه دولت به عنوان اليحه پيشللنهادي 
ترجمه كللرده و آن را به مجلس تقديم كرده با متن اصلي 
آن تطابق نداشته و داراي اختافات زيادي است و در همين 
راستا الزم است تا دولت در ارائه لوايح خود به مجلس دقت 
الزم را داشته باشد تا اين اتفاق نيفتد، چرا كه ما به اليحه يي 

كه از طرف دولت مي آيد، اعتماد مي كنيم. 
 توصيه مركز پژوهش ه�ا به نمايندگان مجلس 
براي تس�ريع در اصالح س�اختار دولت- ايرنا| مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي با توصيه به نمايندگان 
بللراي رد كليللات طرح تشللكيل وزارت ميللراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري به آنها توصيه كرد هرچه سريع تر 
نسللبت به اصاح سللاختار كان دولت اقللدام كنند. مركز 
پژوهش هاي مجلس در بخش نتيجه گيري و پيشللنهادات 
مي نويسللد: در صورتي كه قانونگذار بلله دنبال تقويت بعد 
نظارتي مجلس شوراي اسللامي )از طريق تشكيل وزارت 
گردشگري( است اين امر را مي تواند از طرق ديگر از جمله 
وضع قانللون خاص يا اعمال اصاحاتي در آيين نامه داخلي 

مجلس شوراي اسامي تامين كند. 
 امكان رش�د روابط با چين تا سقف 200ميليارد 
دالر- ايلنا| مشللاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل 
پس از ديدار با عضو كميته مشللورتي وزارت خارجه چين 
درباره روابط بين دو كشور گفت: از زمان سفر رييس جمهور 
چين به ايران در سال 2۰١6 روابط دو كشور پيشرفت خوبي 
كرده و از نظر چين، ايران نقش مهمي در جاده ابريشم دارد 
و سللفير چين در ايللن ديدار اطللاع داد در روزهاي آينده 
هياتي به ايران مي آيد و از بندر چابهار براي همكاري مهم و 
راهبردي دو كشور در اين بندر ديدار مي كنند. در زماني كه 
وزير خارجه چين دو سال پيش به ايران آمد، توافق داشتيم 
كه سقف روابط تا 2۰۰ميليارد دالر امكان رشد داشته باشد 

و اكنون هم در همين راستا عمل مي كنيم. 

روي موج خبر

گزارش تخلفات نفتي در سال هاي 87 تا 91 در صحن مجلس قرائت شد

افشاي ميلياردها تومان تخلفات دولت سابق

روحاني در گفت وگوي تلفني با رييس جمهور روسيه:

نبايد اجازه دهيم آتش تنشي جديد در منطقه شعله ور شود
روسللاي جمهور ايران و روسيه در گفت وگويي 
تلفني آخريللن تحوالت بين المللللي، منطقه يي، 
اوضللاع سللوريه و چگونگي همكاري هللا و روابط 
دوجانبه تهران-مسكو را مورد بررسي قرار دادند. 
به گزارش ايسللنا، روحاني ديللروز در تماس 
تلفنللي بللا والديميللر پوتيللن رييس جمهللوري 
فدراسلليون روسلليه، حمللله امريكا، فرانسلله و 
انگليس به سللوريه به بهانه اسللتفاده از سللاح 
شلليميايي را اقدامي تجاوزكارانه و در راسللتاي 
روحيه دادن به تروريسللت هاي شكسللت خورده 
در اين كشللور عنوان كرد و گفللت: اگر تجاوز و 
نقض آشللكار قوانيللن بين المللي به سللادگي و 
بدون پرداخت هيچ هزينه يي از سوي عامان آن 
امكان پذير شود، بايد شاهد بي ثباتي هاي جديدي 

در نظام بين الملل و منطقه باشيم. 
رييس جمهللور بللا بيللان اينكه »ايللن اقدام 
تجاوزكارانه امريكا نشللان داد كه با تروريست ها 
رابطه مسللتقيم دارند«، افزود: امريكايي ها زماني 
كه احسللاس كردند دست تروريست ها از منطقه 
مهمي مانند غوطه شللرقي كوتاه شده، اين گونه 

عكس العمل از خود نشان دادند. 
روحانللي افزود: حمله امريللكا و متحدانش به 
سوريه نشان دهنده آن است كه در مسير مبارزه 
نهايي با تروريسم در سوريه با مشكات و مسائل 
جديد روبه رو هسللتيم و بايللد رايزني و همكاري 
بيشللتري با هم داشته باشلليم. رييس جمهور با 

اشللاره به اينكه امريكا و برخي كشللورهاي غربي 
نمي خواهند كه اوضاع سللوريه به راحتي به ثبات 
دايمي برسد، گفت: بايد براي حل بحران سوريه 
بر سللرعت عمل در اقدامات خللود بيفزاييم و در 
اين راستا جمهوري اسامي ايران آمادگي دارد تا 
همكاري هاي خود با روسلليه را در چارچوب هاي 

دوجانبه و سه جانبه افزايش دهد. 
بللا  همزمللان  متاسللفانه  افللزود:  روحانللي 
رژيللم  منطقلله  در  جديللد  تنش آفريني هللاي 
صهيونيستي دست به اقدامات تجاوزكارانه جديد 
عليه مردم فلسطين زده و اين در حالي است كه 
نبايد اجازه دهيم آتش تنشللي جديد در منطقه 

شعله ور شود. 
روحانللي همچنين با اشللاره به وقللوع فاجعه 
انسللاني در يمللن بر ضرورت ارسللال كمك هاي 
بشردوسللتانه به آنان تاكيد كللرد و گفت: ادامه 
درگيري و كشتار مردم در يمن به نفع هيچ كس 
نيسللت و ايران آمللاده كمك به هللر روندي در 
راستاي برقراري آتش بس، امنيت، صلح و نجات 

مردم اين كشور است. 
رييس جمهللور همچنين با بيللان اينكه روابط 
و همكاري هللاي ايللران و روسلليه در بخش هاي 
مختلف به خوبي در حال پيشرفت بوده و توسعه 
مناسللبات تحرك شللايان ذكري داشللته اظهار 
اميدواري كرد با تاش مسووالن دوكشور روابط 
و همكاري هاي تهران- مسللكو به ويژه در زمينه 

اقتصادي و تجاري گسللترش يابد. روحاني ادامه 
داد: اراده جمهوري اسامي ايران بر توسعه روابط 
و همكاري هللاي نزديك و صميمانه تر با روسلليه 

است. 
والديمير پوتين رييس جمهوري فدراسلليون 
روسلليه نيز در اين گفت وگوي تلفني با اشللاره 
به اينكه ايران و روسلليه در بسللياري از مسائل 
و موضوعللات منطقه يللي و بين المللللي ديدگاه 
مشتركي دارند، گفت: حمله امريكا و كشورهاي 
غربي به سللوريه با هللر بهانه يللي نقض فاحش 
قوانيللن بين المللللي اسللت و اين اقللدام امريكا 
و متحدانللش چيللزي جز جنايللت بين المللي و 
تجاوز نبوده و بهانه كاربرد سللاح شيميايي در 
سللوريه بي اساس و خاف واقع اسللت. پوتين با 
بيان اينكه حمله امريكا به سوريه در حالي انجام 
شد كه كارشناسان كميسلليون بين المللي منع 
سللاح هاي شيميايي براي بررسللي وارد سوريه 
شللده بودند، اظهار داشت: سللازمان ملل متحد 
بللراي اجماع ميان كشللورها ايجاد شللد و نبايد 
در راستاي تامين منافع سياسي برخي قدرت ها 
باشللد، چراكه اگر همه بخواهند با شيوه خود در 
عرصه بين الملل عمل كنند، با هرج و مرج مواجه 

خواهيم شد. 
وي با تاكيد بر اينكه »اين اقدامات متجاوزانه 
مانللع از تاش ما در مسللير مبارزه با تروريسللم 
و افراط گرايللي در منطقلله و بلله ويللژه سللوريه 

نمي شود«، گفت: روند رسيدن به صلح در سوريه 
با اين اقدام امريكا دشللوارتر شللد، اما بايد در هر 
صورت رايزني ها و روابط سه جانبه ايران، روسيه 
و تركيه ادامه يافته و براي توسللعه صلح و ثبات 
و برقللراري گفت وگو در اين كشللور تاش كنيم. 
رييس جمهور روسيه با اشاره به ضرورت اقدامات 
براي حل بحران انسللاني در يمن و آتش بس در 
اين كشور خاطرنشان كرد: ايران و روسيه بايد با 

هماهنگي بيشتر در راستاي توسعه صلح و ثبات 
در منطقه گام بردارند.

و  روابللط  توسللعه  بللر  همچنيللن  پوتيللن 
همكاري هاي همه جانبه تهران- مسللكو به ويژه 
در بخللش اقتصادي و تجاري تاكيد كرد و گفت: 
در شللرايط كنوني اسللتفاده از تمللام ظرفيت ها 
و توانمندي هللا در راسللتاي گسللترش روابط و 

مناسبات ايران و روسيه ضروري است. 

گروه ايران|
ده ها ميليارد تخلف، تازه ترين يافته نمايندگان 
مجلللس از عملكللرد دولت محمللود احمدي نژاد 
اسللت. تخلفات نفتللي كه بين سللال هاي 87 تا 
9١ رخ داده و پيگيللري آن تا به امروز زمان برده 
است. اين را گزارش كميسيون برنامه و بودجه از 
عملكرد نفتي دولت احمدي نژاد طي آن سللال ها 
مي گويد. روز گذشللته كميسيون برنامه و بودجه 
گزارشللي را از واردات بنزيللن و نفت گاز و ميزان 
طلبكاري هاي شركت ملي نفت طي سال هاي 87 
تا 9١ منتشر كرد. تهيه اين گزارش را نمايندگان 
در بودجه سللال 96 مصوب كللرده بودند. آنها در 
جريان بررسللي بودجه سال 96 ديوان محاسبات 
را به بررسللي تخلفات نفتي طي سال هاي 87 تا 
9١ و ارائلله گزارش در اين خصللوص به مجلس 
مكلللف كرده بودند. براسللاس بند )ز( تبصره يك 
اليحه بودجه 96 تكليف شللده بود كه كارگروهي 
متشللكل از سللازمان برنامه و بودجه، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، وزارتخانه هاي ذي ربط و ديوان 
محاسبات كشور، ظرف مدت 6 ماه پس از بررسي 
اسللناد مربوطه نسبت به »تسللويه برداشت هاي 
بيش از مجوزهاي قانونللي از محل صادرات نفت 
بللراي تامين بنزين و نفت گاز« و »تسللويه بدهي 
نيروي انتظامي جمهوري اسامي ايران به شركت 
ملي نفت ايران«، گزارشللي تهيه كللرده و ديوان 
محاسللبات آن را به كميسلليون برنامه و بودجه 
ارائه كند. جمع بندي ديوان محاسللبات در قالب 
دفترچه يي از تخلفات دولت قبل شهريورماه سال 
گذشته به كميسلليون بودجه ارائه و روز گذشته 
نيز نتيجه بررسللي اين كميسيون در گزارشي در 
صحن مجلس قرائت شد. گزارشي كه حاشيه هاي 
فراواني داشت؛ از اعتراض قاضي پور به نام نبردن 
از احمدي نللژاد در متن تا پرسللش يكي ديگر از 

نمايندگان درباره نحوه برخورد با متخلفان. 

 ابهامات گزارش از نگاه نمايندگان
نللادر قاضي پور نماينده اروميلله پس از پايان 
قرائللت گللزارش در تذكري خطاب بلله رييس 
مجلللس گفت كلله در دولت احمدي نللژاد نفت 
به افراد فاسللدي مثل بابك زنجاني داده شللد و 

عدالت نيست كه نامي از اين فرد و رييس جمهور 
وقت در گزارش كميسلليون برنامه و بودجه برده 
نشللود. او با طرح اين انتقاد كلله در اين گزارش 
همه پرونده دارند، ولي فقط نام يك نهاد انقابي 
آمللده، در حالي كه نامي از افرادي كه با هاله يي 
نور ارتباط داشتند، برده نشده است، از الريجاني 
خواست دستور تكميل گزارش را بدهد. تذكري 
كه الريجاني آن را تلويحا وارد ندانسللت، چراكه 
به گفته او »دادسللتاني، محكمه و رييس ديوان 
محاسبات در حال پيگيري اين مساله هستند و 

بايد به تخلفات افراد متخلف رسيدگي شود.«
حسينعلي حاجي دليگاني ديگر نماينده يي بود 
كه نسبت به برخورد مجلس با تخلفات آن دوره 
انتقاد داشللت. به اعتقاد اين نماينده مجلس اين 
گزارش درمورد تخلفاتي بود كه طي سللال هاي 
87 و بعللد از آن اتفاق افتاده، اما به دليل فرآيند 

طوالني رسلليدگي به آن، مايه تداوم فسللاد در 
دستگاه هاي مختلف شللده است. حال به اعتقاد 
او چه تضميني وجود دارد كه اين تخلفات تكرار 
نشللود؟ الريجاني در پاسللخ به اين تذكر گفت: 
بسللياري از تخلفات توسللط ديوان محاسللبات 
بايد رسيدگي شللود. گزارش كميسيون برنامه و 
بودجه براي اطاع كميسلليون ها است. به گفته 
رييللس مجلس براي برخي تخلفللات عاج پيدا 
شده است و براي بقيه نيز ديوان محاسبات بايد 
متخلفان را به دادگاه بفرستد كه اين كار در حال 
انجام است. عليرضا رحيمي نماينده اصاح طلب 
تهللران هم ديگر نماينده يي بللود كه در اين باره 
نقد داشت. او با اشاره به اينكه گزارش كميسيون 
برناملله و بودجه ناظر به مجموعه اقدامات دولت 
قبل در سللال هاي 87 تا 9١ اسللت، پرسيد كه 
»با وجود اينكه سللتاد تدابير ويژه دولت ساختار 

قانونللي دارد، چرا اقدامات ايللن دولت فراقانوني 
بوده اسللت و در بودجه يي كه در آن سللال ها به 
تصويب مجلس رسلليد، دخل و تصرف كردند؟« 
ايرادي كه الريجاني آن را وارد دانست، اما تاكيد 
كللرد كه در بودجه 97 مصوب شللده تصميمات 
سللتاد تدابير ويژه دولت به تاييد شللوراي عالي 
امنيت ملي و مقام معظم رهبري برسللد در غير 

اين صورت مصوبات آن قابل اجرا نيست. 

 چرايي تاخير در برخورد قضايي
در ايللن بيللن، عليرضللا سللليمي نماينللده 
اصولگللراي محات نيز عدم برخللورد قضايي با 
محكومللان نفتي در دولت سللابق را مورد انتقاد 
قرار داد. او با اشللاره بلله تخلف دو و نيم ميليارد 
دالري در بخش اول گزارش مجلس، گفت: »در 
بخش سللوم نيز شاهد تخلف هنگفت و چند ده 

ميلياردي هسللتيم و اين درحالي اسللت كه اين 
تخلف مربوط به سال 89 است اما هنوز در حال 

رسيدگي است.«
ايللن گفته هاي سللليمي در حالي اسللت كه 
مهرماه سللال گذشته دادستان ديوان محاسبات 
از صدور هفت حكم قطعي قضايي عليه  محمود 
احمدي نللژاد خبر داده بود كه به گفته او همگي 
در حللال اجللرا هسللتند. براسللاس گفته هللاي 
فيللاض شللجاعي دو محكوميللت احمدي نللژاد 
بللراي پرونده هاي نفتي بوده كه گزارشللش روز 
گذشللته در صحن مجلس قرائت شللد. پيش از 
شللجاعي، محمود صادقي هللم در بهمن ١۳9۵ 
گفته بود از رقم ۴8هللزار ميليارد تومان تخلف 
احمدي نللژاد تنها ١۳هزار  ميليللارد آن تاكنون 
به خزانه بازگشللته اسللت. با هملله اينها برخي 
معتقدنللد در برخورد با متخلفان نفتي در دولت 
قبل به خصوص رييس آن تاخير شللده اسللت؛ 
تاخيري كه ظاهرا بخشللي از آن به دليل حكمي 
در قانللون ديوان محاسللبات بوده كلله در زمان 
رييس جمهوري مسللتقر، نمي شود به اتهاماتش 

رسيدگي كرد تا كار كشور مختل نشود. 
اما به گفته علي مطهري اين حكم براسللاس 
تفاسلليري به بعللد از دوران رياسللت جمهوري 
نيز تسللري پيدا كرده اسللت. او با بيللان اينكه 
»برخي اين طور برداشللت كرده اند كه هر كسي 
زمانللي رييس جمهور بوده اسللت بعدا نمي توان 
به اتهاماتش رسلليدگي كرد كه اين غلط است« 
گفللت كلله »باوجود ايللن حكم قانونللي بعد از 
دوران رياست جمهوري منعي براي رسيدگي به 
تخلفات وجود نداشته و قوه قضاييه مي توانست 
موضوع را بررسي و حكم صادر كند«، از اين رو 
به اعتقللاد مطهري »در اين باره كوتاهي شللده 
است.« با اين حال، علي الريجاني در واكنش به 
انتقادها از تاخير در رسلليدگي به تخلفات نفتي 
در دولت سللابق و انتشللار گزارش اين تخلفات 
پس از چندين سللال گفت كه ايللن گزارش به 
اين معنا نيست كه دادستاني و ديوان محاسبات 
رسلليدگي نمي كنند؛ بلكه به اين معناسللت كه 
كميسلليون زودتر رسلليدگي كند كه بررسللي 

تخلفات انجام شده به سرانجام برسد. 
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ايران2

چهرهها

رييس مجلس شللوراي اسللامي 
حمله امريللكا، انگليس و فرانسلله به 
سللوريه را محكوم كللرد و گفت: زمان 
اقدامات وحشيانه و ژست هاي دروغين 

سپري شده است. 
علللي الريجاني در ابتداي جلسلله 
علني ديروز يك شنبه  مجلس شوراي 
اسامي اظهار داشت: سه كشور امريكا، 
انگليس و فرانسه روز گذشته شاهد بوديم كه خاف همه نظام هاي 
 بين المللي حمله وحشلليانه يي به يك كشللور اسللامي كردند و 
تاسللف بار تللر اينكلله برخللي كشللورهاي اسللامي در كنللار 

رژيم صهيونيستي و سران كفر از اين جنايت حمايت مي كنند. 
او افزود: نخستين سوالي كه در ذهن ايجاد مي شود، اين است 
كه چه علتي عامل چنين اقدام غيرقانوني بوده است؟ ادعاي اين 
سه كشللور بر اين است كه دولت سللوريه در روزهاي گذشته از 
ساح شيميايي استفاده كرده و علت موفقيت اين كشور در اخراج 
تروريست ها از حومه دمشق استفاده از چنين ساحي بوده است. 
رييس مجلس شوراي اسللامي تصريح كرد: در مقابل دولت 
سللوريه و روسلليه اين ادعا را تكذيب كرده و خواستار رسيدگي 
مجامع بين المللي شده اند، مگر نه اين است كه براي رسيدگي به 
اين امور نظام هاي بين المللي تدبير كرده اند، پس چرا بدون رعايت 

اين ضوابط و با عجله چنين تهاجمي سامان يافت. 
الريجاني خاطرنشللان كرد: اين دسللتاويز نمي تواند وجاهت 
داشللته باشللد و موضوع اصلي را بايد در جاي ديگر جست و آن 

تحوالت اخير در صحنه سوريه است. 
او ادامه داد: سال هاست كه با كمك كشورهاي بزرگ و برخي 
دولت هاي ياغي در منطقه اطراف دمشللق النه تروريست ها شده 

بود و هر زمان با ساح هاي پيشرفته دمشق را ناامن مي كردند.

زمان اقدامات وحشيانه و ژست هاي دروغين 
سپري شده است

وزير دفاع با ارائه گزارشللي از شرايط 
منطقه و حمللله اخير امريللكا، انگليس 
و فرانسلله به سللوريه گفت كلله ايران در 
تامين نيازهاي تسليحاتي خود، خودكفا 
شللده اسللت. مهرداد الهوتي سخنگوي 
فراكسلليون مسللتقلين با اعام اين خبر 
به ايسللنا گفت: امير حاتمللي وزير دفاع، 
ميهمان جلسلله صبح ديروز فراكسلليون 
مسللتقلين بود. ايشان گزارشي از حمله سه جانبه اخير به سوريه ارائه 
كرد و گفت كه امريكايي ها به دنبال ايجاد رعب و وحشللت در منطقه 
و بين مردم سللوريه بودند اما اين حمله ارزش نظامي نداشته و باعث 
مستحكم تر شللدن مردم سوريه شده اسللت. وي با بيان اينكه تعداد 
زيادي از موشللك هاي پرتاب شده يا منحرف شده يا منهدم شده اند، 
گفت كه اين نشللان مي دهد كه نيروهاي مقاومت سوريه خود را براي 
هر نللوع مقابله و تهاجمي آماده كرده اند. الهوتللي ادامه داد: به گفته 
وزيللر دفاع اين حركت با هياهو و برنامه ريزي امريكايي ها پيش نرفته 
و در انجام اين عمليات، امريكا نقش تامين تجهيزات، عربستان تامين 
مالي و اسراييل طراحي را به عهده داشته است. سخنگوي فراكسيون 
مستقلين مجلس با اشللاره به بخش ديگري از اظهارات وزير دفاع در 
نشست اين فراكسيون گفت: وزارت دفاع به اين نكته اشاره كرد: ما در 
8 سللال دفاع مقدس حتي سيم خاردار هم نمي توانستيم توليد كنيم 
و آن را از كشورهاي ديگر مي گرفتيم اما امروز براي توليد بزرگ ترين 
ساح ها جهت تامين امنيت به مرز خودكفايي رسيده ايم و قادر هستيم 
اگر نيازي وجود داشللته باشد توليدات تسليحاتي خود را صادر كنيم. 
الهوتي، يادآور شد: ما در دفاع از امنيت كشور خود و كشورهاي منطقه 
مصمم هستيم و وقتي كشورهاي ديگر به دنبال ايجاد آشوب در منطقه 
هسللتند ما بايد خود را جهت دفاع تجهيز كنيم و خوشبختانه امروز 

فراتر از ساح هايي كه در دنيا وجود دارد امكان توليد ساح داريم. 

 خودكفايي ايران
در تامين نيازهاي تسليحاتي

بوريس جانسللون وزيللر امور خارجه 
انگلسللتان امللروز در تمللاس تلفني با 
محمدجللواد ظريف وزير امللور خارجه 
جمهوري اسللامي ايللران در خصوص 
مشاركت انگلستان در حمله موشكي به 

سوريه توضيحاتي ارائه كرد. 
بلله گللزارش ايسللنا، محمدجللواد 
ظريللف در اين گفت وگوي تلفني ضمن 
محكوميت حمله خودسرانه به سوريه، مجددا بر مخالفت جمهوري 
اسللامي ايران با كاربرد هرگونه سللاح شلليميايي تاكيللد كرد و با 
يادآوري سللابقه كاربرد ساح شلليميايي عليه ايران توسط صدام با 
حمايت امريكا، انگليس و فرانسه از برخورد دوگانه غرب انتقاد كرد. 

وزير امور خارجه اقدام به حمله قبل از ورود بازرسان سازمان منع 
سللاح هاي شيميايي را سوال برانگيز خواند و افزود: دو حمله يي كه 
به بهانه ساح شيميايي به سوريه انجام شد، درست در مقاطعي بود 
كه ارتش سللوريه دست برتر را در مقابل تروريست ها داشت و آنها را 
در آستانه شكست قرار داده بود. ظريف به وزير امور خارجه انگلستان 
يادآور شد: از ابتداي مطرح شدن خلع ساح شيميايي سوريه اعام 
كرديم كه گروه هاي مسلح تروريستي ساح هاي شيميايي در اختيار 
دارند كه به آن توجه نشللد. وزير امور خارجه كشللورمان در پايان با 
انتقاد از اقدام خودسللرانه، غيرقانونللي و يك جانبه امريكا، انگليس و 
فرانسه در تجاوز به سوريه به وزير خارجه انگلستان يادآور شد: هيچ 
كشللوري به طور خودسللرانه حق اجراي مقررات تنبيهي عليه ساير 
كشللورها، خارج از موازين بين المللي را ندارد. بامداد روز شللنبه سه 
كشللور امريكا، فرانسلله و انگليس در اقدامي هماهنگ در حمله به 
تعدادي از مواضع سللوري به اين كشور تعرض كردند. اين اقدام آنها 
در حالي بود كه نه شوراي امنيت سازمان ملل در اين باره مصوبه يي 

داشت و نه حمله شيميايي ادعايي مورد تاييد قرار گرفته بود. 

انتقاد شديد ظريف از حمله خودسرانه به سوريه 
و توضيح جانسون

رييس كل دادگسللتري استان تهران 
مي گويد: براي يكسري ديگر از متهمان 
حقوق هاي نجومي كيفرخواسللت صادر 
شده و پرونده هاي شان تازه از دادسرا به 

دادگاه آمده است. 
غامحسللين اسماعيلي در گفت وگو 
با تسنيم، درباره آخرين وضعيت پرونده 
متهمان اغتشاشللات دي سال 96 اظهار 
كرد: در ارتباط با پرونده هاي اغتشاشللات دي ماه 96، براي تعدادي 

از متهمان حكم صادر شده و تعدادي هم در نوبت رسيدگي است. 
رييس كل دادگستري اسللتان تهران اضافه كرد: بين حكم هاي 
صادره، هم راي به محكوميت و هم برائت وجود دارد. اسللماعيلي در 
پاسخ به سوال ديگري درخصوص پرونده جرايم انتخاباتي استانداران 
و فرمانداران در انتخابات سال 96 هم اظهار كرد: رسيدگي بدوي به 
پرونده مقاماتي كه در انتخابات رياست جمهوري سال 96 مرتكب جرم 
شدند، تمام شده و فعا پرونده در تجديدنظر مطرح است. رييس كل 
دادگستري استان تهران گفت: راي صادر شده و پرونده افرادي كه به 
حكم شان اعتراض داشتند، در مرحله تجديدنظر است. البته بين آراي 
صادره، برائت هم داشللتيم. اين مقام مسللوول در دادگستري استان 
تهران گفت كه در ماه هاي پاياني سال 96 هم، براي يكسري ديگر از 
متهمان حقوق هاي نجومي كيفرخواست صادر شده و پرونده هاي شان 
تازه از دادسللرا به دادگاه آمده اسللت. اسللماعيلي در پاسخ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه »آيا براي صفدرحسيني رييس سابق صندوق 
توسعه ملي هم در ارتباط با حقوق هاي نجومي پرونده تشكيل شده 
يا خير و اينكه آيا منتهي به صدور حكم شللده است؟« توضيح داد: 
در مرحله دادسللرا پرونده داشت اما بين پرونده هاي قبلي مرتبط با 
حقوق هاي نجومي وجود نداشللت و رايي صادر نشده است. نمي دانم 
پرونده وي بين سري جديدي كه به دادسرا آمده، وجود دارد يا خير. 

صدور حكم تعدادي از متهمان اعتراضات 
دي ماه96
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3 كالن
   معافيت بيمه ها 

از ماليات بر ارزش افزوده 
يك عضو كميس��يون اقتصادي مجل��س از معافيت بيمه ها 
از مالي��ات بر ارزش اف��زوده در صورت تصويب نهايي در مجلس 
خبر داد. س��يده فاطمه حس��يني در گفت وگو با ايسنا با اشاره 
به جلس��ات كميس��يون اقتصادي براي بررس��ي اليحه اصالح 
قانون ماليات بر ارزش افزوده در مش��هد، اين جلسات را بررسي 
مقدمات��ي اين اليحه عنوان ك��رد و گفت كه در صورت تصويب 
نهاي��ي اين اليحه در مجلس بيمه ها از مالي��ات بر ارزش افزوده 
معاف مي ش��وند. وي افزود: چالش هايي كه درباره اين اليحه در 
كميس��يون تلفيق بودجه ۹۶ و ۹۷ مطرح ش��ده بود همچنان 
پابرجا است، كه از جمله آنها چالش هايي همچون دريافت ماليات 
زنجيره ي��ي يا ماليات بر فروش و چالش نرخ هاس��ت. حس��يني 
چالش اصلي درباره ماليات بر ارزش افزوده را چالش نرخ ها عنوان 
و خاطرنشان كرد: درباره اينكه كدام يك از كاالها و خدمات در 
كدام طبقه نرخ ها قرار گيرد چالش هاي فراواني وجود دارد. ۳ يا 
۵ نرخ وجود دارد؛ يكي حالت معاف بودن كاال است كه كاالهاي 
ضروري و اساسي در اين محدوده قرار مي گيرند. طبقه بعدي نرخ 
معاف همراه با استرداد كه همان نرخ صفر است. طبقه ديگر نرخ 
ترجيحي است كه تقريبا ۳ درصد يا يك سوم نرخ اصلي در نظر 
گرفته مي شود و طبقه ديگر نرخ استاندارد و نرخ كاالهاي خاص 
است. اين نماينده مجلس يادآور شد: اينكه دسته بندي اين نرخ ها 
به چه صورت باش��د، موضوعي است كه در جلسات اين روزهاي 
كميسيون اقتصادي درباره اليحه ماليات بر ارزش افزوده، در حال 
بررسي است. به عالوه آنكه در حال بررسي اين موضوع هستيم 

كه كدام كاالها در كدام يك از طبقات قرار گيرند. 

  اخذ ماليات از دارايي مازاد 
بانك ها قانوني است

قائم مقام سازمان امور مالياتى كشور با بيان اينكه اخذ ماليات 
بر دارايى مازاد بانك ها براساس قانون است، گفت: اينكه كميته يى 
تش��كيل شود و خواس��تار عدم دريافت اين ماليات يا كم شدن 
ميزان آن ش��ود، غيرقانونى است. به گزارش فارس، محمدقاسم 
پناهى قائم مقام سازمان امور مالياتى كشور در مورد اخذ ماليات از 
دارايى هاى مازاد بانك ها گفت: موضوع اخذ ماليات بر دارايى هاي 
بانك ها براس��اس قانون رفع موانع توليد مصوب مجلس صورت 
مى گيرد. وى ب��ا بيان اينكه بانك مركزى مكلف اس��ت امالك 
مازاد بانك ها را به سازمان امور مالياتى معرفى كند، گفت: بانك 
مركزى اموال مازاد بانك ها را به س��ازمان معرفى كرد و براساس 
اين اطالعات بانك هايى كه داراى اموال مازاد بودند، شناس��ايى 
شدند و مورد بررسى قرار گرفتند. قائم مقام سازمان امور مالياتى 
كشور با بيان اينكه بانك مركزى طبق قانون بايد ابتدا اموال مازاد 
را اعالم كند و سپس سازمان امور مالياتى به بررسى آن بپردازد، 
گفت: بانك مركزى دارايى ها را اعالم كرده است و مستندات آن 
موجود اس��ت، بنابراين، اين كالم كه گفته مى شود سازمان امور 
مالياتى از جانب خود به بررسى اين امالك مى پردازد، جايگاهى 
ندارد و مستندات آن نيز موجود است و سازمان امور مالياتى نه 
اجازه دارد بدون قانون مالياتى را طلب كند و نه اجازه بخش��ش 
و معافي��ت آن را دارد. پناه��ى با بيان اينكه اخذ ماليات بر مازاد 
دارايى بانك ها براساس قانون است، به نشريه سامان گفت: اينكه 
كميته يى تشكيل شود و خواستار عدم دريافت اين ماليات يا كم 

شدن ميزان آن شود، در قانون تعريف نشده است. 

ماليات

»تعادل« نحوه مصرف درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز در بودجه 97 را بررسي مي كند

ابهام در سرنوشت منابع مازاد
گروه اقتصاد كالن| الهام آبايي| 

پ��س از آنكه معاون اول رييس جمه��وري نرخ ارز را 
4200 تومان اعالم كرد و ضوابط س��خت گيرانه يي براي 
تخصيص ارز منظور ش��د، مس��ووالن از گوش��ه و كنار 
اظهارنظرهاي��ي در اي��ن رابطه مطرح كردند اما ش��ايد 
يكي از نكاتي كه در هياهوي بازار ارز از نظرها دور ماند، 
مابه التفاوت نرخ ارز 4200 توماني از رقم ۳۵00 توماني 
مصوب در قانون بودجه 1۳۹۷ بود. رقم جديدي كه دولت 
 براي نرخ ارز تعيين كرده، از رقم پيش بيني شده در بودجه 
۷00 تومان باالتر است و اگر ميزان صادرات تعيين  شده 
در بودجه و قيمت پيش بيني شده براي نفت محقق شود، 
با مازاد قابل توجهي در منابع پيش بيني ش��ده در بودجه 

سال جاري مواجه خواهيم بود. 
البته در اين زمين��ه دو روز پيش محمدباقر نوبخت 
س��خنگوي دول��ت در گفت وگو با خانه مل��ت گفته بود 
كه منابع مازاد به خزانه واريز خواهد ش��د اما باتوجه به 
اينكه اين افزايش نرخ ارز پيش بيني نشده بود، درنهايت 
چه سرنوش��تي در انتظار اين مناب��ع خواهد بود. تجربه 
س��ال هاي اخير حاكي از آن است كه دولت براي جبران 
كمبود منابع خ��ود به اصالحيه قانون بودجه متوس��ل 
ش��ده و بر اين اساس، انتظار اينكه تمام منابع حاصل از 

مابه التفاوت نرخ ارز به خزانه واريز شود، ضعيف است. 

 تخصيص منابع به ايجاد 
اشتغال و يكسان سازي حقوق

عزت اهلل يوسفيان مال عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس مي گويد كه بهتر اس��ت دولت اين منابع مازاد را 
صرف ايجاد اشتغال و يكسان سازي حقوق بازنشستگان و 

كارمندان دولت كند. 
يوس��فيان مال در اين رابط��ه به »تع��ادل« اين گونه 
 توضي��ح مي دهد: »ف��رض كنيم كه دولت ن��رخ دالر را 
4200 توم��ان تعيين نكرده اس��ت. در بودجه نرخ دالر 
۳۵00 تومان درنظر گرفته شده است. در بودجه مشخص 
ش��د كه اگر مازاد درآمد داشته باشيم، اين منابع در چه 
جاهايي بايد صرف ش��ود. اما اگر درآم��د مازادي وجود 
داش��ته باش��د و دولت نخواهد آن را هزينه كند، نياز به 
قانون جديدي نداريم و براساس قانون، براي انتقال آن به 

صندوق توسعه ملي بايد تصميم گرفته شود.«
وي با بيان اينكه هي��چ گاه دولت نمي تواند به صورت 
قطعي نرخ دالر، قيمت نفت و ميزان فروش را مش��خص 
كند، توضيح داد: »هميش��ه اين ارقام احتمالي است. در 
اي��ن بين اگر درآمدهاي دولت كمتر باش��د، 100درصد 
تخصيص ها اتفاق نمي افتد اما اگر درآمدها بيش��تر بود، 
قانون راهكار هزينه كرد منابع اضافه تر را مش��خص كرده 

اس��ت. اما اگر دولت بخواهد مناب��ع اضافه را خرج كند، 
باي��د براي مصارف آن از مجلس اج��ازه بگيرد. با اصالح 
قانون بودجه يا متمم بودجه در اين رابطه تصميم گرفته 

مي شود.«
اين نماينده مجلس بر اين باور است كه مصرف كردن 
اين درآمدها در محلي مانند ايجاد اشتغال بهتر از واريز آن 
به صندوق توسعه ملي است. وي مي گويد: »منابعي كه 
به صندوق توسعه ملي واريز مي كنيم، جزو سرمايه هاي 
كشور اس��ت. اما اگر اين منابع صرف بخش توليد شود، 
اشتغال ايجاد مي ش��ود. در حال حاضر وضعيت اشتغال 
مناسب نيست و اگر دولت منابعي در اختيار داشته باشد، 
بايد صرف اشتغال كند. بنابراين شايد هزينه كردن اين 
منابع در بخش اشتغال بهتر از واريز آن به صندوق توسعه 
ملي باش��د. بخشي از منابع هم بايد صرف يكسان سازي 

حقوق كارمندان و بازنشستگان شود.«
يوسفيان مال افزود : »اگر اين منابع به صندوق توسعه 
ملي هم انتقال پيدا كند، براي ارائه وام به توليدكنندگان 
بايد بانك عاملي تعيين ش��ود و توليدكنن��دگان از اين 
طري��ق براي دريافت تس��هيالت اق��دام كنند كه معلوم 
نيس��ت اين وام ها صرف ايجاد اش��تغال شود يا خير. اما 
اگر دولت بتواند اين منابع را مستقيما در سرما يه گذاري 
بخش توليد صرف كند و كيفيت و كميت توليد داخلي را 

افزايش دهد، كار موثرتري انجام داده است.«

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در رابطه 
با نگراني هايي كه در ش��يوه هزينه كرد اين منابع وجود 
دارد، گفت : »مديران بايد كار كنند و به فكر بهتر كردن 
وضعيت توليد و اشتغال باشند. اينكه مديران بترسند اين 
منابع در جاي خود قرا نگيرد، مردم نصيبي نخواهند برد. 
البته احتمال دارد كه اين منابع باعث فس��اد و بي نظمي 
مالي ش��ود اما مديران كش��ور بايد تمام ت��الش خود را 
براي حل مس��اله اشتغال به كار بگيرند. انتقال اين منابع 
به صندوق توس��عه ملي مانند پاك كردن صورت مساله 
است. مشكل كش��ور به اين شكل حل نمي شود. بايد از 
اين پول به نفع مردم، براي ارتقاي رفاه و ايجاد اش��تغال 

استفاده كرد.«

 مصارف مابه التفاوت نرخ ارز مشخص است
در همي��ن رابط��ه اي��رج نديمي مش��اور س��ازمان 
برنام��ه و بودجه ه��م توضيحاتي به »تع��ادل« ارائه داد. 
نديم��ي ب��ا بيان اينك��ه در بودج��ه هيچ گاه ن��رخ دالر 
تثبي��ت نمي ش��ود، اف��زود: »در بودجه 40 س��ال اخير 
هي��چ گاه ن��رخ دالر به صورت ثابت درج نش��ده اس��ت؛ 
 اما در همه اين س��ال ها محاس��بات درآمد براساس نرخ 
مش��خص  شده در بودجه صورت گرفته است. در بودجه 
ه��م اعالم مي ش��ود كه اگ��ر دالر به قيم��ت ارزان تر يا 
گران ت��ري صورت گيرد، بايد درمورد تخصيص يا انتقال 

آن تصميم گرفته شود. براساس اين رويكرد، مشكلي از 
نظر افزايش قيمت يا حتي كاهش قيمت در ادوار مختلف 

نداشتيم.«
نديمي با بيان اينكه براس��اس اح��كام بودجه، محل 
افزايش هزينه معلوم است، اظهار كرد: »هر درآمدي كه 
ن��رخ باالتر از ۳۵00 تومان ب��راي دالر، در جاي خود در 
بودجه مي نش��يند، از يك جه��ت درآمد اضافه يي ايجاد 
مي ش��ود اما از س��وي ديگر به دلي��ل اينكه محل هزينه 
مابه التفاوت نرخ ارز در بودجه تعيين ش��ده، مصارف آن 

هم مشخص است.«

 سود و زيان ارز از آن بانك مركزي است
تخصي��ص منابع حاص��ل از مابه التفاوت ن��رخ ارز به 
مس��اله اش��تغال در ذات خود اقدام نامناسبي نيست اما 
اين موضوع هم با اش��كاالتي مواجه است. نخست اينكه 
دولت در سال هاي اخير با تنگناهاي مالي مواجه بوده و بر 
اين اساس، احتمال صرف كردن اين منابع در هزينه هاي 
جاري محتمل تر از استفاده از آنها در ايجاد اشتغال است. 
مساله ديگر هم به ماهيت تخصيص منابع به اشتغال زايي 
برمي گردد. بستر نامناسب اقتصاد كشور، احتمال موفق 
بودن اشتغال زايي از محل تزريق منابع را ضعيف تر كرده 
اس��ت. بر اين اساس، بعيد نيس��ت كه اين منابع هم به 
مصرف درآيد و اشتغال پايداري ايجاد نشود. بر اين مبنا، 

انتقال اين منابع به صندوق توسعه ملي امن ترين گزينه 
به نظر مي رسد. 

در اي��ن رابطه محمدتقي فياضي كارش��ناس بودجه 
مي گوي��د: از نظر قانون��ي منابع حاص��ل از مابه التفاوت 
ن��رخ ارز، ج��زو درآمدهاي بانك مركزي اس��ت. فياضي 
در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه چند س��الي است 
كه دولت به منابع بانك مركزي دس��ت اندازي مي كند، 
مي افزايد: »درس��ت است كه از نظر قانون پولي و بانكي 
تغييرات نرخ ارز جزو سود و هزينه بانك مركزي است اما 
دولت در قالب قوانين بودجه يا اصالحيه  هاي آنها از اين 
منابع اس��تفاده كرده است. به طور كلي، در مقاطعي نرخ 
ارز تقويت و در مقاطع ديگري تضعيف مي شود. بنابراين 

بانك مركزي هم با سود مواجه است و هم با زيان.«
وي اف��زود: »در مقاطعي كه س��ود وج��ود دارد، اين 
سود بايد به منابع بانك مركزي افزوده شود تا زيان هاي 
احتمال��ي در ش��رايط تضعي��ف ارز را جب��ران كند. در 
اصالحيه قانون بودجه س��ال هاي 1۳۹۵ و 1۳۹۶ دولت 
از اين منابع اس��تفاده كرد. حت��ي رديفي هم در بودجه 
با عنوان مابه التفاوت افزايش ناش��ي از تغييرات نرخ ارز 
وجود دارد. بر اين اساس، به نظر مي رسد اين بار هم منابع 
حاص��ل از مابه التفاوت ن��رخ ارز صرف هزينه هاي جاري 

شود.«

 عدم شفافيت رويكرد دولت در مورد نرخ ارز
فياض��ي ب��ا بي��ان اينكه ه��ر نرخي ك��ه در بودجه 
تعيين مي ش��ود، نرخ ارز محاسباتي است، تصريح كرد: 
»باي��د ديد چيزي كه در بازار اتف��اق مي افتد چه رقمي 
را براي ارز تعيين مي كند. گزارش هاي روش��ني در اين 
 رابطه از س��وي دولت منتش��ر نش��ده تا مشخص شود 
بر چه اساسي عمل مي كند. وضعيت مبهمي در بودجه 
وجود دارد و مش��خص نيس��ت كه دولت براساس آنچه 
اتف��اق مي افتد عمل كرده يا نرخي كه در بودجه تعيين 
شده است. در عين حال، متاسفانه دولت ها از اين مساله 
سوءاس��تفاده مي كنند و طي چند س��ال اخير به صورت 
ش��فاف مش��خص نكرده اند كه در رابطه با ن��رخ ارز چه 

اتفاقي افتاده است.«
در ش��رايط فعلي نقد و نظ��رات متفاوتي درخصوص 
ش��يوه مديريت بازار ارز مطرح است و نظرها به گونه يي 
معطوف نرخ ارز شده كه كمتر به افزايش منابع حاصل از 
افزايش نرخ ارز توجه مي ش��ود. در اين شرايط، منابع ياد 
ش��ده احتماال دستخوش هزينه هاي جاري دولت شوند. 
مواضع دولت در اي��ن رابطه هر چند حاكي از واريز اين 
منابع به خزانه اس��ت اما بايد ديد در هنگامه فش��ارهاي 

مالي و كسري بودجه، دولت چه خواهد كرد. 
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نوسان اندك
در قيمت انواع سكه و ارز

ــده بانك  گـروه بانك و بيمه| قيمت هاي اعالم ش
ــراي يورو و پوند  ــان اندك ب مركزي در بازار ارز با نوس
همراه شده و دالر همچنان ثابت است، قيمت هر دالر 
ــبت به پنج شنبه هفته گذشته  امريكا بدون تغيير نس
4هزار و 200تومان تعيين شده بود. همچنين هر يورو 
با 12تومان افت نسبت به پنج شنبه هفته گذشته 5هزار 
ــد در مدت  و 180تومان و هر پوند نيز با 25تومان رش

مشابه 5هزار و 979 تومان تعيين شده بود. 
ــال افزايش نرخ اونس  ــزارش «تعادل» به دنب به گ
ــكه در  ــه 1345 دالر، قيمت طال و انواع س ــي ب جهان
ــان نسبت  ــنبه 26 فروردين 97 با نوس بازار روز يك ش
به پنج شنبه هفته گذشته معامله شد و هر گرم طالي 
18عيار با افزايش هزار و 200 توماني، 167هزار و 500 

تومان قيمت گذاري شد. 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 2هزار 
تومان افزايش نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته يك 
ميليون و 783هزار تومان در بازار تعيين شد. همچنين 
ــكه تمام بهار آزادي طرح قديم با 26هزار  هر قطعه س
ــابه يك ميليون و 739 هزار  ــد در مدت مش تومان رش

تومان داد و ستد مي شد. 
ــبت به  ــار آزادي بدون تغيير نس ــر قطعه نيم به ه
ــته 876هزار تومان و هر قطعه  ــنبه هفته گذش پنج ش
ــد در مدت مشابه  ربع بهار آزادي با 10هزار تومان رش
ــد. هر قطعه سكه گرمي  555هزار تومان معامله مي ش
ــابه 352هزار  ــدت مش ــبت به م ــز بدون تغيير نس ني
ــالي 18عيار نيز با  ــد. هر گرم ط تومان فروخته مي ش
ــه قيمت 167 هزار  ــك هزار و 200توماني ب افزايش ي

و 500 تومان ارزش گذاري شده بود. 
 جدول نرخ ارز و سكه در بازار 

(قيمت ها به تومان) 
يك شنبه          پنج شنبه        نوع سكه و ارز          

17810001783000سكه امامى
17130001739000سكه بهار آزادى

876000876000نيم سكه
545000555000ربع سكه

352000352000سكه گرمى
166300167500طالى 18 عيار

42004200دالر
51925180يورو
59545979پوند

 جلسه ويژه صرافان با بانك مركزي، به زوديجلسه ويژه صرافان با بانك مركزي، به زودي
از سوي ديگر رييس كانون صرافان گفت: به زودي 
ــران بانك  ــه يي با مدي ــووالن كانون صرافان جلس مس
مركزي خواهند داشت تا چگونگي حضور صنف صرافي 

در مبادالت ارزي مشخص شود. 
سعيد مجتهدي درباره اقدام دولت در يكسان سازي 
ــاون اول  ــته مع ــت: هفته گذش ــار داش ــرخ ارز اظه ن
رييس جمهوري شبانه از تصميم دولت براي آغاز اجراي 
يكسان سازي نرخ ارز خبر داد و در روزهاي گذشته نيز 
ــه ها و مصوبه هايي را براي  دولت و بانك مركزي جلس

پوشش تقاضاي ارزي مصرف كنندگان داشتند. 
وي با اشاره به اينكه در شيوه گذشته صرافي ها همه 
ــش مي دادند، گفت:  ــاي ارزي متقاضيان را پوش نيازه
ــاي ارزي براي قاچاق كاال و ارز و نيز  نمي توان از تقاض
اقداماتي كه پولشويي محسوب مي شوند، چشم پوشي 
كرد و نياز است پااليشي در تقاضاهاي ارزي انجام شود. 
ــه صبوري براي  ــدي با دعوت از صرافي ها ب  مجته
ــت هاي جديد ارزي كشور گفت:  ــدن سياس روشن ش
ــور فعال دارند و قابل  صرافي ها در اقتصاد جهاني حض

حذف نيستند. 
رييس كانون صرافان با تاكيد بر اينكه صرافي ها در 
ــويي با برنامه هاي دولت همسو و  زمينه مبارزه با پولش
ــت: صرافي ها در اقتصاد  هم جهت هستند، اظهار داش
جهاني حضور فعال دارند و قابل حذف نيستند؛ در ايران 
نيز صرافي ها در ساليان گذشته بازوي اقتصادي كشور 
بوده اند و انتظار مي رود، صبوري كنند تا فضاي روشني 

براي آينده فعاليت آنها ترسيم شود. 
مجتهدي با يادآوري اينكه تاكنون جلسه هاي ارزي 
در سطح حاكميتي بوده است، افزود: به زودي مسووالن 
كانون صرافان جلسه يي با مديران بانك مركزي خواهند 
ــي در مبادالت  ــت تا چگونگي حضور صنف صراف داش

ارزي مشخص شود. 
ــد كرد: صنف  ــو با ايرنا تاكي ــه گفت وگ وي در ادام
ــي خود ترجيح  ــي را به منافع صنف ــي منافع مل صراف
ــكاري با دولت در  ــي الزم را براي هم ــد و تواناي مي ده

جهت پوشش مبادالت ارزي كشور دارد. 
ــووالن به بازار  ــدي افزود: بايد اجازه داد، مس مجته
ــرايط صبوري خريداران و  ــم بدهند و در اين ش ارز نظ
فروشندگان ارز ضروري است تا جايگاه هر كسي اعم از 

بانك ها و صرافي ها در بازار مشخص شود. 
ــارات رييس كل بانك مركزي  ــا يادآوري اظه وي ب
ــي از مبادالت بين المللي ايران  درباره اينكه هنوز بخش
ــت، گفت: هنوز روابط بانكي ايران  به عهده صرافي هاس
در سطح مطلوب نيست و از اين رو صرافي ها مي توانند 
در مراودات ارزي همكاري الزم را با دولت داشته باشند. 
ــان همچنين به مقررات گروه  رييس كانون صراف
ــويي  ــژه اقدام مالي (FATF) براي مبارزه با پولش وي
ــم در جهان اشاره كرد و افزود:  و تامين مالي تروريس
بايد كمك كنيم تا دست كساني كه در امور پولشويي 
ــتم ارزي كشور كوتاه شود  و قاچاق فعال اند، از سيس
و نظام پولي كشور به سطح استانداردهاي بين المللي 
ــراي كمك به  ــور صرافان را ب ــد. مجتهدي حض برس
ــتم نقل و انتقاالت مالي كشور ضروري دانست  سيس
ــه تحريم ها، بدون كمك صرافي ها  و گفت: با توجه ب
ــي به طور كامل  ــت چرخه پول ــوان انتظار داش نمي ت
شكل گيرد. رييس كانون صرافان ايرانيان در پاسخ به 
اينكه كدام يك از صرافي ها قرار است با اقدام نيروي 
انتظامي پلمب شود، اظهار داشت: صرافي هاي داراي 
ــمي از بانك مركزي مشكلي ندارند اما اگر  مجوز رس
مجوز صرافي حتي يك روز پيش نيز باطل شده باشد، 
ــال افزود: بايد بين  ــود. وي در عين ح بايد تمديد ش
صرافي كه نسبت به دريافت مجوز اقدام كرده و همه 
ــود و  ــامانه نظارت ارز ثبت مي ش ــالت آن در س معام
ماليات ساالنه را به طور شفاف مي پردازد با فردي كه 
هيچ گاه ماليات نداده و معامالت آن نيز قابل پيگيري 
ــت و اقدام هايش مصداق پولشويي است، تفاوت  نيس
ــد. مجتهدي ابراز اميدواري كرد كه در شيوه  قائل ش
ــويي بيش از  ــا براي مبارزه با پولش جديد ارزي، فض

پيش فراهم شود. 

گزارش بازار

مانده تسهيالت و مطالبات معوق در بهمن 96 نشان داد 

82 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق در بانك هاي خصوصي
سهم 11,5درصدي مطالبات معوق از كل تسهيالت بانك ها 

بر اساس ضوابط جديد بانك مركزي براي تامين ارز 
 فعاليت ارزي صرافي ها محدود شد

گروه بانك و بيمه|
ــال تغييراتي كه طي روزهاي اخير در نحوه  به دنب
فعاليت صرافي ها صورت گرفته و تا اطالع ثانوي مجاز 
ــه صورت فيزيكي نبوده  ــكناس ب به خريد و فروش اس
ــد، بانك  ــر از طريق بانك ها انجام خواهد ش ــن ام و اي
ــزي در اطالعيه اخير خود اعالم كرد كه عمليات  مرك
ــتور هر يك  ــامل انتقال ارز به دس ــاز صرافي ها ش مج
ــي از  ــاي داراي مجوز ارزي و خريد ارز ناش از بانك ه
ــت و  ــادرات كاالهاي غيرنفتي از صادر كنندگان اس ص
ــده به متقاضيان بايد از طريق  فروش ارز خريداري ش

سيستم بانكي انجام شود.
به گزارش «تعادل» در اطالعيه اخير بانك مركزي 
ــده كه تمام دارندگان ارز به صورت اسكناس  تاكيد ش
مي توانند نسبت به سپرده گذاري آن نزد بانك ها اقدام 
كنند و بازپرداخت سپرده هاي مزبور و سود آنها توسط 

بانك مركزي تضمين مي شود. 
 همچنين نحوه تامين ارز براي متقاضيان، ضوابط 
ــراي واردات كاال و  ــن ارز ب ــا، تامي ــت صرافي ه فعالي
ــراي واردات كاال و خدمات در  ــن ارز ب ــت، تامي خدم
ــنادي در  ــق آزاد و ويژه، حواله ها و اعتبارات اس مناط
بخشنامه هاي مختلف به شبكه بانكي اعالم شده است.

 تامين ارز براي واردات كاال و خدمات  تامين ارز براي واردات كاال و خدمات 
ــن تامين ارز براي واردات كاال و خدمات  همچني
ــفارش و ثبت  ــس از انجام ثبت س ــور صرفا پ به كش
ــال ارز از طريق  ــت. انتق ــر اس ــات امكان پذي خدم
ــتم بانكي يا صرافي هاي مجاز با تقاضاي بانك  سيس

عامل انجام خواهد شد. 

 حواله ها و اعتبارات اسنادي  حواله ها و اعتبارات اسنادي 
ــن ارز حواله ها و  ــوه تامي ــر در نح ــوي ديگ از س
ــاره دارد كه در  ــه اين نكته اش ــنادي ب اعتبارات اس
مواردي كه ارز حواله قبل از تاريخ 21 فروردين 97 
ــده و  ــزي تامين و حواله صادر ش ــط بانك مرك توس
اسناد حمل در مهلت مقرر به بانك عامل ارائه شود، 
ــده است. در  ــويه همان نرخ ارز تامين ش نرخ ارز تس
ــس از مهلت مقرر واصل  ــناد مزبور پ صورتي كه اس
شود، پذيرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت بانك 
مركزي و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از زمان صدور 
حواله تا تاريخ تحويل اسناد حمل به بانك عامل (در 
ــرخ ارز) خواهد بود. در مواردي كه  صورت افزايش ن
ــط بانك مركزي  ــه به نرخ مبادله يي توس ارز مربوط
ــده باشد، حداكثر 6ماه  تامين، ليكن حواله صادر نش

ــناد حمل به بانك عامل  ــخ تامين ارز   بايد اس از تاري
ارائه شود و در اين صورت نرخ ارز تامين شده مالك 
تسويه خواهد بود. در صورت انجام حواله و عدم ارائه 
اسناد حمل ظرف مهلت مزبور، پذيرش اسناد منوط 
ــت مابه التفاوت  ــزي و پرداخ ــه موافقت بانك مرك ب
ــناد حمل  ــرخ ارز زمان تامين ارز تا تاريخ ارائه اس ن
ــورت افزايش نرخ ارز) خواهد  ــه بانك عامل (در ص ب
بود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذكور 
ــه را به بانك  ــت، ارز مربوط ــك عامل موظف اس بان
مركزي برگشت دهد. تامين ارز بابت باقيمانده تمام 
ــايش يافته و بروات اسنادي  ــنادي گش اعتبارات اس
ــن 97 به نرخ  ــل از تاريخ 21 فروردي ــده قب ثبت ش
ــوي بانك مركزي است. جزئيات و  روز اعالمي از س
ــوه تامين ارز  ــه تامين ارز براي نح ــط مربوط ب ضواب
ــنادي طي بخشنامه به  جهت حواله ها و اعتبارات اس

بانك هاي عامل ابالغ شده است. 

 تامين ارز براي واردات كاال و خدمات  تامين ارز براي واردات كاال و خدمات 
در مناطق آزاد در مناطق آزاد 

واردات كاال و خدمت از خارج از كشور به مناطق 
ــژه اقتصادي  ــق وي ــي و مناط ــاري- صنعت آزاد تج

ــت.  ــمول بخش اول مجموعه مقررات ارزي اس مش
ــدگان كاال و خدمت به  ــد ارزي وارد كنن ــع تعه رف
ــژه  ــق وي ــي و مناط ــاري- صنعت ــق آزاد تج مناط
ــه ارائه پروانه ترخيص قطعي كاال  اقتصادي منوط ب
ــاب هاي قطعي انجام كار و ارائه  يا اصل صورت حس
تاييديه كارفرما (در موارد خدماتي) است. همچنين 
چنانچه سررسيد اعتبارات اسنادي / بروات اسنادي 
مدت دار كه به مقصد مناطق آزاد تجاري – صنعتي 
و ويژه اقتصادي گشايش /ثبت شده اند بعد از تاريخ 
ــد، تامين ارز آنها پس از انجام  21 فروردين 97 باش
ــك عامل امكان پذير خواهد بود.  ثبت خدمت در بان

جزئيات و ضوابط مربوط به تامين ارز طي بخشنامه 
به بانك هاي عامل ابالغ شده است. 

 نحوه تامين ارز براي متقاضيان نحوه تامين ارز براي متقاضيان
ــرايط و نحوه  ــررات مربوط به ش ــن مق همچني
تامين ارز شامل 33 مورد از ارز مسافرتي و درماني 
ــاب  ــجويي تا هزينه تبديل حس و ماموريت و دانش
ــاس  ــت. بر اين اس ــي ايرانيان مقيم خارج اس ريال
ــافرتي- ارز درماني- ارز ماموريت- ارز  نحوه ارز مس
ــنامه به شبكه بانكي  ــجويي و... در اين بخش دانش

اعالم شده است. 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
با توجه به اعالم نسبت تسهيالت غيرجاري به 
ميزان 11,5درصد تسهيالت بانك ها در نماگرهاي 
ــهم 13درصدي مطالبات  اقتصادي آذرماه 96 و س
ــالت از مانده  ــوال معام ــن و ام ــوق، خريد دي مع
تسهيالت بانك ها بر اساس گزيده آمارهاي پولي و 
بانكي در بهمن 96، حداقل مطالبات معوق بانك ها 
معادل 120هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه 
از اين مبلغ بانك هاي خصوصي با سهم 68درصدي 
از كل تسهيالت غيرجاري بانك ها بيش از 82هزار 
ــد و نيازمند  ــان مطالبات معوق دارن ــارد توم ميلي
اقدامات و حمايت هاي فوري براي كاهش مطالبات 

خود هستند.
به گزارش «تعادل» بر اساس آمار منتشر شده 
ــوم 96 كه به  ــادي 3ماهه س ــاي اقتص در نماگره
تازگي منتشر شده، نسبت تسهيالت غيرجاري به 
كل تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها شامل مطالبات 
سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به رقم 
ــيده كه نشان دهنده رشد اين رقم  11,5درصد رس
ــال 95 است.  ــبت به عدد 10درصدي پايان س نس
ــاس با توجه به رقم 1036هزار ميليارد  بر اين اس
ــات  ــهيالت بانك ها و موسس ــده تس ــي مان تومان
ــل معادل 119هزار  ــاري در بهمن 96، حداق اعتب
ــبكه بانكي  ــان مطالبات معوق در ش ــارد توم ميلي

وجود دارد. 
آخرين گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي در 
بهمن 96 كه عملكرد 11ماهه اول سال 96 بانك ها 
ــد كه معادل  ــان مي ده ــان مي دهد نيز نش را نش
ــهيالت 1036هزار ميليارد  ــد از مانده تس 13درص
توماني، معادل 134هزار ميليارد تومان را مطالبات 
ــته، مشكوك الوصول، خريد  معوق، سررسيد گذش

دين و اموال معامالت تشكيل مي دهد. 
ــم 119هزار  ــه رق ــا توجه ب ــاس ب ــر اين اس ب
ميليارد توماني تسهيالت غيرجاري، طبق گزارش 
ــم  ــاه و رق ــان آذرم ــادي در پاي ــاي اقتص نماگره
ــي مطالبات معوق، خريد  ــزار ميليارد تومان 134ه
ــق گزيده هاي پولي و  ــوال معامالت طب دين و ام
ــود  ــي در بهمن ماه، اين نتيجه حاصل مي ش بانك
ــا 120هزار  ــر بانك ها حداقل ب ــه در حال حاض ك
ميليارد تومان مطالبات معوق، سررسيد گذشته و 
مشكوك الوصول مواجه هستند و با وجود تالش و 
ــور براي كاهش  برنامه ريزي بانك هاي مختلف كش
ــاي بزرگ  ــي كه بانك ه ــات و موفقيت هاي مطالب
ــراي كاهش  ــيان و... ب ــادرات و پارس ــه ص از جمل
ــته اند، اما مطالبات معوق عمال  مطالبات خود داش
ــبت  ــه افزايش بوده و نس ــال اخير رو ب در يك س
ــوق به كل  ــا مطالبات مع ــهيالت غيرجاري ي تس
ــهيالت بانك ها كه از 14 درصد در پايان دولت  تس
احمدي نژاد به 10درصد در سال 95 كاهش يافته 

بود، بار ديگر روند افزايشي به خود گرفته است. 
ــهيالت بانك ها و موسسات اعتباري   مانده تس
ــيده و معادل  ــارد تومان رس ــه 1036هزار ميلي ب
ــفند 95 رشد كرده، اما  ــبت به اس 13,9 درصد نس
ــته،  ــيد گذش ــد مانده مطالبات معوق، سررس رش
ــوال معامالت  ــد دين و ام ــكوك الوصول، خري مش
ــفند 95  ــبت به اس ــا در بهمن ماه 96 نس بانك ه
ــر افزايش  ــوده و 2,3 براب ــد ب ــادل 32,2درص مع
ــد كرده است. مانده مطالبات  مانده تسهيالت رش
ــته، مشكوك الوصول، خريد  معوق، سررسيد گذش
ــه رقم 134هزار  ــوال معامالت بانك ها ب دين و ام
ــيده كه سهم آن از مانده  و 390ميليارد تومان رس
تسهيالت بانك ها به 13 درصد افزايش يافته است. 
ــهيالت  ــاي خصوصي، رقم مانده تس در بانك ه

ــد 11درصدي  ــان با رش ــارد توم ــزار ميلي 638ه
ــوق و خريد دين و اموال  ــوده و رقم مطالبات مع ب
معامالت 92,47هزار ميليارد تومان بوده كه رشد 
ــهم آن از  ــته و س ــدي در 11 ماه داش 27,8درص
ــاي خصوصي معادل  ــهيالت بانك ه كل مانده تس

14,5درصد بوده است. 
ــهم نزديك به ــه به س ــاس با توج ــر اين اس ب
ــاي خصوصي از كل مطالبات  69 درصدي بانك ه
ــت كه حداقل  ــوق بانك ها، مي توان انتظار داش مع
ــان مطالبات معوق  ــارد توم ــادل 82هزار ميلي مع
ــت و چنين  ــاي خصوصي اس ــه بانك ه ــوط ب مرب
وضعيتي كه دوسوم مطالبات معوق را در بانك هاي 
ــيدگي فوري  خصوصي متمركز كرده نيازمند رس
ــي دولت به  ــق پرداخت بده ــت و بايد از طري اس
ــق بانك ها،  ــه وضعيت وثاي ــيدگي ب ــا، رس بانك ه
ــزرگ و... به  ــكاران ب ــات از بده ــري مطالب پيگي

بانك هاي خصوصي كمك شود. 
ــاي تخصصي  ــهيالت بانك ه ــده تس ــم مان رق
ــده مطالبات  ــارد تومان و رقم مان ــزار ميلي 231ه
ــز  ــالت ني ــوال معام ــن و ام ــد دي ــوق و خري مع
ــوده و مطالبات  ــان ب ــارد توم ــزار ميلي 27,29ه
ــد 58درصدي و سهم 10,5 درصدي از  معوق رش
ــت. رقم مانده تسهيالت  ــهيالت داشته اس كل تس
ــزار ميليارد تومان و رقم  بانك هاي تجاري 166ه
ــزار ميليارد تومان  مانده مطالبات معوق 17,63ه
ــهيالت  ــهم مطالبات معوق از كل تس بوده كه س
معادل 10,6درصد و رشد آن 25درصد بوده است. 
 از سوي ديگر نماگرهاي اقتصادي پايان آذر 96 
ــان مي دهد كه نسبت تسهيالت غيرجاري  نيز نش
ــه 11,5 درصد  ــهيالت ارزي و ريالي ب ــه كل تس ب
ــدود 1036تريليون  ــيده كه باتوجه به رقم ح رس

توماني تسهيالت بانك ها معادل حداقل 120هزار 
ــت. اين رقم  ميليارد تومان مطالبات غيرجاري اس
در تسهيالت ريالي معادل 11,3 درصد و در بخش 
ــهيالت  ــادل 12,3 درصد تس ــهيالت ارزي مع تس
ــهيالت  ــه 2 رقم تس ــت و با مقايس غيرجاري اس
غيرجاري در آذر و مانده مطالبات معوق، سررسيد 
ــن و اموال  ــكوك الوصول، خريد دي ــته، مش گذش
معامالت بانك ها در بهمن ماه 96 مي توان دريافت 
ــان مطالبات  ــزار ميليارد توم ــل 120ه كه حداق
ــكوك الوصول در  ــته و مش ــيد گذش معوق، سررس
ــهم بانك هاي خصوصي  بانك ها داريم كه البته س
ــان نيازمند اقدامات  با حدود 92هزار ميليارد توم
فوري و اساسي دولت در اصالح عملكرد بانك هاي 
ــده  ــي به  خصوص بانك هاي خصوصي ش غيردولت

است. 
اگرچه بانك ها تالش كرده اند كه رقم مطالبات 
ــي در اين  ــوق را كاهش دهند و اقدامات اساس مع
ــي كه دولت  ــت، اما تا زمان ــده اس زمينه انجام ش
ــي خود به  ــراي پرداخت بده ــي ب اقدامات اساس
ــاختار مالي بانك ها انجام  بانك ها، اصالحات در س
ــهيالت تكليفي  ــوص ميزان تس ــد و به  خص ندهن
ــده كاهش نيابد و  دولت به بانك هاي خصوصي ش
ــويه نشود، نمي توان انتظار داشت  بدهي دولت تس
كه رقم 92هزار ميليارد توماني مطالبات بانك هاي 

خصوصي و خصوصي شده كاهش يابد. 
ــد عقود نيز نشان مي دهد كه قرض الحسنه  رش
ــلف 83 درصد،  26 درصد، مضاربه 11- درصد، س
ــه 30درصد،  ــاركت مدني 0,1- درصد، جعال مش
ــه 71درصد،  ــد، مرابح ــاطي 15درص فروش اقس
اجاره به شرط تمليك 8 درصد، مشاركت حقوقي 
ــد و  ــتقيم 4درص ــرمايه گذاري مس ــد، س 1-درص

مطالبات معوق 32,2درصد رشد كرده است. 
ــلف، قرض الحسنه و  ــاس مرابحه، س بر اين اس
ــدها را به نسبت سهم  مطالبات معوق باالترين رش

خود از كل تسهيالت داشته اند. 
همچنين اختالف رشد سرفصل مطالبات معوق 
در مقايسه با مانده تسهيالت بانك ها حكايت از آن 
دارد كه بانك ها عمدتا رشد تسهيالت دهي خود را 
نسبت به رشد 31 درصدي سال 95 كاهش داده اند 
ــد  ــه در برخي عقود از جمله مرابحه با رش و اگرچ
ــنه و جعاله با رشد  باالي 71درصدي، قرض الحس
باالتر از 26درصدي و سلف رشد باالي 83درصدي 
ــده اند اما در بقيه عقود از جمله مضاربه  مواجه ش
ــاركت حقوقي و مشاركت مدني، رشد مانده  و مش
ــت. باوجود آنكه هدف  ــهيالت منفي بوده اس تس
اصلي بانك ها، كاهش ساالنه 20 درصد از مطالبات 
ــال بتوانند مطالبات  ــده تا در ظرف 5 س تعيين ش
معوق خود را به صفر نزديك كنند، اما آمارها نشان 
ــت امسال نه  مي دهد كه حداقل در 11ماهه نخس
تنها مطالبات معوق كاهش نيافته، بلكه رشد باالي 

32درصدي داشته اند. 
مانده تسهيالت بانك هاي غيردولتي، خصوصي 
ــادل 638هزار  ــده در بهمن 96 مع و خصوصي ش
ميليارد تومان با رشد 11درصدي نسبت به اسفند 
ــزان 61,5 درصد از كل  ــهم آن به مي 95 بوده و س
ــش غيردولتي به  ــهيالت بانك ها يا بدهي بخ تس
ــاي قبل افزايش  ــبت به ماه ه ــت كه نس بانك هاس
ــوق بانك هاي  ــهم مطالبات مع ــان مي دهد. س نش
ــوق بانك ها نيز  ــي نيز از كل مطالبات مع خصوص

معادل 68,8درصد بوده است. 
ــته و  ــيد گذش ــات معوق، سررس ــم مطالب رق
ــن و اموال  ــه خريد دي ــكوك الوصول به اضاف مش

ــي در بهمن 96  ــاي خصوص ــالت در بانك ه معام
ــهم  ــزار ميليارد تومان بوده كه با س ــادل 92 ه مع
ــاي  ــهيالت بانك ه ــده تس ــدي از مان 14,5 درص

غيردولتي رشد 27,8درصد داشته است. 
ــا خصوصي و  ــي ي ــاي غيردولت ــهم بانك ه س
خصوصي شده از كل تسهيالت و مطالبات معوق 
ــن بانك ها بيش از  ــان مي دهد كه اي بانك ها نش
ــتند و  ــاير بانك ها نيازمند توجه و حمايت هس س
به دليل خصوصي بودن و ضرورت پاسخگويي به 
سهامداران خود و مردم در بورس و مجامع عمومي 
و مردم جامعه بايد از شفافيت و عملكرد و كارايي 
ــند و در مقابل شاخص ها و  بهتري برخوردار باش
وضعيت مطالبات خود از دولت از بدهكاران بانكي 
و... بايد پاسخگو باشند. بر اين اساس اگرچه دولت 
ــهم  ــبه دولتي و عمومي س و نهادهاي دولتي و ش
ــده مانند  ــل  توجهي از بانك هاي خصوصي ش قاب
ــارت را به  عهده دارند  ــادرات، رفاه، ملت و تج ص
ــهامداري آنها كه  ــاختار مالي و س اما به دليل س
خصوصي محسوب مي شوند نبايد مانند بانك هاي 
ــود و  دولتي، تجاري و تخصصي با آنها برخورد ش
ــهام آنها كه  ــطه بخشي از س دولت نبايد به واس
ــهام عدالت  ــبه دولتي و متعلق به س دولتي يا ش
ــي با آنها برخورد  ــت مانند بانك هاي دولت و... اس
كند، زيرا وضعيت سهام و عملكرد و شاخص هاي 
ــي آنها به  صورت مرتب در معرض ديد مردم  بانك
و قضاوت افكارعمومي است و شفاف سازي بورس 
و... ايجاب كرده كه به طور مستمر گزارش آنها به 

مردم داده شود. 
ــت  ــه حماي ــال ك ــن ح ــا در عي ــن بانك ه اي
ــت و وزارتخانه هاي دولتي  ــپرده هاي عظيم دول س
ــهيالت تكليفي و  ــا در پرداخت تس ــد، ام را ندارن
ــت از طرح هاي دولتي و تامين مخارج دولت  حماي
ــته اند و به همين  ــش عمده يي را به  عهده داش نق
ــده از  دليل مبلغ طلب اين بانك هاي خصوصي ش
ــامل مي شود. لذا  دولت هزاران ميليارد تومان را ش
ــهيالت تكليفي به بانك هاي  دولت در تحميل تس
ــده نبايد مانند بانك هاي  خصوصي و خصوصي ش
ــهيالت  دولتي عمل كند و اگر انتظار دارد كه تس
ــوي بانك هاي خصوصي و خصوصي  تكليفي از س
شده پرداخت شود و همچنان بدهي دولت به اين 
بانك ها افزايش يابد، حداقل با حمايت هاي ديگر و 
اصالح نوع گزارش دهي اين بانك ها بايد مانع از آن 
شود كه اين بانك ها زيانده به جامعه معرفي شوند. 
ــا همچنان در  ــه اين بانك ه ــد ك اگر قرار باش
ــب آنها از  ــد و رقم طل ــت مخارج دولت باش خدم
ــود و مطالبات معوق آنها افزايش  ــتر ش دولت بيش
ــه گزارش هاي آنها در  ــت ك يابد به معناي آن اس
بورس و براي سهامداران در حد واقعي آنها نخواهد 
بود. اين بانك ها يا بايد در بورس بمانند و خصوصي 
ــناخته شوند و دولت در ساختار مالي و عمليات  ش
ــكل خصوصي بايد خارج  آنها دخالت نكند يا از ش
ــهامداران و  ــند تا س ــوند و در اختيار دولت باش ش
ــد و ادامه  ــود را بدانن ــش خصوصي تكليف خ بخ
ــت و هم دولتي،  ــرايط كه هم خصوصي اس اين ش
ــش اين بانك ها  ــث تضعيف جايگاه و نق عمال باع

خواهد شد. 
ــهيالت  ــت به بانك ها بابت تس ــر بدهي دول اگ
تكليفي و... به موقع پرداخت شود، دارايي بانك هاي 
ــوددهي و گردش  ــد و س غيردولتي آزاد خواهد ش
ــود و امكان  ــا بهتر خواهد ب ــرد آنه ــي و عملك مال
وصول مطالبات معوق بانك ها تقويت خواهد شد و 
ــوي ديگر عملكرد بانك ها در برابر سهامداران  از س

و مردم و سپرده گذاران بهتر خواهد شد. 

اصالحيه آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد ابالغ شد

پرداخت اقساط سررسيد شده ماده 20 قانون رفع موانع توليد
گروه بانك و بيمه|

ــوص بندهايي از  ــزي، اصالحيه هيات وزيران درخص بانك مرك
ــنامه يي  آيين نامه اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد را در بخش

به شبكه بانكي ابالغ كرد. 
ــه  به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، هيات وزيران در جلس
ــنهادهاي شماره 5 اسفند 96 وزارت  مورخه 27 اسفند 96 به پيش
نيرو و 16 اسفند 96 وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت 

ــي و  ــتناد اصل يكصد و س و معدن و تجارت و بانك مركزي و به اس
هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد: 

ــون رفع موانع توليد رقابت پذير و  آيين نامه اجرايي ماده 20 قان
ــرح زير اصالح  ــور و اصالحات بعدي آن به ش ارتقاي نظام مالي كش

مي شود: 
ــال 1397»  ــهريورماه س ــاده (4) عبارت «تا پايان ش  1- در م
جايگزين عبارت «تا پايان اسفندماه سال 1396» مي شود. 2- متون 

زير به عنوان تبصره هاي (4) و (5) به ماده (4) الحاق مي شوند: 
ــاي آيين نامه ماده (20)  ــتفاده از مزاي  تبصره 4- متقاضيان اس
ــور كه  ــع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش ــون رفع موان قان
ــده (موضوع ماده 2  ــاط سررسيده ش ــاب اقس 25درصد علي الحس
ــرط پرداخت 25درصد  ــه) را پرداخت ننموده اند، بدون ش آيين نام
ــرداد 97  ــده تا تاريخ 31 خ ــيده ش ــاط سررس ــاب اقس علي الحس

مي توانند يكجا اقساط سررسيده شده را تسويه نمايند. 

ــود بانك هاي عامل موضوع جزء بند (5)   تبصره 5- سهم س
ــاب  ــهيالت از محل حس ــرايط و ضوابط اعطاي تس ــد (ج) ش بن
ــاب  ــه 16 مرداد 86 هيات امناي حس ذخيره ارزي مصوب جلس
ــاب ذخيره ارزي كه از مزاياي  ذخيره ارزي براي بدهكاران حس
ــتفاده ننموده اند، بعد از تبديل به ريال از تاريخ  اين آيين نامه اس
ــود 15درصد مندرج در  ــادل 3 واحد درصد از س ــر 91 مع 3مه

آيين نامه تعيين مي شود. 

با توجه به اعالم نسبت تسهيالت غيرجاري به ميزان با توجه به اعالم نسبت تسهيالت غيرجاري به ميزان 11,511,5درصد تسهيالت بانك ها در نماگرهاي اقتصادي آذرماه درصد تسهيالت بانك ها در نماگرهاي اقتصادي آذرماه 9696 و  و 
سهم سهم 1313درصدي مطالبات معوق، خريد دين و اموال معامالت از مانده تسهيالت بانك ها بر اساس گزيده آمارهاي پولي و درصدي مطالبات معوق، خريد دين و اموال معامالت از مانده تسهيالت بانك ها بر اساس گزيده آمارهاي پولي و 
بانكي در بهمن بانكي در بهمن 9696 حداقل مطالبات معوق بانك ها معادل  حداقل مطالبات معوق بانك ها معادل 120120هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه از اين مبلغ بانك هاي هزار ميليارد تومان برآورد مي شود كه از اين مبلغ بانك هاي 

خصوصي با سهم خصوصي با سهم 6868درصدي از كل تسهيالت غيرجاري بانك ها بيش از درصدي از كل تسهيالت غيرجاري بانك ها بيش از 8282هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارند و هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارند و 
نيازمند اقدامات و حمايت هاي فوري براي كاهش مطالبات خود هستندنيازمند اقدامات و حمايت هاي فوري براي كاهش مطالبات خود هستند
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5 بورس و فرابورس
استقبالبورسازثبات

نرخارز
فعاالن ب��ورس از ايجاد ثبات در بازار ارز اس��تقبال 
مي كنن��د و نكته مهم براي فعاالن بازار س��رمايه، قابل 
پيش بيني بودن نرخ ارز است، البته نرخي كه براساس 
واقعيات بازار باشد. روح اهلل حسيني مقدم معاون شركت 
بورس تهران، با بيان مطلب فوق و درخصوص تاثير نرخ 
ارز بر بورس عنوان كرد: نرخ ارز از ش��اخص هاي اصلي 
تاثيرگذار بر وضعيت بازار سرمايه است. به گزارش ايرنا، 
وي گفت: بخش قابل توجهي از صنايع بورس��ي به نرخ 
ارز وابسته هستند، به طوري كه برخي در صادرات خود 
و برخي ديگر در تامين مواد پايه و اوليه از نوسانات نرخ 
ارز تاثير مي پذيرند. حس��يني مقدم يادآور شد: آنچه در 
سال گذشته باعث افزايش شاخص بورس شد نيز ناشي 
از نرخ ارز و همچنين رشد قيمت مواد پايه در بازارهاي 
جهان��ي بود. معاون نظارت بر ناش��ران و اعضاي بورس 
تهران به تاثير متفاوت نرخ ارز بر ش��ركت هاي بورسي 
اش��اره كرد و گفت: تاثير افزايش نرخ ارز بر س��ودآوري 
صناي��ع مختلف، متفاوت اس��ت و بر اين اس��اس، بايد 
به طور جداگانه به بررسي صنايع و شركت ها پرداخت. 

برگزاريمزايدهبزرگ
بنگاههاوشركتهايدولتي

 مزايده بزرگ بنگاه ها و شركت هاي دولتي به ارزش 
6500 ميليارد تومان روز سه شنبه 28فروردين ماه جاري 
برگزار مي ش��ود. به گزارش س��ازمان خصوصي س��ازي؛ 
س��يدجعفر سبحاني با اشاره به مطالب فوق عنوان كرد: 
مزايده بزرگ بنگاه ها و شركت هاي دولتي به ارزش 6500 
ميليارد تومان براي واگذاري در روز سه شنبه 28فروردين 
ماه روانه ميز فروش مي ش��ود و اين درحالي اس��ت كه 
برنامه واگذاري شركت هاي جديد در سال جاري پس از 
برگزاري نخستين جلسه هيات واگذاري مشخص خواهد 
ش��د. مشاور رييس كل س��ازمان خصوصي سازي افزود: 
100درصد سهام شركت كشت و صنعت دامپروري مغان 
ب��ه ارزش كل پايه 22هزار و 199ميليارد و 799ميليون 
ريال، 100درصد سهام شركت كش��اورزي و دامپروري 
س��فيدرود به ارزش كل پايه 15ه��زار و 510 ميليارد و 
920ميليون ريال، 20درصد سهام شركت توسعه نيشكر 
و صنايع جانبي به ارزش كل پايه 11هزار و 718ميليارد 
و 295ميليون ريال، 100درصد س��هام شركت مجتمع 
صنعتي اسفراين به ارزش كل پايه 7هزار و 194ميليارد 
و 684 ميليون ريال، 100درصد سهام شركت لوله گستر 
اس��فراين به ارزش كل پايه يك ه��زار و 917ميليارد و 
107ميليون ريال و 100درصد س��هام ش��ركت پااليش 
نفت خوزستان به ارزش كل پايه يك هزار و 767ميليارد 
و 768ميليون ريال ازجمله ش��ركت هايي هستند كه در 

اين مزايده واگذار مي شوند. 

ثبتمعامله۷۰۰هزارتني
دربورسكاال

گ�روهبورس ط��ي هفته منتهي ب��ه 2۳فروردين 
ماه درحال��ي كه حدود 690 ه��زار و 9۳5تن انواع كاال 
ب��ه ارزش بيش از 14هزار و 998ميليارد ريال در بورس 
كاالي ايران مورد داد و س��تد قرار گرفت، حجم و ارزش 
معامالت به ترتيب رشد 440و 288درصدي را نسبت به 
هفته قبل تجربه كرد. بر اين اس��اس طي هفته اخير در 
تاالر محصوالت صنعت��ي و معدني 184هزار و 677 تن 
انواع كاال به ارزش 5 هزار و 975ميليارد ريال معامله شد. 
در اين تاالر 165هزار و 820 تن فوالد، 10هزار تن آهن 
اس��فنجي، 6 هزار و 205تن مس، يك هزار تن سيمان، 
يك هزار و 500 تن آلومينيوم، 12تن كنس��انتره فلزات 
گرانبها، 140تن كنسانتره موليبدن و ۳0كيلوگرم شمش 
طال از سوي مشتريان خريداري شد. همچنين در هفته 
معامالت��ي مذكور در دو بخش داخل��ي و صادراتي تاالر 
فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي 427هزار و 724تن انواع 
كاال به ارزش 7هزار و 912ميليارد ريال به فروش رسيد. 
در اي��ن تاالر 99هزار و 761ت��ن قير، 49هزار و 19۳تن 
مواد پليمري، 224هزار و 800 تن وكيوم باتوم، 14هزار 
و 780تن لوب كات، 14هزار و 7۳4تن مواد ش��يميايي، 
19ه��زار و 650 تن گوگرد، يك ه��زار و 274تن عايق 
رطوبتي، 2 هزار و 500 تن سالپس واكس، 20تن آرگون 

همچنين يك هزار و 12تن روغن خريداري شد.

ريسكسيستماتيكبورس
دليل اصلي رش��د نرخ دالر و سكه، سياسي و مربوط 
ب��ه تحوالت مرتبط با برجام در هفته هاي آينده اس��ت. 
بهروز عباس زاده، كارشناس بازار سرمايه درباره تاثير اين 
نوسانات بر بازار سهام نيز گفت: طال و ارز به عنوان بازار 
جانشين بورس به شمار مي روند؛ بنابراين رشد معامالت 
آنها تاثير منفي بر بورس خواهد داش��ت. اين كارشناس 
بازار س��رمايه با اشاره به تاثير چندگانه رشد نرخ دالر بر 
بورس ادامه داد: از يك س��و رشد نرخ دالر باعث كاهش 
تمايل به بازار سهام شده است اما از سوي ديگر افزايش 
بهاي ارز به رشد س��ودآوري شركت هاي صادرات محور 
بورس��ي منجر مي شود. شركت هايي كه محصوالت آنها 
براس��اس نرخ جهاني قيمت گذاري مي شوند نيز از رشد 
ارزش دالر منتفع مي ش��وند. به گزارش ايرنا، وي گفت: 
رش��د بهاي دالر براي ش��ركت هايي كه مواد اوليه آنها 
براس��اس نرخ دالر محاسبه مي شود، منفي بوده و سبب 
باال رفتن هزينه هاي آنها مي شود؛ تجربه سال هاي گذشته 
نشان مي دهد، افزايش نرخ دالر ابتدا سبب ايجاد فضاي 
منفي مي ش��ود اما در نهايت و پس از گذش��ت چند ماه 
برگشت روند مثبت را به دنبال دارد. اين كارشناس بازار 
سرمايه با بيان اينكه تا زمان رفع نشدن مسائل سياسي، 
ريسك سيستماتيك در بورس وجود دارد، افزود: پس از 
آرام شدن شرايط سياسي در ماه هاي آينده شاهد تاثير 
مثبت افزايش بهاي دالر در بورس خواهيم بود كه البته 

تاثير مثبت بر شركت هاي صادرات محور بيشتر است. 

بازار

خصوصيسازي

تاالرنقرهاي

ديدگاه

رييسسازمانبورسواوراقبهادارمطرحكرد

توسعهابزارهايمالياسالميدربورسايران
روز يك ش��نبه دهمين نشست بين المللي بازار 
سرمايه اسالمي برگزار شد. رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در پيامي، ه��دف از برگزاري اين 
نشست را فراهم س��ازي فرصتي جهت هم انديشي 
و بحث درباره آخرين دس��تاوردهاي مالي اسالمي 
در ايران و ديگر كش��ورها دانس��ت. در پيام شاپور 
محمدي آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار 
به عنوان نهاد ناظر بازار س��رمايه ايران، تا به حال 
9 گردهمايي بين المللي بازار سرمايه اسالمي را با 
همكاري بانك توس��عه اسالمي )IDB( و موسسه 
آم��وزش و پژوهش اس��المي )IRTI( با موفقيت 

برگزار كرده است.
محمدي هدف س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
و بانك توس��عه اس��المي از برگزاري اين نشست 
را فراهم آوردن فرصتي جهت هم انديشي و بحث 
درباره آخرين دستاوردهاي مالي اسالمي در ايران 
و س��اير كش��ورها دانس��ت و ابراز اميدواري كرد 
مجموع اقدامات انجام شده در نيل به اهداف خود 
موفق و ثمربخش باش��د. به گفته رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در سال 2005، قانون »بازار 
اوراق بهادار« در مجلس ش��وراي اسالمي تصويب 
و براس��اس آن س��اختار نظارتي در بازار س��رمايه 
تغييرات اساس��ي پيدا كرد. يكي از تحوالت ايجاد 
شده، تش��كيل كميته تخصصي فقهي در سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار ب��ود كه در س��ال 2007 
ميالدي به وقوع پيوس��ت؛ اي��ن كميته به صورت 
تخصصي بر ابزاره��ا، نهادهاي مالي و قراردادهاي 
ب��ازار س��رمايه نظ��ارت دارد. در پيام س��خنگوي 
س��ازمان بورس آمده است ماموريت كميته فقهي 
بررس��ي و ارائه نظر شرعي راجع به ابزارها، بازارها 
و نهادهاي مالي در بازارهاي مالي كش��ور است و 

شامل هشت عضو است. 

بازمهندسيمحصوالتبازارسرمايه
به گفته رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
اين نشس��ت بين المللي كه با عنوان بازمهندس��ي 
محص��والت ب��ازار س��رمايه اس��المي نام گذاري 
ش��ده در پي آن اس��ت كه بتواند فرصتي را براي 
همفك��ري درخصوص بازس��ازي س��اختار برخي 
محصوالت بازار سرمايه اسالمي بين انديشمندان 
و متخصصان مالي اسالمي برقرار كند. به گزارش 
س��نا، ش��اپور محمدي در پيام خود بيان داشت: 
در حال حاضر، ابزارهاي مالي منطبق با ش��ريعت 
عموم��ا در بازارهاي مالي وج��ود دارد اما تحوالت 
در س��اختارهاي مالي و اقتص��ادي جوامع چه در 
س��طح داخل��ي و چ��ه بين المللي باعث ش��ده تا 
ساختارهاي مرسوم در برخي موارد از كارايي الزم 
برخوردار نباش��د و در نتيجه آن، سرمايه گذاران و 
متقاضيان تامين مالي نتوانند به صورت مطلوب و 
بهينه از اين س��اختار در جهت رفع نيازهاي خود 

بهره برداري كنند.
از اين رو، اي��ن دوره با هدف ارائه راهكارهايي 
جهت بازمهندسي محصوالت بازار سرمايه اسالمي 
طراحي شده اس��ت. وي همچنين مزيت هاي اين 
دوره از نشست را نسبت به ادوار گذشته اين چنين 
برشمرد: بازار س��رمايه ايران به دنبال آن است كه 
بتوان��د بخش��ي از تجارب خود در زمينه توس��عه 
مبتني بر ش��ريعت اس��الم را با ش��ركت كنندگان 

در ميان گذاش��ته و از نظرات ارزشمند آنها مطلع 
شود. همچنين هدف دوم كه از اين نشست دنبال 
مي كنيم عبارت اس��ت از اينك��ه نظرات خبرگان 
و متخصصان مالي اس��المي غيرايراني را دريافت 
كنيم و بتوانيم از آن نظرات در مس��ير تكامل اين 

بازار استفاده كنيم.
در ادامه اين پيام آمده است: بي شك برگزاري 
نشس��ت هاي آموزش��ي، خلق ايده ه��ا و فكرهاي 
جديد مبتني بر دس��تاوردهاي گذش��ته را فراهم 
مي كند و راه توسعه آينده را هموارتر خواهد كرد. 
از سويي، پژوهشگران و عالقه مندان مالي اسالمي 
ش��ركت كننده در اين نشس��ت، اعم از سخنرانان 
و ش��ركت كنندگان ني��ز، در اين مج��ال آخرين 
تحوالت مالي اس��المي در جهان را با پژوهشگران 
و س��خنرانان ايراني به اش��تراك گذاشته و زمينه 
به روز رس��اني و توس��عه دانش مالي اس��المي را 
براي پژوهش��گران مالي اس��المي در ايران فراهم 
مي آورند. توس��عه ابزارها و نهادهاي مالي در بازار 
س��رمايه ايران براس��اس موازين فقه اماميه است. 
بدي��ن منظور كميت��ه تخصصي فقه��ي به عنوان 
ب��ازوي اجراي��ي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
وظيفه انطباق ابزاره��ا و نهادهاي مالي با موازين 
ش��رعي را به عه��ده دارد و چنانچ��ه درخص��وص 
محصول جديدي در بازار س��رمايه، كميته فقهي 
س��اختار آن را از نظر انطباق با موازين ش��ريعت 
اس��الم تاييد كند، آن س��ازوكار عملياتي نخواهد 

شد. 

تامينماليدولتازطريقانتشاراسناد
خزانهاسالمي

در بخش ديگري از پيام رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار به توسعه ابزار هاي مالي اسالمي در 
بازار سرمايه ايران اش��اره شده و در اين خصوص 

آمده اس��ت: در راس��تاي توس��عه بازار صكوك و 
ساير ابزارهاي مالي اسالمي، طي چند سال اخير، 
بازار س��رمايه ايران به پيش��رفت هاي چشمگيري 
نائل ش��ده اس��ت. در حال حاضر در بازار صكوك 
ايران، انتشار اوراق مشاركت، اوراق اجاره شركتي 
و دولت��ي، اوراق مرابحه دولتي و ش��ركتي، اوراق 
س��لف موازي استاندارد، اوراق رهني، اسناد خزانه 
اس��المي و اوراق اس��تصناع اجرايي ش��ده است. 
همچنين تاكنون دولت از اس��ناد خزانه اسالمي، 
اوراق اج��اره و مرابحه جهت تس��ويه ديون خود و 
تامين مالي طرح ها اس��تفاده كرده و بازار سرمايه 
اي��ران راهكار مختلفي را از محل انتش��ار صكوك 
و اس��ناد خزانه اس��المي براي بخش خصوصي و 
دولتي فراهم آورده اس��ت و بخشي از اين توسعه 
راهكارها، از محل بازمهندس��ي ساختار ابزارهاي 

فعلي بوده است. 
به گفته س��خنگوي س��ازمان بورس، در حال 
حاض��ر حجم انتش��ار اوراق مزب��ور در مجموع به 
بي��ش از 500هزار ميليارد ريال رس��يده اس��ت و 
دولت جمهوري اس��المي ايران با استناد به قانون 
بودجه و ساير دستورالعمل ها از محل انتشار اسناد 
خزانه اس��المي تامين مالي مي كند. همچنين به 
مدد بازمهندسي س��اختار اوراق اجاره، اين امكان 
براي دولت جمهوري اس��المي ايران فراهم آمده 
ت��ا بتواند از محل انتش��ار اوراق اجاره تامين مالي 
كن��د و عالوه ب��ر اين، تاكنون از طريق س��ازوكار 
انتش��ار اوراق مرابحه و س��لف ني��ز زمينه تامين 
مالي بخش دولتي فراهم ش��ده است همچنين در 
سال گذشته، ارزش اوراق اجاره منتشره به رقمي 
بيش از ۳5هزار ميليارد ريال رس��يد و بنگاه هاي 
اقتص��ادي بخش خصوصي و دولتي توانس��تند از 

محل اين اوراق تامين مالي كنند.
همچنين طي دوره مذكور، بيش از 100 هزار 

ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر شد كه تماما 
از سوي س��رمايه گذاران خريداري شد. همچنين 
ارزش انتشار اوراق سلف نيز به رقمي بيش از 15 

هزار ميليارد ريال رسيد. 

انتشار11۰هزارميلياردريالاوراقاجاره
در سوي ديگر، آيت اهلل غالمرضا مصباحي رييس 
كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرين 
تحوالت مرتبط با بازمهندسي بازار سرمايه اسالمي 
در ايران را تش��ريح كرد. وي با بيان اينكه كميته 
 تخصصي فقهي س��ازمان ب��ورس تاكنون بيش از 
170 جلس��ه برگزار كرده است، گفت: اين كميته 
متش��كل از 5 فقيه آش��نا به مس��ائل اقتصادي و 
مال��ي، يك حقوقدان، ي��ك متخصص مالي و يك 
اقتص��اددان اس��ت. وي ب��ا بيان اينك��ه مصوبات 
كميته تخصصي فقهي در نظام بازار سرمايه ايران 
الزم االجراست، گفت: جلسات اين كميته، غالبا دو 
بار در ماه و در محل سازمان بورس و اوراق بهادار 
برگزار مي شود و طي اين جلسات، موضوعاتي كه 
حسب وظايف ابالغي كميته فقهي از آن استعالم 
ش��ده است مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در 
نتيج��ه اين مباحث، مصوب��ه كميته فقهي تهيه و 

متعاقبا ابالغ مي شود.
اي��ن مصوبه، مبناي طراحي ابزارها و قراردادها 
و تهي��ه مق��ررات مربوط ب��ه آنها ق��رار مي گيرد. 
ريي��س كميته فقهي س��ازمان بورس س��پس با 
اش��اره به برخي فعاليت هاي اي��ن كميته در يك 
س��ال گذشته اظهار داش��ت: كميته  فقهي، بعد از 
بررسي ابعاد فقهي راهكاري ارائه كرد كه برمبناي 
آن بتوان ساختار اوراق جعاله را به گونه يي تنظيم 
كرد كه نوآوري هايي در س��اختار انتشار اين اوراق 

پديد آيد.
 وي اف��زود: گرچه تاكنون اوراق جعاله در بازار 

س��رمايه ايران به مرحله انتش��ار نرس��يده، اما در 
صورت فراه��م آمدن زيرس��اخت هاي اجرايي آن 
اميد مي رود در آينده يي نزديك ش��اهد عملياتي 
ش��دن اين اوراق باش��يم. آيت اهلل مصباحي مقدم 
همچني��ن گف��ت: يك��ي ديگ��ر از موضوعاتي كه 
درخص��وص نوآوري هاي مالي در س��ال گذش��ته 
در كميته تخصصي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
بررسي شد، ساختار انتش��ار اوراق مرابحه دولتي 
ب��ود. به گفته اين مقام مس��وول، از س��ال 2011 
مي��الدي، انتش��ار اوراق مرابحه دولت��ي در بازار 
س��رمايه ايران آغاز شد و از آن زمان تاكنون بيش 
از 15 اوراق مرابحه، براي تامين مالي ش��ركت ها 
منتشر شده است. وي اظهار داشت: تاكنون بيش 
از 70 ه��زار ميلي��ارد ري��ال، ارزش اوراق مرابحه 
منتش��ر در بورس بوده كه بخ��ش قابل توجهي از 

آن به تامين مالي دولت اختصاص داشته است. 
آي��ت اهلل مصباحي مقدم در ادام��ه درخصوص 
انتش��ار اوراق ارزش با امكان تس��ويه ريالي افزود: 
بازمهندس��ي محصوالت بازار سرمايه اسالمي يك 
نوآوري در ساختار انتشار صكوك بود و مطابق آن 
اين امكان براي ناش��ر و سرمايه گذاران در صكوك 
فراهم مي ش��ود كه مطاب��ق س��از و كارهايي كه 
بين آنها توافق مي ش��ود، بتوانند سود و اصل اين 
اوراق را برمبناي پ��ول رايج داخلي يا ارز خارجي 
تس��ويه كنند. وي در ادامه گفت: بعد از بررس��ي 
صالحيت ها و امكان سنجي اوراق مذكور و صدور 
تاييديه الزم، اوراق طبق س��از و كار بازار سرمايه 
منتشر مي شود. براس��اس ميزان تامين مالي ارز، 
هر ورقه برمبناي مقدار معيني ارز مشخص شده، 
منتش��ر مي شود. سپس سرمايه گذاران با پرداخت 
ارز يا معادل ريالي آن به قيمت روز، اوراق مذكور 
را خري��داري مي كنند. در ادامه، در مواعد از پيش 
تعيين شده، سود اوراق برمبناي ارز مبناي انتشار 
اوراق محاس��به مي شود ولي پرداخت آن برمبناي 
مع��ادل ريالي آن در زمان پرداخت س��ود خواهد 
ب��ود. رييس كميته فقهي س��ازمان بورس در اين 
خص��وص اف��زود: كميت��ه فقهي پس از بررس��ي 
نوآوري پيش��نهادي در ساختار انتشار صكوك ارز 
پيوند، اعالم كرد در صورتي كه از ظرفيت انتش��ار 
اوراق ارزي به صورت صحيحي بهره برداري شود، 
مي ت��وان بخ��ش قابل مالحظه يي از ريس��ك هاي 
مرب��وط ب��ه نوس��انات ارز را براي اركان انتش��ار 

صكوك مديريت كرد. 
وي درخص��وص نوآوري ه��اي مط��رح ش��ده 
درباره اوراق س��لف اعالم كرد: كميته فقهي پس 
از بررس��ي هاي متعدد، تاكيد كرد كه اس��تفاده از 
دو قرارداد اختيار معامله در فرآيند انتش��ار اوراق 
س��لف با رعايت برخي مالحظ��ات فقهي صحيح 
است. ازجمله اينكه زمان اعمال دو اختيار معامله 
يا نرخ اعمال بايد به گونه يي متفاوت باش��د كه از 
نظر عرف كارشناس��ان بازار سرمايه احتمال وقوع 
قيمت دارايي در بين آن دو منطقي باش��د. وي با 
ارائه آماري از اوراق منتش��ر شده در بازار سرمايه 
اظهار داش��ت: حجم اوراق س��لف در بازار سرمايه 
به رقم��ي بيش از 65 هزار ميليارد ريال رس��يده 
و بي��ش از 110 ه��زار ميليارد ري��ال اوراق اجاره 
در بازار س��رمايه منتشر ش��ده كه حدود ۳5 هزار 

ميليارد آن مربوط به سال هاي گذشته است. 

مديرعاملشركتاطالعرسانيوخدماتبورستشريحكرد

حضورفعالشركتهايبينالملليدريازدهمينفاينكس
امروز يازدهمي��ن نمايش��گاه بين المللي بورس، 
بانك و بيمه)فاينكس 2018( آغاز مي ش��ود و شايد 
بتوان اين رخداد را يكي از مهم ترين رويدادهاي بازار 
سرمايه در ابتداي سال 1۳97 اعالم كرد. به گزارش 
س��نا، ياس��ر فالح  مديرعامل ش��ركت اطالع رساني 
و خدم��ات بورس گفت: فاينكس 2018 نس��بت به 

سال هاي گذشته از اهميت ويژه يي برخوردار است.
از منظ��ر بين المللي حضور پررنگ ش��ركت هاي 
منطق��ه  خ��اص  ش��رايط  وج��ود  ب��ا  خارج��ي 
وي  اس��ت.  فاينك��س  عط��ف  نقط��ه  خاورميان��ه 
 اف��زود: ش��ركت ها و موسس��ات مطرح��ي همچون

 ،Capital Intelligence  ،Ernst & Young
Incentage و Alpari ع��الوه ب��ر داش��تن غرفه 
اختصاصي در اين نمايش��گاه كارگاه هاي آموزش��ي 
برگ��زار مي كنند. مش��اور رييس س��ازمان بورس و 
 اوراق به��ادار ادام��ه داد: ش��ركت ارنس��ت اند يانگ

)Ernst & Young( يك��ي از 4 ش��ركت ب��زرگ 
بين الملل��ي در ارائ��ه خدمات حرفه ي��ي و تخصصي 
مالي، حسابرسي و مشاوره مالي و حسابرسي ماليات 
در دنياس��ت ك��ه خدمات��ي در زمينه حسابرس��ي، 
رتبه بندي، مديريت ريسك فناوري و امنيت، ريسك 

سرمايه گذاري، ريس��ك بازار و مشاوره حقوقي ارائه 
مي ده��د. رييس س��تاد برگ��زاري يازدهمين دوره 
نمايش��گاه بين المللي بورس، بانك و بيمه به حضور 
يك��ي ديگ��ر از نهادهاي مط��رح در اين نمايش��گاه 
 اش��اره ك��رد و گفت: موسس��ه رتبه بن��دي اعتباري

Capital Intelligence ك��ه نه��ادي بين المللي، 
مس��تقل و خصوصي است و از سال 1982در زمينه 
تجزيه و تحليل ريس��ك هاي اعتب��اري و رتبه بندي 
مس��تقل درحال فعاليت اس��ت در فاينكس يازدهم 

حضور دارد.
اي��ن موسس��ه يك��ي از بزرگ ترين موسس��ات 
رتبه بن��دي بانك ها در بازاره��اي نوظهور و منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا به شمار مي آيد. گسترش 
فعاليت هاي اين موسسه در ساير قاره ها موجب شده 
تا تعداد فزاينده يي از كشورهاي داراي اقتصادهاي 
توس��عه يافت��ه اروپاي��ي و آس��يايي از خدمات آن 
بهره مند شوند. فالح اضافه كرد كه شركت خدمات 
مالي آلپاري نيز در نمايش��گاه امس��ال حضور دارد. 
اين ش��ركت يكي از ش��ركت هاي كارگزاري بزرگ 
روس��ي اس��ت كه خدم��ات معامله ارائ��ه مي دهد. 
اي��ن كارگ��زاري جديدترين عضو خان��واده آلپاري 

محس��وب مي ش��ود. آلپ��اري امكان دسترس��ي به 
بازارهاي بين المللي را براي مشتريان فراهم مي كند 
ت��ا بتوانند ابزارهاي مال��ي مختلف ازجمله فاركس، 
فلزات گرانبها، سهام و بازارهاي آتي را معامله كنند 
همچني��ن تالش دارن��د تا پلتفرم ه��اي معامالتي، 
ابزارهاي معامالتي و امكان دسترس��ي مستقيم به 

نقدينگي بانكي را فراهم كنند. 
مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس 
افزود: Incentage ازجمله شركت هاي معتبر ديگر 
در اين نمايشگاه است. نام اين شركت سوييسي به 
عنوان يك بنگاه پيش��رو در زمين��ه ارائه راه حل ها 
در صنعت خدمات مالي دنيا مطرح اس��ت. بيش از 
150مشتري در سراسر دنيا از خدمات اين شركت 
اس��تفاده مي كنند و بيشترين مشتريان اين شركت 
بانك ها شركت هاي سپرده گذاري، شركت هاي بيمه 

و ساير نهادهاي مالي هستند. 

فرصتيبرايفرهنگسازيسهجانبهدراقتصاد
از نظ��ر منطق��ي باي��د در ابت��دا بس��تر حضور 
س��رمايه گذار خارج��ي در كش��ور فراهم ش��ود تا 
بت��وان به راحت��ي در انتظار ورود آنها ب��ود. بهروز 

خدارحم��ي، عض��و هي��ات علمي دانش��گاه تربيت 
مدرس گفت: نياز به آماده س��ازي بسترهاي قانوني 
و بين المللي حضور س��رمايه گذاران خارجي داريم 
و باي��د زيرس��اخت ها را در اين زمين��ه مهيا كنيم. 
خدارحمي افزود: پس از برجام عمال چندين س��ال 
زمان نياز اس��ت تا شركت هايي كه پتاسيل پذيرش 
 bankable س��رمايه گذار خارجي را دارند، بتوانند
ش��وند و آماده پذيرش سرمايه گذار خارجي باشند. 
اين اس��تاد دانش��گاه درخصوص فرصت ايجاد شده 
در فاينكس 2018 براي جذب سرمايه گذار خارجي 
بيان كرد: نمايشگاه امس��ال فرصت بسيار مناسبي 
براي سرمايه پذيران و س��رمايه گذاران واقعي است 
و به نظر مي رس��د، درص��د قراردادها و مراودات در 
نمايشگاه امسال بيشتر باشد و فرصت هاي مناسبي 

در اين زمينه فراهم شود.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادام��ه داد: امروز 
هر كس��ي در ه��ر مجموعه يي دغدغ��ه مالي دارد. 
همه ما نياز ب��ه س��رمايه گذاري داريم به خصوص 
كه ني��از داري��م، فرصت ه��اي س��رمايه گذاري در 
بازارهاي مختلف را بشناس��يم و به نظر تنها مكاني 
كه مي توان تمام ارائه دهن��دگان چنين خدماتي را 
گ��رد هم ببيني��م و از خدمات آنها مطلع ش��ويم و 
آنها را با يكديگر مقايس��ه كنيم نمايش��گاه بورس، 
بانك و بيمه اس��ت. به گزارش س��نا، وي ادامه داد: 
فاينكس 2018 رويدادي است كه مجموعه بورس، 
بانك و بيمه و تمام خدمات ارائه ش��ده توسط اين 

۳ صنعت بزرگ مالي كش��ور به آحاد جامعه معرفي 
مي شود. روش هاي سنتي و نوين معامالتي معرفي 
و به مخاطبين عرضه مي ش��ود به همين دليل اين 
رويداد يك فرصت طاليي اس��ت ب��راي افرادي كه 
مي خواهن��د از تمام زواياي پي��دا و پنهان بازارهاي 
مالي كشور با خبر شده و نسبت به آينده اقتصادي 
و س��رمايه گذاري خود تصمي��م بگيرند. خدارحمي 
در اي��ن خصوص افزود: هم ب��ه جهت افرادي كه از 
اي��ن رويداد بازديد مي كنن��د و هم به اين دليل كه 
پوش��ش خبري مناسبي در سراسر كشور به صورت 
منس��جم براي آن ايجاد مي ش��ود، فاينكس 2018 
رويداد بزرگي اس��ت. جريان خبري ايجاد شده در 
فاينكس يك فرهنگ س��ازي همه  جانبه براي هر ۳ 
بازار اس��ت و به طور حتم اثر بسزايي در اين زمينه 

دارد. 
وي اظهار كرد: كمتر جايي به صورت منس��جم 
براي حوزه هايي همچ��ون فين تك و فناوري مالي 
در كشور پيش بيني شده و به نظر مي رسد، فاينكس 
فرصت مغتنمي باش��د تا اين حوزه ها نيز به صورت 
كامل معرفي شود. اين اس��تاد دانشگاه درخصوص 
پياده سازي شعار امسال در بازار سرمايه عنوان كرد: 
اگر قرار اس��ت از كاالي ايراني حمايت شود بايد از 
تولي��د داخلي حمايت كنيم و به معني كالن تر بايد 
از سرمايه گذاري هاي مولد و سرمايه گذاري هايي كه 
موجب ارزش هس��تند و نمايندگان آنها نيز در بازار 

سرمايه حضور دارند، حمايت شود. 

گروهبورس
ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در 
معامالت روز گذش��ته با 299 واحد ريزش همراه 
ش��د و به كانال 95000 واحدي س��قوط كرد. بر 
اين اس��اس، در معامالت روز يك ش��نبه شاخص 
كل در رقم 95هزار و 987 قرار گرفت. همچنين، 
صدرنشيني بازار با بيشترين رشد قيمت متعلق به 
نمادهاي نهادهاي مالي ب��ورس اوراق بهادار، قند 
ثابت خراس��ان، تكنوتار، محورسازان ايران خودرو، 
كابل البرز، نوسازي و ساختمان تهران و واسپاري 
ملت بود. اين درحالي اس��ت كه، در دادوستدهاي 
روز گذشته س��رمايه گذاران بورسي بيش از 50۳ 
ميلي��ون برگ��ه دارايي مالي را دس��ت به دس��ت 

كردن��د. افزون بر اين، در معامالت روز يك ش��نبه 
بيش از 50۳ ميليون برگه سهم، حق تقدم و ساير 
دارايي هاي مالي در بازار دس��ت به دست شد كه 
ارزش اي��ن مبادالت بي��ش از 947 ميليارد ريال 
ب��ود و در 40 ه��زار نوب��ت معامالتي انجام ش��د. 
همچني��ن دي��روز نماده��اي صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس، ملي مس، پتروش��يمي جم، گل گهر، 
نفت س��پاهان و پتروش��يمي پرديس با بيشترين 
تاثير منفي بر شاخص باعث افت اين متغير شدند. 
نماد پتروش��يمي مبين با بيشترين تاثير مثبت بر 
ش��اخص مانع افت بيشتر اين متغير شد. براساس 
اين گزارش، ديروز گروه هاي خودرو، فلزات اساسي 
و كانه فلزي با بيش��ترين حجم و ارزش معامالت 

در ص��در برترين گروه هاي صنعت ق��رار گرفتند. 
صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق 
به نمادهاي نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار، قند 
ثابت خراس��ان، تكنوتار، محورسازان ايران خودرو، 
كابل البرز، نوسازي و ساختمان تهران و واسپاري 
ملت ب��ود. در مقابل نمادهاي فرآورده هاي نس��وز 
پارس، باما، صنايع كاغذ سازي كاوه، نفت سپاهان، 
پتروشيمي كرمانش��اه، كارخانجات توليدي شهيد 
قندي و صنايع شيميايي سينا با بيشترين كاهش 
قيمت در انتهاي جدول معامالت نشستند. افزون 
بر اين، سرمايه گذاران بورس��ي ديروز براي خريد 
اوراق مش��اركت ش��هرداري س��بزوار، واحدهاي 
صندوق امين يكم، واحدهاي صندوق پارند پايدار 
س��پهر، اوراق صك��وك س��ايپا و اوراق مش��اركت 
ش��هرداري شيراز بيش��ترين تقاضا و سنگين ترين 
صف هاي خري��د را ثبت كردند. به گزارش س��نا، 
در مقابل نماده��اي اوراق صكوك گل گهر، اوراق 
صكوك س��ايپا و اوراق مشاركت شهرداري مشهد 

بيشترين عرضه ها و سنگين ترين صف هاي فروش 
را تش��كيل دادن��د. در پايان معام��الت نيز بانك 
صادرات با معامله 54 ميليون س��همي بيش��ترين 

حجم معام��الت و نهاده��اي مالي ب��ورس اوراق 
بهادار با معامله 4۳ميليارد ريال بيش��ترين ارزش 

معامالت را داشتند. 

مروريبرآمارمعامالتديروزبورس

سقوطشاخصبه95000واحد



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Mon. April  16. 2018  1079   دو شنبه 27  فروردين 1397     29 رجب 1439  شماره 

 رشد تجارت جهاني قوي
اما پرريسك

س��ازمات تجارت جهاني )WTO( اعالم كرد: 
تج��ارت جهاني كاالها بهبود قاب��ل توجهي يافته، 
اما اگر تنش هاي تجاري همچنان افزايش يابد، در 

ادامه با ركود مواجه خواهد بود. 
ب��ه گ��زارش اگزيم نيوز و ب��ه نق��ل از رويترز، 
WTO در پيش بيني س��االنه خود رش��د تجاري 
كاالها 4/4درصد در سال جديد پيش بيني كرده و 
اين در حالي است كه بعد از بحران مالي يك دهه 
پيش، اين رقم به طور ميانگين 3 درصد بوده است. 
سال گذشته رشد تجارت جهاني 4/7درصد بود كه 
افزايش قابل توجهي را نس��بت به رقم پيش بيني 
ش��ده 3/6درصد نش��ان مي داد و انتظار مي رود در 

سال 2019 اين رشد بيشتر هم شود. 
با اين ح��ال به گفت��ه روبرت��و آزودو مديركل 
WTO، اگر برخي دولت ها سياس��ت هاي تجاري 
محدودكننده خ��ود را در فرآيندهاي تالفي جويانه 
ادام��ه دهند، اين پيش��رفت مي تواند به س��رعت 
متوقف شود. »چرخه اقدامات تالفي جويانه آخرين 
چيزي اس��ت كه اقتص��اد دنيا به آن ني��از دارد.« 
امري��كا و چين در هفته هاي اخي��ر با اعمال تغيير 
در تعرف��ه  واردات برخي كااله��ا يكديگر را تهديد 
كرده ان��د و نگراني ها را در م��ورد وقوع يك جنگ 
جهاني تج��اري افزايش داده ان��د. آزودو مي گويد: 
»اين پيش بيني ها احتمال تشديد محدوديت هاي 
تجاري از س��وي كش��ورها را لحاظ نكرده اس��ت. 
بنابراين امكان ترسيم نقشه دقيق آثار اين اقدامات 
وج��ود ن��دارد، اما موضوع بس��يار جدي اس��ت و 
كش��ورهاي فقيرتر بيش��ترين آس��يب را خواهند 
ديد.« حمالت س��ايبري ريس��ك ديگري است كه 

نسبت به تجارت كاال آثار بيشتري دارد. 
رش��د تجارت كاالها در سال گذشته به واسطه 
هزينه هاي سرمايه گذاري و قيمت هاي باالتر كاال، 
عمدتا به دست آسيا اتفاق افتاده است. تغيير موازنه 
چين و دور ش��دن اين كشور از س��رمايه گذاري و 
روي آوردن ب��ه مصرف به معن��ي كاهش واردات 
كاالهاي س��رمايه يي اس��ت كه مي توان��د روند به 

كندي روند رشد تجارت جهاني منجر شود. 
س��ازمان تجارت جهاني همچني��ن اعالم كرده 
در س��ال 2017 تجارت خدم��ات بازرگاني پس از 
دو س��ال رش��د ضعيف يا منفي، 7/4 درصد رشد 

داشته است. 

آثار تكانه هاي دالر بر بازار 
واردات و صادرات

نوس��انات ن��رخ ارز در روزهاي ابتدايي امس��ال 
باعث شد در اين روزها حجم صادرات روزانه حتي 
تا ح��دود دوبرابر واردات افزايش پيدا كند؛ روندي 

كه البته تغيير كرد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، روزهاي ابتدايي امس��ال با 
افزايش يك ب��اره نرخ ارز همراه بود و در اين مدت 
قيمت دالر در برخي روزها حتي به ساعت افزايش 
پي��دا مي ك��رد. برهمين اس��اس آماره��اي وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت گوياي آن اس��ت كه در 
اين ب��ازه زماني فعاليت صادركنن��دگان به مراتب 
بيش��تر از واردكنندگان بوده و برخالف رويه سال 
قبل كه تراز تجاري يعني اختالف صادرات نسبت 
ب��ه واردات منفي هفت ميليارد دالر ش��ده بود، در 
برخ��ي روزها حجم صادرات حتي تا حدود دوبرابر 

واردات پيش رفته است. 
البته ش��امگاه بيس��تم فروردين ماه با دس��تور 
معاون اول رييس جمه��ور مبني بر در نظر گرفتن 
نرخ 4200 توماني براي دالر تا حدي سير صادرات 
كند ش��ده و اخت��الف آن با واردات كاال تش��ديد 
ش��ده اس��ت اما پيش از اين تغيي��رات در روز 19 
فروردين ماه يعن��ي آخرين روزهاي گراني دالر كه 
نرخ آن با س��رعتي باال تغيير مي ك��رد، بطور قابل 
توجه��ي افزايش داش��ته؛ ب��ه گونه يي ك��ه ارزش 
ص��ادرات 420 ميليون و 700 ه��زار دالر و حجم 
آن بيش از 764 هزار و ۸00 تن بوده است. اين در 
حالي است كه در همين تاريخ ميزان واردات بيش 
از 226 ميلي��ون و ۵00 ميلي��ون دالر بوده و وزن 

واردات 1۵6 هزار تن اعالم شده است. 
طبق اع��الم وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
روز بيستم فروردين ماه ارزش واردات بيش از 17۵ 
ميلي��ون و ۵00 هزار دالر بوده اس��ت كه وزن اين 
واردات 102 هزار و ۸00 تن بوده است. در همين 
روز ارزش ص��ادرات 1۸9 ميليون و 600 هزار دالر 
بوده و وزن آن بالغ بر 3۵0 هزار و 200 تن ارزيابي 

شده است. 
همچني��ن در روز ه��اي اول پ��س از تك نرخي 
شدن ارز يك باره صادراتي كه تا 400 ميليون دالر 
پي��ش رفته بود به كمتر از 100 ميليون دالر نزول 
كرد و در تاريخ 21 فروردين ماه 244 هزار و ۵00 
تن كاال به ارزش ۸6 ميليون دالر صادر ش��د. اين 
در حالي است كه در همين روز واردات بيش از دو 
برابر صادرات ش��د و به 1۸7 ميليون و ۵00 هزار 

دالر رسيد. 
در روز چهاردهم فروردين ماه به عنوان نخستين 
روز كاري س��ال 1397 نيز با توجه به نامش��خص 
ب��ودن قيمت ارز، وضعيت واردات و صادرات مانند 
گذش��ته با كمي اختالف در بخ��ش واردات همراه 
بوده است. بدين ترتيب در اين تاريخ بيش از 142 
ميلي��ون و 200 هزار دالر كاال وارد ش��د كه وزن 
آنها 66 هزار و ۵00 تن ارزيابي شده است. در اين 
تاريخ صادرات بالغ بر 11۵ميليون و ۵00هزار دالر 
ب��وده و از نظر وزن��ي 197 هزار و 900 تن كاال به 

كشورهاي مختلف صادر شده است. 
حال با تغيير نرخ ارز در روزهاي گذش��ته بايد 
منتظ��ر ماند تا تاثير آن روي صادرات مش��خص 
ش��ود. اين وضعيت در حالي است كه در ماه هاي 
گذشته صادركنندگان به كرات به غيرواقعي بودن 
نرخ ارز اش��اره كرده و آن را مانعي بر سر توسعه 
صادرات مي دانس��تند. حال در ش��رايطي كه نرخ 
4200 توماني براي دالر تعيين شده نايب رييس 
اتاق بازرگاني اين قيمت را كه حدود 2000تومان 
نس��بت به روزهاي گذش��ته كاهش يافته نرخي 
نزديك به قيمت واقع��ي دالر مي داند. حال بايد 
منتظر ماند تا در روزهاي آينده مش��خص ش��ود 
تغيي��رات ص��ورت گرفته در ب��ازار ارز چه آثاري 
روي ص��ادرات و همچنين واردات برجاي خواهد 

گذاشت. 

تجارت

مساله تعيين راهكار حمايت از كاالي ايراني

حمايت از كاالي ايراني از طرف عرضه يا تقاضا؟

حال و روز اين روزهاي تجارت  الكترونيكي ايراني
ام��روزه تقريبا اكثر ش��هروندان با پديده خريد 
اينترنتي كاالهاي مورد نياز خود از فضاي مجازي 
آش��نايي دارند؛ اتفاقي كه تنه��ا بخش كوچكي از 
گستره يي بزرگ تر به نام فضاي تجارت الكترونيكي 

است. 
به گ��زارش ايس��نا، تج��ارت الكترونيكي معموال 
كاربرد وس��يع تري از خريد و ف��روش اينترنتي دارد؛ 
يعني نه تنها ش��امل خريد و فروش از طريق اينترنت 
اس��ت بلكه س��اير جنبه هاي فعاليت تج��اري، مانند 
خريداري، صورت ب��رداري از كاالها، مديريت توليد و 
تهيه و توزيع و جابه جايي كاالها و همچنين خدمات 
پ��س از فروش را دربرمي گي��رد. با اين اوصاف مفهوم 
تجارت الكترونيكي بس��يار از گسترده تر كسب و كار 

الكترونيكي است. 
 بر اين اساس تجارت الكترونيكي را مي توان انجام 
هرگونه امور تجاري بصورت آنالين و ازطريق اينترنت 
يا هرگونه معامله يي دانست كه در آن خريد و فروش 
كاال يا خدمات از طري��ق اينترنت صورت پذيرد و به 
واردات يا صادرات كاال يا خدمات منتهي مي شود. اگر 
كاال ديجيتالي باشد يا به شكل آنالين براي كاالهاي 
فيزيكي در خانه يا محل كار مش��تري تحويل ش��ود، 
جزو تجارت هاي الكترونيك به حس��اب مي آيد. البته 
بديهي اس��ت كه اي��ن فرآيند نيازمند دسترس��ي به 

اينترنت از س��وي كاربران براي مشاهده محصوالت و 
سفارش آنالين كاالها يا خدمات است. 

 بي قانوني مانع رشد تجارت الكترونيك ايران
محمدجعف��ر نعناكار كارش��ناس ح��وزه تجارت 
الكترونيك��ي در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به عدم 
صراحت قانون در حوزه مسائل تجارت الكترونيكي اين 
مساله را باعث برداش��ت هاي مختلف از قانوني واحد 
در ح��وزه تجارت الكتروني��ك ارزيابي كرد و گفت: تا 
زماني كه قوانين مصوب در حوزه تجارت الكترونيك 
از مراجع ذي صالح ابالغ نش��ود، اين حوزه هميش��ه 
ب��ا مخاطره مواجه اس��ت؛ چراكه به علت نبود متولي 
خاص��ي در اين زمينه برخي اوقات، برخي فين تك ها 
كه در واقع ارتباطي بين مردم و بانك ها هستند فيلتر 

مي شوند. 
نعناكار كه پي��ش از اين به عن��وان نماينده ايران 
در س��ازمان بين المللي تس��هيل تجارت الكترونيك 
آسيا و اقيانوس��يه فعاليت داشته است، با بيان اينكه 
در حوزه تجارت الكترونيك برخي اوقات صراحت در 
قوانين حوزه وجود ندارد، اظهار كرد: اين مساله باعث 
برداش��ت متفاوت افراد از قانون مي شود كه درنهايت 
موجب فليتر شدن يك كس��ب و كار با شكايت يك 

شخصيت حقيقي يا حقوقي مي شود. 

از سوي ديگر امروزه يكي از مهم ترين مسائل كشور 
بحث اشتغال اس��ت كه تجارت الكترونيكي با متصل 
كردن توليدكنندگان كاال و خدمات به بازار و مشتريان 
مي تواند باعث ايجاد اشتغال پايدار شود. كسي كه قبال 
يك محصول را توليد مي كرد و به قيمت بسيار نازلي 
به دالل مي فروخت، امروز مي تواند همان محصولش را 
از طريق فضاي مجازي بازاريابي و با قيمتي واقعي به 

فروش برساند. 

 موازي كاري در حوزه تجارت الكترونيك
مصطف��ي امي��ري كارش��ناس ح��وزه تج��ارت 
الكترونيك، با اش��اره به نقش مهم فناوري هاي مالي 
در توس��عه تج��ارت الكترونيك در كش��ور بيان كرد: 
فناوري هاي مالي در سال هاي آينده رشد قابل توجهي 
خواهند داش��ت كه مي تواند بس��ياري از تجارت هاي 
س��نتي را متحول كنند. يكي از مش��كالت اين حوزه 
نبود ي��ك متولي واحد در حوزه نظارت بر كس��ب و 

كارهاي اينترنتي است. 
او ايجاد چندگانگي در ح��وزه تجارت الكترونيك 
را امري اش��تباه توصيف كرد و گفت: اگر قرار باش��د 
ش��ركت هاي فعال در حوزه تجارت الكترونيكي از دو 
مرجع مجوز بگيرند، تس��هيل گري در حوزه كسب و 
كارهاي اينترنتي كه مورد تاكيد قانون اس��ت محقق 

نمي ش��ود. در ح��وزه نظارت ب��ر كس��ب و كارهاي 
الكترونيكي، نهادهاي مختلفي در حال ش��كل گيري 
اس��ت كه مي تواند باعث موازي كاري ه��ا و درنتيجه 
سردرگمي صاحبان كسب و كارهاي الكترونيكي شود. 
س��ازمان نظام صنفي رايانه يي در كشور تا قبل از اين 
متولي كس��ب و كارهاي الكترونيكي بود كه با وجود 
انتقاداتي كه به آن وارد اس��ت اما تنها نهاد رسمي در 
حوزه مسائل كس��ب و كارهاي الكترونيكي است كه 
مرجع ذي ص��الح براي اعمال نظر درخصوص اصناف 

فعال در حوزه تجارت الكترونيك است. 

 نياز به زيرساخت هاي هويتي داريم
اما ريي��س مركز ملي فضاي مج��ازي در مورد 
ض��رورت اتصال تج��ارت الكترونيك ب��ه بانكداري 
الكترونيك��ي اظه��ار ك��رد: ب��راي اتص��ال تجارت 
الكترونيك��ي و بانك الكترونيكي در كش��ور نياز به 
زيرس��اخت هايي داريم. از قبي��ل امضاي ديجيتال 
و تعيي��ن هويت كه بايد در كش��ور ش��كل بگيرد. 
درب��اره اتصال اينها مقداري عق��ب افتادگي داريم 
ك��ه اميدواريم اي��ن اتصال برقرار ش��ود و با نوعي 
جامعيت سيس��تم تجارت و بانكداري الكترونيكي 

روبه رو شويم. 
او با بيان اينكه حمايت از استارت آپ ها به صورت 

جدي در برنامه است، گفت: روند اقتصاد جهاني به 
همين س��مت اس��ت كه اقتصادها به سمت دانش 
مبتني بر استارت آپ ها حركت كنند و ذائقه مردم 
بسيار متنوع و تغييرات آن بسيار سريع است و تنها 
استارت آپ ها مي توانند اين نيازها را برطرف كنند. 
با توس��عه ICT در دنيا فضاي بزرگي خلق ش��ده 
كه امكان ش��كل گيري كسب و كارها در آن فراهم 
ش��ده است. كار استارت آپ ها تبديل پتانسيل ها به 

فعليت ها در فضاي مجازي است. 
تجارت الكترونيكي به شكل كنوني و رايج آن در 
سال 1991 محقق شده و از آن زمان هزاران كسب 
و كار تجاري وارد اين دنيا شده اند. اين نوع تجارت 
الكترونيك��ي براي آسان س��ازي معامالت اقتصادي 
به صورت الكترونيكي تعريف ش��د. استفاده از اين 
فناوري مانند تبادل الكترونيكي اطالعات و انتقال 
الكترونيك��ي س��رمايه كه ه��ر دو در اواخر 1970 
معرفي ش��ده اند، به شركت ها و س��ازمان ها اجازه 
ارس��ال اسناد الكترونيكي و تجارت كردن با ارسال 
اس��ناد تجاري مثل سفارش هاي خريد يا فاكتورها 
را ب��ه صورت الكترونيك��ي را داد. در ايران نيز اين 
نوع از تجارت با توس��عه فعاليت شركت هاي بزرگ 
فروش اينترنتي آغاز شد و به تدريج در حال فراگير 

شدن است. 

نيم نگاهي به عناوين انتخاب شده به عنوان شعار 
سال در سال هاي اخير به اين واقعيت پي خواهيم برد 
كه در اكثريت قريب به اتفاق نامگذاري ها در سال هاي 
گذش��ته، اولويت نخس��ت كش��ور در قالب مس��ائل 
اقتصادي مطرح ش��ده است. يكي از ويژگي هاي مهم 
علم اقتصاد اين است كه براي يك مساله ممكن است 
چند جواب صحيح وجود داش��ته باشد كه گاهي اين 
جواب ها با هم در تضاد باش��ند. حال كه امسال بحث 
حمايت از كاالي ايراني از س��وي مقام معظم رهبري 
مطرح شده است اين سوال پيش مي آيد كه قرار است 
اين حمايت ب��ا روش هاي كوتاه م��دت مانند افزايش 
تعرفه ه��ا رخ دهد يا حمايت هاي ريش��ه يي همچون 
بهبود شرايط و فضاي كسب و كار در دستور كار قرار 
مي گيرد؟ از نگاه اقتصادي قرار است، مساله حمايت از 
كاالي ايراني در طرف تقاضا رخ دهد يا اينكه عرضه به 

صورت ريشه يي اصالح شود؟

 جذاب كردن توليد حمايت واقعي است
كاالي ايران��ي براي حضور موف��ق در بازار مصرف 
داخل و خارج از كش��ور با دو معضل كيفيت پايين و 
قيمت باال دست و پنجه نرم مي كند. شاخص كيفيت 
و قيم��ت خود معلول عوامل متعددي از جمله واقعي 
نبودن نرخ ارز و عدم همگامي با تكنولوژي روز است. 
ب��ا اين وجود محصوالتي نيز توانس��ته اند در مس��ير 
س��خت توليد امتياز خوبي در كيفيت و قيمت از آن 
خود كنند. عضو كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران 
درباره موضوع حمايت از كاالي داخلي گفت: حمايت 
از كاالي ايراني موضوعي اس��ت كه بايد از جنبه هاي 

گوناگون به آن نگاه شود. 
رض��ي آقا ميري افزود: حتي در ش��رايط س��خت 
تولي��د، حوزه هايي چ��ون لبنيات توانس��ته اند خوب 
عمل كنند و فكر نمي كنم كسي پنير توليد داخلي را 
ره��ا كند و جنس خارجي بخرد چرا كه در كيفيت و 
قيمت قابل قبول، تنوع خوبي نيز دارد و اعتماد مردم 
را براي مصرف جلب كرده اس��ت. عضو كميس��يون 
توس��عه صادرات ات��اق ايران اف��زود: در عين حال در 
خودروسازي خوب عمل نكرده ايم؛ شاهد هستيم كه 
اگر مردم پول داش��ته باشند، حتماً خودروي خارجي 
مي خرن��د، طبق آمارهاي رس��مي يك��ي از توليدات 
خودروي داخلي ما به تنهايي نش��ان مي دهد كه يك 
نوع خودروي داخلي بيش��ترين ميزان تلفات را دارد 
كه نارضايتي و عدم رغبت به خريد آن در مقايس��ه با 
خودروهاي خارجي طبيعي اس��ت. وي اذعان داشت، 
نمي توان مردم را براي گرايش به خريد كاالي خارجي 
سرزنش كرد و به او گفت كه بايد كاالي ايراني بخرد، 
چرا كه اين موضوع به دو سر ماجرا يعني مصرف كننده 
و توليد كننده بستگي دارد و ضروري است توليد كننده 
موضوع كيفيت و قيمت را به طور جد مورد توجه قرار 
دهد. رضي آقاميري گفت: معناي حمايت همه جانبه 
يعن��ي بدنه حاكميتي نيز بايد در تمام اركان از توليد 

ايران��ي حمايت كند تا رونق در توليد ايجاد ش��ود؛ به 
دليل نقص در بنيادهاي اقتصادي كش��ور ايجاد رونق 

كار راحتي نيست. 
وي با اش��اره به اينكه قيمت ارز هميش��ه به طور 
مصنوعي پايين بوده، گفت: نتيجه پايين نگهداشتن 
نرخ ارز، به صرفه بودن واردات است اما اگر ارز قيمت 
واقعي خود را داشته باشد، توليد فعاليتي جذاب خواهد 
ش��د، از آنجايي كه اين سياست از سوي دولت اعمال 
مي ش��ود، بنابراين ضروري اس��ت كه دولت به عنوان 
بازيگر اصلي عرصه اقتصادي كش��وردر مسير اصالح 

سياست هاي ناصحيح ارزي گام هاي جدي بردارد. 

 طرف عرضه را دريابيد
فريال مس��توفي در خص��وص راهكارهاي تحقق 
شعار حمايت از كاالي داخلي گفت: تحقق اين هدف 
خواس��ته جمعي فعاالن اقتصادي اس��ت كه مستلزم 
بهبود فضاي كسب و كار است. موانع زيادي بر سر راه 
توليد با كيفيت و رقابتي وجود دارد كه بايد براي رفع 
آنها يك برنامه منسجم داشت. عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران گفت: اگر دولت تصميم بگيرد كه 
محيط كسب و كار را بهبود دهد و اين تصميم را بطور 
جدي اجرا كند بايد در وهله اول مساله فساد و رانت را 
حل كند؛ با حذف رانت از اقتصاد كشور ديگر نيازي به 

كمك بارانه يي به توليد نخواهيم داشت. 
 مستوفي با تاكيد بر اهميت تعامل مثبت و سازنده 
ب��ا دنيا گفت: در ابتداي كار دولت تدبير و اميد بخش 

خصوصي بر همگرايي تفكرات نوين و جسورانه جوانان 
و تجارب پيشكس��وت ها تاكيد كرد و خواهان حضور 
كابينه يي مقتدر و عملگرا بود؛ چرا كه بر اين باوريم كه 
تنها با عملكرد مقتدرانه مي توان اجزاي مختلف اقتصاد 

را قدرت ببخشيم. 
 وي بر تدوين يك نقشه راه منسجم اقتصادي براي 
دستيابي به اهداف مطرح شده تاكيد كرد و گفت: ما 
از آغاز كار دولت دوازدهم موضوع برنامه ريزي منسجم 
براي 4 س��ال فعاليت دولت دوازدهم را مطرح كرده و 
خواهان تدوين نقشه راه اقتصادي مسير و زيرساخت ها 
شده و پيشنهاد داديم كه دولت اجراي اين نقشه را به 

بخش خصوصي بسپارد. 
رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران اذعان 
داش��ت بارها از دولت خواسته شده از دخالت در امور 
اقتصادي دس��ت بردارد و تجربه عملكرد خوب بخش 
خصوصي در مديريت فضاي توليد و صادرات را جدي 
بگيرد. مس��توفي گفت: گرچه عدم دخالت در اقتصاد 
موضوعي است كه هيچ دولتي نمي تواند يك شبه براي 
آن تصميم بگيرد اما توقع ما اين است كه براي انجام 
اين موض��وع در بلندمدت برنامه ري��زي كند. يكي از 
گام هاي اصلي برنامه ريزي براي تحقق شعار حمايت 

از كاالي ايراني قطعا تقويت بخش خصوصي است. 
وي افزود: رقابت دول��ت با بخش خصوصي، توان 
بخش خصوصي را ك��م مي كند در حالي كه در همه 
جاي دنيا ش��رط اصلي اس��تحكام و رش��د مس��تمر 
اقتص��ادي تقوي��ت بخ��ش خصوصي اس��ت. فريال 

مستوفي خاطرنشان كرد: متاسفانه استراتژي صنعتي 
و اقتصادي مدوني نداريم؛ اين استراتژي بارها نوشته 
شده اما فقط روي كاغذ بوده و هيچ كس به آن عمل 
نكرده اس��ت. دولت دوازدهم مي توان��د يك بار براي 
هميشه اين استراتژي صنعتي را در قالب كالن تر آن 
به صورت استراتژي اقتصادي تدوين و به انجام برساند 
و براي رس��يدن از نقطه A به نقطه B در اين نقشه، 

همه تالش و عزم خود را به كار گيرد. 
عض��و هيات نماين��دگان ات��اق بازرگان��ي تهران 
تصريح كرد: اين نقشه راه بايد مشخص كند كه كدام 
بخش ه��اي اقتصاد مي توانند به مقاوم س��ازي اقتصاد 
كشور كمك كنند و بهترين مسير براي عبور از موانع 
توليد طي شود.  مستوفي جزيره يي برخورد كردن با 
حوزه هاي اقتصادي، اقتصاد را تقويت نمي كند و باعث 
مي ش��ود تنها به صورت جزيره يي رش��د مي كنيم و 
اي��ن جزيره يي بودن، بلكه با ضعيف ماندن هر بخش، 
بخش هاي تقويت شده هم به مرور دچار آسيب شده 

و با مشكل مواجه مي شوند. 
وي در ادام��ه گفت: ما بايد از تخصص و تجارب 
موسس��ات بين المللي كه كار تخصص��ي روي اين 
موضوع��ات انجام داده اند و اس��تراتژي كش��ورهاي 
موف��ق در حوزه اقتصاد را تدوين كرده اند اس��تفاده 
كنيم تا اين موسس��ات با بررسي شرايط موجود در 
كشور ما، به تدوين راهبردهاي كالن و تصميم گيري 
در اقتصاد كمك كنند؛ اش��كال كار اينجاس��ت كه 
براي هر اقدامي بايد خودمان تجربه كنيم و چرخ را 

از ابت��دا اختراع كنيم در حالي كه در دنيا از تجارب 
ديگران استفاده مي شود و طبق آن نقشه راه درست 

و مناسبي تدوين مي شود. 

 عرضه، تقاضا را تحت تاثير قرار مي دهد
يك��ي از مولفه هاي اساس��ي در حمايت از كاالي 
ايراني به جلب اعتماد عمومي نس��بت به محصوالت 
بومي معطوف مي ش��ود و بايد ب��ه اين واقعيت اذعان 
داش��ت؛ براي حصول اين امر خطي��ر )تقويت توليد 
ملي(، ابتدا به ساكن بايد حمايت ها از درون آغاز شود 
و در صورت تحقق اي��ن اصل، قطعا زمينه الزم براي 
نفوذ و تسخير بازارهاي خارجي به واسطه محصوالت 

ايراني فراهم خواهد شد. 
در ارتب��اط با موضوع جل��ب اعتماد عمومي مردم 
نسبت به محصوالت ايراني، راهكارهاي بسياري وجود 
دارد كه ارتقاي كيفي محصوالت، ارائه خدمات پس از 
فروِش مناسب، كاهش قيمت تمام شده از نمونه هاي 
آن به شمار مي رود كه پيش از اين در قالب گزارشاتي 

تفصيلي به آن پرداخته شده است. 
در اين مي��ان برخي معتقدند به تصوير كش��يده 
ش��دن نحوه س��اخت توليدات ايراني در جلب اعتماد 
عمومي نسبت به كاالهاي ايراني بسيار تاثيرگذار است. 
محمدرضا آزمند فعال اقتصادي با اشاره به مطلب فوق 
اظهار كرد: تجربه نشان داده، برندها و محصوالتي كه 
به  صورت ش��فاف فرآيند توليد را در قالب تبليغات و 
غيره به تصوير مي كش��ند در جذب مش��تري بسيار 
موف��ق بوده اند. وي اف��زود: طبيعتا در ش��رايطي كه 
جامعه هدف و مخاطبان يك كاال يا محصولي خاص، 
به صورت ش��فاف، ناظر بر ش��يوه توليد يك محصول 
هس��تند، با رغبت و تمايل هر چه بيشتري به خريد 
آن مبادرت مي ورزند. آزمند گفت: بس��ياري از عموم 
جامعه نس��بت به نحوه توليد كاالها بي اطالع هستند 
ك��ه البته اين امر طبيعي اس��ت و نمي ت��وان انتظار 
داشت آحاد جامعه به جزييات روند توليِد محصوالت 
داخلي اش��راف داشته باشند و تحقق اين امر مستلزم 
هوش��مندي عوامل توليد يك كاال است و در صورت 
به تصوير كش��يده ش��دن اين امر خطير، قطعا شاهد 
توفيقات هر چه بيش��تري در حمايت از كاالي ايراني 
خواهي��م بود. وي افزود: نمونه بارز اين ادعا را مي توان 
در تبليغ��ات محصوالت غذايي جس��ت وجو كرد كه 
مخاطبان با مش��اهده نحوه توليد و ادوات و تجهيزاِت 
داخلي كارخانه ها، تمايل بيشتري به خريد و تهيه آن 
به نسبت محصوالتي كه به چنين شيوه اطالع رساني و 

تبليغاتي مبادرت نمي ورزند پيدا مي كنند. 
در حقيقت مساله اساسي كه مورد تاكيد بسياري 
از كارشناس��ان قرار گرفته اين نكته اس��ت كه مساله 
تقاضاي كم براي كاالي ايراني از س��وي ايراني بيشتر 
به بحث كيفيت و قيمت يعني عرضه مربوط مي شود 
و اصالح عرضه در كنار تبليغات صحيح مي تواند تقاضا 

را نيز تحت تاثير قرار دهد. 

در ديدار نمايندگان صنعت حمل ونقل ريلي ايراني با هيات اتريشي در اتاق تهران مطرح شد

درخواست سرمايه گذاري مشترك براي توسعه صنعت ريلي
از سوي مديرعامل مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران صورت گرفت

دعوت دوباره از تشكل ها براي رتبه بندي
در مالقات هيات 10 نفره از فعاالن حوزه صنايع ريلي كش��ور 
اتريش با معاون امور بين الملل اتاق تهران، دو طرف نسبت به توسعه 

همكاري هاي دوجانبه در حوزه حمل ونقل ريلي تاكيد كردند. 
 ب��ه گزارش روابط عمومي ات��اق تهران، اعضاي اين هيات كه 
با همراهي كريس��تف گراب ماير، رايزن بازرگاني س��فارت اتريش 
در اي��ران در اتاق بازرگاني ته��ران حضور يافته بودند، نمايندگان 
شركت هاي اتريش��ي بودند كه در بخش  خدمات صنايع ريلي از 
جمله ارائه س��اختارهاي كشس��ان در صنعت ريلي، ارائه قطعات 
بتني پيش ساخته نوآورانه جهت استفاده در سكوها و ساختمان ها، 
ارائ��ه راهكارهاي نوآورانه در ارتباط با سيس��تم هاي عايق بندي و 
قطعات الكترونيكي، توليد و نگهداري ماش��ين آالت ريل گذاري و 

كاهش ريسك بالياي طبيعي فعاليت دارند. 
در اين نشس��ت، معاون امور بين الملل اتاق تهران به س��ابقه 
روابط اقتصادي دو كشور اشاره كرد و گفت: بعد از لغو تحريم ها، 
هيات هاي بسياري از اتريش و ديگر كشورها ميهمان اتاق تهران 
بودند. اتريش نخستين كشور اروپايي بود كه بعد از لغو تحريم ها 
هيات بلندپايه سياس��ي و اقتصادي به ايران اعزام كرد و خواهان 
گس��ترش و افزايش روابط اقتصادي دو كش��ور ش��د. محمدرضا 
بختياري ضمن اش��اره به س��رمايه گذاري هايي كه ش��ركت هاي 
اتريش��ي در حوزه هاي مختلف از جمله س��المت، گردش��گري، 
خ��ودرو، انرژي هاي تجديدپذير و... در ايران انجام داده اند، از عدم 
اس��تفاده از ظرفيت خط اعتباري يك ميليارد يورويي اوبر بانك 
اتريش س��خن گفت و افزود: اتاق بازرگاني ته��ران آمادگي دارد 

تا به ش��ركت هاي اتريش��ي براي يافتن ش��ريك تجاري از ميان 
اعضاي اتاق كم��ك و آنها را حمايت كند. محمدجواد عطرچيان 
دبير كميته حمل ونقل و لجس��تيك اتاق ته��ران و عضو انجمن 
ش��ركت هاي حمل ونقل بين المللي نيز با اش��اره ب��ه قدمت 49 
س��اله اين انجمن، گزارشي درخصوص وضعيت حمل ونقل ريلي 
در ايران، ظرفيت خطوط ارتباطي ريلي با كش��ورهاي همسايه و 

موقعيت مهم جغرافيايي ايران در مسير جاده ابريشم ارائه كرد. 
مجيد بابايي ابراهيم آبادي، دبير و س��خنگوي انجمن صنفي 
ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته نيز به تغييرات 
س��اختاري حمل و نقل ريلي كش��ور در طول 12 سال اخير اشاره 
كرد و گفت: زيرس��اخت هاي حمل ونقل ريلي در ايران در اختيار 
دولت اس��ت؛ اما عمليات حمل ونقل كامال توس��ط ش��ركت هاي 
بخ��ش خصوصي انجام مي پذيرد.  او با اش��اره به توليد واگن هاي 
ب��اري و مس��افربري در ايران از طرف هاي اتريش��ي خواس��ت تا 
پتانس��يل هاي خود را جهت همتايابي از طريق اتاق تهران به اين 
انجمن اعالم كنند. بابايي س��پس به اولوي��ت انجمن در افزايش 
ظرفيت واگن هاي حمل ونقل و نيز بس��ته هاي حمايتي دولت از 
ش��ركت هاي اتريشي اشاره كرد و از آنها خواست تا در اين زمينه 
با ايجاد كنسرسيوم هاي مشترك در ايران سرمايه گذاري كنند. او 
همچنين با اشاره به تجربه موفق سرمايه گذاري شركت كترينگ 
اتريش��ي دونا در اي��ران، از آمادگي انجمن صنفي ش��ركت هاي 
حم��ل و نقل ريلي و خدمات وابس��ته خود جهت انجام همكاري 

با شركت هاي اتريشي خبر داد.

مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران از ابتداي س��ال 1396 كار 
خود را ش��روع كرده اس��ت؛ اين مركز براس��اس شاخص هاي 
كم��ي مي خواه��د اعتبار بنگاه ها را مش��خص كن��د. كارايي 
رتبه بندي بنگاه ه��ا در مراجعه آنها به بانك ها و ميزان اعتبار 
بيمه، حمايت دولت از بنگاه ها، گمرك و ماليات مورداستفاده 
خواهد بود. اگر قبل از اين گفته مي ش��د كه جايگاه و اعتبار 
بنگاه هاي اقتصادي واقعي مش��خص نيست؛ امروز مركز ملي 
رتبه بن��دي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران 
همان ابزاري را در اختيار قرار مي دهد كه مي خواهد بر اساس 
شاخص هاي كمي بنگاه واقعي را از بنگاه هاي غيرواقعي تميز 

دهد و اعتبار اين بنگاه ها مشخص شود. 
امي��ن اهلل فرهادي رييس مركز رتبه بن��دي اتاق ايران در 
گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران اعالم كرد موسس��ات و 
ش��ركت هاي رتبه بندي از فرصت باقي مانده براي درخواست 

مجوز استفاده كنند. 
فرهادي تاكيد كرد كه موسسات و شركت هاي رتبه بندي 
از فرصت باقي مانده تا 30 فروردين استفاده نموده و مدارك 

خود را به مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران ارسال نمايند. 
براساس تصميم قطعي اتاق ايران و ضرورت هاي قانوني و 
نيازهاي اقتصادي و همچنين ايجاد بس��تر حمايت از فعاالن 

اقتصادي كشور، مركز ملي رتبه بندي شكل گرفته است. 
در سال 1396 همه عناصر و اركان مركز ملي رتبه بندي 
طراحي و اس��تقرار يافته است. سال 1397 سال ورود برنامه 

اجراي��ي رتبه بندي اس��ت؛ يعني س��ال راهبري موسس��ات 
رتبه بندي و ارزيابي ش��ركت ها براي شفافيت، رقابت پذيري 
و بسترس��ازي الزم به همراه دولت جهت حمايت از فعاالن 

اقتصادي است. 
در آخري��ن گام از مرحله اس��تقرار س��اختار مركز ملي 
رتبه بن��دي دو ب��ار آگهي عموم��ي فراخوان از موسس��ات 
رتبه بن��دي صورت گرفته اس��ت تا براي اح��راز صالحيت و 
كس��ب مجوز اقدام كنند. در اين رابط��ه تعداد قابل توجهي 

تقاضا به مركز رسيده است كه در دست اقدام است. 
او تصري��ح كرد: اين كار يك كار ب��زرگ و به بيان ديگر 
بازار بزرگ اس��ت، جامعه هدف رتبه بندي براساس تكاليف 
قانون��ي همه فعاالن حقيقي و حقوقي كش��ور هس��تند كه 
تنها ۵0 هزار نفر آنان از اعضاي محترم اتاق ايران هس��تند 
كه س��االنه بايد ارزيابي ش��وند و طبيعي اس��ت. اين حجم 
عمليات رتبه بندي نش��ان دهنده بزرگي كار و بازار موسسات 

رتبه بندي است. 
ب��ا وجود اينك��ه تع��داد قابل توجهي از موسس��ات براي 
دريافت گواهينامه رتبه بندي اقدام كرده اند تاكيد مي ش��ود 
س��اير موسس��ات توانمند از فرص��ت باقي مانده ك��ه تا 30 
فروردين اس��ت اس��تفاده نمايند و تقاضاي خود را به مركز 
ارس��ال كنند. در اين زمينه براي كس��ب اطالعات بيشتر به 
س��ايت مركز ملي رتبه بندي مراجعه راهنمايي هاي الزم كه 

در اين زمينه صورت گرفته است، مراجعه كنند. 
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7  جهان
  حمله به سوريه براي

»ترزا مي« دردسرساز شد
گروه جهان  منوچهر فخرزاد  »ترزا مي  براي مشورت 
و جل��ب موافقت پارلمان اين كش��ور براي حمله نظامي به 
س��وريه فرصت داش��ت اما اين كار را نكرد زيرا مي دانست، 
نمي تواند مجوز ش��ركت در حمله به سوريه را بگيرد.« اين 
بخشي از مطلب انتقادي نشريه اينديپندنت عليه نخست وزير 
اين كشور اس��ت. نخس��ت وزير بريتانيا كه بدون رايزني با 
پارلمان كش��ورش دستور حمالت هوايي به سوريه را صادر 
كرد با مخالفت هاي داخلي مواجه ش��ده و هدف انتقاد قرار 
گرفته است. درحالي كه ترزا مي،  رهبر محافظه كار بريتانيا 
منطقش درباره حمالت هوايي در خاك س��وريه را ش��رح 
مي داد، احزاب اپوزيسيون تاكيد كردند مشروعيت حمالت 
زير سوال است و خطر تش��ديد درگيري وجود دارد و بايد 
اين مداخل��ه نظامي مورد تاييد قانونگ��ذاران پارلمان قرار 
مي گرفت. س��ايه حمله ۲۰۰۳ به عراق هنوز بر سر پارلمان 
بريتانياست؛ زماني كه قانونگذاران از توني بلر، نخست وزير 
وقت بريتانيا حمايت كردند تا به اقدام نظامي امريكا ملحق 
ش��ود. جرمي كوربين، رهبر حزب اپوزيسيون كارگر گفت: 
بمب ها جان انسان ها را نجات نمي دهند و صلحي به ارمغان 
نمي آورند. اين اقدامي كه قانوني بودن آن محل سوال است، 
خطر تش��ديد تنش ها را ب��ه دنب��ال دارد... درگيري اي كه 
ويرانگر اس��ت. ترزا مي  باي��د تاييديه پارلماني مي گرفت نه 
اينكه دنباله رو دونالد ترامپ باشد. جرمي كوربين همچنين 
در نامه يي به ترزا مي  تاكيد كرد نبايد بمباران هاي بيشتري 
صورت بگي��رد و از دولت خواس��ت تا ب��راي توقف جنگ 
داخلي سوريه مذاكره كند. به گزارش ايسنا، در همين حال 
ائتالفي از صلح طلبان موسوم به »جنگ را متوقف كنيد« به 
رياست كوربين خواستار برگزاري تجمعي در اعتراض به اين 
حمالت مقابل پارلمان بريتانيا شد. پيش تر زماني كه دولت 
بريتانيا تصميم به مداخله نظامي مي گرفت، اپوزيسيون هم 
از آن كامال حمايت مي كرد اما اين رويه در س��ال هاي اخير 
تغيير كرده است. قانونگذاران بريتانيا سال ۲۰۱۳ در دوران 
نخس��ت وزيري ديويد كامرون به مداخل��ه راي منفي داده 
بودند. كامرون شنبه در پيامي توييتري نوشت:»در گذشته 
ديديم كه عدم اقدام، تبعاتي دارد.« قانونگذاران بريتانيايي 
سال ۲۰۱۴ از اقدام نظامي در عراق و مجددا سال ۲۰۱۵ در 
سوريه حمايت كردند تا حمالت محدودي در اين دو كشور 
عليه داعش انجام شود. اما »عجله براي مداخله نظامي تمام  
عيار در سوريه« به  دنبال حمله شيميايي ادعايي در نزديكي 
دمشق از س��وي چندين حزب اپوزيسيون بريتانيا محكوم 
شد. جلسات پارلمان پس از تعطيلي ها از فردا دوشنبه آغاز 
مي ش��ود و انتظار مي رود، نخس��ت وزير بريتانيا با سواالت 
قانونگذاران درباره حمله به س��وريه مواجه شود. همچنين 
وينس كيبل، رهبر ليب��رال دموكرات ها با انتقاد از تصميم 
دولت گفت:»اين نشان مي دهد يك دولت ضعيف، اقتضاي 
سياسي كوتاه مدت را به دموكراسي ارجحيت داده و با اين 
اقدام جايگاه بريتانيا در جهان تضعيف مي ش��ود.« نماينده 
حزب س��بز بريتانيا هم تاكيد كرد، ترزا مي  دموكراس��ي را 
پايم��ال كرده و خواس��تار راي گيري مجلس ع��وام درباره 

حمالت مذكور شد. 

 پاكستان يك موشك كروز 
آزمايش كرد

ارتش پاكستان در بيانيه يي از پرتاب موفقيت آميز يك 
موش��ك كروز ساخت داخل با برد ارتقا يافته خبر داد. به 
گزارش پايگاه نيشن، ارتش پاكستان مي گويد اين موشك 
»پيش��رفته« قادر اس��ت اهداف خود در زمين و دريا را با 
دقت ب��اال هدف قرار دهد و برد آن ۷۰۰كيلومتر اس��ت. 
اين موش��ك  موسوم به »بابور« باتوجه به سيستم هاي به 
كار رفته در آن قادر اس��ت تا ان��واع مختلفي از اهداف را 
با دقت باال و حتي در غياب جي پي اس هدف قرار دهد و 
ب��ه اين ترتيب آن را به يك نيروي مهم براي بازدارندگي 

استراتژيك پاكستان تبديل مي كند. 

 دزدي ۱۵۴ ميليون دالري 
سوخت در افغانستان 

اداره بازرسي عمومي امريكا براي بازسازي افغانستان 
)س��يگار( اعالم كرده در سال هاي گذشته مواد سوخت 
موردني��از ارتش افغانس��تان و امريكا ب��ه ارزش بيش از 
۱۵۴ميليون دالر امريكايي دزدي شده است. در گزارش 
س��يگار همچنين آمده، مقام هاي امريكايي از به سرقت 
رفتن س��وخت نيروهاي ارتش افغانستان و امريكا مطلع 
بوده اند. معاون س��خنگوي وزارت دفاع افغانستان گفته 
اين گزارش نياز به بررس��ي دارد. براس��اس اين گزارش، 
سرقت سوخت موردنياز نيروهاي افغانستان به معني اين 
اس��ت كه سود به دس��ت آمده از آن، مي تواند منجر به 

فراهم آوري منابع مالي براي طالبان شود. 

 بغداد به دنبال انحصار سالح 
نخس��ت وزير عراق اعالم كرد براي برقراري صلح در 
اين كشور تالش مي كند سالح تنها دراختيار دولت قرار 
بگيرد. به گزارش سومريه نيوز، حيدر العبادي نخست وزير 
عراق افزود: »محدود شدن سالح دراختيار دولت موجب 
تحق��ق ثبات امنيتي در عراق مي ش��ود.« نخس��ت وزير 
عراق تاكيد كرد، دولت تمايل دارد فضاي مناسبي براي 
سرمايه گذاري در كشور ايجاد كند. العبادي اين اظهارات 
را در مراس��م افتتاحيه شش��مين كنفرانس »ش��وراي 
شفاف سازي و مبارزه با فس��اد« بيان كرد و گفت: »اگر 
با فساد مبارزه نمي كرديم، نمي توانستيم بر داعش پيروز 
شويم. ميان فاسدان و تروريست ها ارتباط وجود دارد.« 

 اميدواري كمرنگ به عضويت 
تركيه در اتحاديه اروپا 

به گزارش كميسيون اروپا، اميدواري ها براي عضويت 
تركي��ه در اتحادي��ه اروپا در پايين ترين ح��د خود قرار 
دارد. ب��ه گزارش دويچه وله، آنكارا در حوزه هاي عدالت، 
قانونم��داري، آزادي بي��ان و حقوق اولي��ه عقبگردهاي 
جدي داش��ته و برهمين اساس هيچ گونه مبنايي براي 
پيشرفت مذاكرات پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا وجود 
ندارد. با اين حال، اردوغان رييس جمهور تركيه چندي 
پيش اعالم كرد كه تركيه همچنان به كار با اتحاديه اروپا 
پايبند اس��ت. با وجود انتقادهاي ش��ديد، اتحاديه اروپا، 
تركيه را شريك كليدي خود در برخي حوزه ها ازجمله 

پناهجويان اعالم كرد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

بانك جهاني و صندوق بين المللي پول تحوالت جهان را بررسي مي كنند

سايه جنگ بر نشست هاي اقتصادي

نگاهي به چالش هاي كابل در برگزاري انتخابات پارلماني افغانستان

»اعتماد« حلقه گمشده انتخابات
گروه جهان  

مرحله  نخس��ت روند ثبت ن��ام از راي دهندگان در 
افغانستان آغاز شده است. تا انتخابات پارلماني الاقل 6 
ماه ديگر زمان باقي است و اكنون برگزاري اين انتخابات 
در گرو مديريت درست روند انتخابات است. پيش از اين 
برخي احزاب و گروه هاي سياسي هشدار داده بودند كه 
با تركيب فعلي كميسيون انتخابات اميدي به برگزاري 
انتخابات شفاف نيست و از اين رو به قول آنها بايد اول 
اصالح��ات انتخاباتي اعمال ش��ود. اي��ن انتقادها صرفا 
معطوف به اعضاي كميسيون انتخابات يا ضعف رهبري 
اين كميس��يون نيس��ت، فراتر از آن ترديد درباره نحوه  
سازمان دهي انتخابات و اجراي اين روند نيز وجود دارد. 
احتمال اينكه مراكز ثبت ن��ام و راي گيري در مناطقي 
باشد كه امكان تغيير در نتيجه انتخابات را داشته باشد، 

از دغدغه هاي جدي احزاب سياسي است. 
نش��ريه »اطالعات روز« افغانس��تان نوشته، اشرف 
غني رييس جمهوري افغانستان و عبداهلل عبداهلل رييس 
اجرايي دولت، به آزادي عمل كميسيون انتخابات اذعان 
كرده و هش��دار داده اند كه كس��ي حق دخالت در روند 
انتخابات را ندارد. رييس كميس��يون انتخابات نيز براي 
آنكه نگراني ش��هروندان را پاس��خ گويد، بر ش��فافيت 
انتخابات��ي آتي پارلماني تاكيد كرده اس��ت. اما به نظر 
مي رس��د كه وعده هاي اينچنين��ي نمي تواند از حجم 
گس��ترده بي اعتمادي كه نتيجه س��ال ها سوءمديريت 

است، بكاهد. 

 مشكالت امنيتي
در ح��ال حاضر بنا بر اعالم س��ازمان ب��ازرس ويژه 
امريكا )س��يگار(، بيش از ۴۰درصد خاك افغانستان در 

ح��وزه نفوذ طالبان قرار دارد. آنها هر چند تاكنون قادر 
به تصرف مراكز واليات به شدت ناامن نيز نشده اند اما در 
روستاها و ولسوالي ها توانسته اند قلمروشان را گسترش 
دهن��د. غلبه بر  چالش هاي امنيتي نيازمند به كارگيري 
ابزارهاي سياس��ي و نظامي اس��ت؛ اما اين كار در نبود 
همكاري حكومت با كميسيون انتخابات ممكن نيست. 
حكومت از يك سو بايد از هرگونه گفت وگويي به صورت 
خ��اص با فرمانده��ان محلي اين گروه در ولس��والي ها 
دس��ت كم براي برگزاري انتخابات اس��تقبال كند و از 
جهت��ي ديگر بايد تس��لطي كه طالب��ان بر بخش هاي 

وسيعي از قلمرو دولت دارد، پايان بدهد. 
همچنين شهروندان صرفا با مدارك تابعيت مي توانند 
در انتخابات  شركت كنند. در اين ميان توزيع شناسنامه 
كاغذي با دو مش��كل اساس��ي روبه روست كه مي تواند 
شفافيت انتخابات را زير سوال ببرد؛  نخست اينكه هيچ 
آمار مشخص و دقيقي از جمعيت افغانستان وجود ندارد. 
تازه ترين سرشماري نفوس افغانستان با انتقادهاي تندي 
روبه رو شد، تفاوت دو ميليون نفوس ميان »سرشماري 
تخميني« حكومت و يك نهاد خارجي نه تنها موردقبول 
واقع نش��د كه حتي از سوي برخي چهره هاي سياسي 
يك توطئه  انتخاباتي عنوان شد. از اين منظر براي رفع 
چنين ابهامي الزم اس��ت كه دست كم اداره  ثبت شمار 
شناسنامه هاي توزيع و ثبت شده را از بدو تاسيس دولت 
پساطالبان يا تا آنجا كه اسناد آن آرشيو شده اعالم كند. 
مساله ديگر اين اس��ت كه در روستاها بسياري از زنان 
هنوز شناسنامه ندارند. همين طور مواردي وجود دارد كه 

برخي افراد بيشتر از يك شناسنامه گرفته اند. 
دخال��ت نك��ردن مقام ه��اي حكومتي، اح��زاب و 
گروه هاي سياس��ي و افزايش نظارت از روند استخدام و 

كار كارمندان كميسيون انتخابات، از مواردي است كه 
مي تواند به تامين اعتماد و شفافيت اين روند كمك كند. 
اما چنين اقدامي مستلزم اين است كه ابتدا حكومت در 
عدم اين اعتم��اد را خلق كند كه به برگزاري انتخابات 
شفاف كمك مي كند. در اين صورت امكان اعتماد و به 
تبع آن اجتناب از اعمال نفوذ در كار كميسيون انتخابات 

و تخريب اين روند به وجود مي آيد. 

 با كدام اعتماد؟
نش��ريه ماندگار افغانستان با اش��اره به نبود همين 
اعتماد نوشته: اما و اگرهاي زيادي درباره انتخابات وجود 
دارد اما مشكل برگزار نشدن انتخابات پارلماني بيشتر از 
آنكه متوجه گروه، شخص يا نهاد خاصي باشد، متوجه 
ش��خص رييس حكومت وحدت ملي است. اشرف غني 
عامدانه ماه ها روند اصالحات در كميسيون را مطابق با 
توافقنامه تشكيل دولت وحدت ملي به تاخير انداخت و 
زماني هم كه كميسيون اصالحات كار خود را آغاز كرد، 
چنان با سنگ اندازي هاي دفتر رياست جمهوري روبه رو 
ش��د كه فقط بخش بس��يار كوچكي از پيش��نهادهاي 
آن تاييد ش��د. متاس��فانه افغانس��تان تجربه خوبي از 
انتخابات ندارد. انتخابات س��ال ۱۳۹۳ به شدت حيثيت 
و ارزش ه��اي دموكراتي��ك را زير س��وال ب��رد. رنگين 
دادفر س��پنتا ك��ه در انتخابات ۱۳۹۳ مش��اور امنيت 
ملي حامد كرزاي رييس جمهوري وقت كش��ور بود، در 
كتاب خاطراتش مي نويسد: »يكى از مسووالن تراز اول 
كميس��يون مس��تقل انتخابات اوايل ۲۰۱۵ در حضور 
چند مق��ام ديگر به من گفت كه دكتر عبداهلل دور اول 
انتخابات را با اكثريت ۷.۵۲درصد برده بود، اما س��فير 
بريتانيا به نمايندگى از جامعه جهانى، كميسيون را وادار 

كرد تا اين نتايج را اعالم نكند.« ماندگار مي نويس��د: آيا 
اين كافي نيست كه نشان دهد با انتخابات در كشور چه 
ش��ده اس��ت؟ آيا مي توان پس از اين  هم انتظار داشت 
كه مردم با ريختن خون خود به پاي صندوق هاي راي 
بروند؟ متاسفانه كسي كه امروز داد از انتخابات عادالنه 
و ش��فاف مي زند، براساس اين سند و ده ها سند ديگر، 
خود متقل��ب انتخابات بوده و حق فرد ديگري را ضايع 
كرده اس��ت. چگونه مي شود به س��خنان چنين فردي 
اعتم��اد كرد و مطمئن بود كه انتخاب��ات بعدي نيز به 
سرنوشت انتخابات گذشته دچار نمي شود؟ آنچه بر سر 
انتخابات افغانستان از سوي مسووالن رده   باالي كشور 
آمده، اعتماد عمومي را نس��بت ب��ه اين روند مهم ملي 
خدشه دار كرده است. حاال مردم ديگر آن باور سال هاي 
نخس��ت به انتخابات را از دس��ت داده اند. بسياري ها به 
اين نظر رسيده اند كه وقتي راي شان حساب نمي شود، 
حضورشان در انتخابات هيچ معنايي را نمي تواند برساند. 
آيا بهتر نيست كه جان و مال خود را به خطر نيندازند و 

از خير چنين انتخاباتي بگذرند.«
در مطلب ديگري از نشريه ماندگار نيز آمده؛ نخستين 
گام براي برگزاري انتخابات درحالي برداش��ته ش��ده كه 

رهب��ران دولت وحدت مل��ي از همين ح��اال و پيش از 
آغاز كمپين هاي انتخابات پارلماني، رقابت هاي انتخابات 
رياست جمهوري ش��ان را آغاز كرده اند. اشرف غني اخيرا 
افتت��اح برخي پروژه هاي مهم را ب��ه انتخابات گره زده و 
عب��داهلل عب��داهلل هم تالش هاي��ي را با ه��دف تبليغات 
انتخاباتي آغاز كرده  است. در اين ميان احزاب، سازمان ها 
و جريان هاي سياس��ي هم س��عي دارند كه در انتخابات 

پيش رو، سهم و جايگاه خودشان را به دست بياورند. 
اي��ن  هم��ه درحالي ا س��ت كه م��ردم افغانس��تان 
به دلي��ل تجربه ه��اي تلخي ك��ه از انتخابات گذش��ته 
رياس��ت جمهوري و پارلمان��ي دارن��د، عالقه ي��ي براي 
حض��ور در پاي صندوق هاي راي ندارند. تقلب هايي كه 
در گذش��ته صورت گرفته چنان ب��ر ذهن و روان مردم 
افغانستان س��ايه افكنده  كه ديگر آنها به برگزاري يك 
انتخابات س��الم و متفاوت از گذش��ته اميدوار نيستند. 
م��ردم فكر مي كنند كه آراي آنها بار ديگر قرباني تقلب 
متقلبان -به ويژه متقلبان انتخابات رياس��ت جمهوري- 
مي ش��ود. از همين رو احتمال م��ي رود كه حضور مردم 
در روند ثبت نام و همچنين انتخابات پيش رو، به مراتب 

كمتر از حضور آنان در انتخابات هاي قبلي باشد.«

گروه جهان  طال تسليمي 
از جنگ س��وريه گرفته تا نبود امنيت اطالعاتي در 
رسانه هاي اجتماعي، رهبران جهاني در اجالس ساالنه 
بان��ك جهاني و صن��دوق بين المللي پ��ول موضوعات 
مهمي براي گفت وگو دارند؛ اما اين مناقش��ات تجاري 
دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا و چين است كه 
بزرگ ترين تهديد براي اقتصاد جهاني محسوب مي شود 
و به همين دليل ب��ه موضوع اصلي اين دو گردهمايي 
بين الملل��ي تبديل خواهد ش��د. در اين دو اجالس كه 
دوش��نبه)امروز( در واش��نگتن آغاز ب��ه كار مي كنند، 
رهبران كش��ورها و روساي بانك هاي مركزي از سراسر 

جهان شركت خواهند داشت. 
به گ��زارش گاردي��ن، محور اصلي فعالي��ت هر دو 
سازمان اقتصاد جهاني است. صندوق بين المللي پول كه 
گزينه آخر در وام دهي محسوب مي شود به كشورهاي 
درگي��ر كمك مالي ارائه مي كند و ثب��ات مالي را ارتقا 
مي دهد. بانك جهاني بر وام دهي به كشورهاي فقير و با 
درآمد متوس��ط تمركز دارد. اجالس هاي دو سازمان در 
بازه زماني حساسي براي اقتصاد جهاني برگزار مي شود؛ 
سال گذشته بهترين سال رشد اقتصادي از زمان بحران 
مالي تاكنون بود و اكنون نخستين نشانه هاي لغزش و 
عقبگرد پديدار ش��ده است. در ۳ماه گذشته)از اجالس 
داووس تاكن��ون( بازارهاي مالي و س��هام جهان در پي 
نگران��ي از افزايش نرخ ت��ورم و گزارش هاي مربوط به 
تضعيف اقتصاد و اظهارات شديداللحن كاخ سفيد درباره 

تعرفه هاي تجاري افت و خيز شديدي را تجربه كردند. 
عالوه بر چش��م انداز فروپاش��ي تج��ارت جهاني، 
موارد ديگري هم كه احتماال در دس��توركار جلسات 
ق��رار مي گيرند، تنش ه��اي فزاين��ده در خاورميانه، 
چشم انداز جنگ س��رد بين غرب و روسيه همچنين 
احتمال افزايش نرخ بهره توسط بانك هاي مركزي با 
سرعتي بيشتر از انتظار هستند. به كنترل فيس بوك 
بر اطالعات شخصي، برابري جنسيتي و اختالف بين 
فقير و غني نيز اش��اره خواهد ش��د. لوس��ي اُ كارول، 
كارشناس ارش��د اقتصادي در شركت سرمايه گذاري 
استاندارد آبردين گفت:»در ۱۰سال گذشته جلسات 
صندوق بين المللي پول از نظر اهميت وضعيتي رقابتي 

داش��تند اما با توجه به مسائل حول محور تجارت به 
نظر مي رسد كه جلسه امسال پيروز رقابت ها باشد«.

 جنگ تجاري
كريس��تين الگارد، رييس صن��دوق بين المللي 
پول هفته پيش هش��دار داد كه نظام كنوني تجارت 
جهاني در خطر از هم گسيختن قرار دارد. الگارد در 
سخنراني هنگ كنگ با آماده سازي براي جلسه امروز 
و در اشاره به تشديد تنش هاي تجاري بين امريكا و 
چين گفت »ابرهاي تيره« بر آسمان سايه افكنده اند. 
درست زماني كه اظهارات چين و اياالت متحده در 
روزهاي اخير اندكي از نگراني ها درباره جنگ تجاري 
مي كاست، نشانه هايي از يك جنگ سرد جديد بين 
روس��يه و غرب بر سر سوريه پديدار شد. اين جنگ 

يكي از جدي ترين موضوعات در دستوركار همايش 
رهبران جهاني در واشنگتن محسوب مي شود. 

 وضعيت اقتصاد جهاني
به گزارش سازمان توس��عه  و همكاري اقتصادي، 
هم��ه اقتصاده��اي بزرگ جهان در س��ال گذش��ته 
شاهد رش��د بودند اما اين نگراني وجود دارد كه سير 
صعودي رش��د جهاني ناپديد شود. آمارهاي جديد از 
رش��د ضعيف تر در اروپا حكاي��ت دارد و اين درحالي 
اس��ت كه آب  و  هواي نامناس��ب در چند ماه گذشته 
فعاليت هاي اقتصادي در اين قاره را با مش��كل مواجه 
كرده است. حمايت گرايي در امريكا و احتمال رويكرد 
مشابه بريتانيا پس از خروج از اتحاديه اروپا مي تواند به 
كاهش سرعت رشد اقتصادي جهان منجر شود به  ويژه 

اگر كش��ورهاي بيشتري در جهت اعمال موانع بر سر 
راه تجارت بين المللي، خروج سرمايه و مهاجرت اقدام 
كنند. به گزارش مش��اوره اقتصادي آكسفورد، جنگ 
تجاري تمام  عيار به كاهش س��رعت رش��د اقتصادي 
جهاني مي انجامد و ۰.۵درصد از رشد جهاني مي كاهد. 

 تورم و نرخ بهره
با وجود رش��د اقتصادي سراسري در سال گذشته 
بيشتر بانك هاي مركزي رويكردي محتاطانه داشتند. 
اما امسال شرايط متفاوت است و نشانه هاي فزاينده يي 
از رش��د بيشتر قيمت ها مشاهده مي شود و اين مساله 
مي تواند مهم ترين بانك مركزي جهان يعني فدرال رزرو 
امري��كا را به افزايش نرخ بهره با س��رعتي بيش از حد 
انتظ��ار وا دارد. گزارش هاي ماه فوريه بازار كار امريكا از 

افزايش دس��تمزدها حكايت داشت كه مي تواند به اين 
معنا باشد كه شركت ها براي جبران پرداخت دستمزد 
بيشتر، قيمت كاالها را افزايش مي دهند. به گفته كالوم 
پيكرينگ، كارش��ناس اقتصادي سيتي بانك برنبرگ 
در بريتاني��ا فدرال رزرو احتماال امس��ال ۳ مرتبه ديگر 
نرخ بهره را افزايش مي دهد و خواهد گفت كه تش��ديد 
سياست هاي پولي در امريكا، بريتانيا و اروپا نشان دهنده 
بهبود شرايط جهاني است و تهديد محسوب نمي شود. 

 جنسيت و نابرابري
پ��س از مط��رح ش��دن رس��وايي اخالق��ي هاروي 
واينش��تاين، كارگردان امريكايي و افشاي تفاوت ها در 
دس��تمزدهاي زنان و مردان در بريتانيا و ديگر كشورها 
مس��ائل مربوط به برابري جنسيتي در جلسه صندوق 
بين المللي پول م��ورد توجه زيادي قرار مي گيرد. جيم 
يون��گ كيم، ريي��س بانك جهاني درب��اره تصميم اين 
سازمان به تامين بودجه تحقيقات درباره اين موضوع در 
سراسر جهان سخن مي گويد. بانك جهاني ابتكار عمل 
تحقيقات خشونت جنسي ۱۱گروه در سراسر جهان را 
تامين بودجه مي كند تا درباره ش��يوه هاي رسيدگي به 
شيوع جهاني خشونت هاي جنسيت محور تحقيق كنند. 
صن��دوق بين المللي پول همچنين ش��يوه هاي اصالح 
مالياتي و سياست هاي مخارج را براي كمك به رسيدگي 
به اختالف بين فقرا و ثروتمندان زير نظر خواهد گرفت. 

 فناوري
پس از حاضر ش��دن م��ارك زاكربرگ، موس��س 
فيس بوك در سناي امريكا براي پاسخگويي به سواالت 
درب��اره سوء اس��تفاده از اطالعات ش��خصي كاربران، 
صندوق بين المللي پول نگاه ديگري به تغيير ش��رايط 
براي ش��ركت هاي فن��اوري جهان خواه��د انداخت. 
الگارد رياس��ت جلس��ه مباحثه ي��ي را تح��ت عنوان 
»ديجيتال سازي و عصر طاليي جديد« بر عهده خواهد 
داش��ت و به بررسي موقعيت ش��ركت هايي همچون 
فيس بوك و گوگل مي پردازد. چشم انداز »بيكاري ناشي 
از فناوري« كه جان مينارد كينز، اقتصاددان بريتانيايي 

پيش بيني كرده نيز مورد مباحثه قرار مي گيرد. 

 سفر كم  سابقه وزير خارجه چين
به ژاپن

 وكيل ترامپ ديدار با متحد پوتين 
را تكذيب كرد

 تظاهرات گسترده در مجارستان
در مخالفت با اوربان

گروه جهان 
وكيل ش��خصي دونالد ترامپ گزارش هاي به تازگي  منتشر شده از سفرش به پراگ در 
سال ۲۰۱6 را تكذيب كرده است. اين در حالي است كه دادگاهي در نيويورك مايكل كوهن 
را ب��راي اداي توضيحات درباره كالهب��رداري و نقض مقررات مبارزات انتخاباتي فراخوانده 
است. به گزارش ديلي ميل، دو منبع آگاه گفته اند كه رابرت مولر بازرس ويژه رسيدگي به 
پرونده مداخله روس��يه در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۱6 امريكا و تباني كمپين دونالد 
ترامپ با مس��كو، مداركي را از س��فر مايكل كوهن وكيل شخصي ترامپ به پراگ در سال 
۲۰۱6 به دست آورده است. كوهن با اشاره به اين مساله در توييتر خود نوشته: »مهم نيست 
چند بار و به چند صورت اين را بنويس��ند، من هيچ وقت در پراگ نبوده ام. من با پسرم در 
لس آنجلس بودم و اين اثبات شده است. اين گزارشي بد، اطالعاتي بد و داستاني بد از جانب 
همان خبرنگار يعني پيتر استون است.«كوهن در اين توييت به گزارش منتشر شده از جانب 
شركت انتشاراتي مك كلچي اشاره دارد. در اين گزارش به نقل از دو منبع ادعا شده است كه 
بازرسان مولر مداركي را از ورود كوهن به جمهوري چك از راه آلمان در آگوست يا سپتامبر 
۲۰۱6 به دست آورده اند. مدارك كريستوفر استيل جاسوس سابق بريتانيايي بيانگر آن است 
كه هدف اين س��فر، مالقات با كنستانتين كوزاچف يكي از متحدان مهم والديمير پوتين 
بوده اما مشخص نيست كه مولر مدركي در خصوص چنين ديداري در دست دارد يا خير. 
كوهن پس از انتشار اين اخبار ضمن انتشار عكسي از پاسپورت خود در توييتر نوشت: »در 
زندگي ام هيچ  وقت به پراگ نرفته ام.« كوهن همچنين داشتن پاسپورت ديگري را تكذيب 
كرده است. هفته گذشته نيز ماموران اف بي آي براي يافتن مداركي از مبلغ پرداختي او به 
استورمي دنيلز بازيگر فيلم هاي مستهجن كه گفته مي شود با دونالد ترامپ روابط خارج از 
ازدواج داشته، به دفتر و خانه كوهن و همچنين اتاق هتل او در نيويورك يورش بردند. عالوه 
بر مورد ترامپ، گفته شده مايكل كوهن ۲۰۱۷ در ارتباط با ماجراي عاشقانه اليوت برويدي 
سناتور جمهوري خواه، يك ميليون و 6۰۰هزار دالر به حساب يك زن امريكايي واريز كرده 
است. برويدي كه عضو هيات رييسه حزب جمهوري خواه است به رابطه غيراخالقي با اين 

زن اعتراف كرده و از معاونت خزانه داري حزب كناره گرفت.

گروه جهان 
وزير خارجه چين در س��فري كم  س��ابقه به توكيو سفر كرد؛ سفري كه نشان دهنده 
ارتقاي همكاري ها ميان اين دو كش��ور اس��ت. به گزارش رويترز، وانگ اي وزير خارجه 
چين يك ش��نبه با تارو كونو، همتاي ژاپني  خود ديدار كرد. ژاپن مش��تاق اس��ت كه در 
آستانه نشست رهبران دو كره در اواخر ماه آوريل با مقامات چيني گفت وگو و تبادل نظر 
كند. در همين راستا مادوكا فوكودا استاد روابط بين الملل در دانشگاهي در توكيو معتقد 
است؛ براي دولت شينزو آبه، چين يكي از فاكتورهاي مهم براي اعمال فشار موثر عليه 
كره شمالي محسوب مي شود. با وجود برخي تحوالت ديپلماتيك در شبه جزيره كره، ژاپن 
تالش مي كند اين تضمين را به دس��ت آورد كه فشار حداكثري عليه كره شمالي اعمال 
ش��ود. سانگ تائو ديپلمات ارش��د چيني ديروز يك شنبه براي مشاركت در سالروز تولد 
بنيانگذار كره شمالي به اين كشور سفر و با كيم جونگ اون ديدار كرد. اين مساله كه سانگ 
تائو رهبري گروه هنري چيني را براي اجرا مقابل كيم جونگ اون برعهده داشت، نشان 
از روابط نزديك تر چين و كره شمالي پس از ديدار غافلگيرانه كيم از پكن در ماه گذشته 
ميالدي دارد. كيم و سانگ همچنين به بيان ديدگاه هاي خود درباره روابط دوجانبه دو 
كشور پرداختند. تالش چين براي ارتقاي روابط با ژاپن در حالي انجام مي شود كه امريكا 
تهديد به تحريم هاي تجاري عليه چين كرده است. مذاكرات براي بررسي مقدمات سفر 
لي كيانگ نخس��ت وزير چين به ژاپن از جمله محورهاي س��فر وانگ اي به توكيو است. 
پيش تر شينزو آبه با اشاره به چين اعالم كرد كه اميدوار است بار ديگر روابط دو كشور به 
سطحي ارتقا يابد كه رفت وآمدها به صورت معمول ميان دو كشور انجام شود. مذاكرات 
اقتصادي چين و ژاپن امروز دوشنبه برگزار مي شود. اين مذاكرات در حالي انجام مي شود 
كه هر دو طرف نگران روابط تجاري خود با امريكا هستند. چين به دنبال همكاري با ژاپن 
در مورد تعرفه هاي آلومينيوم و اس��تيل امريكاست. يك استاد ديگر روابط بين الملل در 
دانشگاه توكيو مي گويد: براي چين ترامپ يك چهره بي ثبات و غيرقابل  اعتماد است. اين 
در حالي است كه اگر شينزو آبه از نخست وزيري در ژاپن استعفا دهد، باز هم اين كشور 

ثبات نسبي خود را حفظ خواهد كرد. 

گروه جهان 
كمتر از يك هفته پس از پيروزي حزب ناسيوناليست و راستگراي فيدز در انتخابات 
پارلمان مجارس��تان ده ها هزار نفر در اعت��راض به نتيجه انتخابات و همچنين به خطر 
افتادن دموكراسي در اين كشور دست به تظاهرات زدند. به ويژه جوانان از شرايط سياسي 
تازه كش��ور ناخرسند هستند. به گزارش دويچه وله، تظاهرات ده ها هزار مخالف ويكتور 
اوربان نخست وزير مجارستان در پي انتشار گزارش هايي در ارتباط با تخلف در شمارش 
آراي انتخابات اخير در اين كش��ور ش��كلي گس��ترده به خود گرفت. شامگاه شنبه )۱۴ 
آوريل/۲۵ فروردين( ده ها هزار نفر در بوداپست پايتخت مجارستان با شعار »ما اكثريت 
هستيم« به خيابان ها رفتند و شمارش دوباره  آراي انتخابات پارلماني اخير و همچنين 
اصالح قانون انتخابات را خواس��تار ش��دند. از ديد معترضان، نظام انتخاباتي مجارستان 
غيرمنصفانه است. حزب ناسيوناليستي و راستگراي فيدز كه رهبري آن را ويكتور اوربان 
نخس��ت وزير مجارس��تان برعهده دارد، در انتخابات پارلماني ۸ آوري��ل ۴۹درصد آرا را 
كسب كرده بود، اما با توجه به سيستم انتخاباتي مجارستان ۱۳۴كرسي از ۱۹۹كرسي 
پارلمان را به خود اختصاص داد. حزب فيدز به اين ترتيب دوسوم از كرسي هاي پارلمان 
را در اختي��ار دارد و ب��ه راحتي مي تواند در قانون اساس��ي تغييرات م��ورد نظر خود را 
اعمال كند. گردهمايي مخالفان ويكتور اوربان از س��وي فعاالن سياس��ي غيروابسته به 
احزاب و تش��كيالت سازماندهي ش��د. در روزهاي اخير گزارش هاي متعددي در رابطه 
با تخلفات انتخاباتي در بس��ياري از حوزه هاي راي گيري منتش��ر شد. گفته مي شود كه 
حزب ويكتور اوربان از اين تخلفات بهره برده و به اين ترتيب به آراي بيش��تري دس��ت 
يافته است. كارشناس��ان اما معتقدند كه تخلفات احتمالي در نهايت در پيروزي اوربان 
چندان تعيين كننده نبوده اند. نتيجه انتخاب��ات پارلماني اخير و پيروزي اوربان و حزب 
او به ويژه نس��ل جوان در مجارس��تان را شوكه كرده، به طوري كه بس��ياري از آنان در 
ش��بكه هاي اجتماعي از ميل خود به ترك كش��ور سخن گفته اند. ويكتور اوربان از سال 
۲۰۱۰ نخست وزير مجارستان است. معترضان، ويكتور اوربان را افزون بر تقلب انتخاباتي 

به فساد، سوءاستفاده از قدرت و سركوب رسانه هاي مستقل متهم مي كنند. 



 برجام، مبلغ قرارداد »آلكاتل« 
را كاهش داد

وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: گش��ايش هاي 
ايجاد ش��ده پس از اجراي برجام س��بب شد، قرارداد آلكاتل 

مورد بازبيني قرار گيرد و مبلغ آن كاهش يابد. 
محمدجواد آذري جهرمي روز گذش��ته در جلس��ه علني 
مجلس ش��وراي اس��المي و در پاس��خ به نمايندگان درباره 
سرنوش��ت قراردادهاي الكاتل و تدبير افزود: برجام شرايطي 
را مهي��ا كرد ت��ا هزينه هاي اي��ن قرارداد منطقي تر ش��ود، 
بنابراي��ن اصالح قرارداد مد نظر قرار گرفت و مبلغ قرارداد از 
247.5ميليون يورو اوليه به 145ميليون يورو كاهش يافت. 

وي ب��ه تكاليف��ي برنام��ه پنجم توس��عه براي توس��عه 
ظرفيت ه��اي الزم براي ش��بكه ملي اطالعات اش��اره كرد و 
گفت: برنامه پنجم توس��عه ما را موظف به توسعه ارتباطات 
و نيز توسعه ترانزيت كرده كه اقدام ها در اين زمينه در دست 
انجام اس��ت. آذري جهرمي ادامه داد: هدف از قرارداد آلكاتل 
نوس��ازي تجهيزات و افزايش ظرفيت ترانزيت بوده و قرارداد 

تدبير هم تكميل كننده قرارداد آلكاتل است. 
وي افزود: تاخيرهايي در حوزه قرارداد الكاتل به واس��طه 
تحريم ها داش��ته ايم كه با توفيق برجام جبران ش��ده است 
ضمن آنكه تجهيزات در قرارداد جديد به روز آوري ش��ده اند 
و اكن��ون تجهيزات دو بخ��ش ق��رارداد از گمرك ترخيص 
ش��ده اند و درحال نصب و راه اندازي هستند.  وزير ارتباطات 
درباره پيشرفت هاي ايجاد شده در حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات نيز گفت: اكن��ون مردم و نماين��دگان مي توانند، 
قضاوت كنند كه آيا امروز در شهرهاي مختلف با پسرفت در 
حوزه تكنولوژي و فناوري مواجه هستيم يا اينكه پيشرفت رخ 
داده است.  آذري جهرمي ادامه داد: اتحاديه جهاني مخابرات 
گزارش مي دهد كه ايران دومين كش��ور در جهان به لحاظ 
شاخص نرخ رشد توسعه بوده و در منطقه غرب آسيا در رتبه 
نخست بوده است؛ اين افتخاري براي ما به شمار مي رود كه 
همه شاخص هاي فناوري در همه شهرهاي كشور در 4 تا 5 

سال گذشته بيش از 10 برابر شده است. 
عض��و هيات دولت با بيان اينك��ه در مقاطعي به نوع اين 
توس��عه ها اعتراض ش��ده اس��ت و اكنون در مجلس به يك 
مركز مخابراتي اش��اره ش��ده اس��ت، گفت: مركز مخابراتي، 
مركز مخابرات اس��ت نه همه بخش ارتباطات كشور؛ زماني 
تكنولوژي روي سوييچ تلفن و صوت بود كه جمع آوري شده 
و روي سوييچ ديتا گذاشته شده است، اين به معناي تعطيلي 
مركز يا تعديل نيرو نيست بلكه تغيير تكنولوژي بوده است. 

وي ب��ه اظهارنظ��ر نماينده مجل��س در رابط��ه با ترك 
تش��ريفات در قرارداد آلكاتل هم واكنش نش��ان داد و افزود: 
اصول پدافندي و اصول توس��عه ش��بكه مي گوي��د بايد دو 
توليد كننده همزمان وجود داشته باشند تا وقتي شبكه دچار 
اشكال شود، كار معطل نماند درحالي كه در ابتدا كل خريد 
تجهيزات از آلكاتل بوده است حال بايد مناقصه بين چه كسي 
گذاشته شود؟ وقتي توليد كننده واحد است، آيا بايد مناقصه 
برگزار كرد؟  آذري جهرمي حضور ش��ركت زعيم در قرارداد 
آلكات��ل را رد كرد و گفت: اين ش��ركت در قرارداد توس��عه 
آلكاتل حضور نداشته است. وزير ارتباطات درباره وجود فساد 
در ق��رارداد آلكاتل نيز گفت: اگر از وجود فس��اد در قرارداد 
اطالعي داريد، گزارش كنيد تا مراجع قضايي رسيدگي كنند 
كما اينكه اين مراجع رس��يدگي كرده اند.  وي ادامه داد: اين 
ق��رارداد 247.5ميلي��ون يورو بود كه ب��ه 145ميليون يورو 
كاهش يافت؛ برش زماني كه نماينده سوال كننده زده است، 
صحيح نيست زيرا الحاقيه اول و دوم در زمان قبل از حضور 
من در ش��ركت ارتباطات زيرساخت بوده است؛ من در زمان 
الحاقيه سوم به اين موضوع ورود كردم و آن هنگام 26ميليون 
يورو پيمانكار به خاطر تاخيرها جريمه شد.  آذري جهرمي به 
موضوع مطرح ش��ده درباره سوييچينگ اشاره كرد و گفت: 
سوييچينگ صوت مصوبه ش��وراي عالي امنيت ملي است؛ 
اگر قرار اس��ت در 175 نقطه سوييچينگ گذاشته شود چرا 
م��ردم هزينه آن را بدهند؟ چرا از جيب مردم بگيريم؟ امروز 
از 35نقطه ديتا به 110 نقطه رس��يده ايم و شبكه مكالمات 
به 35نقطه رسيده اس��ت. وي درباره مباحث پيمانكاري در 
وزارت ارتباط��ات ني��ز توضيح داد: باره��ا در مجلس مطرح 
كرده ايم كه وضعيت پرس��نل را مش��خص كنيم كه تاكنون 
اين اتفاق نيفتاده اس��ت؛ اگر مجوز داده شود، افراد را به كار 
مي گيريم.  به گزارش ايرنا، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
براي پاس��خ به دو س��وال حميده زرآبادي نماينده قزوين و 
فاطمه حسيني نماينده تهران در جلسه علني روز يك شنبه 
مجلس شوراي اسالمي حضور يافت. پرسش نخست درباره 
س��رانجام پروژه ارتقا و توس��عه انتقال ارتباطات طبق برنامه 
شش��م بود كه به گفته نمايندگان سوال كننده قرارداد آن با 
شركت داخلي س��ديد ارتباطات و با پشتيباني مالي آستان 
ق��دس رضوي و ب��ا تجهيزات كمپاني فرانس��وي -ايتاليايي 
آلكاتل در سال 90 منعقد شده اما هنوز پيشرفتي در اجراي 
كار حاصل نش��ده است. پرسش دوم نيز به عملكرد شركت 
ارتباطات زيرساخت و تعديل نيرو در اين شركت اختصاص 
داشت. پس از توضيحات آذري جهرمي نمايندگان با راي خود 

اعالم كردند كه پاسخ هاي وزير قانع كننده بوده است. 

  ۴ هزار گوشي مسافري
تا يك ماه ديگر قطع مي شوند

كميته رجيس��تري از شناس��ايي تخلف خالف اظهاري 
4هزار دس��تگاه تلفن همراه در سامانه ثبت گوشي مسافري 
خبر داد و اعالم كرد: اين گوش��ي ها حداكثر تا 30 روز آينده 
قط��ع خواهند ش��د.  به گزارش مهر، كميت��ه راهبري طرح 
رجيستري )همتا( در اطالعيه يي با اشاره به شناسايي تخلف 
خالف اظهاري 4 هزار دس��تگاه تلفن همراه در س��امانه ثبت 
گوش��ي مسافري اعالم كرد: »با توجه به بررسي هاي صورت 
گرفته، متاس��فانه مشاهده ش��ده برخي متقاضيان در اعالم 
برند و مدل تلفن همراه در سامانه ثبت گوشي هاي مسافري 
خالف اظهاري داشته و حقوق و عوارض گمركي متناسب با 
برند و مدل تلفن همراه خود را پرداخت نكرده اند. در صورت 
مسجل ش��دن خالف اظهاري در س��امانه ثبت گوشي هاي 
مس��افري، از ثبت شناس��ه تلفن همراه مذك��ور ممانعت به 
عمل  آمده و هزينه پرداخت ش��ده نيز تحت هيچ عنواني به 
ش��خص عودت داده نخواهد شد. الزم به ذكر است اين اقدام 
)خالف اظهاري( از مصاديق بارز تخلفات گمركي محس��وب 
شده و مطابق با قوانين گمرك جمهوري اسالمي ايران با آن 
برخورد خواهد ش��د.  ر هفته گذشته خالف اظهاري 4 هزار 
دستگاه تلفن همراه مسافري در سامانه گمرك شناسايي شد 
كه درخواس��ت ثبت اين گوشي ها در سامانه همتا بالفاصله 
لغ��و ش��ده و اين گوش��ي ها حداكثر ت��ا 30 روز آينده قطع 
خواهند ش��د و تحت هيچ عنواني امكان دريافت خدمات از 
شبكه هاي اپراتوري را نخواهند داشت. تمام افرادي كه قصد 
خريد تلفن همراه نو را دارند، دقت داشته باشند، چنانچه در 
متن پيامك استعالم اصالت متوجه شدند تلفن همراهي كه 
قصد خريد آن را دارند به صورت مس��افري وارد كشور شده، 
از خريد آن صرف نظر كنند يا از فروشنده بخواهند در فاكتور 
فروش شناسه )IMEI( گوشي را درج و قيد كند كه عوارض 
گمركي گوشي خريداري ش��ده به صورت صحيح پرداخت 
شده است. فاكتور بايد ممهور به مهر رسمي فروشنده باشد.
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بايد درباره گاز جدي بود

گاز طبيعي؛ نفت امروز

 ارز جديد با پشتوانه گاز طبيعي؟ 
گاز بين المللي   اتحاديه 
 :)International Gas Union-IGU(
گاز  بين المللي  اتحاديه  همايش  شانزدهمين  در 
منتشر  را  پيام  شداين  برگزار  نروژ  )اسلو(  در  كه 
جمهوري  بود.«  بايد  جدي  گاز  »درباره  كه  كرد 
اسالمي ايران داراي بزرگ ترين ذخائر گاز طبيعي 
 در جهان است. شركت هاي چند مليتي نفتي مانند
سرعت  به  و...   Shell. ExxonMobil. Total
طبيعي  گاز  نقش  به  و  مي دهند  ساختار  تغيير 

اهميت بيشتري مي دهند. 
ش��ركت هاي مه��م تولي��د ب��رق اروپاي��ي مانند 
درگي��ر   Eon.RWE.Enell.EDF.GDF-Sues
مذاكرات براي مش��اركت در احداث خطوط لوله گاز 
و خريد گاز طبيعي مايع)LNG( با كشورهاي عمده 
صادر كننده گاز ش��ده اند. بنابراين با توجه به ضرورت 
كاهش گاز هاي گلخانه يي طرح هاي تبديل گاز به برق 

و احداث نيروگاه هاي گازي درحال توسعه هستند. 

 ضرورت جلب و جذب سرمايه گذاري
در صنعت توليد و توزيع گاز طبيعي ايران: 

س��وال اين اس��ت ك��ه تريليون ها ي��ورو يا دالر 
س��رمايه گذاري مورد ني��از در توليد و انتقال گاز به 

بازار مصرف از كجا تامين خواهد شد؟ 
در دولت هفتم و هش��تم وزارت نفت جمهوري 
اس��المي ايران اي��ن روزها را پيش بين��ي مي كرد و 
طرح هاي مختلفي را براي مطالعه و اجرا در دس��ت 
اق��دام ق��رار داد ازجمل��ه در س��ال 2000ميالدي 
اتحادي��ه اروپ��ا براي تامي��ن امينت عرض��ه گاز به 
بازار اروپ��ا با وزارت نفت جمهوري اس��المي ايران 
يادداشت تفاهمي امضا كرد كه براساس آن »مركز 
مطالع��ات همكاري ه��اي انرژي اي��ران و اروپا« در 
محل موسسه مطالعات بين المللي انرژي)وابسته به 
وزارت نفت( تاس��يس شد. در چارچوب ديپلماسي 
ان��رژي اي��ران در آن زمان و طب��ق توافق به عمل 
آم��ده ب��ا اتحاديه اروپا ط��رف ايراني س��خت افزار 
مرك��ز مذكور را فراه��م آورد و قرار ب��ود كه براي 
تهيه نرم افزار مركز ياد شده اتحاديه اروپا حدود دو 
ميلي��ون يورو تامين مالي كند. مركز مذكور به طور 
رسمي با حضور مديران ارشد ذي ربط اتحاديه اروپا 
در تهران توسط مهندس زنگنه درآن دوران افتتاح 
شد. در هر حال اروپا قبول دارد كه بدون گاز ايران 
تامين امنيت عرضه گاز به بازار اروپا ممكن است با 
خطراتي مواجه باشد. منشور انرژي در بروكسل نيز 
به توسعه همكاري با ايران ابراز عالقه كرده است. 

 :)Shale Gas( گاز توليدي از سنگ گاز 
ب��ا توجه به تحريم هاي صنع��ت نفت وگاز ايران 
قيمت ها در بازار هاي بين المللي انرژي درس��طحي 
حفظ ش��د تا تكنولوژي جديد حفاري موس��وم به 
FRACKING براي شكس��تن سنگ هاي رسي 
»Shale« درچاه ه��اي عميق گازي در امريكا براي 
تولي��د گاز طبيع��ي اقتص��ادي ش��وند و توليد گاز 
طبيع��ي در امريكا را به طور چش��م گيري افزايش 
داد و امري��كا امروز به عنوان ي��ك صادر كننده گاز 
طبيعي مايع LNG دربازار بين المللي انرژي ايفاي 
نق��ش مي كند. اما به كار گيري اين تكنولوژي جديد 
حفاري در اروپا صدمات زيست محيطي و مشكالت 
عديده يي به همراه داشت و مردم را متوجه خطرات 
آت��ي ك��رد. در نتيج��ه در آلمان و فرانس��ه ممنوع 
ش��د و در انگليس و ساير كش��ورهاي اروپايي فعال 
متوقف ش��د. در برخي از كش��ورهاي اروپايي نظير 
هلند به دليل خطرات زلزله بعضي از چاه هاي توليد 
گاز طبيعي بكلي بسته ش��دند. درنتيجه جمهوري 
اس��المي ايران به عنوان كش��وري ك��ه بزرگ ترين 
ذخائر گاز طبيع��ي را دارد مجددا  مورد توجه قرار 
گرفت. به همين دليل اس��راييل، خانواده آل سعود 
و دولت ترامپ س��عي بس��ياري دارن��د كه با بر هم 
زدن برج��ام جل��و نزديك ش��دن اروپا ب��ه ايران را 
بگيرند به همين دليل برخي از كارشناسان اقتصاد 
ان��رژي مش��كالت اخير ارز در اي��ران را تا حدودي 
دست كاري در بازار ارز ايران و ايجاد يك جو رواني 
براي تحميل فش��ار هاي سياس��ي به ايران توصيف 

مي كنند. 
 

 دورنماي سرمايه گذاري در صنعت نفت  و گاز؟
در صنعت نفت و گاز برنامه ريزي، سرمايه گذاري 
و اتخ��اذ تصميم ب��راي طراحي و اج��را يك طرح 
ب��اال دس��تي يا پايين دس��تي و به توليد رس��اندن 
طرح ها پنج يا 10س��ال يا بيش��تر طول مي كش��د. 
به همي��ن دليل هم��واره دورنماي تصميم س��ازي 
و تصميم گي��ري در صناي��ع نف��ت و گاز بلندمدت 
اس��ت. در واق��ع چنانچه برنامه هاي��ي كه در زمان 
دولت  ه��اي قب��ل از دولت نهم و ده��م براي پارس 
جنوبي و توليد نف��ت و گاز در درياي خزر طراحي 
شده بودند اجرايي وعملي مي شدند و در دولت نهم 
و دهم دس��ت خوش تغيير مديريت ها و سليقه يي 
عمل نمي ش��د، ايران امروز يك��ي از صادركنندگان 
عمده گاز طبيعي مايع )LNG( در جهان محسوب 
مي ش��د و در ح��وزه درياي خزر ني��ز توليد نفت و 
گاز از چند س��ال پيش ش��روع شده بود. درهرحال 
همانطور ضرب المثل قديمي مي گويد: »ماهي را هر 
وقت از آب بگيري تازه است« هيچ وقت براي شروع 
دير نيس��ت. به ط��ور كلي مصرف كنن��دگان انرژي 
به ويژه ب��راي توليد برق نگ��ران تامين امنيت نفت 
خام نيس��تند ولي نگران تامين امنيت گاز طبيعي 
هستند. روسيه با توجه دقيق به اين موضوع از چند 

سال پيش »ديپلماس��ي انرژي گاز« را در سياست 
خارج��ي اش تعري��ف كرد و توانس��ت موفقيت هاي 
مهم��ي نيز در روابط  خارجي اش با اروپا به دس��ت 
آورد. البت��ه همانطور كه هم��گان مي دانند از زمان 
فروپاش��ي شوروي سا بق در چارچوب سياست هاي 
برون م��رزي وزارت نف��ت جمهوري اس��المي ايران 
»ديپلماس��ي انرژي« تعريف ش��ده بود و به همين 
دلي��ل در اجالس ه��اي اوپك و مجمع كش��ورهاي 
صادر كننده گاز)GECF( بانضمام سرمايه گذاري ها 
و معام��الت معاوضه)Swap( نفت خام و طرح هاي 
اكتش��اف و توليد در حوزه دري��اي خزر؛ اقدامات و 
پيگيره��اي مرتبط با ديپلماس��ي انرژي نفت و گاز 
مثب��ت ارزيابي مي ش��د كه خوش��بختانه در دولت 
يازده��م و متعاقب��ا در دولت دوازدهم)س��فر اخير 
رياس��ت جمهوري اس��المي ايران به تركمنس��تان 
و جمه��وري آذربايج��ان( ب��ه خوبي م��ورد توجه 

قرارگرفته و دردست پيگيري قرار دارند. 

 مجمع اقتصادي سن پترزبورگ: 
در يك��ي از همايش ه��اي مجم��ع اقتصادي كه 
فدراس��يون روسيه ميزبان آن در شهر تاريخي سن 
پترزبورگ بود مهم ترين موضوع پيش��نهاد پيوستن 
كش��ورهاي توليد كنن��ده و صادر كنن��ده انرژي به 
س��ازمان كشورهاي مصرف كننده انرژي بود و گفته 
ش��د كه:»در واقع همه ما منافع مش��ترك داريم و 
نمي تواني��م تامي��ن امنيت نفت را مج��زا از تامين 
امنيت گاز؛ بهينه مصرف كردن انرژي و توليد برق 

از انرژي هاي فسيلي در نظر بگيريم«.

 يك روش جديد براي حل مساله نفت
گاز و دالر: 

آقاي كريس كوك-Chris Cook- از تحليلگران 
و صاحب نظران اقتصاد انرژي اروپا كه از او دعوت شده 
است در يك همايش به ميزباني وزارت انرژي روسيه 
در ماه آوريل 2018)ارديبهشت ماه 1397( سخنراني 
كند و در يكي از دانش��گاه هاي اروپا مشغول تحقيق 
روي ب��ازار بين المللي گاز اس��ت در مقاله يي كه براي 
نشريه »تايمز آسيا« نوش��ت اين نكته را مورد توجه 
قرارداد كه همواره بين قيمت گاز و قيمت نفت به ويژه 
در م��واردي كه نفت خام و نفت كوره س��نگين براي 
توليد برق مورد توجه هس��تند، رابطه نزديكي برقرار 
بوده است. به طور مثال قرارداد خريد گاز طبيعي اروپا 
از ش��ركت گازپروم از زمان قبل از فروپاش��ي شوروي 

سابق تاكنون به قيمت نفت مرتبط است. 
 به��ره بانكي دالر هنوز درس��طحي ق��راردارد كه 
صاحبان س��رمايه كه براي حفظ ق��درت خريد دالر 
مايلند ه��ر نوع كاالي��ي را بخرند و مالك ش��وند به 
تبليغات بانكي براي س��پرده گذاري نق��دي مردم در 
بانك هاي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاري بانك ها 
در صناي��ع نفت و گاز توجه مي كنند. مناس��بت دارد 

همين روش نيز در ايران مد نظر قرار داده شود. 
آقاي كريس كوك در مقاله اش متذكر شده است 
كه از سال 2005 توليد كنندگان نفت از طريق اجاره 
مالي نفت)FINANCIAL OIL LEASING( به 

اينگونه منابع مالي دسترسي دارند. 

در واقع صاحبان مخازن توليد انرژي از طريق نفت 
و گازي كه بابت آن پولي پرداخت نكرده اند و در اعماق 
زمين ذخيره شده اس��ت به منابع پولي و مالي مورد 

نيازشان دسترسي پيدا مي كنند. 
به عبارتي ديگر توليدكنندگان نفت و گاز دالرهاي 
صاحبان سرمايه را بدون بهره وام مي گيرند و صاحبان 
دالرها با پولش��ان در عوض از توليدكننده، نفت و گاز 
را به صورت وام يا اجاره دريافت كرده اس��ت. بنابراين 
از طريق اين روش صاحبان دالر اين آرامش فكري را 
دارند كه در صورت سقوط ارزش دالر و كاهش قدرت 
خريد دالر ارزش س��رمايه آنها ب��ه صورت نفت و گاز 

حفظ خواهد شد. 
 دو حالت همواره در بازار كاال تجربه شده است: 

بازار متعلق به فروش�ندگان: تقاضا بيش��تر از 
عرضه اس��ت و در نتيجه قيمت آنق��در باال مي رود تا 

اينكه تقاضا كم مي شود. 
ب�ازار متعل�ق ب�ه خري�داران: عرضه بيش��تر از 
تقاضاست. در نتيجه توليد صرف نمي كند و قيمت آنقدر 

كاهش پيدا مي كند كه توليد از بازار خارج مي شود. 
ب��ا توجه به دو حالت ف��وق آقاي كريس كوك در 
مقاله اش يادآوري كرده است كه در اوايل سال 2009 
قيمت نفت خام در بازر تا سطح بين هفتاد تا هشتاد 
دالر باال رفت. عربستان سعودي اعالم كرد كه قيمت 
بازار در اين س��طح قيمت مناسبي است و امريكا هم 
با عربستان سعودي در اين زمينه توافق داشت. اما با 
شروع نهضت هاي هشياري بيداري اسالمي اعراب براي 
به دست گرفتن سرنوشت شان و سقوط حكومت هاي 

ديكتاتوري به ويژه از زماني كه توليد نفت ليبي از بازار 
بين المللي اروپا خارج ش��د، شايعه سازان و بازاربازان و 
بازار س��ازان مشهور به س��فته بازان نقشي كه در سال 
2008 در بازار هاي بين المللي انرژي داشتند را مجددا 
احيا كردند و با ايج��اد ترس و نگراني از آينده تامين 
امنيت عرضه نفت خام قيمت ها را باال بردند. متعاقبا 
در سال هاي اخير قيمت ها را پايين آوردند و در سطح 
فعلي نگه داش��ته اند. هنوز مشخص نيست كه در چه 
قيمتي تقاضا براي نفت خام كاهش پيدا خواهد كرد. 
اما اتفاقي كه توجه همگان را در بازارهاي بين المللي 
انرژي جلب كرده است، اصرار خريداران گاز طبيعي و 
ضرورت قطع ارتب��اط تاريخي قيمت نفت خام و گاز 

طبيعي است. 
آقاي كريس كوك در مقاله اش متذكر شده است 
كه مشتريان اروپايي ش��ركت گاز پروم روسيه كه به 
منابع جايگزين خريد گازاز ش��ركت گازپروم روسيه 
نظير خريد گاز طبيعي مايع)LNG( دسترسي دارند، 
براي تغيير قيمت خريد گاز و قطع رابطه آن با قيمت 
نفت خام كه به نظر آنان گران است اهتمام مي ورزند. 
بديهي اس��ت كه اين تقاضاي خريداران گاز طبيعي 
با مخالفت توليدكنندگان و فروش��ندگان گاز طبيعي 

نظير گاز پروم و بقيه روبه رو باشد. 

 پولي شدن بازار انرژي؟
روش ج��اري جلب و جذ ب ب��راي ورود و خروج 
پول در بازارهاي س��رمايه موجب پولي ش��دن بازار 
بدون توج��ه و دقت به واقعيت هاي پايه يي و اصولي 
عرضه و تقاضا براي نفت و گاز ش��ده و خواهد ش��د. 
آقاي كريس كوك كه در سوابق علمي و حرفه يي اش 
مديريت اجرايي ب��ازار بورس نفت لندن IPE را نيز 
ثبت كرده و مدير گروه مطالعاتي بورسي بين المللي 
نفت اي��ران در جزيره كيش هم ب��وده در مقاله اش 
در آس��ياتايمز متذكر ش��ده كه اين روش جاري در 
بازاربراي جلب و جذب سرمايه موجب ايجاد نوسانات 
قيمت و در نتيجه شرايط نا مطمئن براي سرمايه گذار 
به ويژه براي توس��عه و اح��داث بخش هاي زيربنايي 
صنعت نفت و گاز شده است. وي توضيح داده است 
ك��ه در اين ميان فقط واس��طه ها و دالالن فعال در 
بازار نفت و گاز، سودهاي كالني نصيبشان مي شود. 
بنابراين؛ بازار نفت و گاز به اعتقاد آقاي كريس كوك 
Chris Cook نيازمند شفاف سازي، انعطاف پذيري 
و پايدار بودن اس��ت. در قرن 21 توليد كننده نفت و 
گاز نيازمند امنيت تقاضا و جلب و جذب سرمايه در 
اح��داث زير بناها و مصرف كننده نفت و گاز نيازمند 
تامي��ن امنيت عرضه ب��راي تجارت)خريد و فروش( 
نفت و گازمي باش��ند. بنابراين بايد شرايط جديدي 

را توافق كنند. 

 شرايط جديد تجارت نفت و گاز
 قطع ارتباط قيمت نفت و دالر: 

آقاي كري��س كوك در مقاله اش پيش��نهاد داده 
است، توليد كنندگان و مصرف كنند گان نفت و گاز 
چنانچه درباره قطع قيمت نفت خام با دالر امريكا و 
متعاقبا قطع ارتباط قيم��ت گاز با نفت توافق كنند 
جلو بروز اختالف در مذاكرات قرارداد خريد و فروش 
را خواهن��د گرفت. ضرورت جلب و جذب تريليون ها 
دالر س��رمايه گذاري ب��راي صنع��ت گاز ب��ه عنوان 
س��وختي كه مي تواند دوست محيط زيست باشد از 
اهميت بسياري برخوردار است و اين حجم الزم پول 
و س��رمايه را نظام پولي و اقتصادي فعلي كه وابسته 
به دالر و مشكالت دالر است و كارايي اش را به كلي 
از دس��ت داده اس��ت، نمي تواند تامين كند. بنابراين 
كارشناس��ان اقتصاد ان��رژي توجه دول��ت دوازدهم 
كه هنوز س��عي دارد مش��كالت اقتصادي كشور را با 
راه حل ه��اي قديمي رتق و فتق كن��د، به اين نكته 
جلب مي كنند كه نمي توان مش��كالت قرن بيست و 

يكم را با راه حل هاي قرن بيستم حل و فصل كرد. 

 اتاق پاياپاي تسويه گازي: 
راه ح��ل قرن بيس��ت و يكم��ي را مي  ت��وان در 
 Gas Clearing اتحادي��ه تس��ويه گاز تش��كيل 
Union-GCU  تعريف كرد. در صورت تش��كيل 
اتحاديه تس��ويه گاز GCU ش��اهد آن خواهيم بود 
ك��ه با س��ازمان هاي عريض و طويل و غيرپاس��خگو 
بين المللي فعل��ي كامال تفاوت خواهد داش��ت. زيرا 
اين سازمان بين المللي جديد به سادگي دربر گيرنده 
 توافق همگان��ي ميان مصرف كنن��دگان مثال  اعضا
INTERNATIONAL EMISSIONS TRAD-

ING ASSQCIATIAN-IETA و توليد كنندگان، 
مجمع كش��ورهاي صادر كننده گازGECF خواهد 
 GCU ب��ود و تمامي آنها عضو اتحاديه تس��ويه گاز
خواهند ش��د. در اين اتحادي��ه قراردادها و معامالت 
گاز پيگي��ري و ثبت خواهند ش��د و ش��ماره ثبتي 
تحت عنوان تس��ويه گاز به آنه��ا تعلق خواهد يافت 
كه توسط يك شخص س��وم و بي طرف امانت دار به 
عنوان قيم)Custodian( نگهداري خواهد ش��د و 
سياس��ت گذاري هاي بازار گاز نيز توسط پيمانكاران 

توسعه، مديريت و عملياتي خواهند شد. 
اج��راي قرارداد در برگيرن��ده يك طرف قرارداد 
 )Central Counter Party-CCP( متمرك��ز
كه تمامي خطر بازار در يكجا جمع ش��ود، نخواهند 
بود بلكه توسط يك ضمانت دو جانبه توافق و مورد 
حمايت قرار خواهد گرفت كه اقاي كريس كوك آن 
 )a trust framework(را يك چارچ��وب اعتماد

نام نهاده است كه براساس اين روش جديد: 
ال�ف: ارزيابي را تامين كنن��دگان مالي يا ضمانت 
 كنندگان كه در مجموعه سازمان، تشكيالت و... قيم 

)Custodian( عضويت دارند، انجام خواهند داد. 
ب: دق��ت در اج��راي مق��ررات به ط��ور مث��ال 
محدوديت ها، تعليق يا فسخ حق ثبت معامله در بازار 

 GCU گاز توسط اتحاديه پاياپاي تسويه گاز
ج: ضرب المثلي است كه مي گويد تابش نور آفتاب 
بهترين ضد عفوني كننده است در اين روش جديد نيز 

شفاف سازي بازار گاز را تجربه خواهيم كرد. 
توليدكنندگان گاز طبيع��ي عضو اتحاديه پاياپاي 
تس��ويه گاز GCU از مدي��ران اتحادي��ه مذك��ور 
درخواست مي كنند كه اوراق اعتباري بدون سررسيد 
به صورت واحدهاي سهام گازي Gas Units را ايجاد 
و صادر كنند كه قابل مبادله براي پرداخت به صورت 

مقدار گاز ثابت و استاندارد- معادل انرژي- باشد. 
واحدهاي سهام مورد نظر رقمي دربرگيرنده حجم 
استاندارد گاز يعني مترمكعب نخواهند داشت بلكه به 
صورت اس��تاندارد انرژي نظير ي��ك ميليون بي تي يو 
MMBtu1 خواهد بود كه توليد كنندگان گاز طبيعي 
آن را قبول مي كنند و گاز طبيعي را به صورت فيزيكي 
ب��ه مصرف كنندگان عضو اتحاديه پاياپاي تس��ويه گاز 
GCU به هر قيمتي- به دالر يا هر چه طرفين توافق 
كنند- مي فروشند و خريدار گاز واحدهاي سهام گازي- 
–Gas Units را به عنوان ثمن معامله به فروش��نده 
 تحوي��ل مي نمايد. نتيج��ه اي��ن روش كار را وام گازي

- GAS LOAN- وام گازي است. 
آق��اي كريس كوك عضو كنسرس��يومي بود كه 
توس��ط بورس تهران تش��كيل ش��د و با كارفرمايي 
وزارت نف��ت و ش��ركت هاي زيرمجموع��ه آن و نيز 
صندوق بازنشس��تگي و رف��اه كاركنان صنعت نفت 
بازار بورس بين المللي نفت ايران در جزيره كيش را 
مطالعه و ساختار آن را تعريف كردند. اين بازار ثبت 
و تاس��يس ش��د. اما درحال حاضر فعال نيست. در 
دوراني كه من مدير بخش انرژي، محيط زيس��ت و 
معادن در دبيرخانه سازمان همكاري اقتصادي)اكو( 
ب��ودم برنامه عملي همكاري ه��اي منطقه يي انرژي 
خوبي تدوين شد كه در ادامه آن برنامه ها و اجالس 
وزراي نف��ت و ان��رژي اك��و موض��وع همكاري هاي 
اقتصاد انرژي)اكو( با همسايگان اكو كه دربرگيرنده 

اروپا نيز مي شود، مطرح و پيگيري شده است. 
برخي پيش��نهاد دارند كه در اين شرايط خاص 
مي توان تاس��يس س��ازمان همكاري هاي اقتصادي 
كش��ور هاي صادر كنن��ده و وارد كنن��ده پترولي��وم  
Economic Cooperation Organiza-
tion of Petroleum Exporting & Im-
porting Countries –ECOPEIC يا شبكه 
ان��رژي اك��و- خزر را ب��ه ابتكار س��ازمان همكاري 
اقتص��ادي اكو كه 4 كش��ور عضو س��ازمان مذكور 
ازجمله كشورهاي ساحلي درياي خزر هستند را به 
طور جدي پيگري كرد و در چارچوب آن س��ازمان 
اتحاديه پاياپاي تس��ويه گاز GCU را براي ش��بكه 

انرژي درياي خزر- اكو را تعريف كرد.
در چارچ��وب اي��ن نظريه ت��ازه و در راس��تاي 
بح��ث س��كه هاي مج��ازي مي توانيم طرح س��كه 
 ان��رژي )درمجموع��ه ش��بكه ان��رژي خ��زر- اك��و

Energy Coin( و ب��راي اي��ران با تكيه به ذخاير 
عظيم گاز طبيعي ايران و حل مش��كل تحريم هاي 
دالري فعلي سكه گاز)Gas Coin( را تعريف كرد. 

 نتيجه گيري: 
دول��ت ترامپ قص��د دارد به هر طريق ممكن جلو 
رش��د اقتصادي و افزايش ت��وان و ظرفيت توليد نفت 
و گاز ايران گرفته ش��ود. زيرا از يك س��و با جلوگيري 
از ت��وان و افزايش ظرفيت توليد نف��ت و گاز در ايران 
موجب ادامه مشكالت اقتصادي فعلي ايران است و از 
س��وي ديگر متحدان امريكا در منطقه و صنعت نفت 
وگاز امريكا از منزوي كردن نظام جمهوري اس��المي 
ايران متنفع خواهند شد. دولت ترامپ عدم رضايت و 
ناخشنودي خود از موفقيت چشمگير برجام و موفقيت 
وزارت نفت جمهوري اسالمي ايران مرتبط با افزايش 
توليد نفت خام تا س��طح قب��ل از تحريم ها و افزايش 
حجم توليد گاز طبيعي را به طور آش��كار بيان كرده و 
مي كند. بنابراين در شرايط فعلي بازار بين المللي نفت و 
گاز طبيعي احداث خطوط لوله انتقال نفت و گاز حوزه 
درياي خزر از هر مسير غير از مسير جمهوري اسالمي 
ايران يا احداث تاسيسات و كارخانه هاي تبديل گاز به 
گاز مايع)LNG( و... از نظر اقتصادي بودن مورد سوال 
هس��تند. اما توافق با ايران و مشاركت با صنعت نفت 
و انرژي ايران از طري��ق آورده تكنولوژي براي تبديل 
حامل هاي اوليه انرژي به انرژي برق)توليد همزمان آب 
با ش��رين كردن آب دريا و...( در شرايطي كه آلودگي 
هوا موضوع مطرح روز است و استفاده از برق در شبكه 
حمل و نقل عمومي و س��رمايه گذاري در اين صنعت 
از نظر اقتصادي توجيه دارد. كارشناسان معتقدند كه 
درصورت توجه به ايجاد شبكه انرژي خزر)خزر- اكو( 
و مح��ور قرار گرفتن اي��ران نه فقط نفت و گاز منطقه 
مي توانن��د ب��ه برق تبديل ش��وند و از طريق ش��بكه 
بس��يار موثر انتق��ال برق با ولتاژ باال اچ وي دي س��ي 
)HVDC( انتقال يابند بلكه ش��رايط براي توليد هر 
گونه انرژي بادي، خورش��يدي و غيره نيز مهيا خواهد 
بود تا براي برق توليد شده از انرژي هاي تجديدپذير از 
همين شبكه انتقال يابند. تعريف اينگونه طرح ها مورد 
حمايت بانك جهاني نيز است و در ايران نيز ماده 12 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور پتانسيل هاي بااليي به منظور تعريف طرح هاي 
ملي در اين حوزه و جلب و جذب سرمايه هاي داخلي 

و خارجي فراهم آورده است. 
بنابراين: 

 همكاري شركاي بالقوه اقتصادي، ايران مي تواند 
زيرس��اخت هاي فن��ي و تج��اري الزم ب��راي تبديل 
حامل هاي اوليه انرژي)گاز طبيعي( به برق با قيمتي 
كه مصرف كنن��ده توان پرداخت بهاي آن را داش��ته 
باش��د و در توليد و انتقال برق نيز س��هام دار باشد را 
فراهم و نقش ويژه يي ايفا كند)توجه به برنامه شش��م 
توسعه كشور.( مصرف كننده ايراني نيز به جاي دريافت 
يارانه نقدي با س��رمايه گذاري اين يارانه ها در اينگونه 
پروژه ها س��ود سهام انرژي دريافت خواهند كرد. پس 
خوب است كه وزارت نفت اليحه هاي الزم براي تقديم 
به مجلس ش��وراي اس��المي براي تبديل به قانون و 
مقررات تازه يي براي تجارت انرژي را تعريف كند. اين 
قوانين و مقررات تازه تامين امنيت عرضه انرژي براي 
مصرف كننده و تامين امنيت، تقاضا براي توليد كننده 
را تضمين خواهد كرد. عالوه بر آن براي حل مش��كل 
كاهش نرخ برابري ريال ايران با ارزهاي خارجي اقتصاد 

ايران از وابستگي به دالر امريكا رها خواهد شد. 

خوب است كه وزارت نفت اليحه هاي 
الزم براي تقديم به مجلس شوراي 

اسالمي براي تبديل به قانون و مقررات 
تازه يي براي تجارت انرژي را تعريف 
كند. اين قوانين و مقررات تازه تامين 

امنيت عرضه انرژي براي مصرف كننده 
و تامين امنيت، تقاضا براي توليد كننده را 

تضمين خواهد كرد. عالوه بر آن براي 
حل مشكل كاهش نرخ برابري ريال 

ايران با ارزهاي خارجي اقتصاد ايران از 
وابستگي به دالر امريكا رها خواهد شد

                                                                                                      

همكاري شركاي بالقوه اقتصادي، ايران مي تواند زيرساخت هاي فني و تجاري الزم براي تبديل 
حامل هاي اوليه انرژي)گاز طبيعي( به برق با قيمتي كه مصرف كننده توان پرداخت بهاي آن را 

داشته باشد و در توليد و انتقال برق نيز سهام دار باشد را فراهم و نقش ويژه يي ايفا كند

                                                                                                      

پرونده

محمود خاقاني  كارشناس بين المللي انرژي 
اعالم ن�رخ يكس�ان ارز از روز سه ش�نبه 22 فروردين ماه 97 

واكنش هاي مختلفي را در پي داشت. 
نگاه�ي ب�ه واقعيت ه�اي اقتصادي جه�ان نش�ان مي دهد كه 
دولت ه�ا وقتي ب�ا بحران هاي طبيع�ي )نظير زلزله، خشكس�الي، 

س�يل و...( و بحران هاي شوكي سياسي و اقتصادي نظير مشكالت 
ناگهان�ي در رواب�ط اقتصادي و تج�اري مثال افزاي�ش تعرفه هاي 
گمرك�ي امريكا علي�ه واردات كاال از چين يا تحريم هاي اقتصادي 
 امري�كا عليه روس�يه روش ه�اي علم�ي و اقتص�ادي مختلفي را 

مدنظر قرار مي دهند.
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سازمان برنامه و بودجه جزئيات ضوابط اجرايي قانون بودجه 97 را منتشر كرد

ماموريت شفافيت براي اجراي 45 ماده
گروه اقتصاد كالن 

س��ازمان برنام��ه و بودجه براس��اس تصميم هيات 
وزيران، جزئيات ضوابط اجرايي قانون بودجه س��ال 97 
را منتشر كرد. به گزارش »تعادل« طبق اين ضوابط نامه 
ب��راي اج��راي 45ماده از قانون بودجه به دس��تگاه ها و 
سازمان هاي دولتي ماموريت شفافيت داده شده است. 
در پي اين دستور العمل، محدوديت هايي براي استفاده از 
امكانات و تسهيالت كاركنان دولت در نظر گرفته شده 
و ب��ه كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس آزاد 
يا عناوين مش�ابه به هر شكل توسط ادارات كل آموزش 
و پرورش اس��تان ها ممنوع اعالم شده است. همچنين 
تمام وزارت خانه ها و شركت هاي دولتي موظف شده اند، 
اموال خود را در سامانه ثبت اسناد اعالم كنند و در غير 
اين  صورت اموال اظهار نشده آنها به عنوان اموال مازاد 
محسوب شده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به 

شناسايي و فروش آنها شده است. 

 الزام قانوني دستگاه ها براي ارائه گزارش عملكرد 
براس��اس ماده 2 قان��ون بودجه 97 دس��تگاه هاي 
اجراي��ي موظفن��د موافقتنامه هاي هزين��ه اي، تملك 
دارايي هاي س��رمايه يي جديد و مالي خود را براساس 
بند)ي( ماده)28( قانون الحاق)2( و دستورالعمل هاي 
ابالغي س��ازمان تنظيم و با س��ازمان مبادله كنند. در 
تبصره اين ماده عنوان ش��ده اس��ت: اج��راي بند)ب( 
م��اده)23( قان��ون الح��اق)2( ب��راي طرح هاي تملك 

دارايي هاي سرمايه اي در سال 1397 الزامي است. 
م��اده3 اين قان��ون مي گويد، در اج��راي ماده)35( 
قانون برنامه و بودجه كشور   مصوب 1351  دستگاه هاي 
اجرايي ملي و اس��تاني موظفند عملكرد قانون بودجه 
سال 1396 كل كشور را مطابق نظام جامع نظارت كه 
توسط سازمان ابالغ خواهد شد به سازمان ارائه كنند. 

در م��اده 4 هزينه ه��اي مرب��وط به ام��ور قرآني، 
پايگاه هاي مقاومت بسيج و فعاليت هاي ديني، فرهنگي 
و ورزشي و بهبود و ارتقاي دانش و سالمت كاركنان و 
اجراي آيين نامه ترويج و توس��عه فرهنگ نماز تعيين 
ش��ده كه از محل اعتبارات هزينه يي مصوب پرداخت 
ش��ده خزانه به دستگاه اجرايي)به  استثناي فصول )1( 
و )6(( به نحوي كه به انجام فعاليت هاي اصلي دستگاه 
خدشه يي وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا 

سقف اعتبارات سال 1396 قابل پرداخت است. 
همچنين براساس ماده 5 اين دستورالعمل در سال 
1397 به كارگيري افراد جديد به صورت حق التدريس 
آزاد يا عناوين مش���ابه به هر شكل توسط ادارات كل 

آموزش و پرورش استان ها ممنوع است. 
پيرو ماده 6، صندوق بازنشس��تگي كشوري موظف 
اس��ت نس��بت به پرداخت كمك هزينه عايله مندي، 
اوالد و عيدي براي بازنشس��تگان دستگاه هاي اجرايي 
كه هزينه ه��اي مذكور توس��ط س��ازمان از اعتبارات 
هزينه اي آنها قبال كس��ر گرديده اس��ت، اقدام نمايد. 
ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك 
هزين��ه ازدواج، كم��ك هزينه فوت، ح��ق بيمه عمر و 
حوادث توسط دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط پرداخت 
مي شود. سهم دس��تگاه اجرايي براي حق بيمه درمان 
بازنشس��تگان كشوري، توسط س��ازمان بيمه سالمت 
ايران پرداخت مي شود. سهم بيمه شده بابت حق بيمه 
درمان پايه ايثارگران بازنشس��ته صندوق بازنشستگي 
كش��وري توس��ط دس��تگاه اجرايي زمان اشتغال آنان 

پرداخت مي شود. 
براس��اس ماده 7 دس��تگاه هاي اجرايي موظفند با 
رعايت بند)ط( تبص��ره)12( قانون همچنين بند)ت( 
ماده )7( قانون برنامه و در س��قف اعتبارات تخصيص 
يافته نسبت به انجام تكاليف قانوني با اولويت هزينه هاي 
اجتناب ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد 

خودداري كنند. 

 حدود و ثغور استخدام هاي دولتي
ماده 8 - دس��تگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي 
غيردولت��ي مجازند يك درصد از اعتب��ارات مندرج در 
قانون را براي اس��تقرار سامانه)سيستم( مديريت سبز 

هزينه كنند. 
ماده 9  - به اس��تناد بن��د )ط( تبصره )12( قانون، 

هرگونه به كارگيري نيروي انساني جديد 
به هرش��كل و عن���وان در مش��اغل و فعاليت هاي 
دس��تگاه هاي اجرايي موضوع ماده  )5( قانون مديريت 
خدم��ات كش��وري   مص��وب 1386  )از محل هرگونه 
اعتبار( صرفا با مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور 
با اخذ تاييد س��ازمان مبني ب��ر پيش بيني بار مالي در 
قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط ازجمله قانون 

مديريت خدمات كشوري امكان پذير است. 
م�اده 10 - پلي��س راهنماي��ي و رانندگ��ي نيروي 
انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است اطالعات 
مربوط به موضوع ماده)23( قانون رسيدگي به تخلفات 
رانندگي    مصوب 1389  را با تاييد خزانه داري كل كشور 
به تفكيك استان محل وقوع و وصول در مقاطع زماني 

سه ماه يك بار به سازمان اعالم كند. 
م�اده 11 - در س��ال 1397 دس��تگاه هاي اجرايي 
مي توانن��د حداكثر مع��ادل يك ماه حق��وق و مزاياي 
من��درج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار 
در س��قف اعتبارات تخصيص يافته دس��تگاه اجرايي و 
با رعايت م��اده)7( اين تصويب نامه ب��ه عنوان پاداش 
پرداخ��ت كنند. پرداخ��ت يك ماه پ��اداش مذكور به 
اعضاي هيات مديره/ هيات عامل و كاركنان شركت هاي 
دولتي)اعم از ش��ركت هاي مستلزم ذكر و تصريح نام(، 
بانك ه��ا و بيمه هاي دولتي پ��س از تصويب مجامع يا 

شوراهاي عالي آنها مجاز است. 
ماده 12  - كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم 
مطاب��ق با موافقتنامه متبادله و براي بانك ها، بيمه ها و 
شركت هاي دولتي در سقف بودجه سال 1396 ابالغي 
س��ازمان قاب��ل پرداخت اس��ت. پرداخ��ت كمك هاي 
رفاهي مس��تقيم و غيرمستقيم به كاركنان قرارداد كار 
معين)مشخص( و ساعتي و موارد موضوع ماده)124( 
قان��ون مديريت خدمات كش��وري از مح��ل اعتبارات 
مصوب پرداخت شده خزانه و با رعايت مفاد موافقتنامه 

مجاز است. 
تبص�ره 1 - هزينه غذاي ايام تعطيل و نوبت كاري 
شب كاركنان مش��مول در دس��تگاه هاي اجرايي اعم 

از رس��مي، پيماني و قراردادي ب��ا تاييد باالترين مقام 
دس��تگاه اجرايي يا مقام مجاز از ط��رف وي به عنوان 

هزينه هاي اداري قابل پرداخت است. 
تبص�ره 2  - كم��ك هزينه غ��ذاي روزانه حداكثر 
ش��صت و يك ه��زار )000ر61( ريال، اي��اب و ذهاب 
كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند 
در ته��ران ماهانه حداكثر يك ميلي�ون و دويس���ت و 
شصت ه�زار)000ر260ر1( ريال و در شه�ره�اي داراي 
پانص�د ه��زار نفر جمع�ي�ت و باالتر م��اه�انه حداكثر 
هش���تص�د و چهل هزار)000ر840( ريال، مهدكودك 
براي زنان كارمند دستگاه هاي اجرايي فاقد مهدكودك 
دولتي به ازاي هر فرزند زير 6 سال ماهانه حداكثر يك 

ميليون)000ر000ر1( ريال قابل پرداخت است. 
تبص�ره 3  - دس��تگاه هاي اجراي��ي مس��تقر در 
كالن شهرها مجازند هزينه اياب و ذهاب كاركنان خود 
را به شكل نقدي پرداخت نموده يا براي بهره برداري از 
سرويس كاركنان نسبت به عقد قرارداد با شركت هاي 
حمل و نقل شهري غيردولتي اقدام كنند. سقف قرارداد 
مرب��وط مي تواند حداكثر معادل هزين��ه اياب و ذهاب 

پرداختي به كاركنان در سال 1396 باشد. 

 تعيين محدوديت براي حق ماموريت هاي كاركنان
ماده 13 - فوق العاده ماموريت روزانه داخل كشور به 
كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه 
كه به عن��وان مامور براي انجام وظيفه موقت به خارج 
از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و 
ناچار به توقف شبانه هس��تند تا ميزان حداقل حقوق 
و مزايا در مورد مش��مولين اي��ن تصويب نامه به مأخذ 
يك بيس��تم و نسبت به مازاد به مأخذ يك پنجاهم در 
سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. ساير 
موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند)ث( 
ماده)39( قانون اس��تخدام كشوري و اصالحات بعدي 

آن خواهد بود. 
تبصره 1 - در صورت عدم توقف شبانه تنها پنجاه 
درص��د)50%( از ميزان مندرج در بند ياد ش��ده، قابل 

پرداخت است. 
تبصره 2 - كارمندان وزارت راه و شهرسازي كه به 
سبب انجام وظايف خاص نگهداري، مرمت و بازگشايي 
راه ه��ا موظف به انجام ماموريت هاي مداوم در خارج از 
حريم شهر محل خدمت خود مي باشند از قيد »خارج 
از حوزه شهرستان محل خدمت« و تبصره )1( اين ماده 
مستثني بوده و با اعزام به ماموريت، فوق العاده مربوط به 

آنها قابل پرداخت است. 
م�اده 14 - پرداخ��ت كمك هزينه تلف��ن همراه 
تا س��يصد هزار)000ر300( ري��ال در ماه به مديران و 
كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر 
در دسترس باشند به تشخيص رييس دستگاه اجرايي 

يا مقام مجاز از طرف وي مجاز است. 
ماده 15 - دستگاه هاي اجرايي اعم از دستگاه هاي 
مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري 
موظ��ف به ثب��ت اطالعات كاركنان رس��مي، پيماني، 
ق��رارداد كار معين و مش��خص و ق��رارداد كارگري در 
پايگاه اطالعاتي س��ازمان اداري و اس��تخدامي كشور 
و دريافت شماره مس��تخدم يا شماره شناسه و صدور 
احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و 
انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از 

طريق اين سامانه هستند. 
م�اده 16 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين 
مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن 
براي طرح اختالفات بين وزارتخانه ها و موسسات دولتي 
در مراجع قضايي ممنوع است و اختالفات دستگاه هاي 
زيرمجموعه وزارتخانه ها يا موسس��ات مستقل دولتي، 
دستگاه هاي اس��تاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب 
از طريق وزارتخانه يا موسس��ه مستقل دولتي ذي ربط، 
اس��تاندار مرب��وط و معاونت حقوق��ي رييس جمهور و 
با رعايت تبص��ره)8( ماده)69( قانون تنظيم بخش��ي 
از مق��ررات مالي دول��ت   مص��وب 1380 و آيين نامه 
چگونگي رفع اختالف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق 
س��ازوكارهاي داخلي قوه  مجريه، موضوع تصويب نامه 
ش��ماره 212767/ت37550ك مورخ 1386/12/27 
حل و فصل مي ش��ود. با متخلفين از اجراي اين حكم 
و مس��تنكفين از اجراي تصميمات مراجع يادشده در 
چارچوب قانون رس��يدگي به تخلفات اداري- مصوب 

1372- رفتار مي شود. 
ماده 17 - فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي 
كه حق عضويت جمهوري اس��المي ايران و س��هميه 
تعهدات ساالنه آنها از محل رديف)3  107000( قانون 
با عنوان س��هميه حق عضويت و كم��ك دولت ايران 
بابت مخارج س��ازمان ملل متحد و س��اير سازمان هاي 
بين المللي و تعهدات پرداخت مي شود، تا پايان خرداد 
1397 به پيش��نهاد كميته بررسي عضويت دولت در 
س��ازمان ها و مجام��ع بين الملل��ي ب��ه تصويب هيات 
وزيران خواهد رس��يد. دس��تگاه هاي اجرايي موظفند 
حق عضويت و سهميه تعهدات ساالنه ساير سازمان ها 

و مجام��ع بين الملل��ي را كه در فهرس��ت مذكور قرار 
نمي گيرن��د از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب 
را ب��ه دفتر هي��ات دولت، س��ازمان و معاونت حقوقي 

رييس جمهور اعالم كنند. 
م�اده 18- در اجراي جزء )3( بند)ج( تبصره)20( 
قان��ون، خزانه داري كل كش��ور مكلف اس��ت حقوق و 
مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني دستگاه هاي 
اجرايي اعم از دستگاه هاي مشمول و غيرمشمول قانون 
مديريت خدمات كشوري و كليه پرداخت هاي نيروهاي 
ش��اغل در وزارت آموزش و پرورش را به ش��يوه يي كه 

توسط سازمان تعيين مي شود، پرداخت كند. 

 ارسال فهرست ماهانه حقوق به خزانه داري
ماده 19- كليه دس��تگاه هاي اجرايي كه اعتبارات 
مربوط به حقوق و مزاياي واحدهاي اس��تاني  آنها ملي 
بوده و به صورت متمركز از طريق خزانه داري كل كشور 
پرداخت مي ش��ود، مكلفند فهرست حقوق را ماهانه به 

تفكيك استان به خزانه داري كل كشور ارسال كنند. 
ماده 20 - هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملك 
دارايي هاي س��رمايه يي براي حقوق و مزايا به كاركنان 
دستگاه هاي اجرايي به استثناي موارد مقرر در قوانين 

مربوط)ازجمله ماده)55( قانون برنامه( ممنوع است.
 م�اده 21 - ب��ه اس��تناد تبصره م��اده)75( قانون 

محاسبات عمومي كشور   مصوب 1366  
دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند ابالغيه اعتبارات 
هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه يي و از محل درآمد 
اختصاصي به دستگاه هاي استاني يا ملي را به سازمان و 

خزانه داري كل كشور اعالم نمايند. 
ماده 22 - دس��تگاه هاي اجراي��ي مكلفند اجراي 
مصوبات ابالغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي)اعم از 
بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها( را در سال 1397 
در اولويت برنامه هاي اجرايي خود قرار داده و منابع الزم 
ب��راي مديريت و اجراي آنه��ا را از محل اعتبارات خود 
شامل منابع داخلي و مصوب ابالغي و تسهيالت بانكي 

با رعايت قوانين و مقررات مربوط تامين كنند. 
ماده 23 - خريد هر گونه خودرو س��واري خارجي 
ممنوع اس��ت. خريد خودرو س��واري داخلي توس��ط 
دستگاه هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي 
سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد 

بود. 
تبص�ره-  موارد اس��تثنا پس از تاييد كميس��يون 
موض��وع م��اده)2( اليح��ه قانون��ي نحوه اس��تفاده از 
اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد   مصوب 

1358  به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. 
ماده 24  - در چارچ��وب اعتبارات مصوب مربوط 
سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي 
واحدهايي كه حس��ب ضرورت در س��ال 1397 ايجاد 
مي ش��وند، حداكثر معادل عملكرد س��ال 1396 مجاز 

خواهد بود. 
ماده 25 - در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره  وري 
و زمينه  س��ازي رشد توليد ملي، دس��تگاه هاي اجرايي 
مجازند تا سه درصد)3%( از اعتبارات پژوهشي هزينه يي 
خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله 
موافقتنامه با س��ازمان، متضمن هماهنگي برنامه هاي 
ارتق��اي به��ره وري دس��تگاه اجرايي ب��ا برنامه جامع 
بهره  وري كش��ور به پژوهش هاي كارب��ردي در زمينه 

ارتقاي بهره وري اختصاص دهند. 
م�اده 26 - پرداخت اقس��اط تس��هيالت دريافتي 
دس��تگاه هاي اجرايي از نهادها و موسسات پولي   مالي 
خارجي در اولويت تخصيص و پرداخت از محل اعتبار 
مصوب هر دستگاه اجرايي است. سازمان سرمايه گذاري 
و كمك ه��اي اقتص��ادي و فن��ي ايران موظف اس��ت، 
فهرس��ت موارد فوق را به س��ازمان اعالم تا نس��بت به 
تخصيص آن از محل اعتبار دستگاه اجرايي و در صورت 

لزوم از ساير رديف هاي مجاز اقدام كند. 
ماده 27 - در اجراي قس��مت اخير بند)ج( تبصره 
)12( قان��ون، وزارت امور اقتص��ادي و دارايي از طريق 
واحدهاي س��تادي و اس��تاني خود موظف است اموال 
و دارايي ه��اي منق��ول و غيرمنق��ول م��ازاد دولت)به 
استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اص��ل چهل و چه��ارم)44( قانون 
اساس��ي( را تا پايان تير ماه س��ال جاري شناسايي و تا 
سقف يك هزار ميليارد)000ر000ر000ر000ر1( ريال 
به فروش برس��اند. منابع حاصل به حساب هاي مربوط 
ن��زد خزانه داري كل كش��ور واريز مي گ��ردد تا مطابق 
تخصيص هاي ابالغي س��ازمان، صرف همسان س��ازي 

حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري شود. 
ماده 28 - احداث و خريد س��اختمان هاي جديد 
اداري توسط دستگاه هاي اجرايي از جمله شركت هاي 
دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت )به 
استثناي موارد تغيير سطح تقسيمات كشوري، تجميع 
ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد، 
تمركززدايي و خروج از كالن شهرها بدون ايجاد بار مالي 
جديد همچنين طرح هاي خريد يا احداث در طرح هاي 

مصوب پيوست شماره )1( قانون و حوادث غيرمترقبه( 
ممنوع است. 

تبصره 1 - ساير موارد مستثني از مفاد اين ماده با 
پيشنهاد دستگاه اجرايي و موافقت كارگروه ساماندهي 
فضاها و ساختمان هاي اداري و تاييد سازمان به تصويب 

هيات وزيران خواهد رسيد. 
تبصره 2 - ساختمان هاي با ارزش يا قدمت تاريخي 
در مالكيت دولت و در اختيار دستگاه هاي اجرايي پس 
از درياف��ت تاييديه از ش��ركت مادرتخصصي عمران و 
بهسازي شهري ايران يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري و با رعايت قوانين و مقررات مربوط 

با كاربري مناسب مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ماده 29 - كليه صندوق ها، س��ازمان ها و نهادهاي 
بيم��ه اي، حمايتي و امدادي كه ب��ه نحوي از انحا و به 
هر ميزان از منابع عمومي اس��تفاده مي نمايند از قبيل 
كميته امداد امام خميني)ره(، سازمان بهزيستي كشور، 
سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري 
موظفند اطالعات جامعه هدف تحت پوش��ش خود را 
به تفكيك خانوار براساس شناسه)كد( ملي سرپرست 
و اعض��اي تحت پوش��ش وي در پايگاه اطالعاتي نظام 
جامع تامين اجتماعي موضوع بند)م( ماده)16( قانون 
س��اختار نظام جام��ع رفاه و تامي��ن اجتماعي  مصوب 
1383  ثبت و به صورت ماهانه به هنگام رساني نمايند. 
اعتبار دستگاه هاي اجرايي موضوع اين بند درخصوص 
مستمري و حق س��رانه بيمه اجتماعي و درماني پس 
از تايي��د وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي مبني بر 
ثبت اطالعات مربوط در سامانه مذكور، قابل تخصيص 

خواهد بود. 
ماده 30 - برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي 
جديد توسط دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي 
در سال جاري بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد 
ممن��وع و غيرقاب��ل اجرا بوده و تصويب ي��ا اجراي آن 

تصرف در اموال عمومي محسوب مي گردد. 
تبص��ره  دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عال��ي و 
پژوهشي و فرهنگس��تان ها و پارك هاي علم و فناوري 
براس��اس آيين نامه هاي موضوع م��اده)1( قانون احكام 
دايمي برنامه هاي توسعه كشور   مصوب 1395  و بدون 
ايجاد هرگونه ب��ار مالي جديد مطابق بند)ث( ماده)7( 
قانون برنامه براي س��ال جاري و س��ال هاي آتي عمل 

مي كنند. 
م�اده 31 - در اجراي جزء)2( بن��د)ب( ماده)70( 
قانون برنامه، كليه دس��تگاه هاي اجرايي موظفند سهم 
دس��تگاه اجرايي و سهم بيمه ش��ده از حق بيمه پايه 
درمان كاركنان مشمول س��ازمان بيمه سالمت ايران 
و س��ازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح را از حقوق 
و مزاياي مس��تمر)حقوق ثابت بع��الوه فوق العاده هاي 
مشمول كس��ور بازنشستگي( آنان كس��ر و به حساب 
س��ازمان بيمه گر ذي ربط واريز نمايند. ذي حس��ابان و 
مديران مالي دستگاه هاي اجرايي موظف به نظارت بر 

انجام مفاد اين ماده هستند. 
م�اده 32 - رعايت مفاد م��اده )3( قانون الحاق)2( 
موضوع واريز تم��ام درآمدهاي حاصل از فروش كاال و 
خدمات به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري 
كل كش��ور توسط شركت هاي دولتي موضوع اين ماده 

الزامي است. 
م�اده 33 - در راس��تاي ارتقاي انضب��اط مالي و 
بازپرداخت بدهي هاي دولت، پرداخت اعتبار مورد نياز 
براي تس��ويه اصل و سود اوراق مالي اسالمي دولت در 

اولويت تخصيص و پرداخت خواهد بود. 

 ثبت اموال وزارت خانه ها در خزانه اسناد
ماده 34  - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند: 
الف:  نسبت به مستندس��ازي اموال غيرمنقول در 
اختيار خود براي صدور اسناد مالكيت تك برگي به نام 
دولت جمهوري اسالمي ايران با نمايندگي وزارتخانه يا 
موسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكيت 
را به خزانه اس��ناد اموال غيرمنقول دولت)وزارت امور 

اقتصادي و دارايي( تحويل نمايند. 
ب - نس��بت به ثبت كليه ام��وال غيرمنقول اعم از 
اراضي، امالك، ساختمان ها و فضاهاي اداري در اختيار 
يا تصرفي داراي س��ند مالكيت يا فاقد س��ند مالكيت، 
اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطالعات اموال 
غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي)س��ادا( مطابق قوانين 
مرب��وط اق��دام نمايند. عدم ثبت اطالعات در س��امانه 
مذك��ور به منزله مازاد نياز بودن اموال تلقي مي ش��ود 
و وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي مجاز به شناس��ايي و 

فروش اين اموال است. 
تبصره - سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف 
اس��ت با هماهنگ��ي وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي 
نس��بت به برقراري الكترونيكي پايگاه اطالعات امالك 
سازمان با سامانه مذكور براي واپايي)كنترل( و صحت 
مش��خصات ثبتي امالك دولتي و ثبت شناس��ه ملي 
دس��تگاه اجرايي اقدام كند. همچنين ش��ركت پست 
جمهوري اسالمي ايران مكلف به برقراري ارتباط پايگاه 

اطالعات شناس��ه)كد( پس��تي براي شناسايي امالك 
دولتي با سامانه ياد ش��ده مي باشد. ساير دستگاه هاي 
اجرايي موظفند حسب اعالم نياز وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، ش��رايط دسترس��ي به بانك ه��ا و پايگاه هاي 
اطالعات��ي مرتبط با اموال غيرمنقول در اختيار خود را 

فراهم كنند. 
ماده 35  - در اجراي ماده)37( قانون محاس��بات 
عمومي كش��ور، دس��تگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش 
عملكرد مناب��ع عمومي مندرج در جدول ش��ماره)5( 
قانون را در مقاطع زماني 3  ماه يك  بار تا پانزدهم ماه 
بعد، به خزانه داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم 

تحقق احتمالي منابع ارسال كنند. 
م�اده 36 - پرداخت و تس��ويه دي��ون و تعهدات 
دولت و ش��ركت هاي دولتي به كليه اشخاص بر اساس 
قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعالم مانده بدهي ها 
و مطالبات به )از( كليه اش��خاص توس��ط دستگاه هاي 
اجراي��ي به وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي بر اس��اس 
الزام��ات و تكاليف مقرر در م��اده)1( قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه 

اجرايي آن است. 
ماده 37 - در راستاي اجراي بند )الف( تبصره)10( 
قانون، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف 
اس��ت س��هم خود از اعتبارات موضوع اي��ن تبصره را 
در جه��ت تحقق برنامه ها و عملياتي نظير پش��تيباني 
عمومي اج��راي طرح هاي آم��د و ش��دي)ترافيكي(، 
عملي��ات نگهداري سامانه)سيس��تم ( ه��ا و تجهيزات 
تخصص��ي و عمومي آم��د و ش��دي)ترافيكي(، ايجاد 
بانك هاي اطالعاتي و ورود اطالعات انباشته، مديريت 
واحد اطالع رس��اني)اورژانس ملي(، ارتقا و به روزرساني 
سامانه)سيستم (هاي رايانه يي و تجهيزات فناوري نوين 
راهور، بازسازي پاسگاه هاي راهنمايي و رانندگي، خريد 
تجهيزات تخصصي آمادي راهور هزينه نمايد و گزارش 

آن را به كميسيون ايمني راه هاي كشور ارائه كند. 
ماده 38 - به اس��تناد ج��زء )5( بند)و( تبصره)5( 
قانون، ايجاد هر گونه بدهي براي دولت، پيش از تعهد و 
تضمين آن توسط سازمان، توسط دستگاه هاي اجرايي 
موضوع م��اده)5( قانون مديريت خدمات كش��وري و 
ماده)29( قانون برنامه ممنوع اس��ت. س��ازمان موظف 
است كليه تعهدات و تضامين را براساس مبناي قانوني 
صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات و تضامين را تا پايان 
شهريور ماه سال جاري ايجاد نمايد. دستگاه هاي مجري 
اين حكم از قبي��ل بانك ها، بان��ك مركزي جمهوري 
اس��المي ايران و دس��تگاه هاي اجرايي موظفند كليه 

اقدامات خود را از طريق سامانه يادشده انجام دهند. 
م�اده 39 - پرداخت ه��اي قانون��ي و خ��اص كه 
براي تش��ويق، ايجاد انگيزه، افزاي��ش بهره وري، بهبود 
كمي و كيف��ي خدمات و نظاير آن بي��ن كاركنان در 
دستگاه هاي اجرايي داراي قانون پرداخت)نظير سازمان 
امور مالياتي كش��ور، گمرك جمهوري اسالمي ايران، 
ديوان محاس��بات كشور( و از محل اعتبارات هزينه اي 
درآمده��اي اختصاص��ي س��ال ج��اري در چهارچوب 
دس��تورالعمل مصوب وزير يا باالترين مقام دس��تگاه 

اجرايي ذي ربط قابل انجام است. 
ماده 40 - براي كاهش مصرف انرژي، ايمن سازي، 
كاهش آلودگي محيط زيس��ت و انتق��ال دانش فني، 
كلي��ه دس��تگاه هاي اجراي��ي ازجمل��ه دانش��گاه ها و 
مدارس موظفند در مناطق داراي ش��بكه گاز طبيعي 
در ص��ورت نياز به خري��د )يا جايگزين��ي( تجهيزات 
گرمايش��ي)بخاري( صرفا از انواع بخاري هاي هوشمند 
هرمتيك ب��ا بازده)راندمان( باال)حداق��ل بازدهي)85( 

درصد( استفاده كنند. 
ماده 41 - دس��تگاه هاي اجرايي كه بر اساس قانون 
موظف به گزارش عملكرد به كميس��يون هاي مجلس 
شوراي اسالمي هستند، الزم است گزارش هاي مربوط 
را در مهلت مقرر تهيه و همزمان با ارسال اين گزارش ها 
به كميس��يون هاي ذي ربط تصويري از گ��زارش را به 

سازمان ارسال كنند. 
م�اده 42 - كليه وزارتخانه ها و موسس��ات دولتي 
مكلفند نسبت به فروش خانه هاي سازماني در اجراي 
ماده )8( قانون س��اماندهي و حمايت از توليد و عرضه 

مسكن اقدام كنند. 
م�اده 43 - كلي��ه دس��تگاه هاي اجراي��ي بخش 
عمومي م��اده)5( قان��ون مديريت خدمات كش��وري 
مكلفند صورت هاي مالي س��ال قبل خود را بر اس��اس 
اس��تانداردهاي حسابداري بخش عمومي در چارچوب 
دس��تورالعمل حس��ابداري ابالغي توس��ط وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي)خزانه داري كل كش��ور( تهيه و تا 
پايان ش��هريور ماه سال جاري به وزارت ياد شده، ارائه 

كنند. 
م�اده 44 - بازپرداخ��ت اصل و ف��رع اوراق مالي 
اسالمي منتشر ش��ده ازجمله اس��ناد خزانه اسالمي، 
اوراق مشاركت و صكوك اسالمي در اولويت تخصيص 
و پرداخت اس��ت و خزانه داري كل كش��ور مجاز است 
در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر)اعالمي 
توس��ط خزانه داري كل كش��ور( نس��بت ب��ه تامين و 
پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام كند. 
ماده 45 - براي اطالع رس��اني براي شفاف س��ازي 
اعتبارات دريافتي دستگاه هاي اجرايي از محل بودجه 
عمومي دولت و تكريم حقوق ش��هروندي، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي)خزانه داري كل كشور( موظف است 
تمام��ي اعتب��ارات پرداختي از مح��ل بودجه عمومي 
دولت ش��امل اعتبارات هزينه اي، تمل��ك دارايي هاي 
سرمايه اي )به تفكيك طرح( و تملك دارايي هاي مالي 
به دس��تگاه هاي اجرايي)به استثناي اعتبارات دفاعي و 
امنيتي و سازمان انرژي اتمي ايران( را به تفكيك ملي و 

استاني در پايگاه اطالع رساني خود منتشر كند. 
كليه دس��تگاه هاي اجرايي كه در س��ال 1397 به 
نح��وي از انحا از محل بودجه عموم��ي دولت به آن ها 
اعتباراتي پرداخت مي گ��ردد، مكلفند عملكرد خود را 
در قالب برنامه ها و فعاليت هاي ابالغي از سوي سازمان 
برنامه و بودجه كشور در مقاطع زماني 3ماهه در پايگاه 

اطالع رساني خود منتشر كنند. 
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات موظف اس��ت 
موارد ضروري براي امنيت دسترس��ي به اين اطالعات 
را ب��ا تايي��د ش��وراي عالي فض��اي مج��ازي در قالب 
دستورالعمل به تمامي دستگاه هاي اجرايي ابالغ كند. 

 چطور توليدكننده
دالل مي شود؟

يك اقتصاددان مي گويد: بايد از كاالي ايراني حمايت 
شود به اين ترتيب كه براي كاالهاي وارداتي كه توليد 
مشابه دارند تعرفه سنگين وضع شود، مردم تشويق به 
خريد كاالهاي ايراني ش��وند جل��و رانت عده يي گرفته 
شود، در غير اين صورت توليد نمي صرفد و توليدكننده 
دالل مي شود! ابراهيم رزاقي در گفت وگو با ايسنا درباره  
موضوع حمايت از كاالي ايراني كه توس��ط مقام معظم 
رهبري به عنوان شعار سال 1397 انتخاب شد، گفت: 
حماي��ت از كاالي ايران��ي به آن معنا كه به اس��تقالل 
برس��يم هم در انديش��ه امام خميني )ره( است هم در 
قانون اساسي و غيره. امام خميني )ره( بارها فرموده اند 
كه اگر اس��تقالل اقتصادي نداش��ته باش��يم، استقالل 

فرهنگي و سياسي هم نخواهيم داشت.
ش��عار انقالب ما ه��م اس��تقالل، آزادي جمهوري 
اسالمي بوده است. با اين حال بعد از رحلت امام خميني 
)ره( دولت هايي كه بر سر كار آمدند چندان خود را مقيد 
به حمايت از كاالي ايراني و در نتيجه حفظ اس��تقالل 
نمي دانس��تند. وي ادامه داد: در س��ال هاي اول انقالب 
صنايع آذرآب، فوالد و مس رشد كرد و همچنين صنايع 
كوچك به وجود آمدند، ولي چون مس��ووالن ما اعتقاد 
چنداني به تكيه بر اقتصاد داخل كشور نداشتند به مرور 
زمان به سمتي رفتيم كه صنايع ما رشد نكرد. در دولت 
پنجم و شش��م كه سياس��ت هاي تعديل اقتصادي در 
دستور كار قرار گرفت و اين سياست ها منجر به افزايش 
بيكاري ش��د، به بي عدالتي دامن زد و چنين وضعيتي 
نارضايت��ي اجتماعي ايجاد ك��رد. در نظر بگيريد وقتي 
دولت ها در عملكرد خود ناموفق مي ش��وند مردم آن را 
از چش��م كل نظام مي بينند. اين اقتصاددان همچنين 
اضاف��ه كرد كه بعضي مس��ووالن م��ا از امريكايي ها و 
اروپايي  هم بيشتر خود را مقيد به بازار باز مي دانند! در 
نظر بگيريد كه انگلستان چگونه انگلستان شد و امريكا 
چه  طور پيش��رفت كرد و آلمان چگونه توانس��ت گوي 
رقابت را از ديگر كش��ورها بربايد همه اينها توانس��تند 
در س��ايه حمايت از كاالي داخلي خود پيشرفت كنند 
و هر زمان كه الزم بوده سياس��ت هاي حمايتي اعم از 

سياست هاي تعرفه يي وضع كرده اند.
رزاقي با انتقاد از سياست هايي كه منجر به افزايش 
واردات در ايران ش��ده اس��ت، اظهار ك��رد: وقتي براي 
توليدكننده توليد به صرفه نباشد، ترجيح مي دهد پول 
خ��ود را در جه��ت واردات كاال ب��ه كار گي��رد، اكنون 
وضعي��ت به گونه يي ش��ده كه توليد كنن��ده انگيزه يي 
براي توليد ندارد. از س��وي ديگر وقتي توليد خوب كار 
نكند به كارگر نيز حقوق كافي پرداخت نمي ش��ود. به 
اوض��اع كارگران توجه كنيد هر روز فقيرتر مي ش��وند، 
نصف جمعيت ما زير خط فقر هس��تند و بس��ياري از 
فق��را خرج ام��رار و معاش خ��ود را نمي توانند، بدهند. 
وي در ادام��ه س��خنانش چني��ن توضي��ح داد: اكنون 
عده يي مي گويند كه چرا بايد مانع رقابت كاالي ايراني 
با كاالي خارجي ش��ويم، اين در حالي است كه كاالي 
ايران��ي نياز به حمايت دارد تا قدرت پيدا كرده و بتواند 
با كاالي خارجي رقابت كند. اين اقتصاددان اضافه كرد: 
در بح��ث حمايت از كاالي ايراني باي��د جلوي واردات 
افسارگسيخته گرفته شده، در برابر توزيع رانت مقاومت 
ش��ود، از ثروتمندان ماليات متناسب گرفته شود، جلو 
فس��اد گرفته شده و صداوسيما و ساير اركان تبليغاتي 
در جهت تش��ويق مردم براي اس��تفاده از كاالي ايراني 
اقدام كنند، در غير اين صورت توليد براي توليد كننده 

نمي صرفد و توليد كننده دالل مي شود.
 رزاق��ي همچني��ن ب��ا انتق��اد از سياس��ت هاي 
خصوصي سازي در س��ال هاي اخير گفت: در سال هاي 
اخير اموال دولت به عده يي واگذار شد و به اين ترتيب 
عده يي بودند كه يك شبه ثروتمند شدند و منابع كشور 
را در دس��ت گرفتند. اين سياست منطقي نبود و افراد 
بسياري بودند كه به همين دليل يك شبه پولدار شدند. 
اين در حالي است كه زحمتي براي آن نكشيده بودند و 
به اين ترتيب تفاوت ناعادالنه يي ميان آنها و ساير اقشار 

جامعه ايجاد شد. 

افزايش واردات به كام 
افزايش درآمد مالياتي

بر اس��اس اطالعات بانك مركزي ايران در 11ماهه 
س��ال 1396 مجم��وع درآمد مالياتي مع��ادل 92هزار 
ميليارد تومان بوده كه 85درصد ميزان مصوب را محقق 
كرده اس��ت. در ميان بخش هاي مختلف بخش واردات 
نس��بت به مي��زان مصوب خود تحق��ق 106 درصدي 

داشته است.
به گزارش ايس��نا، بر اساس اطالعات بانك مركزي 
اي��ران در زمينه عملكرد بودجه كش��ور براي 11ماهه 
سال 1396، براي سال گذشته 107هزار ميليارد تومان 
درآمد مالياتي مصوب ش��ده بود ك��ه 92هزار ميليارد 
تومان معادل 85درصد آن محقق ش��ده گفتني است 
كه درآمد مالياتي 11ماهه 1396 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از آن 7.6 درصد افزايش يافته است. همچنين 
براي 11ماهه س��ال 1396 درياف��ت 52 هزار ميليارد 
تومان ماليات مستقيم پيش بيني شده بود كه 40هزار 

ميليارد آن معادل 76درصد محقق شده است.
گفتن��ي اس��ت، درآمد مالياتي بخ��ش ماليات هاي 
مستقيم در 11ماهه س��ال گذشته نيز معادل 42هزار 
ميليارد تومان بوده كه به اين ترتيب درآمد سال 1396 
نس��بت به سال گذشته 4درصد كاهش يافته است. در 
بخش ماليات غيرمس��تقيم نيز درآمد مالياتي 11ماهه 
س��ال جاري 51هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به 
ميزان مصوب براي 11م��اه )54 هزار ميليارد تومان(، 
94درصد آن محقق ش��ده است. همچنين در 11ماهه 
س��ال 1396 به ميزان 22 هزار ميلي��ارد تومان درآمد 
مالياتي از بخش ارزش افزوده حاصل شده كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل آن 20درصد افزايش يافته است.
البته مالي��ات مصوب 11ماهه ب��راي بخش ارزش 
اف��زوده معادل 25هزار ميليارد توم��ان بوده كه به اين 

ترتيب 88درصد آن محقق شده است.
گفتني اس��ت، در 11ماهه س��ال گذشته ماليات بر 
واردات نيز معادل 17هزار ميليارد تومان دريافت شده 
كه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 23درصد رشد 
داشته است. درآمد پيش بيني شده براي اين بخش در 
11ماهه سال 1396، 16هزار ميليارد تومان بوده كه به 
اي��ن ترتيب تحقق درآمد مالياتي در اين بخش معادل 

106درصد بوده است. 

ديدگاه

خبر
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بورس و فرابورس10
ش��ركت  »وبان�ك«:  ب�ازار  ارزش  افزاي�ش   
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي )سرمايه گذاري بانك 
مل��ي ايران( صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي 
به 29 اس��فندماه 96 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه 
معادل 16 هزار و 250 ميليارد ريال منتشر كرد. بر اين 
اساس، شركت در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به 29 
اس��فندماه 96 تعدادي از سهام چند شركت بورسي را 
با بهاي تمام ش��ده معادل 22ه��زار و 800 ميليارد و 
362 ميليون ريال و ارزش بازار معادل 36هزار و 299 
ميليارد و 561 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. 
همچنين، بهاي تمام شده سهام بورسي اين شركت در 
دوره ياد ش��ده با افزايش مع��ادل 428 ميليارد و 649 
ميلي��ون ريال در پايان دوره به مبل��غ 23 هزار و 229 
ميليارد و 11 ميليون ريال رس��يد در حالي كه ارزش 
بازار آن نيز ب��ا افزايش برابر با 2هزار و 232 ميليارد و 
561 ميليون ريال در پايان دوره معادل 38 هزار و 532 
ميليارد و 122 ميليون ريال محاسبه شد. افزون بر اين، 
»وبانك« در يك ماهه گذش��ته تعدادي از سهام چند 
ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل يك هزار 
و 326 ميلي��ارد و 518 ميلي��ون ريال و مبلغ يك هزار 
و 363 ميلي��ارد و 586 ميليون ري��ال واگذار كرد و از 
اين بابت معادل 37 ميليارد و 68 ميليون ريال س��ود 
شناسايي كرد و طي همين دوره تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 667 ميليارد 

و 863 ميليون ريال خريداري كرد. 
 بررس�ي عملكرد شاهد: ش��ركت شاهد در دوره 
6 ماهه نخس��ت س��ال مالي 97 مبلغ 59 ريال س��ود 
به ازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 392 درص��د افزايش 
داشته است. بر اين اس��اس، شركت با انتشار عملكرد 
نيمه نخست س��ال مالي جاري اعالم كرد طي 6 ماهه 
نخس��ت امسال موفق به كس��ب مبلغ 159 ميليارد و 
220 ميليون ريال س��ود خالص شد كه بر اين اساس 
مبلغ 59 ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه 
اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
392 درصد افزايش داش��ته است. افزون بر اين، شاهد 
در دوره 6 ماهه مشابه س��ال مالي قبل مبلغ 12 ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم محقق كرده بود. همچنين، با 
افزوده ش��دن سود خالص دوره به سود انباشته ابتداي 
س��ال در نهايت مبلغ يك ه��زار و 418 ميليارد و 684 
ميليون ريال سود انباش��ته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
 نگاهي بر پرتفوي »ش�وينده«: شركت مديريت 
صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر صورت وضعيت 
پرتف��وي ي��ك ماهه منتهي ب��ه 29 اس��فندماه 96 را 
حسابرسي نش��ده و با سرمايه معادل يك هزار ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، ش��ركت در ابتداي 
دوره ي��ك ماهه منتهي به 29 اس��فندماه 96 تعدادي 
از س��هام چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
معادل 851 ميليارد و 182 ميليون ريال و ارزش بازار 
معادل سه هزار و 840 ميليارد ريال در سبد سهام خود 
داشت. همچنين، بهاي تمام ش��ده سهام بورسي اين 
ش��ركت در دوره ياد ش��ده معادل 56 ميليارد و 906 
ميليون ري��ال افزايش يافت و در پايان دوره يك ماهه 
به مبل��غ 908 ميليارد و 88 ميليون ريال رس��يد، در 
حالي كه ارزش ب��ازار آن با كاهش برابر 428 ميليارد 
و 873 ميلي��ون ريال در پايان دوره معادل س��ه هزار و 
411 ميلي��ارد و 616 ميليون ريال محاس��به ش��د. بر 
اس��اس اين گزارش، »ش��وينده« در يك ماهه گذشته 
سهام هيچ ش��ركت بورس��ي را به فروش نرساند، اين 
درحالي است كه تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام شده معادل 56 ميليارد و 906 ميليون 
ريال خريداري كرد. همچنين، شركت مديريت صنعت 
شوينده توس��عه صنايع بهشهر اطالعات و صورت هاي 
مالي 12 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي 
ش��ده و با سرمايه معادل يك هزار ميليارد ريال منتشر 
كرد. بر اين اس��اس، شركت با انتشار صورت هاي مالي 
يكس��اله منتهي به 30 آذر ماه 96 اعالم كرد طي سال 
مالي گذشته معادل 694 ميليارد و 345 ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 694 ريال 
سود به ازاي هر س��هم كنار گذاشت كه در مقايسه با 
دوره مشابه سال مالي قبل تغييري نداشت. اين شركت 
در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 692 ريال سود به 
ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود 
خالص دوره به سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
885 ميليارد و 503 ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 افزايش سرمايه يك ش�ركت مادر تخصصي: 
پيش��نهاد هيات مديره ش��ركت مادر تخصصي توسعه 
مع��ادن و صنايع معدني خاورميانه پيش��نهاد افزايش 
س��رمايه معادل 52 درصدي اين شركت را به مجمع 
عمومي فوق العاده ارائه داد. عالوه بر اين، هيات مديره 
شركت با ارائه پيشنهاد افزايش سرمايه خود به مجمع 
عمومي فوق العاده اين ش��ركت اعالم ك��رد با عنايت 
به جزو »ب« ماده 13 دس��تورالعمل اجرايي افش��اي 
اطالعات ش��ركت هاي ثبت شده نزد سازمان )مصوب 
سوم مرداد ماه 86 هيات مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار(، گزارش توجيهي هيات مديره براي پيش��نهاد 
افزايش س��رمايه از مبلغ 23 ميليون و 760 هزار ريال 
به مبلغ 36 ميليون ريال از محل مطالبات حال ش��ده 
سهامداران و آورده نقدي براي سرمايه گذاري و اجراي 
پروژه ه��اي عظيم توليد فلزات اساس��ي كه در تاريخ 
28 اس��فند ماه 96 به تصويب هيات مديره رس��يده و 
جهت اظهارنظر به حس��ابرس و بازرس قانوني ارسال 
شده، ارائه مي شود. اظهارنظر بازرس قانوني نسبت به 
گزارش ياد ش��ده نيز اطالع رس��اني خواهد شد. انجام 
افزايش سرمايه يادش��ده به موافقت سازمان بورس و 
اوراق بهادار و تصويب مجمع عمومي فوق العاده وابسته 

است. 
 انتش�ار صورت هاي مالي 6 ماهه پس�ت بانك 
ايران: شركت پست بانك ايران اطالعات و صورت هاي 
مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 96 را حسابرسي 
ش��ده و با س��رمايه ثبت شده معادل س��ه هزار و 233 
ميليارد و 451 ميليون ريال منتشر كرد. بر اين اساس، 
شركت با انتشار صورت هاي مالي 6 ماهه منتهي به 31 
شهريور ماه 96 اعالم كرد طي نيمه نخست سال مالي 
گذشته معادل شش ميليارد و 365 ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ دو ريال سود به 
ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه 
س��ال مالي قبل معادل 100 درصد افزايش يافت. اين 
شركت در پايان سال مالي گذشته مبلغ يك ريال سود 
به ازاي هر س��هم اختصاص داده است. افزون بر اين، با 
كس��ر شدن س��ود خالص دوره از زيان انباشته ابتداي 
س��ال در نهايت مبلغ يك هزار و 442 ميليارد و 501 
ميليون ريال زيان انباش��ته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

مدير عامل بورس تهران عنوان كرد

ثباتارزيباتوسعهابزارهاياوراقمحور
تصميم هاي يك ش��به همچون پيش��نهاد اخير 
ارز مبادله ي��ي در  تعيي��ن  ب��راي  وزارت صنع��ت 
قيمت گ��ذاري ف��والد، مس و آلوميني��وم در خروج 
س��رمايه از بورس و التهاب ساير بازارهاي غير مولد 
موثر است. حس��ن قاليباف اصل، مديرعامل بورس 
اوراق به��ادار تهران با اش��اره به مطال��ب فوق بيان 
كرد: مي توان با ايجاد و توسعه ابزارهاي اوراق محور 
از الته��اب بازارهاي س��كه و ارز جلوگيري كرد. به 
گزارش فارس، وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
اركان بازار س��رمايه چه كمكي ب��ه مصرف كننده و 
توليد كنن��ده براي حمايت از كاالي ايراني مي توانند 
انجام دهند نيز گفت: قبل از پاس��خ به اين پرسش 
يكي از اتفاق هاي جالب كه به تازگي رخ داده اس��ت 
را بيان مي كنم. يكي از شركت هاي فعال در صنعت 
پرداخ��ت در زم��ان ورود به ب��ورس، وقتي جامعه 
س��هامداري و استقبال س��رمايه گذاران از سهام اين 
ش��ركت را ديد عنوان كرد، اگر مي دانس��تيم فضاي 
بازار س��هام چنين است، ش��ايد خيلي پيش تر وارد 
بازار مي ش��ديم. قاليباف اص��ل در ادامه عنوان كرد: 
قدر مس��لم ش��ركتي كه وارد بورس ش��ده اس��ت 
جامعه پذير تر مي ش��ود. مردم از ش��ركت بورسي با 
توجه به اينكه س��هامدار آن هستند شناخت بهتري 
دارند و اين سهامداري باعث مي شود نسبت به بازار 

محصول اين واحد اقتصادي عالقه مند باشند. 
وي افزود: بر همين اس��اس نف��س پذيرش يك 
ش��ركت در ب��ورس به نوعي باعث مي ش��ود، ضمن 
ش��ناخت از آن بنگاه به رونق و بهبود بازاريابي براي 
ب��ازار محصول آن ش��ركت منتهي ش��ود. از طرفي 
اعتماد به شركت بورسي براي مردم با توجه به تحت 
نظارت بودن آن و همچنين رصد گزارش ها و تقويت 
قدرت پرسش گري در مجامع افزايش مي يابد. اينكه 
ش��ركت خصوصي وارد بورس شود در جهت تحقق 
ش��عار امسال مبني بر حمايت از كاالي ايراني است 
و ب��ورس تهران تالش مي كند، اين ش��ركت ها را از 
طريق پيگيري و بازاريابي، تش��ويق به ورود در بازار 

سهام نمايد. 

 12 عرضه اوليه سهم بورس 97
مديرعام��ل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران درباره 
برنامه ه��اي پذي��رش و عرضه س��هام ش��ركت هاي 
جديد در س��ال ج��اري نيز تصريح ك��رد: مطابق با 
برنامه ريزي ها امسال بورس تهران حداقل 12 شركت 
را پذيرش و عرضه اوليه خواهد كرد. وي خاطرنشان 
كرد: ش��ركت هايي كه وارد بورس مي ش��وند نقش 
مهم��ي در اقتص��اد ملي دارن��د از س��وي ديگر در 
خارج از كش��ور شركت بورس��ي همواره مورد توجه 

قرار مي گي��رد و راحت تر با آن ق��رار داد مي بندند. 
وي اذعان داش��ت: در ايام نوروز ش��ركتي داوطلبانه 
از بورس خارج شده بود، اما بعد از مدتي اعالم كرد 
كه از اين اقدام بسيار پشيمان شده است، زيرا براي 
عقدقرارداد با ش��ركت خارجي دچار مشكل شده و 
آنها دليل عدم حضور در بورس را جويا شده اند. وي 
گفت: خروج از بازار س��رمايه اگر چه ساده است، اما 

ورود دوباره در اين بازار به سادگي نيست. 
حسن قاليباف اصل تاكيد كرد: بخش عمده يي از 
ارتقاي كيفيت كاال و عرضه محصول در بازار ناش��ي 
از تامي��ن مالي اس��ت. بازار س��رمايه و بورس اوراق 
بهادار تهران به عنوان بخش��ي از بازار مالي كش��ور 
در ح��وزه تامين مالي فعاليت هاي زيادي انجام داده 
و تنوع ابزار مالي در بازار س��رمايه بسيار زياد است. 
وي ادام��ه داد: در حال حاضر ش��ركت برخوردار از 
پروژه توس��عه يي از بازار تامين مالي كند. ش��ركتي 
كه داراي��ي دارد، مي تواند به ص��ورت دارايي محور 
از بازار س��رمايه تامين مالي كوتاه مدت يا بلندمدت 
انجام دهد. در س��ال گذشته بزرگ ترين تامين مالي 
بخ��ش خصوص��ي در بورس تهران ب��ه ارزش 700 
ميلي��ارد تومان براي ايران خودرو انجام ش��د كه در 
نوع خود كم نظير بود. وي عنوان كرد: از نظر تامين 

مال��ي فرصت خوبي در اختيار ش��ركت ها قرار دارد، 
ضمن اينكه اين ش��ركت ها اگر رون��ق بگيرند و در 
ب��ازار محصول كاالي خود را به قيمت مناس��ب و با 
كيفيت بفروشند در نهايت سهامدار شركت ها منتفع 
مي ش��وند و با رونق قيمت س��هام در بازار سرمايه، 

صاحبان سهام منفعت مي برند. 

 نقش سهامدار در تحقق شعار سال
قاليباف اص��ل در واكن��ش ب��ه س��والي مبني بر 
اينك��ه براي برندهايي ك��ه دوره تجاري آنها متوقف 
يا با تكنولوژي  قديمي مواجه شده اند، چه راهكاري 
وجود خواهد داش��ت نيز اب��راز كرد: اگر مي خواهيم 
در جهت ش��عار حماي��ت از كاالي ايراني در س��ال 
جاري اقدامي انجام دهيم، بايد مديران و سهامداران 
عمده شركت ها تالش كنند سهام خود را در بورس 
پذي��رش و عرضه كنن��د. از طرفي اگر س��هامداران 
مي خواهن��د از كاالي ايراني حماي��ت كنند جداي 
از خريد اين كاال مي توانند س��هام اين ش��ركت ها را 
در بورس خريداري كنند. بر اين اس��اس، زماني كه 
سهام رونق داشته باشد، شركت مي تواند تامين مالي 

كند و از آن طرف كسب و كار آن رونق يابد. 
وي در خص��وص اينكه آيا در ب��ازار براي تامين 

مالي پول وجود دارد يا خير، بيان كرد: هر عرضه يي 
كه در بورس انجام ش��ده با اس��تقبال عمومي روبرو 
ش��ده اس��ت. وي در واكنش به اينك��ه آيا نيازي به 
تزريق منابع مالي دولت نيس��ت، گفت: بر حس��ب 
اتفاق اين دغدغه زماني كه واگذاري هاي اصل چهل 
و چه��اري انجام مي ش��د، وجود داش��ت كه آيا اين 
سهام را مي خرند يا نه. پاسخ مي داديم كه در بورس 
هر عرضه ي��ي باالخره تقاضاي خ��ود را در بر دارد. 
وقتي سرمايه گذار در بورس حضور دارد، منابع مالي 
را نيز با خود مي آورد. سال گذشته شركت ها و دولت 
اوراقي را منتشر كردند كه در همين بازار خريداري 
و انجام ش��د. اگر عرضه جذابي در بازار انجام شود، 

حتماً اين بازار توانايي تامين مالي خود را دارد. 

 سكه و ارز ابزار سرمايه گذاري نيستند
وي ب��ا اش��اره به چگونگ��ي جلوگي��ري از ورود 
پول هاي تازه به بازار هاي پر التهاب غيرمولد نيز ابراز 
داشت: بازار س��رمايه مكاني است كه همه دارايي ها 
به يك شكل مي توانند در آنجا معامله شوند. باالخره 
در بازار آتي س��كه اوراق اختي��ار معامله و ابزارهاي 
مش��تقه يا صندوق سرمايه گذاري س��كه در اختيار 
معامله گران اس��ت و به بخشي از تقاضاي بازارسكه 

ج��واب مي ده��د، ضم��ن اينكه پ��ول ني��ز در بازار 
س��رمايه گردش دارد. وي اف��زود: در زمينه بازار ارز 
نيز راهكارهاي زيادي در بازار س��رمايه وجود دارد، 
تا ضمن پاس��خ به عالقه مندان به سرمايه گذاري در 
اي��ن بازار امكان حفظ نقدينگي در بازار س��رمايه را 
فراه��م آورد. قاليباف اص��ل تاكيد كرد: در گذش��ته 
تعهدنامه ه��اي ارزي از طريق ب��ورس تهران معامله 
مي ش��د. در چند سال گذشته نيز طرحي تهيه و در 
شوراي عالي بورس مطرح شد منبي بر اينكه اوراق 
آتي ارز در بورس انجام شود كه اين طرح در نهايت 
از دس��تور كار بانك مركزي و سازمان بورس خارج 
ش��د. اين در حالي اس��ت كه، اين ابزارها مبتني بر 
اوراق بهاداري هس��تند كه بدون خريد اسكناس ارز 

از بازار، مانع از التهاب بازار ارز مي شود. 
مديرعام��ل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران عنوان 
كرد: س��كه و ارز ابزار س��رمايه گذاري نيستند و به 
دليل ت��ورم در بخش هايي از اقتصاد در حالي دچار 
نوسان مي شوند كه با فروكش كردن يك باره، دوباره 
منابع به س��مت بازار س��رمايه باز مي گردد، اما اگر 
فرصت هاي مناسب اعم از عرضه هاي اوليه و انتشار 
اوراق مختلف براي ش��ركت ها وجود داش��ته باشد، 
امكان رونق صنعت نيز وجود خواهد داش��ت. اينكه 
مي بينيم سرمايه گذار سهام خود را در بورس عرضه 
و در بازار ارز وارد ش��ود، ناشي از وجود مشكلي حاد 

در بخش واقعي اقتصاد و صنعت است. 
وي خاطرنش��ان كرد: اتفاقي كه هفته گذش��ته 
در مورد پيش��نهاد قيمت پايه كاالهاي مس، فوالد 
و آلوميني��وم در بورس كاال بر اس��اس ارز مبادله يي 
در وزارت صنعت منتش��ر شد، باعث واكنش صنايع 
پيش��رو بازار از جمله فلزات اساسي، معدني و حتي 
پتروش��يمي ها طي دو روز معامالتي شد كه ريزش 
قيمت ها را در پي داش��ت. باالخره اگر پذيرفته شده 
كه كاالها براس��اس نرخ مبادله يي فروخته ش��وند، 
آي��ا در نهايت نيز براس��اس ن��رخ مبادله يي تحويل 
اينگون��ه قيمت گذاري ها  مصرف كننده مي ش��وند؟ 
در بازار اخت��الل ايجاد مي كن��د و ديديم كه باعث 
عكس العمل بازار ش��د. اگر در حوزه صنعت و بخش 
واقع��ي اقتصاد جذابيت ايجاد ش��ود، حتماً در بازار 
تاثير مي گذارد. وي درباره زمان جابه جايي بورس به 
سعادت آباد بيان كرد: اين ساختمان هم اكنون آماده 
بهره برداري بوده و مبلمان آن در حال آماده س��ازي 
است. قاليباف اصل گفت: اختالفي با پيمانكار وجود 
ندارد و درحال حاضر داربس��ت ها جمع آوري ش��ده 
است. همچنين، انتظار مي رود مجمع امسال بورس 
تهران در س��اختمان جديد بورس ته��ران در بلوار 

شهرداري سعادت آباد برگزار شود. 

تصمي��م اخي��ر بان��ك مرك��زي در خص��وص 
تك نرخ��ي كردن ارز يك��ي از مهم ترين تصميماتي 
بود كه تكليف س��رمايه گذاران به ويژه معامله گران 
ب��ازار س��هام در خصوص نرخ ارز را مش��خص كرد. 
منصور كريمي با اش��اره به اينكه نوس��انات نرخ از 
ار جمله موضوعات مهم و اثرگذار بر بازار س��رمايه 
است كه بر تصميم معامله گران اثر مستقيمي دارد 
گفت: اين تاثير بسته به نوع استفاده شركت ها از ارز 
متفاوت خواهد بود. به گزارش س��نا، اين كارشناس 

بازار س��رمايه اف��زود: به عنوان مث��ال در گروه هاي 
صادرات محور كه منابع حاصل از فروش محصوالت 
خود را به صورت دالر دريافت مي كنند، افزايش نرخ 
دالر مي تواند خبر خوب و تاثيرگذاري بر درآمدهاي 
شركت هاي اين گروه و در نتيجه رشد قيمت سهام 
باشد كه بر اين اساس زماني كه نرخ دالر تا 6 هزار 
تومان افزايش پيدا كرد، ش��اهد معامالت مثبت در 
نم��اد مربوط به ش��ركت هاي صادرات محور و تاثير 
آنها بر رشد ش��اخص بورس بوديم. وي اضافه كرد: 

از سوي ديگر اين اثرگذار بر نمادهاي معامالتي كه 
واردات محور هس��تند برعكس ب��وده و افزايش نرخ 
دالر به افزايش هزينه تمام ش��ده آنها منجر شده و 
موجب كاهش سودآوري اين شركت ها و در نتيجه 
معام��الت منفي در نم��اد مربوط به ش��ركت هاي 
واردات محور و در نتيجه تاثير منفي آنها بر شاخص 

بورس مي شود. 
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص تصميم 
بانك مرك��زي بر تك نرخي ك��ردن ارز و اثر آن بر 
بازار سهام اذعان داشت: تصميم اخير بانك مركزي 
در اين زمينه تصميم بجا و خبر مناسبي براي بازار 
س��رمايه و همچنين فعاالن اقتصادي بود و موجب 

مي ش��ود تا س��رمايه گذاران با چش��م انداز مناسب 
و قاب��ل پيش بين��ي در بازارهاي مختل��ف اقدام به 
س��رمايه گذاري كنند. وي ادامه داد: معامالت بازار 
سرمايه بر اين اصل استوار است كه سرمايه گذاران 
با توجه به مولفه هاي مختلف و پيش بيني اثرپذيري 
ش��ركت ها از اين مولفه ها در آينده، اقدام به خريد 
و فروش س��هام در بازار سرمايه مي كنند كه در اين 
ميان نرخ ارز يكي از موضوعات مهم و تعيين كننده 
در اي��ن زمينه اس��ت؛ بنابراين زماني ك��ه نرخ ارز 
مشخص باشد اين پيش بيني ها دقيق تر خواهد بود 
و سرمايه گذاران با پيش بيني مناسب تري مي توانند 
اق��دام ب��ه خري��د و فروش س��هام كنن��د. كريمي 

گفت: براين اس��اس تصميم اخير بانك مركزي در 
خص��وص تك نرخي كردن ارز يك��ي از مهم ترين و 
بجاترين تصميماتي بود كه تكليف س��رمايه گذاران 
ب��ه وي��ژه معامله گران بازار س��هام در خصوص نرخ 
ارز را مش��خص ك��رد. وي با تاكيد ب��ر اينكه تداوم 
تك نرخ��ي بودن و ماندن ارز يكي از خواس��ته هاي 
فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران بازار سرمايه است 
افزود: از سوي ديگر يكي از مشكالت سرمايه گذاران 
براي ورود به اقتصاد و بازار سهام كشور چند نرخي 
بودن ارز بوده كه با تك نرخي ش��دن مي توان گفت 
يكي از موانع اصلي ورود س��رمايه خارجي به كشور 

برطرف شده است. 

»ميدك�و«  مش�اركت  اوراق  دومي�ن   
سررس�يد ش�د: اوراق مش��اركت ش��ركت مادر 
تخصص��ي هلدين��گ توس��عه و صناي��ع معدن��ي 
خاورميان��ه )ميدكو( كه با حج��م دو هزار ميليارد 
ري��ال و با ه��دف تامي��ن مالي بخش��ي از اجراي 
پروژه هاي فوالدسازي بردس��ير، فوالدسازي بوتيا، 
مس كاتدي ش��هر بابك و نيروگاه سيكل تركيبي 
بوتياي كرمان در فروردين ماه 1393 منتشر شده 
بود، سررس��يد شد. به گزارش سنا، اوراق مشاركت 
ميدكو با نماد »ومدكو2« و نرخ س��ود س��االنه 20 
درص��د از طري��ق فرابورس ايران عرضه ش��د. اين 
اوراق، 4 س��اله، بان��ام و قابل معامل��ه در فرابورس 
بود ك��ه اجاره بهاي آن ماهيان��ه در مواعد مقرر به 
حس��اب خريداران واريز مي ش��د. ضامن اين اوراق 
بانك ملت ب��وده و بازارگردان��ي آن در طول دوره 
معامالتي توس��ط شركت تامين سرمايه بانك ملت 
انجام پذيرفت. مبلغ اصل اوراق و سود آخرين دوره 
از اوراق مش��اركت ميدك��و در روز پنج ش��نبه 23 
فروردين ماه دو روز زودتر از موعد سررسيد توسط 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 

وجوه به حساب دارندگان اين اوراق واريز شد. 

 ض�رورت فرهنگ س�ازي: مدي��ر نظارت بر 
بورس هاي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مهم ترين 
و اصلي ترين وظيفه نمايشگاه بورس، بانك و بيمه را 
در كنار معرفي محصوالت جديد مالي، فرهنگ سازي 
دانست. محس��ن خدابخش گفت: نمايشگاه ها محل 
تالقي يافته هاي جديد در حوزه مالي و نيازهاي افراد 
مراجعه كنن��ده خواهد بود. هر چه ش��ركت ها اقدام 
موثرتري در معرفي نوآوري هاي خود در زمينه تامين 
مالي و ارائه خدمات مالي انجام دهند، متقاضيان هم 
با توجه به نيازش��ان متقاض��ي آن خدمات خواهند 
بود. وي در پاس��خ به اين س��وال كه فاينكس 2018 
چ��ه فرصت ها و ظرفيت هايي را در اختيار نظام مالي 
كشور قرار مي دهد، اظهار داشت: متولي برگزاري اين 
نمايش��گاه از همان ابتدا بازار س��رمايه بوده و قاعدتا 
شركت هايي كه در اين نمايشگاه شركت خواهند كرد 
انتظ��ار دارند نوآوري هايي كه در حوزه بازار س��رمايه 
صورت گرفت��ه در معرض نمايش ق��رار گيرد. مدير 
نظارت بر بورس هاي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
در ادامه اف��زود: از جمله ظرفيت هاي جديد مي توان 
ب��ه فين تك هايي اش��اره كرد كه از ط��رف فرابورس 
متول��ي عرض��ه نوآوري ها و معرف��ي ايده هاي جديد 

شده اند. اينها نوعي استارت آپ محسوب مي شوند كه 
هم اكن��ون در بورس هس��تند و در كل دنيا بازارهاي 
خوبي دارند. خدابخش توضيح داد: قاعدتا هر شركتي 
كه نوآوري هايي داشته باشد مي تواند در اين نمايشگاه 
آن را معرف��ي كند و از متقاضي��ان، بازاريابي صورت 
گيرد و در نهايت فرهنگ س��ازي ش��ود. هم اكنون در 
بعضي نمايش��گاه هاي مالي در دني��ا حتي براي ورود 
هم بايد هزينه پرداخت شود و ما هم اميدواريم روزي 
به اين س��طح از برگزاري برس��يم تا دستاوردها را در 
نمايش��گاه بورس، بانك و بيمه يي كه در ايران برگزار 
مي ش��ود ارائه كنيم. وي همچنين در پاس��خ به اين 
س��وال كه چ��ه ارزيابي از دوره هاي قبلي نمايش��گاه 
داري��د و چه افقي را براي آينده آن متصور هس��تيد، 
گفت: مهم ترين و اصلي ترين وظيفه نمايشگاه در كنار 
معرفي محصوالت جديد مالي، فرهنگ س��ازي است. 
اين امر اهميت بااليي دارد، زيرا ممكن اس��ت افرادي 
باش��ند كه اصاًل اطالع نداش��ته باشند كه زمينه هاي 
سرمايه گذاري به چه صورت است و حقيقتا نمايشگاه 
در سال هاي گذشته بسيار در اين زمينه كمك كننده 
بوده است؛ ضمن اينكه امسال هم بيشتر از سال هاي 
گذش��ته در زمينه فرهنگ س��ازي كار خواهد ش��د. 
خدابخ��ش با بيان اينكه براي بازار س��رمايه، بانك و 
بيمه واقعاً زمينه هاي بكري در سرمايه گذاري متصور 
اس��ت، اظهار داش��ت: گاهي اثبات اين امور با مطرح 

كردن نياز از سوي متقاضي استارت مي خورد. در واقع 
شايد افرادي از نمايشگاه بازديد كنند و نيازهاي خود 
را اعالم كنند كه همان نيازها مي تواند استارتي براي 
ش��روع به كار يك فين تك و پيشرفت هاي بعدي آن 
باش��د. وي ابراز اميدواري كرد: امسال هم نمايشگاه 
همچون سال هاي گذشته پر بار باشد و شركت ها در 
فرهنگ س��ازي كه از طريق نمايشگاه انجام خواهند 
داد، فعال تر باشند تا به اهداف عاليه برسيم و حداقل 

در منطقه به نمايشگاه معتبرتري تبديل شويم. 
 تاثير حمله موش�كي ب�ر بورس هاي دنيا: 
حمله امري��كا و متحدانش به س��وريه موجب افت و 
ريزش بيش��تر ش��اخص ها در بورس هاي جهان شد. 
به گزارش تسنيم، حمله امريكا و متحدانش )فرانسه 
و انگلستان( به س��وريه در حالي در بامداد روز شنبه 
اتفاق افتاد كه اين رخداد در كمترين زمان ممكن بر 
بورس هاي دنيا تاثير گذاش��ته و موجب افت و ريزش 
بيشتر شاخص ها شده اس��ت كه در اين راستا بورس 
امريكا در صدر اين ريزش ها قرار داشت . اين در حالي 
اس��ت حمله محدود به سوريه به رهبري امريكا بيش 
از چند س��اعت ب��ه طول نينجامي��د، اما همين چند 
س��اعت براي از بين رفتن آرامش س��رمايه گذاران و 
اثرگذاري اين شوك موشكي در بورس هاي دنيا كافي 
بود. براس��اس آخرين تح��والت و آمارهاي معامالتي، 
بازارهاي اروپايي در پي آشفتگي هاي خاورميانه افت 

شديدي را متحمل شدند بطوري كه شاخص استاكس 
اروپا پس از اينكه تمام متغيرهاي معامالتي از توكيو 
تا س��يدني روند منفي را تجربه كردند، با روند نزولي 
مواجه شد . عالوه بر اين بورس اوراق بهادار مسكو نيز 
با افت ش��اخص RTS روبه رو شد و اين متغير نسبت 
به ماه گذش��ته 11.2درصد كاهش را به ثبت رساند . 
شاخص MOEX نيز كاهش 3.5 درصدي را نسبت 
به ماه گذش��ته از آن خود كرد . در بازارهاي آسيايي، 
شاخص آسيا پاسيفيك با كاهش 0.5 درصدي همراه 
شد در حالي كه تاپيكس ژاپن افت 0.4 درصدي را از 
آن خود كرد . در اين ميان، بورس اوراق بهادار مس��كو 
نيز با افت شاخص RTS روبرو شد و اين متغير نسبت 
به ماه گذش��ته 11.2 درصد كاهش را به ثبت رساند . 
شاخص MOEX نيز كاهش 3.5 درصدي را نسبت 
به ماه گذش��ته از آن خود كرد . اما بيش��ترين صنعت 
منفي در اين ب��ازار، صنعت حمل و نقل بود كه با افت 
8.05درصدي نسبت به ماه قبل روبرو شد . پس از آن 
صنعت فلزات و معدني ها با افت 7.7 درصدي، صنعت 
مالي با افت 7.1 درصدي، مخابرات با افت 5.5درصدي 
و صنعت الكترونيك با افت 4.9 درصدي نسبت به ماه 
قبل به معامالت ادامه دادند . از س��ويي ديگر بازار هاي 
بورس اس��تراليا پ��س از اعالم حمايت اين كش��ور از 
تهديد دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا عليه سوريه 

شاهد افت شاخص هاي سهام بود . 

توليدكننده يي كه محص��ول باكيفيتي را توليد 
مي كند بايد از فروش محصول خود با قيمتي واقعي 
و به دور از قيمت گذاري دس��توري اطمينان داشته 
باشد، در غير اين صورت انگيزه او براي توليد بيشتر 
و باكيفيت ت��ر كاه��ش مي يابد و از اي��ن رو يكي از 
مس��يرهاي اصلي براي حماي��ت از كاالي ايراني به 
بورس كاال ختم مي ش��ود. به گزارش ميزان، س��يد 
راضي نوري عضو كميسيون كشاورزي عنوان كرد: با 
توجه به نامگذاري امسال به عنوان حمايت از كاالي 
ايراني از س��وي مقام معظم رهبري، بايد زمينه ها را 
براي اقبال عمومي به سمت محصوالت ايراني مهيا 

كنيم؛ در اين بين يكي از موارد اصلي در اين زمينه، 
توجه به كيفيت است تا جايي كه در صورت حمايت 
و برنامه ريزي درس��ت از توليد كشور، بايد شرايطي 
مهيا ش��ود كه طي چند سال آينده توليدكنندگان 
ايراني از فروش س��ريع محص��والت خود با قيمتي 
رقابتي مطمئن باش��ند. عضو كميسيون كشاورزي 
عنوان كرد: در اين زمينه دولت و مجلس بايد مسير 
را براي توليد بيشتر و باكيفيت تر هموار كنند كه در 
اين حوزه نيز جلوگيري از واردات كاالهاي مش��ابه 
كه توليد آنها در كش��ور مطلوب و باكيفيت است از 

مولفه هاي اصلي به شمار مي رود. 

ن��وري ادام��ه داد: موضوع بع��دي، بحث قيمت 
محصوالت است. اگر توليدكننده ايراني محصول با 
كيفيت��ي را توليد كند اما از ف��روش محصول خود 
با قيمتي واقعي و به دور از قيمت گذاري دس��توري 
اطمينان نداش��ته باشد، بدون ش��ك انگيزه او براي 
توليد بيش��تر و باكيفيت تر كاهش مي يابد؛ در اين 
ش��رايط استفاده بيش��تر از ظرفيت هاي بورس كاال 
به ميان مي آيد كه دولت بايد با ارائه مش��وق هايي، 
نسبت به عرضه همه توليدات قابل عرضه در بورس 

و حضور مصرف كنندگان در اين بازار اقدام كند.
از  بس��ياري  گف��ت:  مجل��س  نماين��ده  اي��ن 

توليدكنن��دگان ب��زرگ و كوچك ام��روز در بورس 
كاال اقدام به عرضه محصوالتش��ان مي كنند كه اين 
محص��والت، مواد اوليه براي توليد كاالهاي نهايي و 
مورد مصرف جامعه است. از اين رو كشف قيمت ها 
در بورس كاال كه بازاري ش��فاف و قابل رصد است، 
از ملزومات حمايت از توليد و كاالي ايراني به شمار 
م��ي رود. به گفت��ه وي، محصوالتي ك��ه در بورس 
كاال عرضه و معامله مي ش��ود، از نظر كيفيت داراي 
اس��تانداردهاي مشخصي هس��تند از اين جهت نيز 
مصرف كنن��دگان از خريد و مردم از توليد كاالهاي 
باكيفيت اطمينان پيدا مي كنند. وي افزود: در همين 
راستا موضوع »رقابت« نيز در كشف واقعي قيمت ها 
نهفته است به اين ترتيب هموار كردن مسير توليد 
كشور با مديريت واردات كشور، جلوگيري از قاچاق 
و س��وق توليدكنندگان و مصرف كنندگان به سمت 

ب��ورس كاال براي معامل��ه كاالها براس��اس منطق 
اقتص��ادي يعن��ي برمبناي عرض��ه و تقاضا و وجود 
رقاب��ت و كيفيت، مي تواند از مولفه هاي مهم تحقق 
شعار امسال باش��د. اين عضو كميسيون كشاورزي 
مجلس در پايان به بحث عرضه پر حجم محصوالت 
كشاورزي در بورس كاال اشاره كرد و گفت: طي چند 
سال اخير رفته رفته شاهد شكل گيري مفهوم بورس 
كشاورزي در استان ها هستيم كه پس از عرضه هاي 
ذرت و جو كل كشور، از امسال گندم نيز با حجمي 
باال در بورس عرضه خواهد شد. در واقع با توجه به 
شفاف س��ازي قيمت، كوتاه شدن دست واسطه ها و 
به نوعي نظارت بر روند عرضه و تقاضاي محصوالت، 
عرضه محصوالت در بورس به نفع كشاورزان است و 
دولت نيز با حمايت از اين موضوع مي تواند به تدريج 

بر تعالي اقتصاد كشاورزي كمك نمايد. 

كيفيت، رقابت و قيمت؛ پازل حمايت از توليد ملي

اقدامموثرارزتكنرخيدربورس

نگاهيبهتحوالتبازار

بورسكاال

بازارسرمايه
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 عرض�ه بيش از ۶ ميليون ليتر بنزين يورو۴ در 
نوروز 97؛ ساري   مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري  گفت: از مورخه ۱۲اسفند ۹۶ بنزين 
يورو۴ در س��طح جايگاه هاي عرضه س��وخت محدوده 
ش��هري مركز اس��تان مازندران توزيع شد.  حسينعلي 
طالب��ي مدير ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
منطقه س��اري با اش��اره ب��ه توزيع بنزين ي��ورو۴ در 
شهرستان س��اري، بيان كرد: از مورخه ۲۷ اسفند ۹۶ 
تا ۱۳ فروردين ۹۷ بيش از ۶ميليون ليتر بنزين يورو۴ 
در س��طح جايگاه هاي عرضه سوخت محدوده شهري 
ساري عرضه ش��د. حس��ينعلي طالبي هدف از توزيع 
بنزين يورو۴ را اصالح سوخت توزيعي در كشور، حفظ 
سالمت مردم، كاهش آلودگي هوا و بهسوزي دانست و 
اظهار كرد: ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي با هدف كاهش آلودگي هوا، توليد و توزيع سوخت 
اس��تاندارد يورو۴ را با تمام توان در دست اقدام دارد و 
با پيگيري هاي منطقه س��اري توزيع اي��ن فرآورده در 
مركز استان مازندران از مورخه ۹۶/۱۲/۱۲ آغاز گرديد. 
مدير منطقه س��اري عرضه بنزين يورو۴ را در ۱۸ باب 
جايگاه هاي محدوده شهري ساري اعالم داشته و تاكيد 
كرد: بدون ترديد بهبود كيفيت س��وخت خودروها در 
بهبود ش��رايط كيف��ي آب و هواي ش��هرها و درنتيجه 

سالمت ساكنان اين شهرها نقش بسيار مهمي دارد.
 تور ماهيگيران در خزرجمع شد؛ ساري  سرپرست 
شيالت مازندران اعالم كرد: از بيستم مهر ۹۶ تا بيست و 
پنجم فروردين ۹۷ صيادان استان ۲هزار و ۷00 تن انواع 
ماهيان استخواني صيد كردند.  ولي اهلل محمد زاده ديروز 
افزود: ميزان صيد در ۶ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۴00 تن افزايش نشان مي دهد.  به گزارش ايرنا، 
هر ساله ۴ هزار و ۲00 صياد استان مازندران در قالب 5۴ 
ش��ركت تعاوني صيادي پره در ۳۳۸كيلومتر از سواحل 
خزر استان به مدت ۶ ماه مشغول ماهيگيري مي شوند.  
گونه هاي كفال، ماهي سفيد و كپور عمده ترين ماهيان 
استخواني درياي خزر هستند كه توسط ماهيگيران صيد 

و در بازار عرضه مي شوند. 
 افزاي�ش ش�ديد مصرف آب در ق�م؛ قم  معاون 
بهره ب��رداري آبف��اي قم گفت: مص��رف آب در قم طي 
۱۹ روز نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بيش از ۹درصد افزايش داش��ته اس��ت.  مجتبي 
وزين افض��ل با اش��اره ب��ه افزايش ش��ديد مصرف آب 
در قم طي روزهاي نخس��ت س��ال جاري عنوان كرد: 
مص��رف آب در قم طي ۱۹ روز ابتدايي فروردين ماه به 
5 ميلي��ون و ۲۴ هزار و ۷۸0مترمكعب رس��يد كه اين 
ميزان ۹.۲ افزايش نس��بت به مدت مشابه سال قبل را 
نش��ان مي دهد.  او با اشاره به اينكه سال ۹۶ نيز ميزان 
مص��رف آب در قم بي��ش از ۳درصد افزايش داش��ت، 
خاطرنش��ان كرد: قمي ها در سال گذشته بيش از ۱0۹ 
ميليون و ۳5۷هزار مترمكعب آب مصرف كردند كه اين 
 ميزان نس��بت به س��ال قبل از آن بيش از ۳ ميليون و 

55۶ هزار مترمكعب افزايش داشته است. 
 باغداران، تمهيدات براي مقابله با س�رمازدگي 
را تا سه شنبه ادامه دهند؛ زنجان  مدير امور باغباني 
س��ازمان جهاد كشاورزي اس��تان زنجان گفت: باتوجه 
ب��ه برودت هوا و احتمال س��رمازدگي دي��ررس بهاره، 
باغداران تمهيدات براي مقابله با س��رمازدگي را تا روز 
سه شنبه ادامه دهند.  بهنام اوجاقلو اظهار كرد: هر سال 
از اواخر زمس��تان تا اواخر بهار ش��اهد سرماي ديررس 
بهاره و متعاقب آن، س��رمازدگي باغات هستيم. از اين  
رو باغداران بايد به توصيه هاي هواشناس��ي توجه كرده 
و براس��اس آن، تمهيدات الزم را بچينند؛ چراكه گاهي 
ب��ا يك درج��ه افزايش دماي باغ تا ح��د زيادي جلوي 
س��رمازدگي گرفته مي ش��ود.  اين مس��وول ادامه داد: 
متاسفانه پارس��ال ۳۸هزار هكتار از باغات استان دچار 
سرمازدگي بهاره شد و ۱0۹هزار تن از محصوالت باغي 
كه معادل ۲0درصد از مجموع توليدات باغي استان بود، 
خس��ارت ديد. اين ميزان خسارت ۲۹۳ ميليارد تومان 

برآورد شده كه رقم قابل توجهي است. 
 هم�كاري كرمانش�اه ب�راي بازس�ازي و تامين 
زيرس�اخت هاي ديالي عراق؛ كرمانش�اه  اس��تاندار 
كرمانشاه گفت: استان كرمانشاه براي بازسازي و تامين 
زيرس��اخت ها در استان ديالي عراق آمادگي كامل براي 
همكاري را دارد.  هوش��نگ بازوند ديروز در نشس��ت با 
استاندار ديالي عراق كه در عراق برگزار شد، گفت: به طور 
قطع در صورت همكاري و موافقت اس��تان ديالي دولت 
مركزي عراق هم همكاري بيشتري براي بازگشايي مرز 
خسروي خواهد كرد.  او با اشاره به اينكه استان كرمانشاه 
براي بازس��ازي و تامين زيرس��اخت ها در استان ديالي 
آماده همكاري كامل اس��ت، افزود: انتقال دانش فني با 
دارا بودن بي��ش از ۷000 نيروي مهندس متخصص و 
صدها شركت تخصصي و بازسازي راه ها، پل ها و مراكز 
دولت��ي ازجمله ظرفيت هاي كرمانش��اه براي همكاري 
است.  استاندار كرمانشاه افزود: گمركات دو كشور براي 
توس��عه صادرات و واردات مي توانن��د گام هاي بزرگ تر 
با ش��تاب بيش��تري بردارند و در اين مورد ايران آماده 
همكاري بيشتري اس��ت. استان كرمانشاه آماده مبادله 

بيشتر كاال و تعامالت اقتصادي در مرز سومار است. 
 توزيع آب رايگان به  وسيله ۶۵ تانكر در زاهدان 
آغاز شد؛ زاهدان  مسوول روابط عمومي شركت آب و 
فاضالب سيستان وبلوچستان با اشاره به قطع آب شرب 
زاهدان به دليل گردباد ش��ب گذشته گفت: آب موردنياز 
بيمارستان ها و نانوايي هاي شهر زاهدان تامين شده و آب 
موردنياز شهروندان نيز به وسيله ۶5 تانكر در حال توزيع 
اس��ت. سليماني با اشاره به ش��روع آب رساني سيار به 
مناطق تنش آبي در زاهدان، اظهار داش��ت: ۶5 تانكر 
براي تامين آب ش��رب م��ردم در مناطقي كه با قطع 
آب مواجه هس��تند، اعزام و فرآيند آب رساني سيار و 

رايگان شروع شده است.
مس��وول رواب��ط عموم��ي ش��ركت آب و فاض��الب 
سيستان وبلوچس��تان اف��زود: هر تانك��ر ۲ مترمكعب 
ظرفيت دارد ك��ه آب را به صورت رايگان درب منازل 
ش��هروندان توزي��ع مي كند و به  محض خالي ش��دن 
مخ��زن، مجدد آبگيري و به محله هاي مختلف ش��هر 

اعزام مي شود. 
 توس�عه اقتصادي با جلوگيري از خام فروش�ي 
محقق مي شود؛ بيرجند  دبير اجرايي دهمين كنگره 
انجمن ژئوپليتي��ك با بيان اينكه توس��عه اقتصادي 
با ممانع��ت از خام فروش��ي محقق مي ش��ود، گفت: 
تالش مي ش��ود برنامه ها براي توس��عه شرق كشور با 
همفكري صاحب نظران مطرح و گفتمان س��ازي انجام 
شود.  محمد اسكندري ثاني در نشست خبري دومين 
هماي��ش ملي جغرافي��ا و مناطق مرزي اي��ران اظهار 
داشت: طرح توس��عه محور ش��رق براي تمام منطقه 
مزاياي��ي دارد ك��ه اي��ن همايش تحق��ق آن را دنبال 
مي كند.  وي افزود: در همايش ژئوپليتيك و جغرافيا و 
مناطق مرزي ايران بر چگونگي اجرايي كردن برنامه ها 
براي توس��عه ش��رق كش��ور با همفكري و هماهنگي 

صاحب نظران تاكيد و گفتمان سازي انجام مي شود. 

اخبارشهرستانها

معاون وزير كشاورزي خبر داد

تامين ارز دولتي براي كنترل قيمت محصوالت كشاورزي

قائم  مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي سايپا:

پرداخت مطالبه هاي قطعه سازان شتاب مي گيرد 

گروه بنگاه ها  
بع��د از اج��راي برنامه ه��اي دولت ب��راي مهار 
نوس��انات ارزي؛ پرسش��ي كه در اذه��ان عمومي و 
در ميان اهالي اقتصاد مطرح ش��د كه بعد از اجراي 
راهب��رد جديد دول��ت براي تك نرخ��ي كردن ارز 
وضعيت كاالها و گروه هاي مرجعي كه پيش از اين 
از حمايت ه��اي دولتي براي تامين ب��ازار برخوردار 
بودند چه مي شود؟ پرسشي كه اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور در پاسخ به آن اعالم كرد 
كه نرخ ارز براي همه كساني كه به صورت قانوني به 
آن نياز دارند از جمله دانش��جويان، توليدكنندگان، 
صادركنندگان، واردكنندگان و مس��افران به قيمت 
۴۲00 توم��ان تامين مي ش��ود و هر كس��ي آن را 
گران بفروش��د مش��مول قاچاق شده و با او برخورد 
خواهد شد. در كنار اين گروه هاي مرجع كه معاون 
اول رييس جمه��وري درب��اره آنه��ا صحب��ت كرده 
اس��ت، نيازهاي ارزي بخش كشاورزي نيز از جمله 
اولويت هايي اس��ت ك��ه براي متعادل نگهداش��تن 
وضعيت خود نيازمند حمايت هاي دولتي در بخش 

تامين مواد اوليه و... است. 
در حالي كه نوس��انات ارزي اخي��ر نگراني هايي 
براي توليدكنندگان و تاجران بخش كش��اورزي به 
وج��ود آورد، معاون وزير كش��اورزي اعالم كرد كه 
ارز دولتي ۴۲00 توماني براي كاالهاي اساس��ي كه 
پيش از اين ارز مبادله يي داشتند، تامين مي شود و 
برخي كه پيش از اين با خارج كردن ارز از كش��ور 
به منابع ارزي فش��ار مي آوردند، نمي توانند اين كار 

را ادامه دهند. 
با توجه به اهميت نيازهاي بخش كش��اورزي در 
بخش م��واد اوليه و نهاده هاي دامي س��راغ ديدگاه  
چهره هاي بخش كش��اورزي رفتي��م تا دورنمايي از 

نيازهاي ارزي اين بخش تصوير سازي شود. 

 كنترل بازار هاي اساسي در بخش كشاورزي 
در اي��ن زمينه علي اكبر مهرفرد معاون توس��عه 
بازرگاني و صنايع وزارت جهاد كش��اورزي اين گونه 
توضيح داد كه بر اس��اس تصمي��م اخير دولت نرخ 
دالر ب��راي فعاالن بخش كش��اورزي ۴۲00 تومان 
خواهد بود و هر كس��ي بخواهد نس��بت به واردات 
كااليي اقدام كن��د برايش با اين قيمت قابل تامين 

است. 
او افزود: از سوي ديگر براي كنترل بازار كاالهاي 
اساسي بخش كشاورزي مقرر شد ضمن تامين ارز 
دولتي ۴۲00 به آن دسته از كاالهايي كه بيش از 
اين نرخ ارز مبادله يي داش��ته اند، مابه التفاوت نيز 
پرداخت ش��ود به اين معني كه اگر به عنوان مثال 
كاالي��ي نرخ ارز مبادله يي ۳۸00تومان بوده ضمن 
تامي��ن دالر ۴۲00توماني ۴00تومان مابه التفاوت 

ني��ز دريافت مي كن��د.  معاون توس��عه بازرگاني و 
صنايع وزارت جهاد كش��اورزي ادام��ه داد: برخي 
كاالهاي اساس��ي پيش از نوس��انات اساسي، نرخ 
ارزش��ان آزاد ش��ده بود كه مي ت��وان به محصولي 
مانن��د برنج اش��اره كرد. ب��ا توجه ب��ه اينكه طي 
ماه ه��اي اخير نرخ ارز براي اين محصول اساس��ي 
آزاد ش��ده و به قيم��ت حدود ۴۷00 ت��ا بيش از 
5000 توم��ان رس��يده بود، سياس��ت ارزي اخير 
دولت مبن��ي بر تامي��ن دالر ۴۲00 توماني باعث 
مي ش��ود كه نرخ واردات برن��ج كاهش پيدا كند و 
بنابراين بايد قيمت اي��ن محصول در بازار داخلي 
نيز در مقايس��ه با ماه هاي گذشته به همين نسبت 

كاهش پيدا كند. 
مهرفرد تصريح كرد: اين سياس��ت گذاري دولت 
در راس��تاي ش��فافيت در بازار ارزي صورت گرفته 
ب��ه گونه يي كه پيش از اين برخ��ي اقدام به قاچاق 
برخ��ي محصوالت مانند لوازم خانگي و حتي برخي 
محصوالت كش��اورزي مي كردند و برخي ديگر نيز 
براي خريد خانه س��رمايه گذاري، خريد تجهيزات و 
غي��ره اقدام به خروج ارز از كش��ور مي كردند كه به 
منابع ارزي فشار وارد مي كرد و آنها ديگر نمي توانند 
اين كار را انج��ام دهند؛ بنابراي��ن توليد كنندگان، 
صادر كنن��دگان و وارد كنندگان به هيچ  وجه نگران 

تامين ارز براي انجام فعاليت هايشان نباشند. 

 نهاده هاي دامي با آغاز فصل برداشت 
ارزان مي شود؟

يكي ديگر از نيازهاي اساسي بخش كشاورزي 
براي قرار گرفتن در وضعيت تعادل نسبي تامين 
م��واد اوليه و نهاده هاي دامي اس��ت ك��ه بعد از 
نوسانات ارزي اخير در برخي رسانه هاي اصولگرا 
خبر از گران شدن آنها داده شده بود؛ اما مديركل 
دفتر بهبود تغذيه و جايگاه معاونت امور توليدات 
دامي وزارت جهاد كش��اورزي با رد اخبار منتشر 
ش��ده در برخي رس��انه هاي مخالف دولت اعالم 
مي كند: با آغاز فصل برداش��ت جو در كش��ور و 
تامين اين نهاده از منابع توليد داخلي پيش بيني 
مي ش��ود، قيمت اين محصول در روزهاي آينده 

براي پرورش دهندگان دام و طيور كاهش يابد. 
جه��اد  وزارت  روابط عموم��ي  گ��زارش  ب��ه 
كش��اورزي »تورج صارم��ي« افزود: ب��ا توجه به 
آمادگي كامل ش��ركت پشتيباني امور دام كشور 
براي عرضه نهاده هاي دامي بر پايه قيمت حاشيه 
بازار، بخشي از نياز پرورش دهندگان دام و طيور 

كشور در اين زمينه تامين مي شود. 
او ب��ا بيان اينكه تك نرخي ش��دن ارز بر بازار 
نهاده ه��اي دامي تاثيري ندارد، ادامه داد: س��هم 
عم��ده تغيير قيم��ت برخي نهاده ه��اي دامي از 
جمله كنجاله س��ويا در طول هفته هاي گذش��ته 

متاث��ر از افزايش ن��رخ نهاده ها در ب��ازار جهاني، 
ب��روز خشكس��الي، كاهش س��طح زيركش��ت و 
تغيير الگوي كش��ت دانه ه��اي روغني در برخي 
كش��ورهاي توليدكنن��ده و همچنين پايان فصل 

برداشت لوبياي سويا در اين كشورهاست. 
صارمي گفت: پارسال واردكنندگان نهاده هاي 
دامي با تخصي��ص ارز مبادله يي نهاده هاي دام و 
طيور را تامين كردند؛ بنابراين با اعالم نرخ جديد 
ارز، نبايد بخش خصوص��ي در قيمت اين كاالها 

افزايش نامتعارفي دهد. 
به گفته او، دس��تگاه هاي مسوول و نظارتي با 
رصد مس��تمر، قيمت و عرضه نهاده ه��ا در بازار 
را كنت��رل مي كنند تا ش��اهد افزاي��ش قيمت ها 

نباشيم. 

 تداوم سياست حمايتي
از نهاده هاي دام و طيور 

اين مسوول افزود: تامين ارز با نرخ ارز مبادله يي 
قبلي ب��راي واردات نهاده ها و س��اير كاالهاي اوليه 
براي توليد محصوالت كش��اورزي ضروري اس��ت. 
بنابراين سياست حمايتي دولت از تامين نهاده هاي 
دام و طيور به عنوان كاالهاي اساسي ادامه مي يابد 
و از اي��ن رو براي توليد كنن��دگان صنعت دامپروري 

كشور هيچ نگراني وجود ندارد. 

به گفته صارم��ي نهاده هاي اساس��ي مورد نياز 
ش��ركت هاي بخش خصوص��ي و دولت��ي از جمله 
كنجاله س��ويا، ذرت و جو تامين مي شود و اين گونه 
نهاده ها با اعمال سياست هاي تنظيم بازار و نظارت 
مس��تمر بر رون��د عرض��ه در اختي��ار اتحاديه ها و 
تشكل ها اس��تاني و در نهايت توليدكنندگان بخش 

قرار مي گيرد. 
 

 دولت مشكل صادرات محصوالت كشاورزي 
را رفع مي كند

مع��اون وزير جهاد كش��اورزي در ام��ور زراعت 
گفت: دولت براي سهولت در كار كشاورزان درصدد 
رفع مشكالت صادرات محصوالت كشاورزي است. 

عباس كشاورز كه براي بازديد از مزارع كشاورزي 
شهرستان عنبرآباد استان كرمان راهي اين منطقه 
ش��ده بود، افزود: دولت با تدبير خ��ود نگراني هاي 

كشاورزان جنوب كرمان را برطرف مي كند. 
مع��اون وزير جه��اد كش��اورزي از كش��اورزان 
خواس��ت برنامه هايي را كه كارشناسان به آنها ابالغ 
مي كنند، رعايت كنند تا ش��اهد بروز مش��كالت در 

اين بخش نباشيم. 
او همچني��ن به قيمت پياز اش��اره كرد و گفت: 
قيم��ت فعلي پياز مناس��ب نيس��ت در صورتي كه 
قيم��ت پايين ت��ر بياي��د، وارد عم��ل مي ش��ويم و 

نمي گذاريم كشاورزان متضرر شوند. 
كش��اورز همچنين به كش��ت محص��والت كلزا، 
ذرت و جو اش��اره و عنوان كرد: محصوالت ياد شده 
قيمت تضميني دارند و در اين زمينه هيچ مشكلي 

وجود ندارد. 
او به نگراني ه��اي بازار گوجه فرنگي نيز اش��اره 
ك��رد و گف��ت: ب��ا رايزني ريي��س س��ازمان جهاد 
كش��اورزي جنوب كرمان با وزي��ر، خريد تضميني 

اين محصوالت در حال انجام است. 
بررس��ي مجموع��ه اخب��اري كه ب��ا موضوع 
نيازه��اي ارزي بخ��ش كش��اورزي روي ويترين 
رس��انه هاي گروهي و خبرگزاري هاي مي نشيند، 
نشان دهنده اين واقعيت است كه دولت دوازدهم 
ب��ه دنبال ايجاد يك فض��اي غيرهيجاني در بازار 
ارز اس��ت تا بعد از فروكش كردن عطش دالالن 
براي داد و س��تد دالر اوضاع به ش��رايط طبيعي 
بازگردد. در فاصله زماني عادي ش��دن ش��رايط 
دول��ت قص��د دارد نيازه��اي ارزي بخش ه��اي 
مرجعي چون كش��اورزي، توليد، تج��ارت و... را 
تامين كند تا قيمت كاالهاي اساس��ي مورد نياز 
مردم در بخش هاي گوناگون دچار افزايش نشود. 
موضوع��ي كه براي ديدن نتايج آن بايد همچنان 
منتظ��ر ماند تا آثار تصميم س��ازي هاي اقتصادي 

دولت در جوامع هدف مشخص شود. 

قائم مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: سايپا 
با هدف شتاب بيشتر در امر توليد و دستيابي به برنامه بزرگ خود 
در س��ال جاري، پرداخت طلب هاي مالي ش��ركت هاي قطعه ساز 

زنجيره تامين را با سرعت بيشتري انجام خواهد داد. 
 به گزارش »تعادل« به نقل از سايپا نيوز؛ محمدرضا هنري كيا 
با اش��اره به بازديد هفته گذشته مديران ارشد گروه خودروسازي 
سايپا از چند مجموعه قطعه سازي زنجيره تامين افزود: در بازديد 
از شركت هاي قطعه ساز و ديدار با مديران آنها، تسريع در پرداخت 
مطالبات اين ش��ركت ها با هدف پاس��خگويي به نياز سايپا در امر 
توليد مورد بررس��ي قرار گرفت و اين گروه تصميم دارد، سياست 

سال گذشته خود در اين امر را با قدرت بيشتري دنبال كند. 
به گفته وي سايپا س��ال گذشته بيش از ۶ هزار ميليارد ريال 
از طلب  قطعه س��ازان را با يك برنامه مبتكرانه و همكاري ش��بكه 
بانكي كشور پرداخت كرد و امسال هم اين روند را با جديت دنبال 
خواهد كرد.  پس از اجراي اين طرح توسط مديريت ارشد سايپا، 
توليد خودرو در اين گروه افزايش چش��مگيري يافت و اين گروه 
توانست تمام ركوردهاي قبلي خود در زمينه توليد روزانه، هفتگي 
و ماهيان��ه را جابه ج��ا كند؛ ضمن اينكه گروه س��ايپا هدف توليد 
خود در س��ال ۹۶ كه تعداد ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ دستگاه خودرو بود 
را نيز محقق كرد. هنري كيا ب��ه وجود توانمندي ها و قابليت هاي 

فراوان صنعت قطعه سازي كشور اشاره كرد و افزود: سايپا در يك 
برنام��ه جديد ت��الش مي كند، اين ش��ركت ها را در زمينه انتقال 
فناوري هاي توليد قطعات جديد و پيش��رفته ياري كرده و زمينه 

مشاركت آنها در برنامه توسعه محصول را فراهم كند. 
قائم مقام ارش��د مديرعامل گروه خودروسازي سايپا همچنين 
به اصرار س��ايپا مبني  بر مشاركت قطعه س��ازان داخلي در برنامه 
توليد محصوالت آينده گروه اش��اره كرد و آن را سياس��ت اصولي 
سايپا در زمينه حفظ اش��تغال كارگران ايراني و حمايت از توليد 

داخلي دانست. 
هنري كي��ا با بيان اينكه توليد هر خودرو خارجي در س��ايپا به 
تدريج به داخلي سازي 50 درصدي خواهد رسيد، افزود: بسياري 
از طرف ه��اي خارجي در مذاكرات ب��ه  دنبال توليد كامل قطعات 
خودروه��اي خود در س��اير نقاط جهان و مونت��اژ اين محصوالت 
در ايران هس��تند كه ما با پايبندي روي اصول خود با اين برنامه 
مخالفيم و خواس��تار مشاركت قطعه س��ازان ايراني در توليد اين 

خودروها هستيم. 
گفتن��ي اس��ت، مديرعامل گروه خودروس��ازي س��ايپا هفته 
گذش��ته به  همراه جمعي از مديران ارشد اين گروه ضمن بازديد 
از چند شركت قطعه س��ازي در استان خراسان رضوي در جريان 

توانمندي ها و قابليت هاي اين شركت ها قرار گرفت. 

مازندران  مدير بهره برداري ش��ركت 
گاز مازن��دران ب��ا اش��اره ب��ه اينكه همه 
كاركنان بايد اخالق مداري و تكريم ارباب 
رجوع كه شيوه و مورد تاكيد آيات قرآن، 
اوليا و ائمه اطهار )ع( اس��ت را س��رلوحه 
كاري خ��ود ق��رار دهند، گف��ت: خوش 
رفتاري با مردم يكي از ويژگي ها و صفات 
ارزش��مندي اس��ت كه انس��ان ها بايد در 
برخورد با ديگران از خود بروز دهند. رضا باقري در نشست هم انديشي 
فرماندهان بسيج ادارات گازرساني با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان 
سال حمايت از كاالي ايراني افزود: بايد فرهنگ حمايت از كاالي داخلي 
در بين كاركنان و خانواده نهادينه شود و بر اين اساس همه بخش ها بايد 
در اين فرهنگ سازي به ايفاي نقش بپردازند.  او با بيان اينكه دشمنان 
هجمه فرهنگي را در دستور كار دارند، گفت: دشمنان توانستند با اين 
اق��دام فرهنگ جامعه و ذائق��ه مردم را تا حدودي تغيير بدهند ولي به 
اهداف خود كه همان جنگ نرم عليه ملت ايران است، نرسيده اند.  مدير 
بهره برداري شركت گاز مازندران افزود: دشمن مي داند از نظر فرهنگي و 
نظامي نمي تواند، آسيبي به كشور ايران وارد كند و اين طور برنامه ريزي 
كرده كه هجمه ها را عليه اقتصاد كش��ور س��اماندهي كند و ما بايد در 
مقابل كار جدي تر در اين عرصه را در برنامه هاي خود قرار دهيم. بايد 
به خريد كاالي داخلي افتخار كنيم و افتخار به اين است كه در كشور 
شغل ايجاد مي شود.  باقري اظهار داشت: افتخار ما اين نيست كه برند 
كشورهاي اروپايي و آسياي شرقي را خريداري و كارگران آنها را مشغول 
به  كار كنيم و كارگران ايراني بيكار باشند. افتخار ما بايد اين باشد كه 

فرهنگ حمايت از كاالي داخلي را در بين مردم نهادينه كنيم.

كاركنان بايد اخالق مداري و تكريم ارباب رجوع 
را سرلوحه كاري خود قرار دهند

قزوين  نماينده قزوين، آبيك و البرز 
در مجلس دهم گفت: مترو هشتگرد-

قزوين از محل سرمايه گذاري خارجي 
و به روش فاينانس احداث خواهد شد.  
داوود محمدي اف��زود: پيگير جذب و 
نهايي كردن سرمايه گذار خارجي براي 
احداث و راه اندازي خط مترو هشتگرد-

قزوين هستيم.  او با بيان اينكه اجراي 
اين طرح به ۱0هزار ميليارد ريال اعتبار نيازمند است، اضافه كرد: 
به علت محدوديت منابع اعتباري دولت و وزارت راه و شهرسازي، 
تنها روش تامين مالي اين پروژه فاينانس و جذب سرمايه گذاران 
خارجي است.  نماينده قزوين در مجلس دهم گفت: تاكنون جهت 
جذب س��رمايه گذار براي اين طرح بزرگ عمراني و زيرساختي با 
هم��كاري دس��تگاه هاي اجرايي مربوط��ه با س��رمايه گذاراني از 
كشورهاي سوييس و چين مذاكره شده است و اميدواريم در اين 

خصوص طي آينده نه چندان دور به نتيجه برسيم. 
او با رد برخي صحبت ها در گذش��ته مبني بر مخالفت وزارت 
راه و شهرسازي و منتفي بودن اجراي اين طرح گفت: وزارت راه 
مخالف اين طرح نيس��ت بلكه اعالم كرده بود با توجه به اجراي 
دوخطه سازي خط آهن قزوين-تهران و قابل توجه بودن اعتبارات 
مورد نياز اين پروژه قادر نيست طرح ديگري را به شكل همزمان 
در استان قزوين اجرا و به سرانجام برساند.  محمدي اظهار كرد: 
ساخت مترو هشتگرد-قزوين بدون شك توجيه اقتصادي الزم را 
داراس��ت و از جهات مختلف به رشد و توسعه قزوين مي انجامد و 

موجب رفاه حال بيشتر مردم استان مي شود. 

مترو هشتگرد-قزوين با سرمايه گذاري خارجي 
احداث مي شود

خراسان ش�مالي  ريي��س اتحاديه 
قاليبافان بجنورد گفت: خراسان شمالي 
فاقد ش��ركت تامين كننده مواد اوليه 
فرش اس��ت و اين امر موجب شده تا 
توليدكنندگان و بافندگان فرش متضرر 

شوند. 
ابوالقاس��م محم��دي در گفت وگو 
با ايس��نا افزود: اين امر موجب ش��ده 
تا توليدكنندگان جزء در مضيقه قرار گيرند و س��طح توليد آنها 

كاهش يابد يا از مواد اوليه بي كيفيت استفاده كنند. 
وي ادام��ه داد: در حال حاضر توليدكنندگان فرش، مواد اوليه 

مورد نياز خود را از شهرهاي مشهد و اصفهان تامين مي كنند. 
محمدي از مس��ووالن درخواس��ت كرد تا مبل��غ بالعوض يا 
تسهيالتي را در اختيار اين استان قرار دهند تا يك شركت تامين 

مواد اوليه فرش به صورت خصوصي يا تعاوني راه اندازي شود. 
او با اش��اره به اينكه در شهر بجنورد حدود ۱۲0 توليدكننده 
ف��رش وجود دارد، اظهار كرد: از اي��ن تعداد حدود ۳0 نفر از اين 
توليدكنن��دگان وضع مال��ي آنها مطلوب ب��وده و هر يك حدود 
۱00نفر از قاليبافان را تحت پوش��ش قرار داده و به آنها سفارش 
تولي��د فرش مي دهند و مواد اوليه مورد نياز بافت فرش را تامين 
مي كنند.  به گفته اين مس��وول ۹5درصد نخ هايي كه بافندگان 
ف��رش براي بافت فرش اس��تفاده مي كنند، متعل��ق به خود آنها 
نيس��ت. او تصريح كرد: از سوي ديگر بيشتر توليدكنندگان اين 
استان دچار كمبود نقدينگي هستند و همين امر موجب شده تا 

آنها نتوانند با آرامش خاطر امر توليد را انجام دهند. 

 دستمزد بافندگان فرش خراسان شمالي
نصف كارگران

اصفه�ان  مدي��ر س��د و ني��روگاه 
زاين��ده رود اعالم كرد: مي��زان ورودي 
آب اين سد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته به يك چهارم كاهش پيدا كرده 

است. 
به گزارش ايرن��ا، محمود چيتيان 
ديروز در جم��ع خبرنگاران ميزان آب 
ذخيره شده در پش��ت سد زاينده رود 
را ۱5۶ميلي��ون مترمكعب اعالم كرد و گفت: پارس��ال در چنين 

روزهايي، ذخيره آب سد زاينده رود ۳۴0ميليون مترمكعب بود. 
مدير س��د و نيروگاه زاينده رود اضافه كرد: تحليل هاي آماري 
نش��ان مي دهد كه نس��بت به متوس��ط بلندمدت باي��د حدود 
۸۸5ميليون مترمكعب آب در پش��ت اين سد وجود داشته باشد 
اما كاهش ش��ديد بارش ها باعث شده تا سد زاينده رود با بيش از 

۷00ميليون مترمكعب كسري آب مواجه باشد. 
وي خاطرنشان كرد: از ابتداي سال آبي جاري تاكنون )از مهر 
۹۶ تاكنون( تنها 5۱۲ميليمتر بارش در منطقه كوهرنگ به عنوان 
اصلي ترين منبع آبي زاينده رود بارش گزارش شده است در حالي 
كه اين ميزان براي مدت مشابه سال قبل يك هزار و ۱۸۹ميليمتر 
ب��ود. چيتيان ادام��ه داد: اين ميزان در متوس��ط بلندمدت بايد 

يك هزار و ۲۳۴ميليمتر باشد. 
مدير س��د و نيروگاه زاينده رود با بيان اينكه بر اثر كمبود آب 
از ابتداي آذر س��ال گذشته اين نيروگاه از مدار خارج شد، گفت: 
اكنون آب از پايين ترين دريچه سد خارج مي شود و اين خروجي 

تنها براي مصرف شرب مورد استفاده قرار مي گيرد. 

 ورودي سد زاينده رود
به يك چهارم كاهش يافت
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اقتصاد اجتماعي12
 انتقاد از اقدامات
سليقه اي بيمه ها

عضو مجمع نمايندگان استان فارس، با انتقاد از اقدامات 
سليقه يي بيمه ها درمواجهه با وظايف خود، گفت: براي اكثر 
بيمه ها بدون درنظرگرفتن منابع الزم وظايف متعددي ايجاد 
ش��ده است. محمدجواد جمالي نوبندگاني در مورد اظهارات 
وزير بهداشت و درمان مبني بر اينكه هزينه هاي بيمه سالمت 
بيش از اعتبارات آن است، گفت: درحال حاضر ماموريت هايي 
مانند بيمه روستاييان، بيمه عشاير و مسائل ديگر براي بيمه 
سالمت در نظر گرفته شده است، بدون اينكه بودجه و اعتبار 
مناسبي را براي اين مسائل اختصاص داد؛ بنابراين قول هايي 

داده مي شود كه بعدها محقق نمي شود. 
نماينده مردم فس��ا در مجلس ش��وراي اسالمي، با اشاره 
به اينكه بيمه س��المت در چنين ش��رايطي به ناچار از ساير 
منابع خود استفاده مي كند، به خانه ملت گفت: متاسفانه در 
اكثرمواقع تاخير در پرداخت ها و نابه س��اماني ديگر به وجود 
مي آيد، ضمن اينكه دربسياري از شرايط بودجه سازمان هاي 
بيمه گربطوركامل تخصيص پيدا نكرده و بخشي از اعتبارات 
هم دراين شرايط كاهش پيدا مي كند؛ البته بخشي ازمشكالت 
بيمه سالمت و ساير بيمه ها به نبود گايدالين ها مرتبط است. 

داليل اصلي مرگ ومير تهراني ها 
در سال 96 چه بود؟

از ۵۷۲۹۷ واقعه فوت ثبت شده در استان تهران، ۳۲۱۲۳ 
نفر مرد و ۲۴۸۲۳ نفر زن بوده اند كه از مهم ترين داليل فوت 
تهراني ها نيز مي توان به بيماري هاي قلبي و عروقي اشاره كرد. 
بر اساس آمارهاي س��ازمان ثبت  احوال استان تهران در 
س��ال ۱۳۹۶ تع��داد ۵۷۲۹۷ واقعه فوت در اس��تان به ثبت 
رسيده كه از اين تعداد ۳۲۱۲۳ واقعه مربوط به فوت مردان 
و ۲۴۸۲۳ واقعه مربوط به زنان بوده اس��ت. همچنين تعداد 
۳۵۱ واقعه فوت نامشخص نيز به ثبت رسيده است. از طرفي 
بيش��ترين نرخ فوت هاي ثبت ش��ده مربوط به شهرس��تان 
ته��ران با ۵.۴۲ درصد و كمتري��ن آن مربوط به كهريزك با 

0.۱۶درصد بوده است. 
در س��ال ۹۶ از مجم��وع ۵۴۷۹۶ واقعه فوت جاري ثبت 
ش��ده از تعداد كل فوتي هاي استان، ۴۵.۸۴درصد از فوتي ها 
در گروه سني بيشتر از ۷۵ سال به ثبت رسيده كه بيشترين 
درصد از فوت جاري ثبت ش��ده در اين گروه سني قرار دارد. 
همچني��ن در اين گروه س��ني، تعداد فوت ش��دگان ۴۹.۹۱ 
درصد مرد و ۵0.0۹ درصد زن راش��امل مي شوند. كمترين 
درصد فوت جاري هم مربوط به گروه سني ۱0 تا ۱۴ سال با 
حدود 0.۳۷درصد است. براساس اين گزارش، تعداد ۵۴۷۹۶ 
واقعه فوت جاري در سال ۹۶ در استان تهران به ثبت رسيده 
اس��ت كه تعداد فوت جاري ثبت شده در نقاط شهري برابر 
با۵۴۵۶0 واقعه وتعداد فوت هاي  جاري ثبت ش��ده در نقاط 
روستايي برابر با ۲۳۶واقعه اس��ت. از طرفي تعداد فوت هاي 
ثبت ش��ده مردان ۳۱0۵۵ مورد و تعداد فوت هاي ثبت شده 
زنان برابر با ۲۳۷۴۱ نفر است كه نسبت جنسي فوت جاري 
در اس��تان برابر با ۱۳0 اس��ت. همچنين بي��ش از ۵0 هزار 
واقعه فوت در س��ال ۹۶ در اس��تان تهران ثبت ش��ده كه از 
اين تعداد داليل فوت۲۵۶۱۴ نفر با س��هم درصدي ۴۴.۷0 
ب��ر اثر بيماري هاي قلبي و عروقي بوده اس��ت. بعد از آن نيز 
بيماري هاي دس��تگاه تنفس��ي با س��هم درصدي ۱۴.۱۹ و 
بيماري هاي عفوني و انگلي با سهم درصدي ۹.۹۳ جايگاه دوم 
و سوم عوامل فوت تهراني ها را به خود اختصاص داده  است. 

۱۸۰۰ بيمار تاالسمي در تهران
رييس هيات مديره انجمن تاالسمي از وضعيت نامناسب 

مراكز درماني تاالسمي در تهران انتقاد كرد. 
ميثم رمضاني با اش��اره به وجود ۲0 مركز در تهران براي 
درمان بيماران تاالس��مي، اظهار كرد: با وجود اينكه ظرفيت 
اين مراكز حدود ۴00 نفر اس��ت، اما در ماه نزديك به ۸00 
بيمار را پذيرش مي كنند. متاسفانه اين مراكز وضعيت خوبي 
ندارند؛ البته وضعيت مراكز درمان تاالسمي در شهرستان هاي 
دورافتاده كشور تا اين اندازه اسفناك نيست. بيماران تهراني 
براي تزريق خون ممكن اس��ت در بخش ش��يمي درماني و 
راهروهاي مراكز درماني بس��تري ش��وند. وزارت بهداش��ت 
نتوانسته براي اين موضوع كاري انجام دهد و بيماران تهراني 

به دليل همين موضوع اذيت مي شوند. 
رمضاني با اش��اره به فوت ۸۵ نفر از بيماران تاالسمي در 
س��ال ۹۶ به دليل عوارض بيم��اري، ادامه داد: از جمله علل 
موارد فوت آنها عارضه قلبي، دسترس��ي س��خت به داروي 
خارجي و همچنين رعايت نكردن مراقبت هاي درماني بود. 
در شهرهاي ديگر وضعيت مراكز درماني تاالسمي مناسب تر 
است و به صورت تخصصي فعاليت مي كنند. شايد استاندارد 
كاملي نداشته باش��ند، اما حداقل كادر و بخش جداگانه يي 
براي تاالس��مي دارند. او افزود: در حال حاضر حدود ۱۸00 
بيمار مبتال به تاالس��مي در تهران زندگي مي كنند. اس��تان 
مازندران در گذش��ته بيشترين بيمار تاالسمي را داشت، اما 
به دليل غربالگري و پيش��گيري، آمار تولد با اين بيماري در 
اين استان كاهش يافت. با اين وجود سال گذشته ۱۸0 نوزاد 

مبتال به تاالسمي در سيستان و بلوچستان متولد شدند. 

اخبار

فاجعه اي عظيم تر از خشك شدن درياچه اروميه در انتظار جنگل هاي غرب كشور است

زاگرس؛عزادارمرگبلوطها

دليل حذف ۴۰ ماده از اليحه »تامين امنيت زنان«
در حالي كه برخي خبرها حكايت از مخالفت هايي با 
بخشي از اليحه تامين امنيت زنان داشت، دولت مي گويد 

قوه قضاييه تغيير چنداني در اين اليجه نداده است. 
پي��ش از اين يكي از اعضاي ش��وراي اجتماعي زنان 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي گفت��ه بود كه قوه قضاييه 
تغييراتي در اين اليجه داده اس��ت و با برخي از مواد آن 
مخالفت كرده اس��ت. اما معصومه ابتكار معاون امور زنان 
و خان��واده رييس جمهوري گفته »خاصيت اليحه از بين 

نرفته است«. 
مدي��ركل حقوق��ي معاون��ت ام��ور زن��ان و خانواده 
رييس جمهور نيز با اشاره به حذف حدود۴0 ماده از اليحه 
»تامين امنيت زنان« تاكيد كرد: اين مواد به هيچ دليلي 

حذف نشده اند مگر اينكه تكراري بوده اند. 
اشرف گرامي زادگان با بيان اينكه اليحه تامين امنيت 
زنان در برابر خش��ونت از حدود سال ۹0 در جريان بوده 
است، افزود: در اين سال ها افراد زيادي روي اين اليحه كار 
كرده و نظر داده اند ولي وقتي اين اليحه به دولت يازدهم 
رس��يد نكاتي داشت كه با همكاري چند تيمي كه با آنها 
مي كرديم منجر به اصالحاتي در اليحه شد. او با اشاره به 
اينكه آخرين اصالحات زماني انجام شد كه ما اين اليحه 
را به دولت داديم، اظهار كرد: اين اليحه ابتدا ۹۱ ماده بود 
و علت آن هم اين بود كه در طي سال ها هيچ كاهشي در 
آن اتفاق نيفتاده بود. وقتي اليحه به دولت رفت و بعضي 
از موارد آن به دليل اصالح قانون مجازات اسالمي و آيين 
دادرس��ي مدني در سال ۹۲ و ۹۴ كه موارد مشابه زيادي 

با اين اليحه داشت، اصالح شد. 
مدي��ركل حقوق��ي معاون��ت ام��ور زن��ان و خانواده 

رييس جمهور با اشاره به اينكه اين موارد در جلساتي كه 
در قوه قضاييه داش��تيم اصالح ش��ده است، تصريح كرد: 
وقتي اين اليحه از دولت آمد، چون جنبه جرم و مجازات 
داشت، بايد براس��اس قانون، قضايي مي شد، و به همين 
دليل ما وارد قوه قضاييه شديم. گرامي زادگان در ادامه به 
ايسنا گفت: قوه قضاييه خيلي خوب و سريع با ما همكاري 
ك��رد؛ چرا كه همانطور كه مي داني��د كار در قوه قضاييه 
اطالله دارد ولي مس��ووالن قوه قضاييه كه خودشان هم 
احس��اس نياز مي كردند، قبول كردند تا رسيدگي به اين 
اليحه را تس��ريع بخش��ند، به همين دليل واحد حقوقي 
 معاون��ت زنان ۶ م��اه به ق��وه قضاييه مي رف��ت. حدود

۱۸ قاضي از قس��مت هاي متفاوتي كه خود قوه قضاييه 
تعيين كرده بود به اين اليحه رسيدگي مي كردند و تمام 

آنها نيز با سابقه و بسيار حاذق بودند. 

 تكراري بودن، دليل حذف ۴۰ ماده از اليحه 
تامين امنيت زنان

او ب��ا بيان اينكه چ��ون ابتدا قرار ش��د آنچه با قانون 
مجازات يا آيين دادرسي كيفري هم پوشاني دارد را حذف 
كنيم، ابت��دا اين موارد مش��ابه را از اليحه خارج كرديم، 
اظهار كرد: بنابراين ۴0 ماده حذف ش��ده از اين اليحه به 
دلي��ل تكراري بودن با اصالح��ات قانونگذار در اين مدت 
هم��راه بوده كه ام��ري طبيعي اس��ت. مديركل حقوقي 
معاونت ام��ور زنان و خانواده با تاكيد بر اينكه اين اليحه 
هم جنبه فرهنگي و هم جنبه قضايي دارد، گفت: جنبه 
فرهنگي آن به اين دليل است كه ما احساس كرديم فقط 
مجازات ها كافي نيست و الزم است بخش فرهنگي آن را 

با هدف تحكيم بنيان خانواده تقويت كنيم. مي دانستيم 
كه در جامعه ممكن اس��ت تنش ها يا مسائلي كه همه بر 
مبناي همان ۹۱ ماده بوده اس��ت شكل بگيرد. به همين 
دليل در تقسيم بندي كه داش��تيم و براساس فصل هاي 
اليحه در بخش وظايف اجرايي نهادها كه ۱۴ نهاد است، 
تقسيم مسووليت كرديم و براي مثال وظايف دادگستري، 
نيروي انتظامي، وزارت كشور و... ساير نهادها را مشخص 
كرديم ولي چون قرار بود ش��ورايي كه در دل اين اليحه 
اس��ت در خود معاونت اجتماعي قوه قضاييه قرار بگيرد، 

نقش مهمي در اين اليحه دارد. 

 اليحه در دست رييس قوه قضاييه
گرام��ي زادگان با اش��اره به اينكه حس��ن نيت قوه 
قضاييه درآن ۶ ماه باعث شد تا روند رسيدگي به اليحه 
تس��ريع ش��ده و هرچه زودتر نهايي شود، تصريح كرد: 
در حال حاضر اين اليحه در دس��ت رييس قوه قضاييه، 
صادق الريجاني قرار دارد و ايش��ان هم قرار اس��ت اين 

اليحه را نگاه كنند و نظر بدهند. 
او با اش��اره به سخنان زهراآيت اللهي رييس شوراي 
فرهنگي و اجتماعي زنان ش��وراي انقالب فرهنگي در 
م��ورد حذف برخي مواد اليح��ه تامين امنيت زنان نيز 
توضيح داد: فك��ر مي كنم صحبت هاي خانم آيت اللهي 
اشتباه برداشت شده است، چرا كه وي بعد از اينكه كار 
اليحه تمام ش��د در جلس��ه يي كه جهت اطالع دعوت 
ش��ده بودن��د از مواد اليحه با خبر ش��دند. در واقع قوه 
قضايي��ه به بعضي از خواهران ما ك��ه نگران اين اليحه 
بودن��د خب��ر داد و از آنها دعوت كرد تا در اين جلس��ه 

حاضر ش��وند تا به آنها توضيح دهد ك��ه اين اليحه به 
تحكيم خانواده كمك مي كند. در واقع قوه قضاييه يك 
جلسه يي ترتيب داد كه اين عزيزان از اليحه مطلع شوند 
و خانم آيت اللهي در آن جلسه مطلع شدند كه قانون به 

چه صورت است. 
اي��ن حقوقدان با بيان اينكه اين مواد به هيچ دليلي 
حذف نش��ده اند مگر اينكه تكراري بوده اند، افزود: اين 
اليح��ه بعد از خروج از ق��وه قضاييه و رفتن به مجلس 
بالفاصله در س��ايت مجلس قابل دسترس��ي است. اين 
فعال حقوق زنان در ادامه تاكيد كرد: اهداف ما تحكيم 
بنيان خانواده، تامين امنيت و كرامت زنان، پيشگيري 
از جرايم خش��ونت آميز، حمايت از زنان خشونت ديده 
بوده اس��ت. آيا زنان��ي كه در معرض اسيدپاش��ي قرار 
مي گيرند و آس��يب مي بينند نبايد مورد رسيدگي قرار 
بگيرند؟ آيا درس��ت است در كشور ما اسيد پاشي مدام 

افزايش يابد و ما جرم خاطي را به دليل اينكه بزه ديده 
زن است ناديده بگيريم؟ گرامي زادگان با بيان اينكه در 
كشور ما خش��ونت زياد است، گفت: اگرچه بسياري از 
افراد به داليل خانوادگي و اجتماعي آن را كتمان كرده 
و مط��رح نمي كنند، اما برخي از خش��ونت ها زنان را با 
مشكالت جدي روبه رو كرده است. هرزني كه در جريان 
اين آسيب هاس��ت موظف است شرعا و اخالقا زبانش را 
در مقاب��ل ظلم نبندد. ما در اليحه خش��ونت را هم به 
ش��كل جسمي و هم به شكل رواني بررسي كرديم چرا 
كه بسياري از زنان به دليل توهين ها و تحقيرهايي كه 

مي شوند، دچار افسردگي شده اند. 
ب��ه گفت��ه او، برخي از خش��ونت ها مث��ل تجاوز و 
بهره كشي جنسي در قانون مجازات اسالمي هم وجود 
دارد ام��ا برخي ديگر از خش��ونت ها كه پيش از اين در 
قانون لحاظ نشده اند در اين اليحه گنجانده شده است. 

ريحانه جاويدي|
بلوط هاي اس��توار و س��ر به فلك كشيده زاگرس، 
كمرش��ان خم ش��ده، آفت »زغال بلوط« به جانشان 
چن��گ انداخته و رمقش��ان را مي كش��د. جنگل هاي 
زاگرس حاال قلمروي سوس��ك هاي چوب خوار و آفت 
زغال بلوط است. بلوط هاي زاگرس اين روزها به جاي 
آنكه جوانه هاي س��بز و شكوفه هاي تازه باز شده را بر 
شاخه هايش��ان به نمايش بگذارند، ميزبان شيرابه يي 
سياهرنگ هستند كه از زير پوست تنه درخت بيرون 
مي زند، روي تنه و زير پوس��ت آن جا خوش مي كند 
و درخت را از درون مي پوس��اند. اين سرنوش��ت تلخ 
حدود يك ميليون و ۴00 ه��زار هكتار از جنگل هاي 
بلوط زاگرس است كه تاكنون گرفتار آفت زغال بلوط 
شده اند. درختاني كه با مرگ آنها بايد منتظر فاجعه يي 
به وس��عت ۶ برابر درياچه اروميه بود، زيرا سرچشمه 
۴0 درصد از آب ش��يرين كشور، جنگل هاي زاگرس 
اس��ت و اين رويشگاه، بزرگ ترين فيلتر طبيعي براي 
مقابله با ريزگردها هم به ش��مار مي رود. دود خشك 
شدن زاگرس به چشم همه مي رود اما كمبود بودجه 
امان نمي دهد تا براي سرنوش��ت اين جنگل ها فكري 
اساسي شود. يك دهه از نخستين روزهايي كه نسبت 
به سرنوشت تلخ جنگل هاي زاگرس هشدار داده شده 
بود، مي گذرد اما در اين ده سال، كسي به داد بلوط ها 
نرس��يد، حاال اوضاع به حدي وخيم است كه زاگرس 
عزادار مرگ بلوط ها ش��ده و ش��مارش معكوس براي 
نابودي كامل اين جنگل ها به صدا درآمده اس��ت، به 
گفته كارشناس��ان حدود دو س��ال ديگر جنگل هاي 
زاگرس تنها برهوتي اس��ت كه چوب هاي خش��كيده 
درختان بر بسترش باقي مانده اند. جنگل هاي زاگرس 
در حالي جان مي دهد كه دس��تورالعملي براي حفظ 
اكوسيس��تم جنگلي زاگرس تهيه و ۱0 درصد بودجه 
زاگرس به احياي بلوط  اختصاص داده ش��ده است اما 

اين بودجه كافي نيست. 

 يك دهه مقاومت بي سرانجام
سال ۱۳۸۷، نخستين گزارش ها از ايالم و فارس 
حكايت از خشك شدن جنگل هاي بلوط داشت. آ ن 
زمان كارگروهي متشكل از محققان مراكز تحقيقاتي 
كشور، اعضاي موسس��ه تحقيقات جنگل ها و مراتع 
و بخش هاي اجرايي تش��كيل شد كه نتايج بازديد و 
بررس��ي آنها نشان مي داد سوسك هاي چوب خوار به 
جنگل هاي زاگرس حمل��ه كرده اند و پس از ضعيف 
ش��دن درختان بلوط، درخت گرفتار بيماري »قارچ 
زغالي« مي ش��ود و از بين م��ي رود. بيماري درختان 

بلوط نه تنها در جنگل هاي ايالم بلكه در مناطقي از 
جنگل هاي زاگرس در كرمانشاه، دشت برم كازرون، 
شوراب كردستان، كوهدشت لرستان، ياسوج، چهار 
مح��ال و بختي��اري هم مش��اهده ش��ده و در حال 
س��رايت به تمامي استان هاي زاگرس بود كه همين 
امر پاي فائو ) س��ازمان خواربار و كش��اورزي سازمان 
ملل متحد( را به موضوع باز كرد. در نهايت مشخص 
ش��د اين آفت، عالوه بر درخت بلوط س��اير گونه ها 
مانند گالبي وحش��ي، زالزال��ك و ارژن را هم تحت 
تاثير ق��رار داده ولي به دليل اينك��ه از نظر تراكم و 
جمعيت بلوط بيش��ترين س��هم را در زاگرس دارد، 
اي��ن بيماري اغلب به عنوان بيماري بلوط ش��ناخته 
مي شود. فريبرز غيبي، رييس مركز جنگل هاي خارج 
از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري درباره 
جزئيات اين موضوع با بيان اينكه پروژه يي بين المللي 
براي با همكاري فائو براي جلوگيري از خشك شدن 
جنگل ه��اي زاگرس به صورت پايلوت در دو اس��تان 
فارس و ايالم اجرا شد، به ايسنا گفت: پس از گذشت 
دو س��ال با همكاري هاي بين المللي دس��تورالعملي 
فني براي حفظ اكوسيس��تم جنگلي تهيه ش��د كه 

در حال حاضر اين دس��تورالعمل در ش��وراي عالي 
جنگل س��ازمان  جنگل ها است و پس از جمع بندي 
و تصويب به عنوان يك راهكار براي مبارزه و كنترل 
خش��كيدگي بلوط به ادارات كل منابع طبيعي اعالم 

خواهد شد. 
غيبي درباره اين دستور العمل توضيح داد: بالغ بر 
۷0 عامل سبب كاهش توان اكولوژيك و اكوسيستم 
جنگل زاگرس و بيماري زغال بلوط ش��ده اس��ت. از 
جمله اي��ن عوامل مي توان به وج��ود دام مازاد، قطع 
درخت��ان، فعاليت هاي معدني، ريزگردها، تغيير اقليم 

اشاره بگيرد. 
اي��ن  از راهكارهاي��ي ك��ه در  اف��زود: يك��ي  او 
دس��تورالعمل پيش بيني شده اين است كه درختاني 
كه سوس��ك هاي چوب خوار آنها را م��ورد حمله قرار 
داده اند و بيماري زغالي باالي ۵0 درصد آنها را گرفتار 
كرده عالمت گذاري و قطع ش��وند تا به درختان ديگر 
سرايت نكند البته اين كار به صورت پايلوت در برخي 
مناطق زاگرس انجام ش��د و درختاني كه بيش از ۵0 
درصد به اين بيماري آلوده شده بودند قطع، سوزانده 

و تبديل به زغال شدند. 

 زاگرس نيازمند توجه ويژه مسووالن
رييس مرك��ز جنگل هاي خارج از ش��مال درباره 
آخري��ن وضعيت بيماري زغال بل��وط در جنگل هاي 
زاگرس اظهار كرد: آماري كه سال ۸۷ داشتيم بيانگر 
اين ب��ود كه ۱۳0 هكت��ار از جنگل ه��اي زاگرس به 
بيماري زغال بلوط آلوده ش��ده اند ولي در حال حاضر 
اين سطح بيشتر شده و آخرين آمارها كه مورد تاييد 
س��ازمان جنگل ها است حاكي از اين است كه حدود 
يك ميليون و ۴00هزار هكتار از سطح اين جنگل ها به 

بيماري زغال بلوط آلوده شده اند. 
غيبي با تاكيد بر اينك��ه احياي جنگل هاي بلوط 
بس��تگي به وضعي��ت بارندگي دارد، گف��ت: از جمله 
اقداماتي كه براي حفظ بلوط و زاگرس انجام داده ايم 
اين اس��ت كه آبخيزداري را به داخل جنگل ها برديم. 
در اط��راف درختان حفره هايي را ايجاد كرديم كه در 
آن ذخي��ره ن��زوالت جوي صورت مي گي��رد و از اين 
طريق تاب آوري و س��ازگاري درختان بيشتر مي شود. 
با استفاده از اين روش توانستيم بخشي از جنگل كه 

خشك و بيمار شده بود را نجات دهيم. 
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه جنگل هاي زاگ��رس نياز 

ب��ه حمايت و توجه ويژه يي دارن��د، افزود: براي حفظ 
و احي��اي اين جنگل ها نياز ب��ه اعتبار و رديف خاصي 
از بودجه داريم. س��ازمان جنگل ها و مراتع ۱0 درصد 
اعتبارات زاگرس را براي مديريت جنگل و رفع خشك 
شدن بلوط در نظر گرفته است ولي اين كافي نيست و 
ما نياز داريم كه تمام مسووالن توجه ويژه يي به زاگرس 

داشته باشند تا بتوانيم از زاگرس حمايت كنيم. 

  آفت »زغال بلوط« چگونه جنگل هاي 
زاگرس را مي بلعد؟

احمدرضا محرابيان استاديار اكولوژي گياهي دانشگاه 
ش��هيد بهش��تي، هم مانند بس��ياري از فع��االن محيط 
زيس��ت، حل معضل بيماري درخت ه��اي بلوط زاگرس 
را در حماي��ت و ن��گاه ويژه مس��ووالن به اي��ن موضوع 
مي داند. او درب��اره عملكرد آفت »زغال بلوط« بيان كرد: 
»در سال هاي اخير به دليل تغييرات اقليمي كه در همه 
مناطق از جمله زاگرس اتفاق افتاده است، گياهان از نظر 
فيزيولوژيك ضعيف شده اند اين موضوع در منطقه زاگرس 
به وي��ژه زاگرس مياني و جنوبي بر فرايند متابوليس��مي 
درخت زاره��اي بلوط اثر گذاش��ته اس��ت و مجموع اين 
عوامل، ش��رايط را براي به وجود آمدن گونه هاي مهاجم 
مس��اعد مي كند و هنگامي كه درخت ضعيف مي ش��ود 
گونه هايي مانند سوس��ك هاي چوب خوار و انواع قارچ ها 
به درخت بلوط حمله مي كنند.«او افزود: »سوس��ك هاي 
چوب خوار، تنه درخت را سوراخ و از اين طريق قارچ ها به 
زي��ر تنه درخت نفوذ پيدا مي كنند. در مراحل اوليه نفوذ 
قارچ بيماري زا از درخت ش��يرابه هاي س��فيد رنگ خارج 
شود كه به مرور زمان تغيير رنگ مي دهد و سياه مي شود 
و ش��بيه زغال به نظر مي رسد. بيماري »زغال بلوط« در 
نهايت درخ��ت را از بين مي برد. بنابراي��ن عامل اوليه از 
بين رفتن درختان بلوط منطقه زاگرس تنش هاي ناشي 
از تغيير اقليم اس��ت و عامل ثانويه ني��ز وجود گونه هاي 

مهاجمي است كه اين درختان را از بين برده است.«
محرابيان بيان كرد: »براي درمان بلوط هايي كه به اين 
بيماري دچار ش��ده اند بايد از روش هاي س��ازگار با محيط 
زيس��ت مانند كنترل بيولوژي��ك و كاهش تنش هايي كه 
سبب آس��يب به گونه هاي درختي مي شود، استفاده كرد 
البته متاس��فانه در حال حاضر كنت��رل بيولوژيك فقط به 
صورت محدود در ش��رايط آزمايش��گاهي انجام مي شود. 
كاهش ريزگردها، مبارزه با قارچ ها و آفت ها در مراحل اوليه 
از شيوه هاي كنترل آفات است. به نظر مي رسد كه استفاده 
از تجارب ديگر كش��ورها در اين زمينه نيز مفيد باشد ولي 
در حال حاضر حداقل كاري كه مي توان انجام داد كاهش 
تنش هاي محيطي بر اكوسيستم درخت زار زاگرس است.«

زندگي۱۰هزار معتاد متجاهر در تهران
عضو كميسيون اجتماعي مجلس با انتقاد 
از اينك��ه ب��ه دليل نبود متولي مش��خص در 
كش��ور آمار اعتياد و معتادان متجاهر روز به 
روز در حال افزايش است، گفت: وزير مبارزه 

با مواد مخدر تعيين شود. 
رس��ول خضري ب��ا بيان اينك��ه درمان و 
بازگش��ت معتادان به جامعه بايد مورد توجه 
قرار گي��رد، گفت: حل مش��كالت اجتماعي 

معتادان نياز به سال ها تالش و كار دارد. 
او با بيان اينكه دو نوع اعتياد داريم، افزود: 
يك نوع اعتياد فيزيكي داريم كه ۲۴ س��اعته 
مي توان بدن را از س��موم پاك كرد و ديگري 
اعتياد رواني اس��ت كه درم��ان آن بين يك 
تا دو س��ال زمان مي برد و بط��ور قطع براي 
پيش��گيري از بازگشت به اعتياد بايد اشتغال 
و حمايت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
از معت��ادان مورد توجه قرار گيرد. وي با بيان 
اينكه مبارزه با اعتياد و حل مشكالت معتادان 
نياز به تش��كيل وزارتخانه يي عريض و طويل 
دارد و ب��ه هيچ وجه در ت��وان وزارتخانه هاي 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كش��ور نيست، 
تصري��ح كرد: بايد تمامي دس��تگاه ها در اين 

رابطه به صورت هماهنگ عمل كنند. 
اي��ن نماينده م��ردم در مجلس دهم، با 
بي��ان اينكه فضاي الزم ب��راي نگهداري از 
معتادان متجاهر وجود ندارد، به خانه ملت 
گفت: تهران ۱0هزار معتاد متجاهر دارد كه 

۱0 درصد از آنان را زنان تشكيل مي دهند 
اما متاس��فانه همچنان فضاي مناسب براي 
نگهداري از آنها وجود ندارد؛ س��تاد مبارزه 
با مواد مخدر، وزارت كش��ور، تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، س��ازمان بهزيستي، نيروي 
انتظامي در مورد جمع آوري و س��اماندهي 
معتادان متجاهر شرح وظايفي دارد كه بايد 

به آن عمل كنند. 
نماينده مردم سردش��ت و پيرانشهر در 
مجلس ده��م، ميزان موفقيت درمان اعتياد 
در دنيا را كمتر از ۷ درصد دانس��ت و گفت: 
بي��ش از ۹۳ درص��د افراد بع��د از ترك به 
سمت مصرف مواد مخدر بازمي گردند اين 
در حالي اس��ت كه در اين كش��ورها شغل، 
بحث هاي روانشناسي، حمايت هاي فرهنگ 
و اجتماع��ي از معتادان در دس��تور كار قرار 
مي گيرد. عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
شوراي اس��المي، با انتقاد از اينكه به دليل 
نبود متولي مشخص در كشور آمار اعتياد و 
معتادان متجاهر روز به روز در حال افزايش 
است، تصريح كرد: ۲۵ كشور در دنيا درگير 
مواد مخدر اس��ت كه دو كشور وزير مبارزه 
ب��ا مواد مخ��در دارند چرا اي��ران كه از نظر 
مصرف مواد مخدر مقام اول در دنيا را دارد 
نبايد وزير مبارزه با مواد مخدر داشته باشد 
در اين رابطه نياز اس��ت وزير مبارزه با مواد 

مخدر تعيين شود.

رييس كانون عالي بازنشس��تگان 
تامي��ن اجتماعي با اش��اره به اينكه 
طبق ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي 
مستمري بازنشستگان بايد با توجه به 
هزينه هاي زندگي اضافه شود، گفت: 

در حال پيگيري آن هستيم. 
علي اصغر بي��ات در مورد افزايش 
مي��زان مس��تمري س��ال ۹۷ افزود: 
دو م��اده قانون��ي در اي��ن خصوص 
وج��ود دارد م��اده ۴۱ و ۱۱۱ تامين 
اجتماعي كه براس��اس آنها ش��وراي 
عال��ي كار هر عددي را براي كارگران 
حداقل بگير تصويب كند به دستمزد 
اضافه مي ش��ود  نيز  حداقل بگي��ران 
كه اين مي��زان در س��ال ۹۷، ۱۹.۵ 
درصد اس��ت. او اظهار كرد: همچنين 
ماده ۹۶ قان��ون تامين اجتماعي اين 
س��ازمان را مكل��ف كرده ك��ه ميزان 
تمامي مستمري هاي بازنشستگان، از 
كارافتادگان كلي و مجموع مستمري 
بازمان��دگان را در فواص��ل زماني كه 
حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد 
با توجه به افزايش هزينه هاي زندگي 
با تصويب هي��ات وزي��ران به همان 
نس��بت افزايش ده��د. رييس كانون 
عالي بازنشستگان و مستمري بگيران 
سازمان تامين اجتماعي به مهر گفت: 

اين افزايش مستمري با پيگيري هاي 
كانون عالي و پيشنهاد سازمان تامين 
اجتماعي توس��ط وزي��ر كار به هيات 
وزيران ارسال مي شود و هم اكنون در 
حال پيگي��ري و رايزني براي افزايش 

حقوق امسال بازنشستگان هستيم. 
بي��ات با اش��اره به اينك��ه موضوع 
حاض��ر  ح��ال  در  حق��وق  افزاي��ش 
س��وال تعداد زيادي از بازنشس��تگان 
و مس��تمري بگيران س��ازمان تامي��ن 
اجتماعي اس��ت، گفت: هر روز شاهد 
مراجعه تعداد زيادي از بازنشس��تگان 
به دفاتر كانون در اس��تان هاي مختلف 
هس��تيم كه در م��ورد افزايش حقوق 
خ��ود س��وال و درخواس��ت مي كنند 
ب��ه عن��وان نماين��ده اي��ن قش��ر در 
جه��ت افزاي��ش مس��تمري ها تالش 
و پيگيري ه��اي الزم را انج��ام دهيم. 
او تع��داد بازنشس��تگان اصلي و تبعي 
س��ازمان را ح��دود ۶ ميلي��ون نف��ر 
دانس��ت و گفت: در حال حاضر حقوق 
بازنشستگان كفاف هزينه هاي زندگي 
آنها را نمي دهد و همين امر باعث شده 
با مش��كالت زيادي دس��ت به گريبان 
ش��وند كه اميدواريم حداق��ل بتوانيم 
ب��ا پيگيري ه��اي الزم گامي در جهت 

افزايش حقوق اين افراد  برداريم. 

رايزني براي افزايش مستمري بازنشستگان

 موضوع مناقصه:
۹۷/۱: اصالح فيدر سيروان

۹۷/۲: توسعه و  اصالح شبكه توزيع برق سرابله و هليالن
۹۷/۳: توسعه و اصالح شبكه توزيع برق زرين آباد

۹۷/۴: توسعه و اصالح شبكه توزيع برق مهران
۹۷/۵: توسعه و اصالح شبكه توزيع برق دهلران و موسيان

۹۷/۶: توسعه و اصالح شبكه توزيع برق دره شهر
۹۷/۷: توسعه و اصالح شبكه توزيع برق ايالم و روستايي صالح آباد

۹۷/۸: توسعه و اصالح و بهينه سازي كاهش تلفات موسيان و زرين آباد
۹۷/۹: كاهش تلفات آبدانان و دره شهر

 مهلت فروش اسناد: از تاريخ ۹۷/۱/۲۲ لغايت ۹۷/۱/۳0
 مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

۹۷/۱: مبلغ ۱۷0/0۴۴/000 ريال
۹۷/۲: مبلغ ۳۵۷/۲۲۷/000 ريال
۹۷/۳: مبلغ ۲۶۲/0۹۵/000 ريال
۹۷/۴: مبلغ ۲۹۱/۷۱0/000 ريال
۹۷/۵: مبلغ ۴۱۷/۸00/000 ريال
۹۷/۶: مبلغ ۳0۸/۱۴۷/000 ريال
۹۷/۷: مبلغ ۳۲۲/۹۳۳/000 ريال
۹۷/۸: مبلغ ۲۱۹/0۶۳/000 ريال
۹۷/۹: مبلغ ۳۷۱/۶۱۵/000 ريال

 محل فروش اسناد:
ايالم: بلوار مدرس شركت توزيع نيروي برق استان- طبقه دوم- واحد قراردادها

آخرين مهلت و محل تحويل پيشنهادات:
حداكث��ر ت��ا پاي��ان وق��ت اداري ۹۷/۲/۸ و مح��ل تحويل پيش��نهادات، واحد 
قراردادهاي اين شركت مي باشد. به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش 
و پيش��نهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي ش��ود، مطلقاً 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 مبل�غ ف�روش اس�ناد: يكصد ه��زار ريال قابل واريز به ش��ماره حس��اب 

۱۹0۴0۵۱۹۳0 نزد بانك تجارت شعبه انقالب ايالم 
 ساعت، روز و محل بازگشايي پاكت ها:

جلسه مرحله اول مناقصه ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۹۷/۲/۹ برگزار مي گردد 
و جلس��ه دوم بع��د از ارزيابي فن��ي حداكثر دو هفته بعد از جلس��ه اول برگزار 

مي گردد.
http://tender. جهت كس��ب اطالعات بيش��تر و دريافت اس��ناد به س��ايت

tavanir.org.ir و پايگاه اطالع رس��اني مناقص��ه http://iets.mporg.ir و 
س��ايت ش��ركت توزيع برق ايالم WWW.BARGH-ILAM.IR مراجعه 

فرمايند. هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نوبت دوم

آگهي مناقصات عمومي دومرحله اي
 شماره 9 و ۸ و 7 و 6 و 5 و ۴ و 3 و 2 و 97/۱

شركت توزيع نيروي برق استان ايالم

 روابط عمومي شركت توزيع
 نيروي برق استان ايالم

ربق نيروي  توزيع  شركت 
شركت توزيع  نيروي ربق استان ايالم
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»تعادل«ازتازهتريننشستپارلمانشهريپايتختگزارشميدهد

انتخاب شهردار تهران تا يك ماه آينده
گروهراهوشهرسازي

 هر چند طبق گفته هاي برخي اعضاي شوراي شهر 
تهران انتظار مي رفت جلس��ه روز يك شنبه به بررسي 
شيوه انتخاب شهردار اختصاص يابد اما اين موضوع در 
دس��تور كار روز گذشته شوراي شهر قرار نگرفت. البته 
ديروز قبل از آغاز نشس��ت علني اعضاي ش��ورا جلسه 
هم انديش��ي در اين خصوص برگ��زار كردند. به گفته 
محس��ن هاشمي رييس شوراي شهر تهران، شهردار با 
مشورت و در يك روند مشخص انتخاب مي شود اما وي 

به نوع روند انتخاب شهردار هيچ اشاره يي نكرد. 
به گزارش»تع��ادل« اعضاي ش��وراي پنجم بعد از 
انتخاب توس��ط مردم تهران و حتي قبل از آغاز رسمي 
شروع به كار درخصوص انتخاب شهردار پايتخت تبادل 
نظر ك��رده و بع��د از روي كار آمدن ني��ز رايزني هاي 
بس��ياري براي انتخاب ش��هردار تهران داشتند. نتيجه 
رايزني ها اين شد كه ابتدا يك آيين نامه 16 بندي تدوين 
كرده و خصوصيات و ويژگي هاي شهردار آينده تهران 
را در آن گنجاندند. براساس بند 16 اين آيين نامه هيچ 
يك از اعضا نبايد براي تصدي پس��ت هاي ديگر ش��ورا 
را ترك كنند كه اين بند به عنوان ميثاق نامه توس��ط 
تمام اعضاي شورا امضا شد. ميثاق نامه يي كه اين روزها 
براي برخي اعضاي شورا چندان دلپذير به نظر نمي رسد 
و حتي ش��ايعاتي مبني بر لغو اين ميثاق نامه از سوي 
رييس شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان مطرح 

و از سوي اعضاي شورا نيز تكذيب شد. 
در ادام��ه قرار ش��د تا هر كدام از اعض��ا 3 نفر را به 
عنوان نامزد به شوراي شهر معرفي كنند. هر نامزد براي 
آنكه وارد مرحله بعد ش��ود بايد حداق��ل راي ۵ نفر از 
اعضا را به دست مي آورد. در نهايت ليست 7نفره يي از 
بي��ن اين افراد انتخاب و آنها موظف به ارائه برنامه هاي 
خود ش��دند. اعضاي ش��ورا نيز بعد از بررسي رزومه و 
برنامه ه��اي اي��ن اف��راد در نهايت يك نف��ر را انتخاب 
كردند. الزم به يادآوري اس��ت در انتخابات 28تير سال 
گذش��ته از بين 21نفر نامزدي ش��هرداري محمدعلي 
نجفي با )21راي(، حسين مرعش��ي)20راي(، محمد 
الهه كواليي)16راي(، محسن  شريعتمداري)11راي(، 
مهرعلي��زاده)9راي(، حبي��ب اهلل بيط��رف)12راي( و 
محمدعلي افش��اني)14راي( كس��ب كردند و جزو 7 
كانديداي نهايي موظف به ارائه برنامه هاي خود شدند. 
البته تا روز اول ش��هريور كه قرار بود در ش��وراي شهر 
انتخابات رس��مي انجام و شهردار تهران مشخص شود 
هم��ه كانديداهاي باقي مانده، انص��راف دادند و نجفي 
به عنوان تنها كانديداي ش��هرداري با كسب راي تمام 

اعضاي شوراي شهر، شهردار تهران شد. 

تغييرفرآيندانتخابشهردارتهران
هفت��ه گذش��ته زه��را صدراعظم ن��وري، رييس 
كميس��يون خدم��ات و س��المت ش��وراي ش��هر در 
گفت وگوي��ي با »تع��ادل« عنوان كرده ب��ود كه روند 
انتخاب شهردار به همان ش��يوه قبلي خواهد بود اما 

روز گذشته محمد عليخاني، عضو كميسيون حمل و 
نقل اظهار كرد كه فرآيند انتخاب شهردار تهران تغيير 
مي كن��د. وي با بيان اينكه قبال دس��تورالعملي براي 
انتخاب ش��هردار تهيه كرده بوديم، گفت: قرار اس��ت 

چند آيتم آن تغيير كند. 
ب��ه گفت��ه عليخان��ي اعضاي ش��ورا قرار اس��ت، 
پيش��نهادات خ��ود را در اي��ن باره تهيه ك��رده و روز 
سه ش��نبه در جلس��ه هم انديش��ي ديگري كه برگزار 

خواهد شد مورد بحث و بررسي قرار دهند. 
هر چند تالش هاي »تعادل« براي برقراري ارتباط 
با اعضاي شوراي شهر جهت اطالع از نوع روند انتخاب 
ش��هردار بي نتيجه ماند اما زهرا نژادبهرام در حاش��يه 
ش��ورا با اشاره به جلسه هم انديشي صبح ديروز اظهار 
كرد: در اين جلسه شاخص هاي مورد نظر درخصوص 
انتخاب ش��هردار ته��ران مطرح و قرار ش��د، اعضاي 
شوراي شهر تهران تا روز سه شنبه هفته جاري نظرات 
و پيش��نهادات خود را در اين بخش در اختيار هيات 

رييسه شوراي شهر تهران قرار بدهند. 

انتخابشهردارتايكماهآينده
نژادبهرام با تاكيد بر اينكه ش��وراي ش��هر تهران 
تالش مي كن��د تا يك ماه آينده ش��هردار تهران را 
انتخ��اب كند، گف��ت: زمان بندي ب��راي اين بخش 
پيش بيني ش��ده اما تالش مي شود كمتر از يك ماه 

شهردار تهران انتخاب شود. 
عضو هيات رييس��ه شوراي شهر تهران در پاسخ 

به اينكه آيا امكان دارد محس��ن هاش��مي به عنوان 
ش��هردار ته��ران انتخاب ش��ود، گفت: ه��ر چيزي 
احتم��ال دارد اما اي��ن موضوع بعيد اس��ت چراكه 
اعضاي شوراي شهر تهران قبل از آغاز به كار رسمي 
ش��ورا ماده واحده يي را به امضا رساندند كه در آن 
تاكيد ش��ده كه هيچ يك از اعضاي ش��وراي ش��هر 

تهران از پارلمان خارج نشوند. 

واردمصاديقنشدهايم
علي اعطا، سخنگوي شورا نيز در حاشيه جلسه 
شوراي شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران در 
مورد سرانجام انتخاب شهردار با بيان اينكه درحال 
حاضر شهرداري تهران سرپرس��ت دارد و براساس 
قانون 3ماه مي توان تهران را با سرپرست اداره كرد، 
گفت: در بحث انتخاب ش��هردار جلسه هم انديشي 
براي بررس��ي فرآيندها برگزار ش��د و دقت داشته 
باش��يد كه در تابستان گذشته اعضاي شوراي شهر 
بحث ش��هردار را در دس��تور كار قرار داده و نهايتا 
16معيار پيش بيني ش��د كه براساس آن شهردار را 
انتخاب كردند و ح��اال براي اينكه ببينيم آيا همان 
فرآيند و ش��يوه ادام��ه يابد يا نه جلس��ه يي برگزار 
كرديم و جمع بندي كلي جلسه اين بود كه شيوه و 
فرآيند انتخاب شهردار متفاوت از گذشته نباشد اما 
مقرر ش��د اگر اعضا نظر اصالحي دارند ظرف چند 

روز آينده اعالم كنند. 
س��خنگوي شوراي شهر تهران با بيان اينكه طي 

چند روز اخير اسامي و نام هايي در مورد گزينه هاي 
ش��هرداري تهران از سوي رس��انه ها، جريان ها و... 
اعالم شده اس��ت، گفت: اعضاي شورا تاكنون روي 
مصاديق و گزينه ها وارد نش��ده و اين اس��امي تنها 

گمانه زني است. 
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا ممكن 
اس��ت كه ش��هردار آينده از ميان اعضاي ش��وراي 
شهر انتخاب شود، گفت: ما در گذشته بين اعضاي 
شوراي شهر بحث مشخصي داشتيم و به اين نتيجه 
رسيديم كه هيچ كدام از اعضا از شورا خارج نشوند 
و ت��ا اي��ن لحظه بح��ث جدي��دي در اين خصوص 

صورت نگرفته است. 
به گزارش»تعادل« اس��امي مختلفي اين روزها 
در رسانه ها و فضاي مجازي به عنوان شهردار آينده 
تهران دست به دست مي چرخد كه از مهم ترين آنها 
پيروز حناچي، محمدعلي افشاني، محسن هاشمي، 
حبي��ب اهلل بيط��رف، محم��ود حجتي، س��ميع اهلل 
حسيني مكارم، ش��هيندخت موالوردي، محمدرضا 
ع��ارف، محس��ن مهرعليزاده و قاس��م تق��ي زاده را 
مي توان نام برد. روز سه ش��نبه جلس��ه هم انديشي 
ديگري پشت درهاي بسته برگزار خواهد شد و بايد 
منتظر ماند كه اين جلس��ات و هم انديشي ها چقدر 
طول مي كشد. واضح اس��ت كه شهري با مشكالت 
ته��ران نبايد براي مدت طوالني ب��دون مدير باقي 
بماند و اعضاي ش��ورا بار ديگ��ر در معرض آزموني 

مهم قرار گرفته اند. 

اعتراضبهاستعفايبرخيمديرانشهرداري
بعد از اس��تعفاي ش��هردار تهران، برخ��ي مديران و 
معاونان وي نيز از سمت هاي خود استعفا كردند كه اين 
موضوع مورد انتقاد محمد س��االري، رييس كميسيون 
شوراي ش��هر تهران قرار گرفت. وي در اين باره تصريح 
كرد: اعتراض ش��ديد خود را نس��بت به اين اف��راد ابراز 
مي كنم؛ چراكه اين اس��تعفا به معني ع��دم همراهي با 
شهروندان است و انتظار داش��تم در اين دوران معاونان 
و مديران بيش از گذش��ته سرپرست ش��هرداري تهران 
را همراه��ي كنند. باي��د از همراهي معاون��ان و مديران 
ش��هرداري تهران با سرپرس��ت منتخب شوراي اسالمي 
شهر تهران در مرحله گذار قدرداني كنم. تك تك مديران 
شهرداري تهران فعاليت و نحوه فعاليتشان توسط اعضاي 
شوراي شهر تهران رصد مي ش��ود.  ساالري تاكيد كرد: 
درباره ارائه خدمات فني و مهندسي ساختمان نيز تذكري 
دارم و درخواس��ت مي كنم، آقاي جهانگيري معاون اول 
رييس جمهوري در اين خصوص جلسه يي بگذارند و اين 
مشكل را حل كنند. درحال حاضر ارائه خدمات مهندسي 
به دليل اختالف وزارت راه و شهرس��ازي با وزارت كشور 
در بالتكليفي اس��ت و از رييس شورا درخواست مي كنم 
معاونان وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و وزارت كشور را 
دعوت كند تا هر چه زودتر اين معضل حل و فصل شود. 

موافقتباافزايشكرايهاتوبوسوتاكسي
به گزارش»تعادل« جلس��ه روز گذشته شوراي شهر 
تهران دو مصوبه داش��ت. ابتدا يك فوريت اليحه افزايش 
نرخ كرايه هاي اتوبوس و تاكسي به تصويب رسيد. بر اين 
اساس اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران با بررسي يك 
فوريت اليحه نرخ كرايه تاكسي، اتوبوس و ميني بوس در 
س��ال 97 موافقت كردند. محسن پورسيدآقايي، معاون 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري ته��ران با بيان اينكه 
نرخ پيشنهادي تاكس��ي  به طور تخصصي پيش از سال 
در شهرداري تنظيم شد اما تنظيم اليحه و مقررات آن تا 
قبل از تعطيالت به طول انجاميد؛ بنابراين با يك فوريت 
پ��س از تعطيالت نوروز به صحن آمد.  محمد عليخاني، 
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شورا نيز با بيان 
اينكه موافق يك فوريت اس��ت اما چ��را اينقدر دير اين 
اليحه به ش��ورا ارائه شده اس��ت، گفت: بايد اين اليحه 
زودتر در دستور كار قرار گيرد. در نهايت اين دو مصوبه با 

20موافق و يك رأي مخالف به تصويب رسيد. 
در ادام��ه ي��ك فوريت اليح��ه تعيي��ن 30نفر از 
كاركن��ان ش��هرداري به عنوان قائم مقام ذي حس��اب 
ب��ا 13راي مواف��ق و 8 راي مخالف به تصويب رس��يد 
همچني��ن در اين جلس��ه اليحه تعيي��ن نمايندگان 
موضوع ماده 14 آيين نامه معامالت ش��هرداري تهران 
بررس��ي و كركه آبادي، مديركل دفتر شهردار تهران و 
طباطبايي ن��ژاد، مديركل حقوقي ش��هرداري تهران به 
ترتي��ب ب��ا 8 راي و 6 راي نتوانس��تند راي الزم براي 
عضويت در كميس��يون م��اده 14 آيين نامه معامالت 

شهرداري  تهران را كسب كنند. 

اجرايحتميطرحجديد
ترافيكازهفتهآينده

مع��اون حمل و نق��ل و ترافيك ش��هرداري تهران 
توضيحاتي را در مورد طرح ترافيك سال 97 ارائه كرد. 
محسن پورسيدآقايي معاون حمل و نقل شهرداري 
تهران در جمع خبرنگاران گفت: هيچ تغييري در زمان 
اج��راي طرح ترافيك جديد ص��ورت نگرفته و همانند 
گذش��ته كه اعالم ش��ده از اول ارديبهشت ماه اجرايي 
مي ش��ود.  وي درباره ش��ارژ حس��اب ش��هروندي يك 
ميليوني گف��ت: گروه هايي كه خواهان بس��ته دايمي 
طرح ترافيك به صورت يك ساله هستند، حداقل بايد 
3 ال��ي 4 ميليون در طرح بپردازند و بر همين اس��اس 
اين افراد بايد حس��اب خود را يك ميليون تومان شارژ 
كنند تا ما با كس��ري و طلبكاري از آنها مواجه نشويم.  
وي ب��ا بيان اينكه افرادي كه از اين يك ميليون تومان 
اس��تفاده نكنند، مي توانند آن را از حس��اب شهروندي 
خود باز پس گيرند ولي اين بعيد به نظر مي رس��د، زيرا 
كه هزينه ها بيش از اين اس��ت، در مورد افراد خاص از 
جمل��ه خبرنگاران و معلوالن نيز گفت: اين افراد نيازي 
به ش��ارژ كردن حساب شهروندي ندارند.  معاون حمل 
و نقل شهرداري تهران در مورد طرح ترافيك آژانس ها 
گفت: ما بر اساس مصوبه شوراي شهر عمل مي كنيم و 
آژانس ها، وانت بارها و... كه كارش��ان حمل و نقل است، 
۵0درصد تخفيف مي گيرند و هم اكنون در س��امانه يي 
به ص��ورت جداگانه براي آنها راه اندازي ش��ده ثبت نام 
مي كنند.  وي درباره تعداد ثبت نام ها گفت: در اين طرح 
ميزان ثبت نام ها خوب بوده و بر اس��اس آمارها 7۵هزار 
خودرو تا ش��ب گذش��ته اطالعات خود را وارد سامانه 
كرده اند و زيرس��اخت ها آماده است و بيشتر نگراني  ما 
افرادي است كه در طرح ساكن هستند و نتوانند ثبت نام 
كنند و اين افراد هرچه سريع تر مدارك خود را به دفاتر 
الكترونيك ش��هر ارائه كنند تا از مزايا بهره مند ش��وند.  
وي ادامه داد: ثبت نام براي طرح ترافيك تا آخر امسال 
امكان پذير است ولي چون از اول ارديبهشت ماه اجرايي 
مي ش��ود، بهتر است افراد هر چه زودتر نسبت به ثبت 

خودرو خود اقدام كنند. 

حسينيمكارم:ايدهايبراي
شهردارشدنندارم

سرپرست شهرداري تهران با تاكيد بر تالش خود 
ب��راي فراهم آوردن زمينه مناس��ب جهت اس��تقرار 
ش��هردار منتخب ش��ورا و ادامه فعاليت ش��هرداري 
ته��ران گف��ت: در دوران سرپرس��تي ايده ي��ي براي 

شهردار شدن ندارم. 
به گزارش ايسنا، سميع اهلل حسيني مكارم در پاسخ 
به اينك��ه در صورتي كه به عنوان يكي از گزينه هاي 
ش��هرداري تهران مطرح شود، برنامه تدوين شده يي 
دارد ي��ا خير؟ گف��ت: طبيعتا پيش��نهاد فردي براي 
تصدي س��مت ش��هرداري تهران جزو خواسته هاي 
اعضاي ش��وراي اسالمي شهر تهران است و اگر شورا 
از م��ن بخواهد و توفيق خدمت براي ش��هروندان را 
داشته باش��م، در آن زمان تصميم گيري خواهم كرد 
ول��ي بي تردي��د توفيق خدم��ت براي ش��هروندان را 
خداوند مي دهد و تصميم آن را بايد ش��وراي ش��هر 

بگيرد. 
مكارم تاكيد كرد: من فعال در اين دوران در ارتباط با 
موضوع شهردار شدن ايده خاصي ندارم و تنها اميدوارم 
در حال حاضر امانتي كه در اختيار من گذاش��ته شده 
را به نحو مطلوب و احس��ن به انجام برسانم. همچنين 
تالش مي كنم زمينه را فراهم كنم كه شهردار منتخب 
شورا اس��تقرار پيدا كند و خدمت رساني به شهروندان 

تهراني را بدون هيچ مشكلي ادامه دهد. 

تخفيف۶۶درصدي
كارتهايبليتمبلغدارمترو

مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه 
از ارائ��ه تخفيف تا س��قف 66درص��د در كارت بليت 
مبل��غ دار و 2۵درصد تخفيف بيش��تر در كارت بليت 

مبلغ دار مدت دار خبر داد. 
به گ��زارش مهر، فرن��وش نوبخت با بي��ان اينكه 
از ابت��داي ارديبهش��ت ماه 1397 قيم��ت جديد در 
بليت ه��اي مت��رو ته��ران و حومه اعمال مي ش��ود، 
افزود: بر اساس مصوبه ش��وراي اسالمي شهر تهران 
در س��ال 97 قيمت بليت تك س��فره مترو تهران و 
حومه 1000 تومان و قيمت بليت خط فرودگاه امام 
خميني)ره( 7 هزار و ۵00 در نظر گرفته شده است 
كه مس��افران مي توانند با استفاده از كارت بليت هاي 
مبلغ دار يا كارت بليت ه��اي مدت دار از تخفيف هاي 
ويژه تا 66درصد استفاده كنند.  وي با اشاره به صدور 
حدود 10ميليون كارت بليت تا سال 1396 گفت: ما 
مخاطبان گس��ترده يي داريم و آماده ايم تا به صورت 
مش��اركتي پروژه هاي جانبي براي ايجاد درآمدهاي 
جديد را در سيس��تم حمل و نقل ريلي درون شهري 
بررسي كنيم.  مديرعامل ش��ركت بهره برداري مترو 
تهران و حومه با بيان اينكه فرهنگ استفاده از كارت 
بليت در مسافران مترو نهادينه شده است، افزود: در 
حال حاضر تنها 1۵درصد مسافران از بليت هاي تك 
سفره استفاده مي كنند و ش��ركت بهره برداري مترو 
ته��ران و حومه براي 8۵درصد مس��افران خود كه از 
كارت بليت اس��تفاده مي كنند، تخفيف هاي ويژه يي 

در نظر گرفته است. 

ايرانشهر

مدي��ركل دفتر ايمني و ترافيك س��ازمان راه��داري و حمل ونقل 
جاده يي با اش��اره به حداقل رسيدن تلفات ناوگان حمل ونقل عمومي 
از ف��وت 471 نفر در س��ر صحنه تصادفات رانندگ��ي طي طرح 23 
روزه س��فرهاي نوروزي و تنها يك نفر ب��ا ناوگان حمل ونقل عمومي 
)اتوبوس( خبر داد.  به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
ج��واد هدايتي درخصوص تعداد ن��اوگان حمل ونقل عمومي جاده يي 
مقصر در تصادفات فوتي بيان كرد: اتوبوس هاي مسافربري در دو فقره 
 و ميني بوس ها نيز تنها در يك فقره مقصر بودند و سهم آنها به ترتيب 
0.۵ و  0.3درصد محاسبه شده است.  او افزود: بر اثر برخورد اتوبوس 
مس��افربري با يك دس��تگاه كاميونت در كيلومتر 91 آزادراه زنجان-

قزوين در تاريخ 10 فروردين ماه يك نفر از سرنشينان به دليل نبستن 
كمربند ايمني جان خود را از دس��ت داد و اين تنها تلفات ناش��ي از 
تصادفات ناوگان عمومي اتوبوس در طول طرح سفرهاي نوروزي 97 
است.  اين مقام مسوول با اشاره به آمار تلفات سر صحنه در سفرهاي 
نوروزي 97، اظهار كرد: تعداد تلفات ناش��ي از تصادفات رانندگي در 
س��ر صحنه طي سفرهاي نوروزي امس��ال از 417 نفر در نوروز 96 با 

رشد 12.9درصدي به 471 نفر افزايش يافته است. 
او افزود: بايد توجه داش��ت كه تعداد سفر در نوروز 97 نسبت به 
سال هاي قبل از طريق خودرو شخصي و ناوگان حمل ونقل عمومي 
افزايش داشته و عواملي همچون طوالني بودن طرح نوروزي )از 24 
اس��فند 96 لغايت 17 فروردين 97(، ش��رايط آب و هوايي مطلوب، 
افزايش تعداد خودروهاي ش��خصي، بيش��تر بودن تع��داد روزهاي 
تعطيل براي س��پري كردن اوقات و بهره مندي از انجام س��فر نقش 
قابل توجهي داش��ته و براس��اس آم��ار پليس راهنماي��ي و رانندگي 
1.6ميليون خودرو به تعداد خودروهاي كشور )19 ميليون خودرو( 

اضافه شده است. 
هدايت��ي با اش��اره به تع��داد خودروهاي ش��خصي مقصر در 
تصادفات فوتي طي سفرهاي نوروزي 97 گفت: از مجموع 367 
فق��ره تصادفات فوتي، 273 فقره مربوط به خودروهاي س��واري 

است كه طبق نظر پليس 74.4درصد اين گونه تصادفات را شامل 
مي ش��ود. موتورس��يكلت ها با 3۵ فقره )1۵ فقره در سال 96( و 

وانت بار با 2۵ فقره در رتبه هاي بعدي قرار دارند. 
مديركل دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده يي 96 يادآور ش��د: طبق آمار رسمي پزشكي قانوني 874 
نفر در تصادفات رانندگي درون و برون شهري در آن برهه زماني 
ج��ان خود را از دس��ت دادند ك��ه 640 نفر مرب��وط به حوادث 
برون ش��هري و ۵۵ نفر حوادث روس��تايي و 179 نفر در حوادث 
برون شهري است كه نسبت به نوروز 9۵ از كاهش 12.1درصدي 

برخوردار بود. 

تردد270ميليوننفردرجادهها
او اظه��ار كرد: ن��اوگان حمل ونقل عموم��ي باتوجه به حجم 
جابه جاي��ي كه انجام مي ده��د در واقع جزو ايمن ترين ش��قوق 
حمل ونقل به ش��مار مي رود. به طور مثال از مجموع 270 ميليون 
مسافر جابه جا شده در سال 9۵ حدود 100 نفر از متوفيان جزو 

سرنشينان اتوبوس ها بودند. 
هدايت��ي ادامه داد: اگرچه هيچ كس��ي منكر نيس��ت كه يك 
كش��ته در ترددهاي جاده يي هم زياد اس��ت، ام��ا در جابه جايي 
نزديك به چهار برابر جمعيت كشور بروز حادثه طبيعي و پايين 

نگه  داشتن آن كار بسيار سخت و دشواري است. 
مدي��ركل دفت��ر ايمن��ي و ترافي��ك س��ازمان راه��داري و 
حمل ونق��ل جاده يي با اش��اره به تمهيدات اتخاذ ش��ده پيش از 
سفرهاي نوروزي براي كاهش تصادفات و تلفات ناوگان عمومي 
اتوبوس هاي مس��افربري بيان كرد: پيش از آغاز طرح س��فرهاي 
نوروزي امس��ال، برگزاري جلس��اتي با اصناف، تكميل س��امانه 
س��پهتن به عنوان ابزار نظارتي پليس، راه اندازي دو هزار سامانه 
FMS  در ناوگان اتوبوس هاي اس��كانيا براي عيب يابي اشكاالت 

فني اتوبوس و ارسال برخط گزارش انجام شد. 

سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كش��وري گفت: 
به مناس��بت برگ��زاري مراس��م روز ارتش جمهوري 
اس��المي اي��ران در روز 29 فروردي��ن م��اه، هم��ه 
پروازهاي س��ه فرودگاه ام��ام)ره(، مهرآباد و پيام در 

اس��تان تهران به مدت چهار ساعت متوقف مي شود. 
رض��ا جعفرزاده در گفت وگو با ايرنا افزود: براس��اس 
اطالعيه هوانوردي )نوتام( كه به همه ش��ركت هاي 
هوايي ابالغ ش��ده، 29 فروردين از س��اعت7:30 تا 

11:30 پروازهاي مسافري در فرودگاه هاي مهرآباد، 
امام و پيام متوقف مي شود. او گفت: پس از برگزاري 
مراسم روز ارتش جمهوري اسالمي ايران، پروازها به 
حالت عادي انجام مي ش��ود. جعفرزاده از هموطنان 
خواس��ت براي اطالع از آخري��ن وضعيت پروازهاي 
خ��ود با ش��ماره 199 اطالعات ف��رودگاه مهرآباد و 

شماره 096330 فرودگاه امام)ره( تماس بگيرند. 

رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
گفت: يك هزار و 63 ايستگاه شتاب نگاري در سراسر 
كشور براي ثبت عملكرد گسل هاي زلزله در كشور 
فعال اس��ت و برنامه مهم مركز تحقيقات، توس��عه 
كمي و كيفي شبكه شتاب نگار زلزله كشور است.  

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
 محمد ش��كرچي زاده اف��زود: اح��داث و راه اندازي 

17 ايس��تگاه شتاب نگاري در طول 4 سال گذشته 
دس��تگاه ش��تاب نگار  و همچني��ن خري��د 260 
جديد براي توس��عه ش��بكه ملي ش��تاب نگاري از 

دستاوردهاي مهم اين مركز است.
او ب��ا بي��ان اينكه در ح��ال حاضر اين ش��بكه 
بيش از يك هزار شتاب نگار در سراسر كشور دارد، 
گف��ت: در اين مجموعه تاكن��ون بيش از 11 هزار 

ركورد و داده به ثبت رس��يده و روند رو به رش��د 
ثب��ت داده هاي اين مجموعه در 4 س��ال گذش��ته 
همچنان ادامه داش��ته و نقاط جديدي براي نصب 

اين دستگاه ها تعيين شده است.
ش��كرچي زاده تاكيد كرد: قرارگيري س��رزمين 
اي��ران در پهنه ي��ي از گيتي كه بس��يار لرزه خيز و 
پرتكاپو است موجب رويداد زمين  لرزه هاي ويرانگر 
و مخربي ش��ده اس��ت كه ه��زاران نف��ر را به كام 
نيس��تي كش��انده و خس��ارات فراواني را بر جاي 

گذاشته است. 

مديركلدفترايمنيوترافيكسازمانراهداريوحملونقلجادهاي:

تلفات ناوگان عمومي در نوروز 97 به حداقل رسيد
مديركلبررسيسوانحوحوادثسازمانهواپيمايي:

9۰ درصد بازخواني جعبه  سياه ATR  ياسوج انجام شد
 مدي��ركل بررس��ي س��وانح و ح��وادث س��ازمان هواپيمايي 
با اش��اره به ادامه بررسي هاي تيم فرانسوي و ايراني درباره علت 
س��انحه ATR تهران-ياسوج و بازخواني جعبه  سياه، گفت: در 
حال حاضر 90درصد عمليات بررس��ي اين س��انحه انجام شده 

است. 
حس��ن رضايي ف��ر در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس، در تش��ريح 
س��ياه جعب��ه  اطالع��ات  بازخوان��ي  جزئي��ات   آخري��ن 

ATR ك��ه در  CVR( هواپيم��اي س��انحه ديده  )FDR و   
ارتفاعات ياس��وج س��قوط كرد، توضي��ح داد: عمليات بازخواني 
اطالعات كماكان در حال انجام است، ضمن آنكه تيم فرانسوي 
هم به عنوان س��ازنده هواپيما به ص��ورت مجزا در حال بازخواني 

اطالعات است. 
او با اشاره به اينكه   تيم ايراني در حال تجميع يافته ها است، 
ادامه داد: مقرر ش��د پس از تكميل بررس��ي هاي تيم فرانسوي، 
آنه��ا به ايران بياين��د و پس از اتمام بررس��ي هاي تيم ايراني و 
تواف��ق دو طرف در حوزه اتمام بررس��ي ها، علت وقوع س��انحه 

مشخص شود. 
مديركل بررسي س��وانح و حوادث سازمان هواپيمايي اظهار 
كرد: فرانس��وي ها اعالم كردند كه احتم��اال تا ابتداي خرداد ماه 
97 عمليات بررسي و بازخواني جعبه سياه به اتمام مي رسد، اما 
ايران اعالم كرد كه اين زمان كمي طوالني است و هر چه زودتر 

نتيجه بررسي هاي خود را اعالم كنند. 
رضايي فر بيان كرد: اگر اين بررسي ها كمي به طول انجاميد 

به دليل ورود نهادهاي قضايي و امنيتي اين سانحه بود. 
او اظهار كرد: دفتر بررسي سوانح و حوادث سازمان هواپيمايي 
بايد به مجلس شوراي اسالمي، قوه قضاييه و نهادهاي پاسخگو 
به صورت متناوب درباره اين س��انحه توضيح دهد كه همين امر 
موجب ش��ده بررسي ها كمي زمان بر ش��ود، ضمن آنكه پس از 
اين سانحه، سانحه س��قوط هواپيماي چلنجر تركيه را داشتيم 

كه كار دفتر را افزايش داد.  مس��وول كميته بررس��ي س��انحه 
ATR با اش��اره ب��ه اظهارنظرهاي كميس��يون عمران مجلس 
درباره س��انحه ATR  تهران-ياسوج گفت: سازمان هواپيمايي 
كشوري به عنوان حاكميت صنعت حمل ونقل هوايي درباره اين 
سانحه اظهارنظر مي كند و اگر كميسيون عمران هم توضيحاتي 
داده اس��ت، فقط نظر خودشان است اما نظر سازمان هواپيمايي 
در همان گزارش اوليه س��انحه كه اواخر اسفند ماه منتشر شد، 

اعالم شده است. 
مديركل بررس��ي سوانح و حوادث س��ازمان هواپيمايي بيان 
كرد: كميس��يون عمران هم ب��راي ورود به اي��ن حادثه و ارائه 
توضيحات و مصاحبه، داليل خود را دارد و تاكنون هر س��ه قوه 

مقننه، مجريه و قضاييه به اين سانحه وارد شده اند. 
هواپيماي ATR72 ش��ركت هواپيمايي آس��مان به شماره 
پرواز 3704  صب��ح روز 29 بهمن ماه 96 از فرودگاه مهرآباد به 

مقصد ياسوج پرواز كرد. 
در روي��دادي ديگر، معاون هماهنگي امور عمراني اس��تاندار 
كهگيلويه و بويراحمد از پيدا ش��دن بافت هايي از اجساد خلبان 
و كمك خلب��ان هواپيماي ATR تهران-ياس��وج در ارتفاعات 

دنا خبر داد. 
عزيز فيلي اظهار كرد: بافت هاي انساني مجزا از پيكر خلبان 
و كمك خلبان هواپيماي ATR تهران-ياس��وج پيدا شده ولي 
هنوز كامل نبوده و شرايط تحويل به خانواده هاي شان را ندارد. 
او با بيان اينكه تاكنون 209 بافت انساني مجزا در ارتفاعات 
دنا جمع آوري و انتقال يافته است، عنوان كرد: تاكنون 19 پيكر 
از جانباختگان س��قوط Fall هواپيماي تهران-ياس��وج تحويل 

خانواده جانباختگان شده است. 
فيلي اب��راز كرد: تاكنون هيچ بافت انس��اني از پيكر 8نفر از 
جانباختگان پيدا نشده كه اميدواريم در ادامه عمليات پيكر اين 

افراد نيز پيدا و به پزشكي قانوني منتقل شوند. 

توقف 4 ساعته پروازهاي تهران در روز ارتش

فعاليت1۰63 ايستگاه شتاب نگاري زلزله در كشور



 Mon. April  16. 2018  1079   دو شنبه 27  فروردين 1397     29 رجب 1439  شماره 
sanat@taadolnewspaper.ir  66420769 

صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

رييس كميسيون اقتصادي مجلس در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران اعالم كرد

فكر مي كنم در بحران ارزي دست هايي در كار است
تعادل   

نخس�تين نشس�ت هي�ات نماين�دگان اتاق 
ايران در س�ال 97 روز گذش�ته با س�ه محوريت 
»ش�عار حماي�ت از كاالي ايراني، قان�ون ماليات 
ارزش اف�زوده و التهاب�ات ارزي« و ب�ا حض�ور دو 
نماينده از بهارستان برگزار شد. بخش خصوصي 
اگرچ�ه منتق�د سياس�ت هاي ارزي جديد دولت 
بودند، اما در عين حال بر اين موضوع تاكيد كردند 
كه بايد ش�رايط امروز اقتصاد كش�ور را درك و با 
دولت همراه ب�ود. به گفته آنها، دولت و حاكميت 
باي�د يك بار براي هميش�ه، آستين هاي ش�ان را 
براي تعيين تكليف فرم�ول قيمت گذاري ارز باال 
بزنن�د و پرون�ده تعيين ن�رخ ارز را ببندند. البته 
رييس پارلمان بخش خصوصي، سياس�ت جديد 
ارزي دول�ت را ي�ك ش�وك ناگهاني ب�ه اقتصاد 
اي�ران عنوان كرد و خطاب ب�ه دولتمردان يادآور 
ش�د كه فعاالن بخش خصوصي بازيچه نيس�تند 
بلكه بازيگرند، بنابراين باي�د بازيگران اصلي در 
تصميم�ات مه�م مورد مش�ورت ق�رار گيرند. او 
همچنين در جم�ع فعاالن اقتصادي به تش�ريح 
راهكاري ه�اي دهگانه بخ�ش خصوصي در بحث 
حماي�ت از كاالي ايراني پرداخت. از آن س�و، دو 
نفر از نمايندگان مجلس ش�وراي اسالمي به اتاق 
ايران آمدند تا شنونده مشكالت بخش خصوصي 
باش�ند. رييس كميس�يون اقتصادي مجلس در 
خانه بخ�ش خصوصي ضمن همراهي ب�ا آنها در 
زمينه انتقاد از سياست جديد ارزي دولت، عنوان 
كرد كه طرح سامان دهي بازار ارز دولت در مجلس 
بررسي مي ش�ود تا در صورت نياز، بخش هايي از 
آن تعديل ش�ود؛ در غير اين صورت با يك طرح 
دو فوريت�ي دولت را مكلف مي كنيم در چارچوب 
كارشناس�ي حركت كند. محمدرضا پورابراهيمي 
همچنين خواس�تار بركناري رييس بانك مركزي 
ش�د. البته س�خنان اين نماينده مجلس، واكنش 
بخش خصوصي را به همراه داشت. پدرام سلطاني 
نايب رييس اتاق ايران، عملكرد مجلس را مسبب 
اصلي اين امر دانست و عنوان كرد كه نبايد بانك 
مركزي را عامل همه مشكالت ارزي كشور بدانيم. 
به اعتقاد ما در اين شرايط مجلس نبايد در مقابل 

دولت قرار گيرد.
  

سي و پنجمين نشس��ت هيات نمايندگان اتاق ايران 
روز گذش��ته با محوريت »قانون مالي��ات ارزش افزوده، 
ش��عار حمايت از كاالي ايراني و التهابات ارزي كشور« 

و با حضور دو نماينده از بهارستان برگزار شد. 
رييس پارلمان بخش خصوصي در ابتداي نشست 
هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به شعار حمايت 
از كاالي ايراني در س��ال 97 تصريح كرد: نزديك به 
۲۰س��ال اس��ت كه مقام معظم رهبري هر سال را با 
ن��ام خاصي نام گ��ذاري مي كنند. اين موضوع نش��ان 
از چالش هاي جدي اس��ت كه اقتصاد مي تواند براي 

حيات كشور ايجاد كند. 
غالمحسين شافعي در بحث حمايت از كاالي ايراني، 
توج��ه به دو عامل اساس��ي را الزم دانس��ت؛ يكي فهم 
واژه ها و ديگر وجود ذي نفعان صاحب قدرت. به گفته او 
تجربه چند دهه گذشته نشان مي دهد، امروز با بحران 
فهم واژه ها در كش��ور مواجه هستيم؛ چراكه مفاهيم و 
واژه ه��اي حياتي را به درس��تي درك نك��رده و تعريف 
دقيق و ش��فافي از آن ارائه نداده ايم بنابراين در عمل با 
بسياري از چالش ها روبه رو هستيم كه نتايج مطلوبي به 
دست نمي دهد. »رقابت، حمايت و انحصار« از اين قبيل 
واژه هاست كه سال هاست در كشور تعريف دقيقي از آن 
وجود ندارد و با فقر شديد در نظريات علمي و كاربردي 
در حوزه اقتصاد مواجه هستيم. به گفته شافعي، وجود 
عده يي از ذي نفعان صاحب قدرت كه منافع آنها پيوندي 
با منافع ملي كش��ور ندارد مزيد بر علت ش��ده و توان 
حركت را از كشور گرفته است. به نحوي كه به اقدامات 
مخربي در كشور تبديل شده و متاسفانه لطمات زيادي 

به بار آورده است. 
حال در اينجا پرسش��ي كه وجود دارد، اين اس��ت 
مشكل كار كجا بود كه نتايج مطلوب حاصل نشد؟ اصول 
حمايت چيست و اصوال حمايت بايد چگونه باشد كه از 
آن بالندگي، رش��د، پيشرفت و منافع ملي تامين شود؟ 
به گفته ش��افعي آنچه با نام حماي��ت از صنايع داخلي 
ص��ورت گرفته يا با نگاه كس��ب درآمد براي دولت هاي 
گذش��ته بوده يا اعطاي رانت هاي بي قيد و شرط بدون 
هيچ گونه نظارت براي ارتقاي كيفيت كاالي توليدي و 

هدف گذاري توسعه يي. 
اين در ش��رايطي اس��ت كه نگاهي ب��ه اقتصادهاي 
موفق در دنيا نشان مي دهد كه دولت ها براي كمك به 

اقتصاد ملي خود از هيچ تالشي اعم از كاهش ماليات ها، 
افزايش يارانه هاي بخش توليد، تشويق مردم به استفاده 
از كاالهاي داخلي و هدايت س��رمايه هاي ملي به بخش 
توليد فروگ��ذار نكرده اند. ش��افعي اظهار كرد: ريش��ه 
مشكالت موجود براساس اولويت ابتدا نه از سمت تقاضا 
بلكه از سمت عرضه است به نحوي كه براي توليد بايد 
ارزش افزوده ايجاد كرد تا اش��تغال زايي را س��بب شود. 
او در عي��ن حال بهب��ود فضاي كس��ب وكار را يكي از 
عوامل مهم در حمايت از توليد داخلي دانست و گفت: 
اما سيستم پاداش دهي ضد توليد و به نفع فعاليت هاي 
س��وداگرايانه امروز بيش��تر از بهبود فضاي كسب وكار 
مورد توجه قرار گرفته است. درحالي كه اين شيوه انجام 
درس��ت كار نيست بلكه بايد نقش��ه راه توليد را تدوين 
كرد. شافعي همچنين سياست جديد ارزي دولت را يك 
ش��وك ناگهاني به اقتصاد ايران دانست و تصريح كرد: 
سال هاست كه فعاالن اقتصادي با شوك هاي اينچنيني 
در اقتصاد آشنا هستند. اما متاسفانه دولت هميشه اصرار 
ب��ر تكرار اين اش��تباهات دارد درحالي كه اميدواريم به 
اين نكته توجه ش��ود كه فعاالن بخش خصوصي بازي 
ش��ونده نيستند بلكه بازيگر بوده و بايد به تمام جوانب 

كار دقت شود. 

 فرمول نرخ ارز اعالم شود
از س��وي ديگ��ر رييس ات��اق تهران ه��م كه در 
نشس��ت روز گذش��ته اتاق اي��ران حضور داش��ت با 
تاكيد بر ض��رورت ايجاد گفتمان مل��ي براي تعيين 
تكليف فرمول قيمت گ��ذاري ارز گفت: يك  بار براي 
هميشه بايد پرونده تعيين نرخ ارز را ببنديم. مسعود 
خوانساري با اشاره به تصميم ارزي اخير دولت گفت: 
روال در اقتص��اد ايران همواره به اين ش��كل بوده كه 
اگر دولت وضعيت ارزي مناس��بي داشته، ارز به بازار 
تزري��ق ك��رده و وقت��ي درآمدهايش كم ش��ده، فنر 
فشرده ارزي را رها كرده و قيمت افزايش يافته است. 
اين موضوع اكنون دوباره تكرار شده و البته در طول 
۴۰س��ال اخير نيز هيچگاه نخواستيم اين موضوع را 

حل و فصل كنيم. 
او با بيان اينكه يك تابو از ارز س��اخته ايم، گفت: 
چرا هيچ كس نسبت به افزايش قيمت مسكن و سكه 
اعتراضي ندارد، چون فكر كرديم ارز يك علت اس��ت 

نه معلول روي قيمت آن هم حساس بوده ايم درحالي 
كه قيمت ارز يك معلول اس��ت.  خوانساري با اشاره 
به اينكه طي س��ال هاي بعد از انقالب متوس��ط تورم 
در كش��ور ۲۰تا ۲۲درصد ب��وده درحالي كه هيچگاه 
متناس��ب با آن نرخ ارز افزايش نيافته اس��ت، گفت: 
بنابراين حت��ي در دوره هايي ك��ه 7۰۰ميليارد دالر 
درآمد ارزي داش��ته و به اقتصاد تزريق كرده ايم، نرخ 
ارز واقعي نبوده بنابراين فنر قيمت فشرده شده و در 
س��ال 9۰ ب��ه يك باره جهش ارزي پي��ش آمد و نرخ 

3برابر شد. 
همچنين به گفته او، از سال 9۲ كه دولت يازدهم 
روي كار آمد، قيم��ت ارز همواره ثابت بوده و تزريق 
ارز مبادله يي منجر ش��ده كه قيمت ارز واقعي نشود. 
اما امسال متاسفانه عالوه بر مباحث اقتصادي مسائل 
ديگ��ري ني��ز ازجمله اختالف��ات سياس��ي و خروج 
س��رمايه روي آن سوار شده اس��ت. خوانساري ادامه 
داد: از س��ال 9۰ تاكنون ارزش رش��د سرمايه منفي 
شده ضمن اينكه دارايي هاي كشور تنزل پيدا كرده و 
رشد سرمايه گذاري منفي شده و در عين حال خروج 
سرمايه نيز صورت گرفته كه خود را در اتفاقات اخير 

ارزي نشان داد. 
او تحريم ه��ا، اتفاقات بين المللي و محدوديت هاي 
بانك��ي را در كنار تصميم گيري هاي ارديبهش��ت ماه 
پيش رو از س��وي امريكا و خروج احتمالي اين كشور 
از برجام را در نوس��انات ش��ديد ارزي موثر دانست و 
گف��ت: اگرچه روزهاي��ي نرخ دالر به ۶ ه��زار تومان 
رس��يد اما خريد و فروشي صورت نمي گرفت و چون 
عرضه كمرن��گ بود. حتي معامل��ه ۱۰هزار دالر هم 
قيم��ت را به صورت ص��وري باال مي برد. از آن س��و 
برخي صرافي ها در دوبي نيز تعطيل شدند و دريافت 
ماليات ۵ درصدي از صرافي هاي مجاز در اين كش��ور 
نيز بازار ايران را متالطم كرد چراكه بسياري از نقل و 
انتقاالت از طريق همين صرافي ها صورت مي گرفت.

بنابه اظهارات خوانس��اري، دول��ت اين تصميم را 
گرفت��ه كه ارز را با نرخ ۴۲۰۰توماني تك نرخي كند 
كه به نظر مي رس��د ناچار بوده اين تصميم را بگيرد؛ 
چراكه اگر روند خروج ارز و س��رمايه ها از كشور قرار 
بود به بانك ها هم كشيده شود قطعا نمي شد جلو اين 
روند را گرفت. بنابراين اگرچه تك نرخي كردن ارز با 

اين قيمت تصميم درس��تي نيست و اشكاالت زيادي 
دارد ام��ا به هر حال بايد محدوديت هاي دولت را هم 
در نظر گرفت. خوانس��اري با تاكي��د بر اينكه قيمت 
۴۲۰۰توماني براي دالر قطعا واقعي نيس��ت خواستار 
ش��د كه بايد ش��رايط دولت را هم درك كرد؛ چراكه 
اكن��ون اين تصميم اقتصادي و امنيتي اس��ت و همه 
بايد به اجراي آن كمك كنند. البته از نگاه خوانساري 
دول��ت ب��راي ص��ادرات و واردات محدوديت هاي��ي 
ايجاد ك��رده كه به ضرر تجارت خارجي اس��ت؛ زيرا 
دولت اع��الم كرده ك��ه دالر ۴۲۰۰تومان��ي را براي 
وارد كنندگان تامي��ن مي كند اما نبايد براي صادرات 

محدوديت نرخ بگذارد. 

 بهارستان نشينان چه گفتند؟ 
البته نشست هيات نمايندگان اتاق ايران به همين 
جا ختم نشد، زيرا فعاالن اقتصادي روز گذشته ميزبان 
دو نفر از نمايندگان مجلس بودند. رييس كميس��يون 
وي��ژه حماي��ت از تولي��د مل��ي و رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي به اتاق ايران آمدند 
تا ضمن شنيدن دغدغه ها و مشكالت بخش خصوصي، 

پاسخگوي مطالبات آنها نيز باشند. 
رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس 
در بحث الزامات حمايت از كاالي ايراني، گفت كه بهبود 
فضاي كس��ب و كار موضوع مهمي اس��ت كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. به گفته حميدرضا فوالدگر، بخشي از 
تالش ها براي بهبود فضاي كس��ب وكار از طريق اعمال 
قانون بوده است، در حالي  كه اجراي اكثر بندهاي قانون 
وضع ش��ده به تعويق افتاده و تنها ۲۰درصد آن اجرايي 

شده است. 
او بر ل��زوم اجراي صحيح اص��ل ۴۴ تاكيد و اعالم 
كرد كه م��وادي از اين قانون در حال اصالح اس��ت. او 
س��ومين الزام را مب��ارزه با واردات بي رويه دانس��ت كه 
ام��كان رقابت را از توليدكننده داخلي س��لب مي كند. 
فوالدگر به اهميت سه جانبه گرايي تاكيد و تصريح كرد: 
در اين زمينه از مصرف كننده انتظار مي رود كاالي ايراني 
مصرف كرده و عزم ملي و خودباوري داش��ته باش��د. از 
توليدكننده ني��ز انتظار مي رود كاالي رقابت پذير توليد 
كرده و رضايت مش��تري را فراهم كند، چراكه مشتري 
انتظ��ار دارد كاال در زمان مناس��ب، قيمت معقول و با 

كيفيت خوب به دس��ت او برسد. اما به گفته او، در اين 
ميان حاكميت نيز وظايف س��نگيني به دوش دارد، از 
جمله اينكه بايد ش��رايط رقابت را براي توليدكنندگان 

مهيا كرده و قوانين محدودكننده را حذف كند. 
البته از آن سو، پدرام سلطاني نايب رييس اتاق ايران 
در واكن��ش به اظهارات فوالدگر گفت: وقتي صحبت از 
كيفيت كاالي ايراني مي شود، بايد كيفيت قوانين را هم 
مدنظر قرار داد. متاسفانه در هر سالي كه عنواني انتخاب 
ش��د، مجموعه يي از قوانين به تصويب رسيد كه جنبه 
ش��عاري داش��تند و نظارتي بر اجراي آنها وجود ندارد. 
او تصريح كرد كه مجلس هم بايد س��اختارهاي خود را 
تغيير دهد و پيشنهاد ما اين است كه به  جاي تصويب 
قوانين متعدد به فكر اصالح ساختار قانون گذاري باشد. 

 پاسخ نماينده مجلس به بخش خصوصي
در ادام��ه اين نشس��ت نوبت به رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس رسيد تا سخنان خود را در جمع بخش 
خصوصي ايراد كند. محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به 
تصميمات جديد ارزي دولت گفت: ما هم نگراني بخش 
خصوصي را از وضعيت نرخ ارز در كشور درك مي كنيم 
و تم��ام تالش مجلس اين بود كه ن��رخ تامين مالي را 
براي فعاليت هاي اقتصادي كاهش دهد كه متاسفانه با 
اين تصميم دولت نه تنها نرخ س��ود سپرده هاي بانكي 
ب��ه ۲۰درص��د افزايش پيدا كرد، بلكه خ��ود دولت نيز 
اوراق اس��ناد خزانه را با همين نرخ پس از پايان مهلت 
دو هفته يي بانك ها منتش��ر ك��رد. بنابراين مجدد نرخ 
تامين مالي در كش��ور براي تولي��د و صنعت به حدود 
۲7درصد رس��يد. او اين اقدام دولت را غيركارشناسانه 
عنوان كرد، چراكه حتي معاون اقتصادي رييس جمهور 
و وزي��ر اقتصاد با اين افزايش نرخ س��ود موافق نبودند. 
به گفته او، ريي��س كل بانك مركزي هم مي گفت اين 
ي��ك طرح ۲۰ بندي بوده كه تنها يك بند آن عملياتي 
شده و همين امر مورد انتقاد مجلس قرار داشت. بنا به 
اظهارات پورابراهيمي براساس آمارها، ۲3۰ تا ۲۴۰هزار 
ميليارد تومان از منابع بانكي طي همين دوره دو هفته از 
حساب هاي كوتاه مدت به بلندمدت منتقل شده و همين 
تصميم نابخردانه ۱۵هزار ميلي��ارد تومان ضرر مالي را 
متوجه نظام كرد؛ چراكه هيچ سرفصلي از بانك مركزي 
نمي گوي��د منبع حاصل از افزايش نرخ س��ود از ۱۵ به 
۲۰درصد از كجا بايد تامين ش��ود. پورابراهيمي گفت: 

اكنون نگران آن هستيم كه دست هايي در كار باشد. 
او ادام��ه داد: برخي س��پرده گذاران س��پرده هاي 
ارزي خود را در س��ال هاي 9۰ و 9۱ با نرخ مبادله يي 
دالر تس��ويه كردند و همين امر اعتماد مردم به بانك 
مركزي درخصوص س��پرده هاي ارزي را سلب كرده 
اس��ت. به گفته پورابراهيمي، موض��وع دومي كه در 
طرح مجلس مورد تاكيد واقع ش��ده، تش��كيل »بازار 
متش��كل پولي« است كه در آن تمام فرآيند عرضه و 
تقاضا ش��فاف و مشخص شود صرافي ها چه عملياتي 
انج��ام مي دهند؛ چراكه دليل اقتصادي براي ش��وك 
ارزي وج��ود ندارد و ضعف مفرط بانك مركزي دليل 
وضعيت اسفبار نرخ ارز در بازار است. او تصريح كرد: 
اگر كس��ي نمي تواند بانك مركزي را اداره كند، اجازه 
دهد فرد ديگري نسبت به اين كار اقدام كند، زيرا اگر 
مولفه هاي اقتصادي در بانك مركزي مفهوم داش��ت 

اين وضع پيش نمي آمد. 
پورابراهيمي خط��اب به بخش خصوصي نيز گفت: 
هدف ما از مش��خص ش��دن ارز حاصل از صادرات آن 
اس��ت كه ارز حاصل از پتروشيمي ها كه همه دولتي يا 
شبه دولتي هستند به سيستم اقتصادي كشور برگردد 
 و ب��ه همين دلي��ل ن��رخ ۴۲۰۰ توماني لحاظ ش��ده 
است، در غير اين صورت صادركننده كاالهاي ديگر بايد 
آزاد باش��د كه ارز خود را به هر نرخي بفروشد و ما اين 

موضوع را اصالح خواهيم كرد. 
البته اين اظهارات، واكنش پدرام س��لطاني را در پي 
داش��ت، چراكه او عملكرد مجلس را مسبب اصلي اين 
امر دانست و گفت: سه سال متوالي تراز سرمايه گذاري 
كش��ور منفي بوده اس��ت، به اين معنا كه سرمايه ها از 
كش��ور خارج ش��ده اند، در اين رابطه مجلس چه كاري 
انجام داده است؟ از يك سال قبل نسبت به وقوع برخي 
رويدادها در اقتصاد ايران به مجلس هشدار داده بوديم، 
اما بي توجهي شد، ضمن اينكه دو ماه ديگر مهلت قانون 
FATF به س��ر مي رس��د و مجلس هنوز آن را مصوب 
نكرده اس��ت. بنابراين بهتر اس��ت كه مجلس كار خود 
را به درستي انجام دهد. سلطاني همچنين گفت: البته 
نبايد اين طور باش��د كه اكنون اقدامات انجام شده براي 
بسته سياست هاي ارزي را كنار بگذاريم و دوباره راه نو 
برويم، بلكه بايد به ي��ك جمع بندي ملي در اين حوزه 
برسيم و راه را اصالح كنيم. زير سوال بردن سياست ها 

اكنون جواب نمي دهد. 

افزايش صادرات غيرنفتي 
تا ۵۵ ميليارد دالر 

ايس�نا  مع��اون وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت از 
پيش بيني افزايش 8 ميليارد دالري صادرات غيرنفتي در 
سال جاري خبر داد و اظهار اميدواري كرد كه صادرات 
غيرنفتي امسال كش��ور به مرز ۵۵ ميليارد دالر برسد. 
حسن يونس  س��ينكي گفت: با توجه به سياست هايي 
كه براي توس��عه بازارهاي صادرات��ي همچنين ارتقاي 
كيفيت كاالهاي صادراتي داش��تيم، توانستيم در سال 
گذشته ميزان صادرات غيرنفتي كشور را به ۴7ميليارد 
دالر برس��انيم. او ابراز اميدواري كرد با مزيتي كه توليد 
كاالي ايران��ي دارد و كاهش هزينه هاي توليد و ارتقاي 
كيفيت بتواني��م بازارهاي صادراتي خود را گس��ترش 
دهيم. س��ينكي با تاكيد بر لزوم حفظ بازارهاي موجود 
خاطرنش��ان كرد: بايد از طري��ق بازاريابي هاي نوين و 
تقويت رايزنان بازرگاني و اقتصادي در س��اير كشورها 

بتوانيم به بازارهاي صادراتي جديد دست پيدا كنيم. 
معاون وزير صنع��ت، معدن و تجارت يادآوري كرد: 
بايد دامنه حضور خود را در كش��ورهاي همسايه، اروپا، 
آس��ياي دور و... گسترش دهيم. سينكي آموزش تجار 
و بازرگان را نيز براي توس��عه صادرات كش��ور ضروري 
خواند و گفت: بايد از روش هاي سنتي و قديمي تجارت 
دور ش��ويم و همگام با دنيا به دنبال ش��يوه هاي نوين 
تجارت و بازاريابي باش��يم. او عامل مهم ديگري كه بر 
توسعه صادرات كشور اثرگذار است را اصالح ساختارها 
و كاهش بروكراسي  روند صادرات دانست و تصريح كرد: 
س��ازمان توسعه تجارت نيازمند بازسازي و بازنگري در 
س��اختارهاي خود است كه با مطالعات و پژوهش هايي 
كه در دس��ت دارد به دنبال ارتقا و بازس��ازي س��اختار 

رسمي خود است. 

۱۰ توليدكننده بزرگ نقره 
جهان معرفي شدند

تسنيم  براس��اس جديدترين آمار توليد جهاني نقره 
در س��ال ۲۰۱7 با 7۰۰تن كاهش نس��بت به سال ۲۰۱۶ 
به ۲۵هزار تن رس��يد كه بيش��ترين ميزان توليد اين فلز 
متعلق به مكزيك بود. ميزان توليد و رتبه ۱۰كش��ور برتر 
توليدكننده نقره به ش��رح زير اس��ت: رتب��ه اول مكزيك: 
مكزيك توانست در سال ۲۰۱7 با توليد ۵ هزار و ۶۰۰ تن 
نقره كه حاكي از رشد ۲۴۰تني نسبت به سال ۲۰۱۶ است 
كماكان رتبه نخست توليدكنندگان برتر اين ماده معدني را 
در جهان به خود اختصاص دهد. رتبه دوم از آن پرو است. 
توليد نقره پرو در س��ال گذشته ميالدي ۴هزار و ۵۰۰ تن 
به ثبت رس��يد كه حاكي از رشد ۴۰۰تني نسبت به سال 
۲۰۱۶ است. اين كشور با دارا بودن 93هزار تن ذخاير نقره 
بيش��ترين ذخاير نقره جهان را در اختيار دارد و توانس��ت 
دومين توليدكننده برتر نقره جهان در س��ال ۲۰۱7 شود. 
پ��رو داراي ذخاير بكر نقره اس��ت، مي تواند در آينده رتبه 
اين كشور را در توليد اين ماده معدني ارتقا دهد. چين در 
جايگاه سومين توليدكننده بزرگ نقره در جهان ايستاده 
است. اين كشور در سال گذشته ميالدي با توليد ۲هزار و 

۵۰۰ تن نقره در رتبه سوم جهان جاي گرفت. 
چهارمين جايگاه از آن روس��يه است. در سال ۲۰۱7 
توليد نقره در روسيه تنها افزايش 3۰تني را تجربه كرد اما 
كاهش توليد در شيلي و استراليا اين امكان را فراهم كرد 
تا اين كشور بتواند با توليد هزار و ۶۰۰ تن نقره به عنوان 
چهارمين كشور در فهرست ۱۰كشور برتر توليدكننده نقره 
در جهان قرار گيرد. لهستان پنجمين توليدكننده نقره در 
جهان است. اين كشور در سال ۲۰۱7 توانست با ۱3۰تن 
افزايش توليد نس��بت به س��ال پيش از آن ۱۴۰۰تن نقره 
توليد كرده و از اس��تراليا و شيلي پيشي گرفته و در رتبه 

پنجم اين فهرست بايستد. 
شيلي نيز شش��مين توليدكننده نقره در جهان است. 
توليد نقره شيلي در سال گذشته ميالدي هزار و ۲۰۰تن 
به ثبت رس��يد. اين كشور معموال جزو برترين كشورهاي 
توليدكننده نقره اس��ت اما در س��ال ۲۰۱7 با افت توليد 
3۰۰تني در توليد نقره مواجه شد و اين امر موجب شد تا 
پس از لهستان و روسيه در رتبه ششم قرار گيرد. استراليا 
هفتمين كشور برتر توليدكننده نقره جهان است. بوليوي 
كه در جايگاه هشتم ايستاده است در سال گذشته ميالدي 
ه��زار و ۲۰۰تن نق��ره توليد كرد درحالي ك��ه با كاهش 
۱۵۰تني نس��بت به س��ال ۲۰۱۶ مواجه شد اما توانست 
در جايگاه هشتمين توليدكننده برتر نقره جهان در سال 

۲۰۱7 قرار گيرد. 
قزاقس��تان نهمين توليدكننده نقره در جهان اس��ت. 
توليد نقره قزاقس��تان نيز در سال گذشته ميالدي هزار و 
۲۰۰تن به ثبت رسيد و اين كشور را در رتبه نهم جهاني 
قرار داد. اين مي��زان توليد به اندازه برخي توليدكنندگان 
اصلي است اما براي نخستين حضور قزاقستان در فهرست 
توليدكنندگان برتر چش��مگير اس��ت. به گزارش سازمان 
زمين شناسي امريكا اين كشور داراي ذخاير ناشناخته يي 
از نقره اس��ت و در نهايت اياالت متح��ده امريكا دهمين 

توليدكننده نقره در جهان است. 

خودروهاي داخلي 
چه كيفيتي دارند؟

ايس�نا  گزارش ارزيابي كيفي خودروهاي سواري 
تولي��دي در اس��فند م��اه ۱39۶ منتش��ر ش��د. در 
گروه خودروهاي س��واري با س��طح قيمتي كمتر از 
۲۵ميليون تومان سايپا ۱3۱ توليدي سايپا دو ستاره 
كيفي كسب كرده است. باقي خودروهاي قرار گرفته 
در اين گروه شامل س��ايپا ۱3۱پارس خودرو، سايپا 
۱3۲و س��ايپا ۱۱۱ همچن��ان در پايين ترين س��طح 
كيفي قرار داش��ته و تنها يك س��تاره از پنج س��تاره 

كيفي را كسب كرده اند. 
در گروه خودروهاي با سطح قيمتي ۲۵تا ۵۰ ميليون 
تومان، خودروهاي ساندرو، تندر 9۰ پالس اتوماتيك، پژو 
۲۰7 اتوماتيك و پارس تندر چهار ستاره كيفي را كسب 
كرده اند. خودروهاي تن��در 9۰، رانا، دنا پالس، پژو ۲۰۶ 
صندوق دار و پژو ۲۰۶ نيز داراي سه ستاره كيفي هستند. 
ني��و ام وي ام 3۱۵، دنا، دانگ فنگ H3۰، پژو پارس، پژو 
۴۰۵، تيبا هاچ بك، تيبا، س��اينا، س��ورن و سمند نيز دو 
س��تاره از پنج ستاره كيفي را كس��ب كرده اند. در گروه 
خودروهاي با س��طح قيمتي ۵۰ ت��ا 7۵ميليون تومان، 
خودرو B3۰ چهار س��تاره كيفي را كس��ب كرده است. 
چان��گان CS3۵، آريزو ۵ و برليان��س H33۰ نيز داراي 
سه ستاره كيفي هستند. ليفان ايكس ۶۰ اتوماتيك نيز 
دو س��تاره از پنج س��تاره كيفي را كسب كرده است.  اما 
در گروه خودروهاي با س��طح قيمتي 7۵تا ۱۰۰ميليون 
تومان، س��راتو و هيونداي آي ۲۰ چهار س��تاره كيفي را 
 S7 و هايما S۵ كسب كرده اند. خودروهاي تيگو ۵، جك

اتوماتيك نيز داراي سه ستاره كيفي هستند. 

مديركل مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت 
از ثبت س��فارش براي واردات 8۰ هزار خ��ودرو خارجي از دي 
 ماه س��ال قبل خب��ر داد. علي علي آبادي درب��اره  تاثيرات تغيير 
تعرفه هاي ورودي خودرو بر ميزان واردات گفت: پس از دي  ماه 
و ب��ه دنبال ابالغ مصوبه هيات وزيران، ثبت س��فارش خودروها 
به روال عادي ادامه داش��ته و حتي نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل بيش��تر هم بوده است.  او با بيان اينكه هنوز درصد افزايش 
واردات خودرو در اين مدت بررسي نشده، اظهار كرد: در 3ماهه 
پاياني سال گذشته تقريبا به اندازه تمام سال ۱39۵ خودرو ثبت 

سفارش شده است. 
مديركل مقررات صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت 
در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه از اي��ن تعداد ثبت س��فارش چه 
تعداد خودرو وارد كش��ور شده اس��ت، گفت: تعداد خودروهاي 
وارد ش��ده را باي��د از س��وي گمرك پيگيري ك��رد.  به گزارش 
ايسنا، علي آبادي در پاس��خ به اين سوال كه نمايندگان مجلس 
تعرفه ه��اي واردات خودرو را بس��يار باال اع��الم كرده و حداكثر 
تعرف��ه اعمال ش��ده در دنيا را ۲۰درص��د مي دانند، توضيح داد: 
ميانگي��ن تعرفه هاي ما نيز كمتر از ۲۰درصد مي ش��ود و عددي 
بي��ن ۱9تا ۲۰درص��د را در برمي گيرد. نرخ موث��ر تعرفه نيز در 
س��ال گذشته ۱۲.3درصد بوده اس��ت. او ادامه داد: حال اگر به 

طور خاص حقوق ورودي خودرو را مد نظر داش��ته باش��يم اين 
موضوع مصوب هيات وزيران است و تا زماني كه مصوبه يي مبني 
بر لغو آن صادر نش��ود، اجراي آن ادامه خواهد داشت. مديركل 
مقررات صادرات و واردات س��ازمان توس��عه تج��ارت همچنين 
متذك��ر ش��د: در س��ال ۱397 در مورد خودروه��اي هيبريدي 
حدود ۲۰درصد كاهش تعرف��ه صورت گرفته و خودروهايي كه 
۱۵۰۰س��ي سي و كمتر ظرفيت دارند، تعرفه شان به حالت قبل 
يعني همان ۵ درصد بازگشته اس��ت. علي آبادي اضافه كرد: اما 
در مورد خودروهاي بنزيني و هيبريدي از دي  ماه سال گذشته 
ك��ه مصوبه هيات وزيران ابالغ ش��ده، ورودي هاي مصوب طبق 
طبقه بندي و براس��اس حجم موتور دريافت شده و همانطور كه 
اشاره ش��د تا زمان صدور دس��تورالعمل جديد تعرفه هاي قبلي 
الزم االجرا هس��تند.  اين درحالي اس��ت كه طبق دستورالعمل 
جدي��د، واردات خ��ودرو تعرف��ه واردات خودرو ب��ا حجم موتور 
۱۰۰۰تا ۱۵۰۰سي سي از ۴۰درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات 
خودروهاي با حجم موتور ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰سي س��ي از ۵۵ درصد 
ب��ه 7۵درصد و تعرفه واردات خودروهاي با حجم موتور ۲۰۰۰تا 
۲۵۰۰سي سي نيز از ۵۵ درصد به 9۵درصد افزايش يافته است. 
طبق اين دستورالعمل واردات خودروهاي با ارزش گمركي بيش 

از ۴۰هزار دالر نيز ممنوع اعالم شده است. 

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران درخصوص دستاوردهاي 
دوازدهمين اجالس كميس��يون مش��ترك همكاري ه��اي ايران و 
ازبكس��تان اظهار ك��رد: با توجه به تغيير رييس جمهور ازبكس��تان 
و تحول فضاي كس��ب وكار در اين كش��ور، اراده طرفين بر توسعه 
روابط اقتصادي و تجاري قرار گرفته است. به گزارش شاتا، مجتبي 
خس��روتاج دوازدهمين اجالس كميس��يون مشترك همكاري هاي 
ايران و ازبكستان را مقدمه يي براي سفر رياست جمهوري كشورمان 
به ازبكس��تان توصيف كرد و گفت: در زمينه همكاري هاي صنعتي 
و معدن��ي مقرر ش��د، س��ند اينگون��ه همكاري ها در قالب نقش��ه 
راه همكاري ه��اي صنعت��ي و خدمات فني و مهندس��ي در س��فر 

رييس جمهوري ايران به ازبكستان به امضاي طرفين برسد. 
مع��اون صادراتي وزير صنع��ت، معدن و تجارت، نب��ودن پرواز 
مستقيم تهران- تاش��كند را چالش در توسعه روابط تجاري عنوان 
و اظه��ار كرد: طي مذاكرات مقرر ش��د تا طرفين هر هفته دو پرواز 
مستقيم رفت و برگشت داشته باشند كه بر اين اساس طرف ازبكي 
از ماه مي  امسال آغاز كننده پروازها خواهد بود. همچنين در زمينه 
تس��هيالت صدور ويزا مقرر ش��د، پيش��نهاد طرف ازبكي مبني بر 
آسان س��ازي رواديد براي كليه ش��هروندان ارسال تا پس از بررسي 
و مذاك��ره در س��فر رييس جمهوري ايران به ازبكس��تان به امضاي 
طرفين برس��د. خسروتاج با تاكيد بر اهميت حمل و نقل و ترانزيت 

گفت: براي توس��عه حمل و نقل و ترانزيت براس��اس الحاقيه جديد 
مقرر ش��د تا با حذف هزينه هاي اضافي، قيمت ش��ركت هاي حمل 
و نقل به سمت رقابتي ش��دن برود. همچنين امكان انعقاد قرارداد 
صادرات فرآورده هاي نفتي و نفت خام از طريق حمل و نقل ريلي به 
ازبكس��تان فراهم شده كه درصدد توسعه آن هستيم. او درخصوص 
نظام تعرفه يي ميان دو كشور تصريح كرد: نقص هاي موجود در نظام 
تعرفه مرتفع خواهد ش��د و طي ماه آينده ليس��ت ۲7قلم كاالهاي 
مشمول تعرفه هاي تجاري فعلي اصالح و اقالم جديدي به آنها اضافه 

مي شود تا در حضور روساي جمهور دو كشور به امضا برسد. 
خس��روتاج افزود: در بخش مراودات بانكي نيز مذاكرات صورت 
گرفت و مدل هاي متنوعي بررس��ي شد كه اميدواريم با اجراي اين 
مدل ها زمينه همكاري هاي بيش��تر فراهم شود. رييس كل سازمان 
توس��عه تجارت اي��ران، همكاري ه��اي گمركي ايران و ازبكس��تان 
را در چارچوب امضاي س��ند تفاهم نامه تبادل الكترونيكي اس��ناد 
گمركي س��بب تسهيل در امر تجارت براي طرفين دانست. او بستر 
فعاليت ش��ركت هاي ايراني با شركت هاي ازبكي در تمامي زمينه ها 
به خصوص توريس��م و گردش��گري، برق و نيرو، مواد غذايي مانند 
حبوبات همچنين در بخش نساجي مانند پنبه و نخ پنبه را مساعد 
توصيف كرده و تجار و فعاالن اقتصادي را به استفاده از ظرفيت هاي 

كشور ازبكستان دعوت كرد. 

سازمان توسعه تجارت خبر داد 

ثبت سفارش براي واردات ۸۰ هزار خودرو
معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد

عزم جدي ايران و ازبكستان براي توسعه روابط تجاري

۱( يك��ي از دالي��ل توس��عه نيافتگ��ي اي��ران 
جزيره ي��ي عم��ل ك��ردن دول��ت و انديش��مندان 
حوزه هاي مختلف اجتماعي و فني اس��ت. دولت تا 
دير نش��ده بايد به دور از تعصبات مكاتب اقتصادي 

دس��ت به اصالحات نوين بزند. 
و  كارشناس��ان  از  بس��ياري  اعتق��اد  ب��ه   )۲
كارآفرين��ان، اقتص��اد اي��ران با ادام��ه حركت هاي 
ناهمگ��ون در عرص��ه تصميم گي��ري فعل��ي ق��ادر 
نخواهد بود در اقتصاد جهاني نقش��ي درخور توجه 

با توجه به پتانس��يل هاي خود داش��ته باش��د. 
3( دولت مقتدر دولتي نيس��ت كه تمام بودجه و 
منابع كش��ور را صرف هزينه هاي جاري خود كرده و 
به دنبال اش��تغال دولتي باشد، بلكه دولتي است كه 
چهار ركن اصلي توس��عه يعني هدف گذاري، تدوين 
سياس��ت هاي كارآم��د، بهره گيري بهين��ه از منابع و 

امكان��ات داخلي و خارجي و توس��عه س��ازمان هاي 
انعطاف پذير را در دستور كار خود قرار مي دهد. 

۴( ديدگاه بعضي سياس��ت گذاران بر اين اس��ت 
امكانات را به كساني بدهند كه اشتغال زايي بيشتري 
ايج��اد مي كنن��د، در صورت��ي  كه اي��ن نكته منطق 
اقتص��ادي ندارد. صنع��ت و توليد باي��د ارزش افزوده 
ايجاد كند و بخش هاي جانبي و خدماتي آن اشتغال 

به وجود آورد. 
۵( بهبود فضاي كس��ب و كار اگر نامساعد باشد و 
سيستم پاداش و هر قاعده گذاري در كشور ضد توليد 
و به نفع فعاليت هاي سوداگرانه باشد، سرمايه گذاري 

در بخش هاي مولد اتفاق نخواهد افتاد. 
۶( حمايت گراي��ي با اس��تفاده از اه��رم باال بردن 
تعرف��ه طي ي��ك دوره طوالني حاك��ي از عدم درك 

درست از كاالي ايراني و گسترش قاچاق است. 

7( در حال��ي كه عدم ايجاد اعتماد و ريس��ك باال 
س��رمايه گذاران را ب��ه حالت صبر و انتظ��ار فرو برده 
است، اين ش��رايط سرمايه گذاري در بخش هاي مولد 

را به تاخير مي اندازد. 
8( در تدوين نقشه راه توليد و تعيين اولويت هاي 
س��رمايه گذاري نبايد ديگر به مزيت هاي نسبي تكيه 
كنيم كه اتكا به منابع طبيعي و توس��عه خام فروشي 
باش��د؛ بلكه بايد با تحوالت جهاني حركت كرده و به 

دنبال خلق مزيت باشيم. 
9( تا زماني كه اس��تراتژي توسعه صنعتي نداشته 
باش��يم، بس��ياري از حمايت ها به هرج و مرج خواهد 
رف��ت. حمايت دايم��ي منجر به عدم رقابتي ش��دن 

كاالي ايراني و گسترش رانت خواهد شد. 
۱۰(  بعد از انجام همه اين كارها فرهنگ س��ازي 

براي مصرف كنندگان مي تواند، كامال اثرگذار باشد. 

راهكارهاي ده گانه بخش خصوصي براي حمايت از كاالي ايراني
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15 نفت و انرژي
درخواست اردكانيان از مردم 

خانه مل�ت  وزير ني��رو گفت: اولويت م��ا تامين آب 
ش��رب اس��ت، مردم از هم  اكنون بايد در استفاده از هر 
ليت��ر آبي كه در اختيار دارند با حساس��يت بااليي عمل 
كنند تا بتوانيم تابستان كم مساله يي داشته باشيم. رضا 
اردكانيان در خصوص ميزان بارندگي هاي كشور در سال 
جاري اظهار داشت: كشور ما كشور خشك و نيمه خشكي 
اس��ت اما سال جاري در مقايسه با پنجاه سال گذشته از 
لحاظ ميزان بارش ها خشك ترين سال محسوب مي شود. 
وزي��ر نيرو با بيان اينكه تا 20 فروردين ماه س��ال جاري 
نسبت به سال گذشته كه سال پرباراني نيز نبود 50درصد 
كاهش ميزان بارندگي را شاهد بوديم، گفت: معناي اين 
مس��اله اين است كه در همه بخش ها  بايد با دقت آب را 
مصرف كنيم و اولويت ما تامين آب شرب است، مردم از 
هم  اكنون بايد در اس��تفاده از هر ليتر آبي كه در اختيار 
دارند با حساس��يت بااليي عمل كنند تا بتوانيم تابستان 
كم مساله يي داشته باش��يم. اردكانيان با اشاره به اينكه 
با توجه به ميزان جمعيت كش��ور بايد روش هاي مصرف 
آب اصالح ش��ود، ادامه داد: در بخش مصرف آب ش��رب 
بايد صرفه جويي ش��ود و در زمينه كشاورزي نيز بايد به 
كشت هايي بپردازيم و در مناطقي اقدام به كشت كنيم كه 
وزارت جهاد كش��اورزي آن را مناسب مي داند، همچنين 
صنايع بايد كم  آب بر باشند و در مناطقي مستقر شود كه 

مشكل كمبود آب ندارند. 
وزير ني��رو در پايان با تاكيد بر اينكه اگر بپذيريم كه 
مهم تر از مش��كل كم بارش��ي تجديدنظر در شيوه هاي 
مصرف است كه اگر عزم خود را براي اين كار جزم كنيم، 
ترديد ندارم كه مساله حل مي شود، خاطرنشان كرد: اگر 
بنا بر اين باش��د كه كماكان به روش هاي گذش��ته عمل 
كنيم حتي اگر راه هاي جديد تامين آب را نيز كه در پيش 
بگيريم به عنوان مس��كن هايي عمل مي كنند كه تزريق 
مي شوند اما با افزايش جمعيت، افزايش تقاضا و با تداوم 
شيوه هاي ناصحيح مصرف مشكالت كماكان نه تنها باقي 

مي ماند بلكه ابعاد آن پيچيده تر نيز مي شود. 

 اكيپ هاي توانير
براي مقابله با خاموشي 

آنا  مديركل نظارت بر توزي��ع توانير از پايدار بودن 
ش��بكه برق با وجود بارش ه��ا خبر داد و گفت: با توجه 
به پيش بيني ها براي بارش ش��ديد باران و وزش توفان 
در برخي نقاط كشور، مطابق با پيش بيني هاي سازمان 
هواشناس��ي، اكيپ ه��اي عمليات��ي در مناطق مذكور 

آماده باش هستند. 
مسعود صادقي مدير كل نظارت بر توزيع توانير از پايدار 
بودن ش��بكه برق با وجود بارش ها خبر داد و تصريح كرد: 
خاموش��ي هاي گذرا )فالت( كه در شبكه برخي استان ها 
وج��ود دارد، ب��ا توجه به ش��رايط ج��وي و هوايي بودن 
ش��بكه هاي برق، عادي است. وي با بيان اينكه اكيپ هاي 
عملياتي در كوتاه ترين زمان ممكن به مش��كالت ش��بكه 
رسيدگي مي كنند، خاطرنشان كرد: خوشبختانه با وجود 
بارش هاي ش��ديد، بحراني در شبكه مشاهده نشده است 
و حتي س��طح خاموشي هايي هم كه در چند روز گذشته 
در اهواز و برخي مناطق روستايي خوزستان شاهد بوديم، 
گس��ترده نبود. صادقي همچني��ن از آماده باش نيروهاي 
عملياتي شركت هاي توزيع برق خبر داد و گفت: با توجه به 
پيش بيني ها براي بارش شديد باران و وزش توفان در برخي 
نقاط كشور، مطابق با پيش بيني هاي سازمان هواشناسي، 
اكيپ هاي عملياتي در مناطق مذكور آماده باش هس��تند. 
اين مدير مس��وول همچنين در خصوص سقوط 30 پايه 
تيربرق در زاهدان نيز گفت: اين مش��كل در تاسيس��ات و 

شبكه داخلي سازمان آب به وقوع پيوسته است. 

ثبات ارز به نفع پتروشيمي ها
ايرن�ا  مديرعام��ل هلدينگ خليج ف��ارس گفت: ارز 
صادراتي مجتمع هاي پتروشيمي بالفاصله پس از دريافت 
با هماهنگي بانك مركزي وارد كش��ور ش��ده و از طريق 
ش��بكه بانكي و صرافي ها در بازار عرضه مي شود.  جعفر 
ربيعي درباره عرضه ارز پتروش��يمي ها براي تنظيم بازار 
اظهار كرد: دستورالعمل مشخصي براي ارز پتروشيمي ها 
در بازار وجود دارد. وي با بيان اينكه هلدينگ خليج فارس، 
بزرگ تري��ن صادركننده كش��ور اس��ت، افزود: پارس��ال 
6.5ميليارد دالر درآمد صادراتي داشتيم كه 3.5ميليارد 
دالر به طور خالص وارد كش��ور شد. مديرعامل هلدينگ 
خليج فارس يادآور ش��د: بقيه اي��ن درآمد صرف خريد 
تجهي��رات، پرداخت بدهي ه��ا و تامين فاينانس ش��ده 
است. مديرعامل هلدينگ خليج فارس در پاسخ به سوال 
ديگري درباره تامين مالي نيز بيان كرد: با توجه با اينكه 
تامي��ن مالي ارز از طريق فاينان��س از تامين مالي داخل 
كش��ور ارزان تر است به دنبال برخي فاينانس ها هستيم. 
ربيعي درباره وضعيت بازار ارز نيز گفت: ثبات بازار ارز در 

بلندمدت به نفع شركت هاي پتروشيمي است. 

مرحله  دوم آبرساني به اروميه 
ايلنا  مديرعامل شركت آب منطقه يي آذربايجان غربي 
از آغاز مرحله دوم رهاسازي آب از مخزن سدهاي مهاباد، 
شهرچاي، بوكان و ساروق تكاب به سمت درياچه اروميه 
در س��ال آب��ي 97-1396 خبر داد.  كيومرث دانش��جو 
ضمن اعالم اين خبر گفت: در راس��تاي تامين بخش��ي 
از نياز زيس��ت محيط��ي درياچه ارومي��ه و پيرو ابالغيه 
ش��ركت مديريت منابع آب ايران عمليات رهاسازي آب 
از سدهاي مهاباد با دبي 20مترمكعب بر ثانيه، شهرچاي 
با دبي 16مترمكعب بر ثانيه، شهيد كاظمي بوكان با دبي 
70مترمكعب بر ثانيه و ساروق تكاب با دبي 10مترمكعب 
بر ثانيه از 23فروردين ماه آغاز ش��ده است.  وي با اعالم 
اين خبر گف��ت: در اين مرحله ميزان حجم رهاس��ازي 
از س��د مهاباد 12ميليون متر مكعب، از س��د شهرچاي 
15ميليون متر مكعب، از سد كاظمي بوكان 25ميليون 
متر و از سد ساروق تكاب به ميزان 10ميليون متر مكعب 
پيش بيني شده است.  دانشجو افزود: با تكميل اين حجم 
از رهاس��ازي از س��دهاي فوق مجموع آب رها ش��ده از 
سدهاي استان آذربايجان غربي در اين مرحله بالغ بر 62 
ميليون متر مكعب خواهد بود. وي همچنين يادآور شد: 
با توجه به اينكه مناطق پايين دست اين سدها تحت تاثير 
قرار خواهند گرفت، الزم است مردم محلي و مسافران در 
زمان رهاس��ازي و پس از آن از نزديك شدن به حريم و 
بس��تر رودخانه هاي مربوطه و هر گونه برداشت غيرمجاز 

آب خودداري كنند.

تريبون وزير

كوتاه از دنياي انرژي

احتمال افزايش قيمت نفت

نگراني اصلي بازار نفت، موشك باران سوريه نيست
هر اتفاقي در سوريه، اثري بر عرضه نفت ندارد. تحريم ايران و روسيه مهم ترين مساله اين روزهاست

بررسي »تعادل« از اطالعات فاش شده درباره شركت »آرامكو« نشان مي دهد

سود روزانه نيم ميليارد دالري سعودي از نفت

گروه انرژي  
از  بلومب��رگ ني��وز مدع��ي ش��ده اطالعات��ي 
هزينه ه��اي تولي��د ش��ركت س��عودي آرامك��و به 
دس��ت آورده است. هر چند مس��ووالن آرامكو اين 
اطالع��ات را تاييد نكردند اما طبق ادعاي بلومبرگ 

نيوز، هزينه توليد هر بش��كه نفت خام براي آرامكو 
كمتر از 4 دالر است. طبق آخرين گزارش سازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت خام، قيمت هر بش��كه 
نفت خام عربستان س��عودي در م��اه مارس 64.40 
دالر بوده است. به اين ترتيب سعودي ها در اين ماه 

روي هر بشكه نفت بيش از 60دالر سود كرده اند. با 
احتساب توليد روزانه بيش از 9ميليون و 900 هزار 
بشكه يي عربستان در اين ماه، اگر متوسط صادرات 
اي��ن كش��ور را طبق آمارهاي پيش��ين در حدود 8 
ميليون بش��كه در روز درنظر بگيريم، سعودي ها در 
ماه مارس روزانه نزديك به 500ميليون دالر س��ود 

از فروش نفت به دست آوردند. 
  اطالع��ات مال��ي درز يافته، اس��رار به ش��دت 
محافظ��ت ش��ده در صنع��ت انرژي را ك��ه مربوط 
به آرامكوي عربستان س��عودي اس��ت -بزرگ ترين 

شركت نفت جهان- احتماال برمال مي كند. 
ب��ه گزارش ايس��نا به نق��ل از بلومب��رگ، طبق 
اطالعات مالي كه از س��وي بلومبرگ نيوز به دست 
آمده و شركت ملي نفت عربستان سعودي )آرامكو( 
آن را تاييد نكرده اس��ت، اين ش��ركت در نيمه اول 
س��ال 2017 به ميزان 33.8 ميلي��ارد دالر درآمد 
داش��ت. در مقايس��ه، اپل كه ارزشمندترين شركت 
س��هامي عام جهان اس��ت در مدت مش��ابه 28.9 

ميليارد دالر درآمد داشت. 
درآمد آرامكو در نيمه اول س��ال 2017 بيش از 
 چهاربرابر درآمد 7.4 ميليارد دالري اكسون موبيل 
-بزرگ ترين ش��ركت انرژي از نظر س��رمايه بازار- 

اس��ت. اس��ناد به دس��ت آمده از س��وي بلومبرگ 
همچنين آمار مالي كليدي و جزئيات س��اختار حق 
امتي��از آرامكو را برمال كرد. اي��ن اطالعات احتماال 
نگاه جامعي را براي س��رمايه گذاران در آستانه مهيا 
شدن اين ش��ركت براي عرضه اوليه عمومي سهام 

فراهم مي كند. 
اطالع��ات درزيافته در حالي منتش��ر ش��ده كه 
آرامكو همچنان س��رگرم بررسي زمان مناسب براي 
عرضه اوليه عمومي بخش��ي از س��هام خود است كه 
انتظار مي رود بزرگ ترين عرضه اوليه عمومي باش��د 
كه تاكنون انجام گرفته است. با اين همه آرامكو اين 
گزارش را تاييد نكرده و به بلومبرگ اعالم كرده اين 

اطالعات نادرست است. 
طبق اطالعاتي كه به دس��ت بلومبرگ رس��يده، 
از  نق��دي  جري��ان  دالر  52.1ميلي��ارد  آرامك��و 
فعاليت هايش داش��ت كه يكي از مهم ترين معيارها 
در صنعت نفت و گاز اس��ت. جريان نقدي اكس��ون 
موبي��ل از فعاليت هاي��ش در م��دت مش��ابه 15.2 
ميلي��ارد دالر و ب��ا احتس��اب ف��روش دارايي  اين 

شركت، 16 ميليارد دالر بوده است. 
تحليل آمار از س��وي بلومبرگ نش��ان مي دهد 
هزين��ه اس��تخراج آرامك��و كمتر از چه��ار دالر در 
هر بش��كه بوده كه به مي��زان قابل توجهي كمتر از 
همتايان بزرگش اس��ت. افراد متعددي كه نس��بت 
به فعاليت هاي آرامكو اطالعات داش��تند به ش��بكه 
سي ان بي سي گفته اند اين آمار احتماال بسيار پايين 
اس��ت با اين همه هزينه استخراج نفت آرامكو قطعا 

تك رقمي است. 

گفته مي ش��ود عربستان س��عودي نقطه س��ر به 
س��ر حدود پنج دالر در هر بش��كه براي توليد نفت 
جدي��د دارد. آرامكو 13 ميليارد دالر س��ود نقدي 
به تنها س��هامدار خود كه دولت عربستان س��عودي 
اس��ت، پرداخت كرده اس��ت. دولت عربس��تان نرخ 
ماليات آرامكو را از 85درصد درآمدش به 50درصد 
كاهش داده است. اين اطالعات ساختار حق امتياز 
جديدي را كه از اوايل س��ال 2018 اجرا شد، نشان 
مي دهد. ح��ق امتياز 20درص��د در زماني كه نفت 
حداكثر 70 دالر در هر بش��كه اس��ت تعيين شده 
و اگ��ر قيمت نفت به باالي 100دالر در هر بش��كه 
برسد، به 50درصد افزايش پيدا مي كند. اين هزينه 
مش��مول همه توليدات مايع آرامكو بوده، در حالي 
كه در س��اختار قبلي حق امتي��از 20درصدي تنها 
ب��ه صادرات نفت خام و محصوالت پااليش��ي تعلق 

مي گرفت. 
عرضه اوليه سهام براي آرامكو در يك بازار بورس 
بين المللي بزرگ براي سال جاري برنامه ريزي شده 
بود، ام��ا اكنون انتظار مي رود اين عرضه در س��ال 

2019 انجام بگيرد. 
امي��ن ناص��ر مديرعام��ل آرامكو، گفته اس��ت: 
شركتش آماده عرضه س��هام است اما منتظر است 
ت��ا دولت ب��راي مكان عرض��ه آن تصمي��م بگيرد. 
عربستان س��عودي قصد دارد از اي��ن عرضه حدود 
100 ميليارد دالر جمع كند كه ارزش آرامكو را به 
دو تريليون دالر مي رس��اند. با اين همه تحليل هاي 
ديگر نش��ان مي دهد ارزش اين شركت احتماال يك 

تا 1.5 تريليون دالر است. 

بلومبرگ  جوليان لي  ترجمه: مهدي نيكوئي 
افزاي��ش تنش ه��اي ژئوپليتي��ك در خاورميان��ه 
در حال حاض��ر موجب افزايش قيمت نفت ش��ده و 
هن��وز هم اين قيمت ها مي توانند به س��طوح باالتري 
برس��ند. به نظر مي رس��د كه جهش قيم��ت نفت از 
اقدام كش��ورهاي غربي براي موش��ك باران روس��يه 
نش��ات گرفته اس��ت. اما زمينه اصلي افزايش قيمت 
نفت در خارج از مرزهاي سوريه است. در صورتي كه 
امريكا اقدامات جدي در مقابل حاميان اصلي سوريه، 
يعني روس��يه و ايران انجام دهد، آنگاه شاهد افزايش 

قابل توجه قيمت ها خواهيم بود. 
توليد نفت س��وريه مدت كوتاهي پس از ش��روع 
جنگ داخلي اين كش��ور در سال 2011 سقوط كرد. 
از اين رو هر نوع حمله به س��وريه، روي ميزان توليد 
جهاني نفت بي اثر يا دس��ت كم اثر آنها بسيار محدود 
خواهد بود. در حقيقت س��وريه از آغاز جنگ داخلي 
س��ال 2011 تاكنون هيچ محموله نفتي صادر نكرده 
است. وضعيت توليد نفت سوريه به حدي وخيم شده 
اس��ت كه بر اساس بررس��ي هاي بلومبرگ از رديابي 
تانكرهاي نفتي، ايران مجبور ش��ده است تا در 7سال 
گذشته روزانه 50هزار بشكه نفت خام به پايانه نفتي 
بنياس س��وريه ارس��ال كند تا نيازه��اي داخلي اين 

كشور تامين شود. 
همان طور كه من به تازگي نوش��ته ام، چندي است 
ك��ه رييس جمهور امريكا دونال��د ترامپ نگاه هاي خود 
را متوج��ه اي��ران كرده اس��ت. روزها در حال س��پري 
ش��دن اس��ت و به زمان حساس��ي نزديك مي ش��ويم. 
12مه )22ارديبهش��ت( زماني است كه ترامپ تكليف 
تحريم هاي احتمالي امريكا عليه ايران را روشن مي كند؛ 
تحريم هايي كه پس از توافق هسته يي ايران با غرب به 

حالت تعليق درآمده اند. 
اما جز تحريم هاي امريكا عليه ايران، ترامپ به تازگي 
فش��ارهايش بر مسكو را هم افزايش داده و به دنبال آن 
اس��ت تا مجموعه يي از تحريم هاي جديد عليه افراد و 
شركت هاي نزديك به رييس جمهور اين كشور والديمير 
پوتين وضع كند. مديرعامل شركت گازپروم الكسي ميلر 
و رييس هيات مديره ش��ركت سرگت نفت گاز والديمير 
بوگدانوف از جمله كساني هستند كه در معرض تحريم 
و اقدامات امريكا قرار گرفته اند، )شركت هاي آنها از خطر 

تحريم مصون هستند( . 

روس��يه هم  اكنون نيز در ش��رايط تحريم به سر 
مي برد اما جالب آنجاس��ت كه بر خالف انتظار اوليه 
چنين تحريم هايي باعث شده اند تا بخش نفت روسيه 
رونق بيش��تري پيدا كند. آمارها نش��ان مي دهند كه 
از زم��ان تحريم هاي امريكا عليه روس��يه درآمدهاي 
نفتي اين كش��ور رشد داشته است. دليل اين افزايش 
درآمده��ا، كاهش ارزش روبل بوده اس��ت. بهاي هر 
بش��كه نفت برن��ت بر اس��اس ارزش روب��ل از زمان 
اع��الم تحريم هاي جدي��د امريكا تاكن��ون 14درصد 
رشد داش��ته و در روز چهارش��نبه گذشته به ركورد 
4498روب��ل )72دالر( رس��يد. زمان��ي كه در س��ال 
2008 قيم��ت نفت خام برنت ب��ه ركورد خود يعني 
146.08دالر در هر بشكه رسيد كه ارزش معادل آن 

تنها 3435روبل بود. 

 تحريم سواري
ارزش هر بش��كه نفت خام به روبل پس از وضع 
تحريم هاي امريكا در س��ال هاي گذشته و تضعيف 
پول ملي اين كش��ور افزايش يافت. با توجه به آنكه 
ش��ركت هاي نفتي روس��يه بيش��تر هزينه هايشان 
براس��اس روب��ل اس��ت، تحريم ها براي آنه��ا مانند 
پاداش اس��ت. ج��اي تعجبي ندارد كه س��هام اين 
ش��ركت ها از ابتداي س��ال تاكن��ون افزايش يافته 
اس��ت. اين موضوع براي تمام بخش هاي اقتصادي 
روس��يه صحت ندارد. به عنوان مثال، ارزش س��هام 
ش��ركت توليد آلومينيوم يونايتدكوروسال )كه يكي 
ديگر از اهداف تحريم هاست( در سال جاري حدود 

50درصد سقوط كرده است. 
ب��ه اين ص��ورت ش��ركت هاي نفتي روس��يه از 
تحريم ه��اي امريكاي��ي كه مهم تري��ن توليدكننده 
آلوميني��وم اين كش��ور را با مش��كل مواجه كرده، 
بهره مند ش��ده اند. اما س��وال آنجاس��ت كه آيا اين 
وضعي��ت مي تواند ادامه يابد؟ پوتين ممكن اس��ت 
به اين نتيجه برس��د كه تحريم ش��ركت هاي نفتي 
و ايج��اد مان��ع در مس��ير م��راودات تج��اري آنها، 
اختالل هاي بيش از حدي در بازارهاي جهاني نفت 
ايجاد مي كند و باي��د نگران آن بود. در اين صورت 

شايد حق با او باشد. 
بر اس��اس اطالعات دولتي روسيه، اين كشور در 
ح��ال حاضر هر روز حدود 4.5ميليون بش��كه نفت 

خام و  3ميليون بش��كه فرآورده هاي پااليش��گاهي 
ص��ادر مي كند. اي��ن رقم از ص��ادرات تمام اعضاي 
اوپك جز عربس��تان بيشتر است. بر اساس آمارهاي 
گمرك روس��يه حدود يك چه��ارم از صادرات نفت 
خام روس��يه به چين مي رود. اين ميزان نفت خام از 
طريق خط لوله و از مرز مش��ترك روسيه و چين يا 

از خاك قزاقستان عبور مي كند. 
تحريم هاي هدفمند امريكا كه به دنبال تضعيف 
بخش نفت روس��يه بوده اند، تاكنون نتوانسته اند به 
تولي��دات يا صادرات اين كش��ور ضرب��ه بزنند. اثر 
اين تحريم ها را بايد در كاهش س��رمايه گذاري هاي 
جديد و به خطر افتادن ميزان توليد نفت روسيه در 
آينده مشاهده كرد. آنها مشاركت شركت هاي غربي 
در پروژه هاي قطب ش��مال، آب هاي عميق و شيل 
در روسيه را متوقف كرده اند و در سال گذشته اين 
موضوع را به پروژه هاي مش��ابه خود در ساير نقاط 
جهان نيز تعميم دادند. هم  اكنون در آن دس��ته از 
پروژه هاي خارجي كه روس��يه بيش از 30درصد از 
س��هام را در دست دارد، ش��ركت هاي غربي حضور 

ندارند. 
اما محدوديت هاي جديد هميش��ه مي توانند يك 
شركت واحد يا يك گروه كوچك از شركت ها را هدف 
قرار دهند. واضح ترين هدف امريكا از تحريم هاي جديد 
عليه روسيه ممكن است روسنفت باشد؛ شركتي كه 

در ارتباط نزديك با كرملين است. 
البته اين شركت هم ممكن است، ابزارهايي براي 
دفاع از خود داشته باشد. ميزان عرضه نفت روسنفت 
به بازارهاي جهاني قابل توجه اس��ت و همين موضوع 
مي تواند مانند س��پري براي آن باش��د. ع��الوه بر آن 
شركت هاي بي پي، اداره سرمايه گذاري قطر و گلنكور 
از بزرگ ترين س��هامداران روس��نفت هس��تند و در 
مجموع 39.25درصد از سهام آن را در اختيار دارند. 

با اي��ن حال تحريم هايي كه ش��ركت هاي نفتي 
روسيه را هدف گرفته اند، قابل لغو نيستند. اگر اين 
تحريم ها ش��روع ش��وند، آثار آنها به سرعت آشكار 
خواهند ش��د. در اين ميان غيرمنتظره بودن برخي 
پيامدها بر ش��دت اثر اقدامات 6 آوريل )تصميم به 

تحريم روسيه( خواهد افزود. 
اگر اين گونه باشد، زمانبندي چنين تحريم هايي 
)براي كش��ورهاي غرب��ي( ايده آل نيس��ت. عرضه 

جهاني نفت خام هم  اكنون نيز در پي توافق كاهش 
توليد اوپك و پيروانش محدود ش��ده و با س��قوط 
تولي��دات مكزيك و ونزوئال آث��ار آن افزايش يافته 
اس��ت. آن گونه كه آژانس بين المللي انرژي تحليل 
مي كند، اوپك در حال مش��اهده اين موضوع است 
كه ماموريتش براي خشكاندن مازاد ذخاير تجاري 
جهان به نتيجه مي رس��د. در همين شرايط سقوط 
توليدات ونزوئال و مكزيك باعث ش��ده تا آنها بسيار 

كمتر از وعده خود توليد كنند. 
اگر ش��ما عربستان س��عودي يا ي��ك توليدكننده 
نفت ش��يل هس��تيد، اين تحوالت خبر خوشي براي 
شماست. اما اگر ش��ما يك راننده خودرو، يك كشور 
در حال توسعه واردكننده نفت خام يا هر فرد ديگري 
هستيد، خبر بدي براي شما به شمار مي رود. من كه 
همين هفته و پيش از افزايش قيمت هاي نفت، زنجير 

دوچرخه ام را روغنكاري مي كنم. 

پ�اون  محمدمهدي جواديان زاده مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي 
يزد گفت: از حدود س��اعت 21شامگاه ش��نبه مجددا تعداد 9 تير برق و 
6 حوضچه در مس��ير خ��ط انتقال آب به يزد تخريب ش��ده و درون دو 
حوضچه پمپاژ آب نيز نخاله ساختماني و بتن تخليه شده بود كه تعمير 
خسارات وارده همچنان ادامه دارد.  جواديان زاده با اشاره به قطعي دوباره 
خط انتقال آب به اس��تان ي��زد گفت: روز جمعه هفته گذش��ته در پي 
تجمعات روستاهاي منطقه ورزنه اصفهان شيرآالت 9 حوضچه پمپاژ آب 
و تجهيزات برق خط انتقال آب كوهرنگ به يزد مورد تخريب قرار گرفته 
و از حدود ساعت 20 شامگاه 24 فروردين ماه جريان آب انتقالي به استان 
قطع شد.  وي افزود: از حدود ساعت هشت صبح روز شنبه پس از انجام 
تعميرات الزم عمليات شروع پمپاژ آب در دستور كار قرار گرفت. به دليل 
اينكه براي انجام تعميرات نياز بود آب موجود در خطوط تخليه ش��ده و 
سپس تعميرات الزم صورت بگيرد به همين دليل پر شدن مجدد خطوط 
انتقال قدري زمانبر ش��ده و تا حدود س��اعت يك عصر آب به استان يزد 
رس��يد.  مديرعامل شركت آب منطقه يي يزد تصريح كرد: ولي متاسفانه 
از حدود س��اعت 21 شامگاه شنبه مجددا تعداد 9 تير برق و 6 حوضچه 
در مسير خط انتقال آب تخريب شده و درون دو حوضچه پمپاژ آب نيز 
نخاله ساختماني و بتن تخليه شده بود كه تعمير خسارات وارده همچنان 
ادامه دارد تا پس از تعميرات نهايي بتوانيم دوباره آب را به سمت استان 
يزد پمپاژ كنيم.  جواديان زاده تاكيد كرد: هم اكنون به صورت مستمر از 

نيروي انتظامي اصفهان تقاضا كرده ايم تا با استقرار و افزايش گشت هاي 
خ��ود در منطقه بتوانند از بروز اتفاقات ياد ش��ده جلوگيري كنند.  وي 
يادآور ش��د: پس از اعالم خواس��ته هاي سال گذشته كشاورزان اصفهان، 
رفع مشكالت اين قشر از جامعه هم  اكنون در دستور كار دولت و وزارت 
نيرو قرار گرفته اس��ت؛ بخشي از خس��ارت هاي مربوطه پرداخت شده و 
مابقي آن نيز در آينده نزديك پرداخت خواهد ش��د.  مديرعامل شركت 
آب منطقه يي يزد تاكيد كرد: كشاورزان منطقه صبورانه منتظر پرداخت 
خسارت خود هستند، ولي در اين بين عده يي با ماجراجويي وارد ميدان 
شده و باعث نگراني مردم استان يزد شده اند؛ چرا كه اين خط انتقال، آب 
شرب استان يزد را تامين مي كند. جواديان زاده خاطرنشان كرد: در حال 
حاضر يا منابع آب زيرزميني به ميزان كافي در اس��تان يزد وجود ندارد 
كه بتوان از آن براي بخش شرب استان استفاده كرد يا اينكه اين منابع 
كيفيت نازلي دارند كه در صورت استفاده از آن براي بخش شرب مشكل 
متعددي را در پي خواهد شد؛ بنابراين امكان استفاده از منابع زيرزميني 
براي بخش شرب وجود ندارد و ناچار به استفاده از آب انتقالي كوهرنگ 
به استان يزد هستيم. وي با تاكيد بر اينكه تعميرات بخش خسارت ديده 
خطوط تا ظهر يك ش��نبه نهايي خواهد ش��د، عنوان كرد: پس از شروع 
مرحله پمپاژ، رس��يدن آب به اس��تان يزد چند ساعتي زمان خواهد برد 
كه اگر مش��كل خاصي در اين بازه زماني پيش نيايد، اميدواريم تا غروب 

يك شنبه مجددا آب اين خط وارد استان يزد شود.

تخريب مجدد خط انتقال آب به يزد 
ايس�نا  براس��اس داده هاي گمرك كره جنوب��ي كه ديروز، 
يك شنبه منتشر شد، واردات نفت خام اين كشور از ايران در ماه 
مارس 39/3درصد نس��بت به زمان مشابه سال گذشته كاهش 
يافت؛ امري كه نشان از كاهش تقاضا براي نفت ايران دارد.  در 
ماه مارس، پنجمي��ن واردكننده نفت خام، يك و 1/37ميليون 
تن معادل 324هزار و 612 بشكه در روز نفت از ايران وارد كرد. 
اين درحالي است كه براساس آمار داده هاي گمرك، ماه مارس 
س��ال گذش��ته ميزان واردات نفت خام اين كشور از ايران دو و 
2/26ميليون تن بود كه رك��وردي براي واردات اين ماده تلقي 
مي ش��د.  كره جنوبي يكي از مصرف كنندگان عمده نفت ايران 
معموال از ايران نفت تقطير ش��ده يا نفت بسيار سبك مي خرد 
اما داده ها گزارش��ي درباره كاهش واردات نوع خاصي از نفت را 
نمي دهد.  در ماه هاي گذشته، سئول ميزان خريد خود از تهران 

را در مقايسه با سال گذشته كاهش داده است. 
ب��ه گزارش 3 منبع، افت خريد س��ئول پ��س از آن صورت 
مي گيرد كه شركت ملي نفت ايران ماهانه 3ميليون بشكه نفت، 
از آغاز اين ماه، از صادرات خود به اين كش��ور كاس��ته است در 

پي توليد كمتر و آغاز تقسيم كننده جديد نفتي. 
از س��وي ديگر خريداران نفت تقطير ش��ده در كره جنوبي 
در پ��ي احتمال وض��ع تحريم هاي جديد امري��كا عليه ايران به 

دنب��ال منابع جديد واردات نفت هس��تند.  در 3ماهه نخس��ت 
س��ال 2018 واردات كره جنوبي از اي��ران 39/4درصد كاهش 
ياف��ت و به س��ه و 3/45ميليون تن يا 280هزار و 738بش��كه 
در روز رس��يد. بنا به داده ها ميزان اين واردات در سال گذشته 
5/69 ميلي��ون ت��ن بود.  در اين بي��ن واردات نفت خام از قطر 
در ماه ژانويه تا مارس س��ال جاري مي��الدي 2/19ميليون تن 
ي��ا 178هزار و 652 بش��كه در روز ب��ود. واردات كره جنوبي از 
قطر در سال گذشته 2/14ميليون تن بود و اين ميزان در سال 

جاري 2/4درصد افزايش يافته است. 
چنين به نظر مي رس��د كه قط��ر درحال انتقال واردات نفت 

خود از ايران به قطر است. 
ب��ه طور كلي بن��ا به داده ه��ا، واردات نفت خام س��ئول در 
م��اه مارس 10/91ميلي��ون تن يا 2/58ميليون بش��كه در روز 
بود كه نس��بت به واردات 12/68ميليون تني در س��ال گذشته 
14درصد كاهش يافته اس��ت.  در 3 ماهه نخس��ت سال جاري، 
كره جنوبي36/70ميلي��ون ت��ن ي��ا حدود 3ميليون بش��كه در 
روز نف��ت خام وارد كرد كه نس��بت ب��ه 36/88ميليون تن در 
سال گذش��ته 0/4درصد كاهش يافته اس��ت.  داده هاي نهايي 
كره جنوبي درباره واردات نفت خام در اواخر ماه جاري ميالدي 

از سوي شركت ملي نفت اين كشور ارائه خواهد شد. 

كاهش واردات نفت خام كره جنوبي از ايران

گ�روه انرژي  همزماني چند اتفاق مختل�ف روزهايي صعودي براي 
طالي س�ياه رقم زده است. در اين بين تحليل هاي مختلفي پيرامون 
اثرگي�ري بازار نفت از تنش هاي ژئوپليتيك به ويژه حمله موش�كي 
امريكا به س�وريه بيان مي ش�ود. تحلي�ل »جوليان لي« نويس�نده 
بلومبرگ اما متفاوت و با لحني خواندني نوشته شده است. لي معتقد 

است، اين روزها براي توليدكنندگان روزهاي خوبي به شمار مي رود 
اما نگراني اصلي بازار موشك باران سوريه نيست. او همچنين در اين 
تحليل به نقل از آمارهاي بلومبرگ مدعي شده است كه ايران از سال 
2007 تاكنون روزانه 50هزار بش�كه نفت خام به س�وريه صادر كرده 

است. مشروح اين تحليل را در ادامه مي خوانيد. 
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حالاينروزهايمهينعظيما
مهین عظیما، هنرمند برجس��ته نقاش��ي، اين روزها حال جسمي روبه راهي ندارد و تكلم براي او سخت است اما دوست دارد اگر 

سخني مي گويد درباره هنرش باشد. 
گلبرگ برزين فرزند اين هنرمند اظهار مي كند: بیماري  مادرم هنوز پابرجاست. او نمي تواند راه برود و اخیرا تكلم نیز براي او سخت 
شده است. او به هیچ وجه نمي تواند كار كند و دست خود را به زحمت حركت مي دهد. مادرم تا تابستان ۱۳۹۴ كار كرد اما به دلیل 

سختي شرايط، در آن مدت كارهاي خیلي كوچك انجام داد. 
او ادامه مي دهد: به دلیل اينكه تكلم براي او مشكل شده، ارتباط برقرار كردن با او مقداري سخت شده است. او براي شناسايي 
كساني كه مرتب با آنها در ارتباط است، مشكلي ندارد اما كساني را كه مدتي نديده باشد به فراموشي مي سپارد. با اين حال او چه 
كسي را به ياد بیاورد چه نیاورد، اگر با او صحبت كند از آثارش مي گويد. مهین عظیما متولد آذر ۱۳۰۸ دوازدهمین زن دانشجوي 
دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران بود و لیسانس نقاشي دارد. او همچنین تاكنون نمايشگاه هاي مختلف انفرادي و گروهي در 

ايران و كشورهايي مانند بلژيك، فرانسه، يوگسالوي و تركیه برپا كرده است. 

چهرهروز

شمارآوارگانسوريازآغازناآراميهادرسوريه

جهانيجايگزينوطن
گروهگوناگون|

در بامداد ش��نبه، خبرهاي بسیاري از 
حمالت هوايي به خاك س��وريه منتش��ر 
شد. طبق گزارش هاي منتشر شده، امريكا، 
بريتانیا و فرانسه، در بامداد شنبه، بیش از ۱۰۰ موشك 
به خاك سوريه شلیك كرده و حمالت هوايي بسیاري 
در اين كش��ور داش��تند. آنطور كه گفته ش��ده دونالد 
ترامپ ريیس جمهوري امريكا، اين حمالت را واكنشي 
به حمله شیمیايي هفته گذشته به شهر دوما اعالم كرد 
كه حدود 6۰ غیرنظامي در اين منطقه كش��ته شدند. 
طبق گزارش هاي منتش��ر شده، در سال 2۰۱7، شمار 
آوارگان سوري در سراسر جهان، حدود ۱۳ میلیون نفر 

اعالم شده است. 
طبق تازه ترين آمار منتش��ر شده در سال 2۰۱7، 
مجموع اف��رادي كه براثر بحران هاي داخلي، حمالت 
تروريستي و جنگ در اين كشور خانه و زندگي خود 
را ترك كرده و به ش��هرهاي ديگر پناه  برده اند، بیش 
از 6 میلیون نفر اعالم ش��ده است. اين در حالي است 
كه در هفته هاي گذش��ته، طبق اعالم ارتش سوريه، 
بی��ش از ۱5۰هزار غیرنظامي از غوطه ش��رقي خارج 
ش��دند. آنطور كه گفته ش��ده، اكثر اين غیرنظامیان، 
زن��ان و ك��ودكان بودن��د. همچنین گفته ش��ده كه 
بس��یاري از س��وري ها، ع��الوه بر آوارگ��ي در خاك 
سوريه، به كشورهاي همسايه پناهنده شده اند. طبق 
گزارش هاي منتشر شده، در سال 2۰۱7، بزرگ ترين 
جمعیت پناهندگان س��وري كه خاك كشورش��ان را 
ترك كرده اند، به تركیه پناه بردند. براساس تازه ترين 
آمار منتشر شده، جمعیت مهاجران سوري در تركیه 
در سال 2۰۱7، حدود ۳میلیون و ۴۰۰هزار نفر اعالم 
ش��ده است. آنطور كه گفته ش��ده، تعداد پناهجويان 
س��وري در س��پتامبر 2۰۱6، ح��دود 2میلی��ون و 
۸۰۰هزار نفر بود. طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، 
تركیه از يك س��و پناهجويان س��وري را پذيرفته و از 
سوي ديگر، براي نجات افرادي كه طعمه قاچاقچیان 
انسان شده اند، تالش مي كند؛ هرچند كه افزايش اين 
پناهجويان، چالش هاي بسیاري براي مهاجران سوري 
و تركیه ايجاد كرده است. آنطور كه گفته شده، حدود 
2۳ درص��د از كودكان پناهجوي س��وري در تركیه، 
دچار سوءتغذيه هس��تند. از طرفي، نوسان نرخ مواد 

غذايي مانند میوه و س��بزيجات نی��ز، باعث افزايش 
قیم��ت بي رويه اين محصوالت ش��ده اس��ت. براين 
اس��اس، دولت تركیه در نظ��ر دارد تا به خانواده هاي 
پناهجوي��ان كم��ك كند تا غ��ذاي خ��ود را تولید و 
مهارت الزم را براي كسب درآمد از طريق كشاورزي 
به دس��ت بیاورند. پس از تركی��ه، لبنان، بزرگ ترين 
جمعیت پناهجويان سوري را به خود اختصاص داده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه طبق گفته سخنگوي 
كمیس��ارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در 
لبنان، ش��مار پناهجويان س��وري در لبنان، از س��ال 
2۰۱۴ تاكنون، با كاهش روبه رو بوده و براي نخستین 
بار به مرز يك میلیون نفر رس��یده اس��ت. او، از جمله 
داليل كاهش ش��مار آوارگان سوري را نتیجه كاهش 
تنش ها در س��وريه و بازگشت آوارگان به كشورشان، 
مهاجرت آنان از لبنان به كشورهاي ديگر و فوت آنان 
اعالم كرد. همچنین، براس��اس گزارش هاي منتش��ر 
ش��ده، در میان س��ال هاي 2۰۱۱ ت��ا 2۰۱7، حدود 
۴۹هزار پناهجوي س��وري در چارچوب برنامه اسكان 
مجدد سازمان ملل متحد در كشورهاي ديگر از جمله 

امريكا، سوئد و فرانسه، لبنان را ترك كردند. 
طبق آمار منتش��ر شده از س��ال 2۰۱7 نیز، اردن 
از آغاز ناآرامي هاي س��وريه تاكن��ون، حدود 66۰ هزار 
پناهجوي سوري را در خاك خود پذيرفته كه اين آمار 

در آلمان  به 5۳۰هزار نفر مي رس��د. طبق گزارش هاي 
منتش��ر ش��ده، در س��ال 2۰۱6، آلمان بیشترين آمار 
پذيرش پناهجويان را در میان كش��ورهاي اروپايي به 
خود اختصاص داده بود. اين در حالي است كه افزايش 
بي س��ابقه تعداد پناه جويان و مهاجران��ي كه از راه هاي 
دش��وار و خطرناك تالش مي كنند خ��ود را به اروپاي 
غربي برسانند، باعث شده است كه در كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا چالش هاي بسیاري درباره شرايط پذيرش 
آنها ايجاد ش��ود. طبق اين گزارش، عراق و مصر نیز از 
ديگر همسايگان سوريه هستند كه در سال 2۰۱7، تا 
25۰هزار پناهجوي سوري را در خاك خود پذيرفته اند. 
آنطور ك��ه آمار نش��ان مي دهد، در میان كش��ورهاي 
اروپاي��ي، س��وئد از ديگر مقاصد مهم س��وري ها براي 
پناهندگي به ش��مار مي رود؛ طبق گزارش هاي منتشر 
شده، در سال 2۰۱7، شمار پناهجويان سوري در سوئد، 
به ۱۱۰هزار نفر رسید. جمعیت پناهجويان سوري در 
كانادا، اتريش و امريكا نیز در سال 2۰۱7 حدود ۳۰ تا 

5۰ هزار نفر اعالم شد. 
هرچند كه در بسیاري از گزارش ها در مورد حمالت 
هوايي امريكا به خاك س��وريه، بر شلیك موشك ها به 
پايگاه هاي نظامي بود و بسیاري، غیرنظامیان را در امان 
مي دانند اما اين حمالت، مي تواند شمار آوارگان سوري 

را بیش از پیش افزايش دهد. 

آمارنامه

بازارهنر

آثار»هنروتجربه«دركورشاكراننميشود
گروه س��ینمايي »هن��ر و تجربه« 
با انتش��ار يادداشتي نس��بت به اكران 
نش��دن فیلم هاي اين گروه سینمايي 
در پرديس كورش واكنش نشان داد. 

س��ینمايي  گروه  دس��ت اندركاران 
»هنر و تجربه« با انتش��ار يادداش��تي 
نسبت به اكران نش��دن فیلم هاي اين 
گ��روه س��ینمايي در پردي��س كورش 

واكنش نشان دادند. 
در بخش��ي از اين يادداش��ت آمده 

اس��ت: نزديك به چهار س��ال اس��ت كه سینماي 
هنر و تجربه توانس��ته است نسبت به حل يكي از 
مهم ترين مش��كالت و معضالت سینماي ايران كه 
هم��ان عدم امكان ديده ش��دن فیلم هاي هنري و 
تجربي اس��ت، اقدام كند و اين امر میسر نمي شد 
مگر ب��ا همی��اري و تعامل تك تك آح��اد فعاالن 
س��ینماي ايران و باالخص سالن هاي سینمايي كه 

در اين راه ما را همراهي كردند. 
پرديس س��ینمايي كورش به عنوان مهم ترين 
گلوگاه نمايش��ي كشور نیز در اين راه همراه ما و با 
وجود استقبال مخاطبان و ظرفیت موجود خود در 
اكثر مواقع همراه و همیار س��ینماي هنر و تجربه 
بوده اما مدتي اس��ت، مديران محترم اين پرديس 

س��ینمايي به داليل مختلف كه هنوز 
ب��راي اين گروه س��ینمايي مش��خص 
نیس��ت )امیدواري��م سرمايه س��االري 
صرف مهم ترين دلیل اين اقدام نباشد( 
اقدام به ح��ذف س��انس فیلم هايي با 
مخاطب بی��ش از مورد تواف��ق با اين 
گ��روه س��ینمايي در اي��ام تعطیالت 
كرده اند )تا سقف ۱۰ مخاطب نمايش 
فیلم ها در س��الن vip دنبال مي شود( 
و اين امر باعث س��لب اعتماد مخاطب 
و اعتراض فعاالن اين گروه س��ینمايي شده است. 
)نمونه اخیر حذف س��انس هاي فیل��م پرمخاطب 

»كوپال« در ايام تعطیالت اخیر بوده است( . 
س��ینماي هن��ر و تجرب��ه مجدان��ه از مديران 
محترم پرديس س��ینمايي ك��ورش انتظار دارد در 
برنامه ريزي هاي نمايش��ي خود از حذف سینماي 
هنري و تجربي و باالخص مس��تقل به دلیل تفكر 
»حاكمیت س��رمايه صرف در گیش��ه« جلوگیري 
كنند تا اين س��ینماي بالنده بتوان��د با مخاطبان 
خود ب��ه مرور زمان ارتباط برق��رار كند و مطمئنا 
اين تعامل باعث ارتقاي س��طح س��ینماي گیش��ه 
 نی��ز خواه��د ش��د و رضايت آح��اد جامع��ه را در 

بر خواهد گرفت. 

»حد«درامريكارقابتميكند
س��اخته  »ح��د«  كوت��اه  فیل��م 
ج��واد داراي��ي ب��ه جش��نواره فیل��م 
پیتس��بورگ  در  »سان اس��كرين« 
امري��كا راه ياف��ت. فس��تیوال فیل��م 
امريكا  پیتسبورگ  در  »سان اسكرين« 
از 26 ت��ا 2۹ آوري��ل 2۰۱۸ برابر با 6 
تا ۹ ارديبهشت ۱۳۹7 برگزار مي شود. 
فیلم كوت��اه »حد« س��اخته جواد 
داراي��ي در اي��ن جش��نواره دوب��ار به 
نماي��ش درمي آي��د. امس��ال ۳۰ فیلم 

براي نخس��تین بار در اين جش��نواره به نمايش در 
مي آين��د و چهار فیلم كوتاه نامزد اس��كار از جمله 
و ۱۳  هس��تند  دوره  اي��ن  در  ش��ركت كنندگان 
كارگاه تخصصي برگزار مي ش��ود. اين فستیوال از 
س��ال 2۰۰5 ش��روع به كار كرده اس��ت و امسال 

سیزدهمین دوره خود را برگزار مي كند. 

فس��تیوال فیلم »سان اسكرين« به 
تدري��ج كار خود را گس��ترش داده و 
اكنون هر سال بهار در فلوريدا و پايیز 
در لس آنجلس برگزار مي ش��ود. س��ال 
يكي  »سان اس��كرين«   2۰۱۴-2۰۱۳
از 2۳ جشنواره س��ینمايي امريكا بود 
كه از س��وي آكادمي اس��كار به عنوان 
جشنواره يي معتبر به رسمیت شناخته 
شد. همچنین »حد« برنده سوم بخش 
فیلم كوتاه در جشنواره فیلم »كارنگي 
 ملون« در پیتس��بورگ ش��ده اس��ت كه از تاريخ

22 م��ارس ت��ا ۸ آوري��ل برگ��زار ش��د و جاي��زه 
25۰دالري را دريافت كرد. 

اين جش��نواره از سال 2۰۰6 كار خود را شروع 
 ك��رده و از س��وي دانش��گاه كارنگي ملون ش��كل

گرفته است. 

»عكسسفيد«يكدرامشهري
كارگردان »عكس سفید« با اشاره 
به اينك��ه اين اثر نمايش��ي يك درام 
شهري محسوب مي شود، درباره ديگر 

ويژگي هاي اين نمايش توضیح داد. 
می��الد اخگ��ر كارگ��ردان نمايش 
»عكس سفید« كه آن را در تماشاخانه 
پالی��ز روي صحنه برده اس��ت در اين 
ب��اره به مه��ر گفت: نماي��ش »عكس 
ب��ه  م��اه  فروردي��ن  از ۱۹  س��فید« 
كارگرداني مشترك من و امیرحسین 

طاه��ري اجراي عمومي خود را آغاز كرده اس��ت. 
ابراهیم عزيزي، امیرحسین طاهري و بهار كاتوزي 
بازيگران اين نمايش هس��تند كه هر شب ساعت  

۱۹:۴۰به صحنه مي رود. 
او درب��اره چگونگي كارگرداني مش��ترك اين 
نماي��ش توضی��ح داد: زماني كه مش��غول اجراي 
نمايش »كاناپه« بودم، امیرحسین طاهري بازيگر 
نمايش به من پیشنهاد داد كه متني با دو پرسوناژ 
بنويسم. اين پیش��نهاد در ذهن من ماند تا اينكه 
در به��ار ۹6 طرح اولیه اين نمايش��نامه را البته با 
سه پرس��وناژ نوش��تم و آن را با طاهري در میان 
گذاش��تم. بعد از مدتي هم ط��رح را كامل كرده و 
ظرف يك هفته نمايش��نامه را نوشتم اما به علت 
مش��غله كاري و خس��تگي بعد از اجراي »كاناپه« 
قرار شد، نمايش را با همكاري امیرحسین طاهري 

و البته يك تهیه كننده به صحنه ببرم. 
اين كارگردان تئاتر ادامه داد: تقس��یم كار ما 
نیز به اين ش��كل صورت گرفت كه امیرحس��ین 

طاه��ري روي كار بازيگره��ا و انتقال 
ذهنیت من به آنها متمركز بود و من 
مديري��ت هنري نماي��ش و كار روي 
میزانس��ن و دكور و انتق��ال مفاهیم 
متن در اجرا را بر عهده داشتم. اخگر 
درب��اره ويژگي هاي نمايش بیان كرد: 
اين نمايش نیز مانند كارهاي قبلي ام 
از فضايي رئالیستي برخوردار و درباره 
زوجي اس��ت كه با تلفن دوست شان 
رابطه ش��ان دچار تغییر مي ش��ود. در 
»عكس س��فید« تالش كردم يك درام ش��هري 
خل��ق كنم و تجربیاتي را كه هر روز در ش��هري 
مثل تهران به دس��ت مي آورم با تماش��اگران به 
اشتراك بگذارم. اين اثر نمايشي يك درام مدرن 
اس��ت و در عین اينك��ه روابط بی��ن آدم ها را به 
چالش مي كشد، تالش شده است روح مكان هم 

در كار زنده باشد. 
او در پاي��ان صحبت هايش درباره دكور نمايش 
متذكر ش��د: دكور نمايش بسیار س��اده است، به 
ش��كلي كه تالش كرديم در اجرا به س��مت تئاتر 
بي چیز گروتفسكي گرايش داشته باشیم و با يك 
المان س��اده كل��ي قصه بگويیم تا ب��ه اين ترتیب 
تخیل مخاطبان باز شود و بیشتر بتوانند ذهنشان 
را درگی��ر درام كنند. نمايش »عكس س��فید« به 
كارگرداني میالد اخگر و امیرحسین طاهري تا ۱۹ 
ارديبهشت ماه ساعت ۱۹:۴۰ در تماشاخانه پالیز 
روي صحن��ه خواهد بود. بهروز فرماني تهیه كننده 

اين اثر نمايشي است. 

حمالتهواييامريكا
بهسوريه

نيويوركتايمز:
بیش��تر  دي��روز، 
روزنامه ها صفحه اول خود 
را به حمالت هوايي امريكا 
ب��ه س��وريه و واكنش ه��ا 
نس��بت ب��ه آن اختصاص 

دادند.
گ��زارش  طب��ق 
دونال��د  نیويورك تايم��ز، 
ريیس جمه��ور  ترام��پ 

امريكا با انتشار تويیتي از مشاركت فرانسه و بريتانیا 
در حمله موش��كي به سوريه قدرداني كرد. آنطور كه 
گفته ش��ده، ترامپ در صفحه تويیتري خود نوشت: 
حمله تمام عیاري صورت گرفت. از فرانسه و بريتانیا 
براي خردورزي و قدرت ارتش خوب آنها متش��كرم. 
بهتر از اين نمي ش��د. ماموريت انجام ش��د! به گفته 
تحلیلگ��ران، اگرچه اين حمله ممكن اس��ت پیامي 
به بشار اسد ريیس جمهور س��وريه درباره سرنوشت 
كاربرد تس��لیحات شیمیايي باشد ولي بعید است در 
سطح وسیع تر بر درگیري ها در سوريه تاثیري داشته 
باشد. آنطور كه در نیويورك تايمز گفته شده، مقامات 
پنتاگ��ون اعالم كردند امريكا، فرانس��ه و بريتانیا در 
اين عملیات بیش از يك صد موشك شلیك كردند و 
قلب ش��بكه تسلیحات شیمیايي سوريه را هدف قرار 
دادند. در هر حال اين حمالت واكنش حامیان دولت 
سوريه را برانگیخته است و آنان اين حمالت را تجاوز 
غیرقانوني به دولت مستقل سوريه توصیف كرده اند. 
والديمیر پوتین ريیس جمهور روسیه هشدار داد اين 
حمالت تاثیر مخربي بر كل نظام روابط بین الملل بر 
جا خواهد گذارد. ولي درنهايت درخواس��ت روس��یه 
ب��راي محكومیت اين حمالت به عنوان نقض قوانین 
بین المللي و منش��ور ملل متحد در شوراي امنیت با 
شكس��ت روبه رو شد و تنها بولیوي و چین از روسیه 

حمايت كردند. 

اينديپندنت:
نی��ز  روزنام��ه  اي��ن 
ب��ه حمالت  واكن��ش  در 
به خاك  امريكا  موش��كي 
از  گزارش��ي  س��وريه، 
موقعیت ترزا مي و بريتانیا 
در اين شرايط منتشر كرد.
طب��ق اي��ن گ��زارش، 
نخس��ت وزير بريتانی��ا كه 
ب��دون رايزني ب��ا پارلمان 

كشورش دس��تور حمالت هوايي به سوريه را صادر 
كرد، ب��ا مخالفت هاي داخلي مواجه ش��ده و هدف 
انتق��اد قرار گرفته اس��ت. به گ��زارش اينديپندنت، 
هرچن��د كه ت��رزا مي  پس از حمله به س��وريه ابراز 
رضاي��ت كرد اما به نظر مي رس��د در اف��كار عمومي 
مخالف هاي بسیاري دارد. آنطور كه گفته شده، سال 
گذش��ته دونالد ترامپ ريیس جمهور امريكا، سه روز 
بعد از آنكه )به ادعاي غربي ها( از س��الح شیمیايي 
در س��وريه استفاده ش��د به اين كشور حمله هوايي 
كرد، اما اين بار وي يك هفته منتظر ماند و انگلیس 
و فرانسه را به خود ملحق كرد، همچنین زمان كافي 
به ترزا مي  نخست وزير انگلیس، داد تا اگر وي تمايل 
داشت با پارلمان كش��ور خود مشورت كند و مجوز 
الزم را براي مشاركت در حمله دريافت كند؛ اما اين 
اتفاق ش��ب شنبه )كه دستور حمله به سوريه صادر 
ش��د(، نیفتاد. تشكیل جلسه مجلس عوام كه در آن 
باي��د اقدام نظامي را تصوي��ب كند، پیچیده تر از آن 
چیزي اس��ت كه اكثر مردم فكر مي كنند. طبق اين 
گزارش، به لحاظ حقوقي، تصمیم براي وارد ش��دن 
به جنگ از س��وي ملكه انگلیس و به توصیه وزراي 
وي اتخ��اذ مي ش��ود. اين، تصمیم دولت وي اس��ت 
ك��ه قدرت خود را از رياس��ت بر اكثريت نمايندگان 
مجلس عوام به دست مي آورد، اما اين دستور از قبل 
به راي نمايندگان پارلمان نیاز ندارد. آنطور كه گفته 
ش��ده، جرمي كوربین همچنی��ن در نامه يي به ترزا 
م��ي  تاكید كرد نبايد بمباران هاي بیش��تري صورت 
بگیرد و از دولت خواست تا براي توقف جنگ داخلي 

سوريه مذاكره كند. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

»رمپيج«بهترينفيلماقتباسيازبازيشد
 فیلم جديد دواين جانسون از سوي سايت 
روتن تومیت��وز به عنوان بهترين فیلمي كه از 

بازي كامپیوتري ساخته شده خوانده شد. 
به گزارش ايندي واي��ر، »رمپیج« باالترين 
امتیاز را در میان فیلم هايي كه از بازي ويديويي 
س��اخته شده اند، به دست آورد. اين فیلم كه با 

اقتباس از بازي اي به همین نام با نقش آفريني دواين جانس��ون س��اخته شده در سايت 
روتن تومیتوز باالترين امتیاز را در میان فیلم هاي سینمايي اقتباسي از يك بازي كسب 
كرد. با اين حال و با همه امتیازي كه اين فیلم كسب كرده امتیاز آن 5۰ درصد است كه 
نشان دهنده اين است كه فیلم ها در اقتباس از بازي ها چقدر ناتوان عمل كرده اند. پیش از 
اين »تامب رايدر« با كسب ۴۹ درصد اين جايگاه را در اختیار داشت اما در هر حال همین 
دو پروژه نشان دهنده اين است كه تالش سینما براي تبديل بازي ها به فیلم دارد به نتايج 
بهتري دست مي يابد و اين ماه، ماه خوبي براي بازي دوستان بوده تا بتوانند بازي هايشان 
را روي پرده بزرگ در قالب فیلم ببینند. اين در حالي است كه اين فیلم كه تازه همین 
آخر هفته اكران خود را شروع كرد، مدعي كسب جايگاه نخست باكس آفیس امريكا بود 
و هر چند فروش آن تا پايان تعطیالت آخر هفته تمام نش��ده ولي با فروش ۳۰ میلیون 
دالري توانسته است جايگاه دوم را كسب كند. رمپیج يك فیلم اكشن ماجراجويي است. 
در خالصه اين فیلم آمده اس��ت: ديويس اوكي با نقش آفريني جانسون مردي است كه 
از مردم فاصله مي گیرد و پیوندي محرمانه دارد با جورج، يك گوريل نقره يي فوق العاده 
باهوش كه از كودكي مراقب او بوده است. اما يك آزمايش ژنتیكي تبهكارانه اين میمون 
باشخصیت را رفته رفته تبديل به يك هیوالي بزرگ مي كند. اما اين تازه شروع ماجراست 

و خیلي زود فاش مي شود كه موجودات تغییريافته ديگري هم وجود دارند. 

تاريخيفريمان كشفمنبرمسجدشهر
كشف س��تون هاي گچبري شده، كف 
گچي و آجرف��رش قرون میانه اس��المي، 
ستون هاي سه قلوي آجري و منبر مسجد 
بخش��ي از يافته هاي باستان شناس��ان در 
برنامه پژوهش��ي محوطه »س��نگ بست« 

فريمان در خراسان رضوي است. 
حسین عباس زاده ريیس هیات باستان شناسي كاوش در محوطه سنگ بست 
فريم��ان با اعالم اي��ن خبر گفت: در پروس��ه اجراي برنامه پژوهش��ي محوطه 
سنگ بس��ت فريمان عالوه بر مستندسازي مجموعه، نقشه هاي مستند و دقیق 
عرصه و حريم تهیه ش��د، در ادامه براي كس��ب اطالع��ات الزم از بنايي كه به 
عنوان مسجد اين شهر تاريخي شناخته مي شد، گمانه هايي ايجاد و كاوش انجام 

شد كه به نتايج ارزشمندي نیز رسید. 
اين باستان ش��ناس با اش��اره به كشف س��تون هاي گچبري شده، كف گچي 
و آجر فرش قرون میانه اس��المي در اين مس��جد، همچنین از به دس��ت آمدن 
س��تون هاي س��ه قلوي آجري با تزيینات گچي و منبر مسجد در ايوان جنوبي 
مس��جد خبر داد كه بخش عمده آن س��الم بیرون آمده است و افزود: تزيینات 
خطوط كتیبه هاي كوفي، آجرتراش و گچبري ش��ده نیز در ايوان اصلي مشرف 

به حیاط و داخل مسجد نیز در اين مطالعات به دست آمده اند. 
سرپرس��ت هیات باستان شناس��ي در ادامه با بیان اينكه تزيینات رنگي روي 
اندود گچ در داخل بنا وجود داش��ته كه قس��مت هايي از آنها در اين حفاري به 
دست آمدند، افزود: پس از پايان عملیات حفاري اقدامات حفاظتي الزم كه در 

حین حفاري انجام شد در حال تكمیل است. 

تاريخنگاري

نامه امام خميني)ره( به هويدا 
بیس��ت وهفتم فروردين ۱۳۴6، امام خمیني)ره( 
در نامه يي سرگشاده به امیرعباس هويدا نخست وزير 
وق��ت حكومت پهل��وي ب��ا نصیحت به او، نس��بت 
به اس��تبداد، اس��راف ها، فقر مردم و نب��ودن آزادي 

مطبوعات هشدار داد. 
در بخش��ي از اين نام��ه مهم آمده ب��ود: موجب 
كمال تاسف است كه نغمه ناموزون اصالحات شماها 
تقريباً از حدود تبلیغات راديو و روزنامه  هاى غیرآزاد 
و بعضی نوش��ته  هاى مشحون به گزافه تجاوز ننموده 
و هر روز بر فقر و بیچارگی ملت افزوده می  ش��ود و 
ورشكستگی بازار و بازرگانان محترم روزافزون است. 
نتیج��ه اين هم��ه هیاهو و تبلیغات س��ر تا پا گزاف، 
بازار س��یاه براى اجانب اس��ت و ملت را به حال فقر 
و عقب افتادگ��ی به اس��م ملت مترقی نگه داش��تن 
است. حكومت پلیسی غیرقانونی شما و اسالف شما 
به خواس��ت آنان كه می  خواهند ملل ش��رق به حال 
عقب افتادگی باقی باش��ند، حكومت قرون وسطايی، 
حكومت س��رنیزه و زجر و حب��س، حكومت اختناق 
و س��لب آزادى، حكومت وحش��ت و قلدرى است. با 
اسم مشروطیت، بدترين ش��كل حكومت استبداد و 
خودسرى و با نام اس��الم، بزرگ ترين ضربه به پیكر 
قرآن كريم و احكام آس��مانی اس��ت. با اس��م تعالیم 
عالیه اس��الم، يك يك احكام اسالم را زير پا گذاشته 
و اگ��ر- خ��داى نخواس��ته- فرصت يابی��د، خواهید 
گذاش��ت و با گزافه دعوى ترقی و تعالی، كش��ور را 
به ح��ال عقب افتادگی نگه داش��ته  ايد. اينها حقايق 
تلخی اس��ت كه باي��د دنیا را مطلع كنم و انگش��ت 

روى بعضی بگذارم تا آنها كه غافل هس��تند يا تغافل 
می  كنند، احس��اس وظیفه كنن��د و از رياكاري ها و 

سالوس بازي هاى شماها گول نخورند. 
امام خمین��ي)ره( در بخش ديگري از نامه ش��ان 
نوشتند: ش��ماها می  دانید اگر ملت سرنوشت خود را 
در دس��ت بگیرد، وضع شماها اين نحو نیست و بايد 
تا آخ��ر كنار برويد و اگر ده روز آزادى به گويندگان 
و نويس��ندگان بدهید، جرايم شما برمال خواهد شد؛ 
قدرت آزادى دادن نداريد »و الخائن خائف«. س��لب 
آزادى مطبوعات و ديكته كردن سازمان به اصطالح 
امنیت، س��ند عقب افتادگی است. هر چندى جشن 

گرفتن براى امورى كه در كش��ورهاى ديگر اس��می 
از آن نیس��ت با تحمیل خرج هاى كمرشكن به ملت، 
س��ند ديگرى اس��ت. تسلیم به خواس��ته  هاى دولت 
پوشالی اسرايیل و به خطر انداختن اقتصاد مملكت، 
س��ند ضعف و نوكرى اس��ت و سند خیانت به اسالم 
و مس��لمین اس��ت. اعطاى مصونیت به اجانب، سند 
ب��زرگ عقب افتادگی و بی  حیثیتی و تس��لیم بی قید 
و ش��رط اس��ت. ش��ما می  دانید با تصويب اين طرح 
چه خیانتی ب��ه اين مملكت و به اس��الم كرده  ايد و 
چه ضربه  يی به اس��تقالل اين مملكت زده  ايد؟ البته 

مخالف اين طرح، خائن و مستحق تبعید است!
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