
     W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 تهران 
 در آستانه انفجار 

جمعيت

 طلبكار از دولت
   بدهكار به 

مراكز درماني

مسووالن شهري و استاني مسائل و 
مشكالت پايتخت را بررسي كردند

 پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي 
در بودجه سال آينده ديده نشده است

دالر
4205 تومان

یورو
5032 تومان

تمام سکه
1416000 تومان

شاخص بورس
93283            

خبر

  چند نكته در مورد بودجه 97
غالمحسين حسن تاش|

1- اينك��ه چهارس��ال افزايش تدريجي قيمت حامل هاي ان��رژي كه در قانون 
پيش بيني شده است را اجرا نكنيم تا دوباره راي بياوريم و بعد كه خيالمان راحت 
شد جمع آن افزايش ها را يك باره اجرا كنيم تا شوك بزرگ ديگري به پيكره نحيف 
اقتصاد و معيشت مردم وارد شود، يك فريبكاري مخرب است. ظاهرا دولت خوب 
وقتي را هم براي اين ش��وك انتخاب كرده است، چراكه مجلس هم سال آخرش 
نيس��ت و انتخابات مجلس بعد نزديك نيست و لذا نمايندگان هم انگيزه چنداني 

براي مخالفت با اين شوك ندارند. 
2- س��اختار بودجه نش��ان مي دهد كه دولت هيچ عزم و اراده يي براي كاهش 
هزينه هاي گزاف خود ندارد و همه مشكالت بايد به مردم تحميل شود. به عنوان 
نمون��ه وزير نفت هم��واره از پرداخت يارانه هاي نقدي گله و ش��كايت مي كند اما 
خدا مي داند كه بر اثر س��وءمديريت و سوءتدبير چه ريخت وپاش عظيمي در اين 
وزارتخانه و توابع آن وجود دارد. كاهش هزينه ها دشوار است اما ظاهرا پاس كردن 

مشكالت به زمين مردم آسان است. 
3- ادعا مي شود، آثار تورمي اين شوك قيمتي حامل هاي انرژي و آثار ركودي 
آن بس��يار محدود اس��ت. خوب است مجلس نشينان اگر واقعا خود را وكيل مردم 
مي دانند براي يك بار هم كه شده حداقل در مورد ميزان اثر تورمي و ركودي اين 
اقدام از دولت تضمين بگيرند و استعفانامه دولت را وثيقه اين تضمين قرار دهند. 

4- معلوم نيست در شرايطي كه قرار است، هزينه هاي مردم و توليدكنندگان 
افزاي��ش يابد و ركود تش��ديد ش��ود و در حالي كه بودجه ه��اي عمراني )تملك 
دارايي هاي س��رمايه يي( هم كاهش يافته اس��ت، چگونه دولت مي خواهد ماليات 
بيشتري جمع آوري كند شايد ان شاء اهلل قرار است از رانت خواران ماليات بيشتري 
گرفته ش��ود، تضمين دولت در اين مورد چيس��ت؟ ضمن اينكه در همين بودجه 
چنين اراده يي ديده نمي ش��ود كه اگر چنين بود در بسياري از موارد مي شود كه 
هزينه ها را براي اقشار باال درآمدي افزايش داد و نه براي همه به يكسان. در حال 
حاضر س��هم هزينه انرژي در سبد هزينه خانوارهاي دهك پايين درآمدي حدود 
9 درصد و در سبد هزينه دهك پردرآمد حدود 3.5 درصد است پس مي توان فهميد 

كه از اين مساوات جانشين عدالت! چه اقشاري بيشتر لطمه مي بينند. 
5- گفته ش��ده است كه 17 يا 18هزار ميليارد تومان از درآمد اضافي ناشي از 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي صرف ايجاد اشتغال مي شود آيا دولت در ضمايم 
قان��ون بودجه برنامه روش��ن و تضمين ش��ده يي در اين رابطه ارائه كرده اس��ت؟ 
بررسي ها نشان مي دهد كه در جريان شوك قيمتي انرژي در سال 1389 از طريق 
ورشكستگي و تعطيلي بنگاه ها، حداقل 1.4ميليون شغل در سال 1390 نسبت به 
1389 از بين رفته اس��ت و پيش بيني مي شود كه با اين شوك قيمتي جديد نيز 
حدود 800هزار شغل از بين برود آيا برنامه دولت حداقل همين را جبران خواهد 

كرد؟ تضمين دولت چيست؟

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  صفحه 12 

يكي از وزارتخانه هاي��ي كه وظايف 
قابل توجهي را در راهبرد اش��تغال زايي 
دول��ت دوازدهم به عهده گرفته، وزارت 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اس��ت كه 
براس��اس بودجه 97، دامنه وسيعي از 
مطالبات اش��تغال زايي كشور را پوشش 
خواهد داد. در راستاي همين مسووليت 
ويژه اس��ت كه وزير تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي مي گويد: براي ايجاد اشتغال 
در كشور بالغ بر 42هزار ميليارد تومان 

تسهيالت پيش بيني شده است. 
به گزارش ايرن��ا، علي ربيعي ديروز 
در جلسه ش��وراي اداري استان فارس 
گف��ت: تس��هيالت پيش بيني ش��ده به 
ش��كل 20هزار ميليارد براي اش��تغال 
فراگي��ر، 12هزار ميلي��ارد تومان براي 
اش��تغال روس��تايي و 10هزار ميليارد 

تومان بوده است. 
ربيعي با بيان اينكه شيوه توزيع اين 
اعتبارات براي هر اس��تاني شنبه اعالم 
مي شود، گفت: براي اشتغال فراگير در 
فارس يك ه��زار و 23 ميليارد تومان و 
ب��راي روس��تايي 500 ميلي��ارد تومان 
پيش بين��ي كرده ايم كه قابليت افزايش 

را خواهد داشت. 

او تصري��ح ك��رد: اگ��ر 50 درص��د 
اعتب��ارات اش��تغال فراگير توس��ط هر 
اس��تان ج��ذب ش��ود، وزارت تعاون به 
همين مي��زان اعتبار تزري��ق مي كند؛ 
در بخ��ش روس��تايي ه��م 30 درصد 
در اختي��ار وزير اس��ت كه ب��ا توجه به 

وضعيت جذب تزريق مي شود. 
ربيع��ي در بخش��ي از صحبت هاي 
خود ضمن اش��اره به اينكه س��ه مركز 
درماني در فارس دس��ت احداث داريم 
كه به زودي افتتاح مي ش��ود، گفت: در 
س��ال 92 اعتبار طرح س��المت 7هزار 
ميليارد تومان بود كه امروز به 20هزار 

ميليارد تومان رسيده است. 
وي با اش��اره به اينكه دولت امسال 
چند برنامه مهم دارد، بحث آسيب هاي 
اجتماع��ي، صن��دوق رف��اه اجتماع��ي 
برنامه ه��ا  از مهم تري��ن  را  و اش��تغال 
دانس��ت و گفت: براي محدود كردن و 
كاه��ش فقر مطلق برنام��ه داريم، البته 
زيرس��اخت ها از 94 و 95 تامين ش��ده 
است.  ربيعي كه اعتقاد دارد دولت هاي 
يازده��م و دوازده��م  با نظري��ه و تفكر 
كار كرده اس��ت، گفت: برنامه صندوق 
رف��اه اجتماع��ي مي توان��د در كاهش 

آسيب هاي اجتماعي و ارتقاي وضعيت 
رف��اه اجتماعي تاثيرگذار باش��د؛ دولت 
بدون س��ر و صدا برنامه منس��جمي را 
در رابط��ه با توجه به فقرا اجرايي كرده 

است. 
او با اش��اره به كليات برنامه صندوق 
رف��اه اجتماع��ي از تحت پوش��ش قرار 
گرفتن س��ه گ��روه از اف��راد كم درآمد 
جامعه توسط اين صندوق طي يكي دو 
س��ال خبر داد و هدف را ارتقاي ميزان 
درآمدهاي اين س��ه گروه تا ميزان كف 

حقوق تعيين شده اعالم كرد. 
ربيعي با تاكي��د براينكه يك برنامه 
توانمندس��ازي با كمك سازمان فني و 
حرفه اي تدوين شده است، گفت: تالش 
بر اين است كه افراد در سطح مستمري 

بگير ماندگار نشوند. 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي با 
بيان اينكه سياست هاي رفاهي دولت ها 
بيش��تر صدقه ي��ي ب��وده اس��ت گفت: 
سياس��ت هاي م��ا بايد توانمندس��ازي 
باش��د و در فارس هم اميدواريم در اين 
شاخص شاهد كمك هاي خوبي باشيم. 
ربيعي با بيان اينكه بحث صندوق ها 
يكي از برنامه هاي خوب دولت اس��ت، 

گف��ت: م��ا در س��ال 2027 در اي��ران 
بالغ بر 15 ميليون نفر س��المند داريم، 
باي��د تالش كنيم كه س��المند با فقر و 

معلوليت گره نخورد. 
وزير تعاون لزوم نس��لي فكر كردن 
را يادآور ش��د و اين موضوع را ش��رط 
موفقي��ت دولت ها دانس��ت و گفت: ما 
متاس��فانه گرفتار افزاي��ش جاري ها در 
دولت ش��ده ايم، بعضي از اين جاري ها 
اجتناب  ناپذير اس��ت كه تنها با كار زياد 
در بدن��ه اجراي��ي دولت قاب��ل جبران 

خواهد بود. 
ربيع��ي راه اندازي ش��وراي حمايت 
اجتماعي در استان ها را خواستار شد و 
گفت: امروز ما عقالنيت با سخت كوشي 
و همراه ب��ا م��دارا،  هم افزايي و تحمل 
هرچه بيشتر يكديگر نيازمند هستيم. 

او هدف گذاري دولت براي اش��تغال 
را بلندپروازانه ندانس��ت و گفت: ايجاد 
ش��غل براي 35هزار نفر در يك برنامه 
مش��خص كار بزرگي نيست؛ بايد كاري 
ك��رد كه حتي يك توم��ان هم به هدر 
ن��رود.  ربيعي گفت: معلوم نيس��ت كه 
در جاده كنوني 10س��ال ديگر قابليت 

مسابقه را داشته باشيم. 

 در ش��رايطي ك��ه در روزهاي بعد 
از ارائ��ه بودجه 97، ب��ازار ارزيابي هاي 
بخش ه��اي  س��هم  درب��اره  تحليل��ي 
مختل��ف در ش��مايل نهاي��ي حس��ابي 
گرم ش��ده، معاون توس��عه روستايي و 
مناط��ق محروم رييس جمهور بخش��ي 
از برنامه ريزي هاي اجرايي براي توسعه 

روستايي را تشريح كرد. 
رض��وي با اش��اره ب��ه حماي��ت از 
راس��تاي  در  دانش بنيان  فعاليت ه��اي 
توس��عه روس��تايي، گف��ت: 12 ه��زار 
ميليارد تومان از س��وي صندوق توسعه 
مل��ي و دولت براي حمايت از توس��عه 
اش��تغال پايدار در روس��تاها و مناطق 

عشايري اختصاص داده شده است. 
به گ��زارش ايس��نا، س��يدابوالفضل 
رضوي در نشس��ت تخصصي توسعه و 
س��رمايه گذاري در روس��تاهاي استان 
ي��زد ب��ا بي��ان اينك��ه انتخاب مس��ير 
اش��تباه براي توس��عه اقتصادي يكي از 
مهم ترين دغدغه هاي نظام برنامه ريزي 
كشور اس��ت،  اظهار كرد: توسعه بايد از 
اليه ه��اي كوچك تر جامعه آغ��از و به 

سمت بزرگ هدايت شود. 

وي آغاز توسعه از مركز را مهم ترين 
دليل عدم توان پخش مناسب در كشور 
دانست و بيان كرد: پاسخ به اين سوال 
كه چ��را تاكن��ون برنامه هاي توس��عه 
اقتص��ادي به ه��دف خود نرس��يدند، 
نقش مهم��ي در تدوين برنامه جديد و 

كاربردي ايفا مي كند. 
معاون توس��عه روس��تايي و مناطق 
مح��روم رييس جمهور اف��زود: تا زماني 
كه توسعه كشور از محالت آغاز نشود، 
مشكل اقتصادي و توس��عه كشور رفع 

نمي شود. 
اي��ن مقام مس��وول مردم��ي كردن 
اقتصاد كش��ور را يك��ي از ضرورت هاي 
اجرايي در راستاي رس��يدن به اهداف 
توس��عه اقتص��ادي و اش��تغال پاي��دار 
عنوان كرد و گفت: معمار كبير انقالب 
اس��المي بع��د از پذي��رش قطعنامه به 
تمام مسووالن و دست اندركاران تاكيد 
كردند كه زمينه الزم براي حضور مردم 
به وي��ژه مس��تضعفان در فعاليت ه��اي 

اقتصادي را فراهم كنند. 
رض��وي در ادامه ع��دم برنامه ريزي 
براي حضور مس��تضعفان و آحاد مردم 

كش��ور در فعاليت ه��اي اقتص��ادي را 
مهم ترين مش��كل نظام اقتصادي ايران 
در عص��ر امروز دانس��ت و تصريح كرد: 
امروز هيچ سياس��تي مهم تر از سياست 
ايجاد اش��تغال پاي��دار و مردمي كردن 
اقتص��اد،  در نظ��ام جمهوري اس��المي 

ايران وجود ندارد. 
از  اينك��ه حماي��ت  بي��ان  ب��ا  وي 
ديگ��ر  از  دانش بني��ان  فعاليت ه��اي 
ضرورت هاي توس��عه يي كش��ور است، 
بيان ك��رد: طرح هاي اقتص��ادي كه با 
روش س��نتي فعالي��ت مي كنند، حتما 
وام گيرن��ده را ب��ا شكس��ت در فعاليت 

اقتصادي مواجه  مي كند. 
مع��اون رييس جمه��ور حماي��ت از 
ش��ركت هاي تعاوني فع��ال و واقعي را 
ازجمله برنامه هاي در دستور كار دولت 
دانس��ت و خاطرنش��ان كرد: 228 هزار 
ش��ركت تعاوني در كش��ور ثبت ش��ده 
و متاس��فانه آم��ار كمي از اي��ن تعداد 
فع��ال هس��تند. مع��اون رييس جمهور 
توم��ان  ميلي��ارد  ه��زار   12  گف��ت: 
از س��وي صندوق توس��عه ملي و دولت 
اش��تغال  توس��عه  از  حماي��ت  ب��راي 

پايدار در روس��تاها و مناطق عش��ايري 
اختصاص داده شده است. 

از  ديگ��ري  بخ��ش  در  رض��وي 
س��خنان خ��ود ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه 
آم��وزش الزمه توس��عه پايدار اس��ت، 
گف��ت: راه ان��دازي كميت��ه بازارياب��ي، 
س��رمايه گذاري  براي  آم��وزش  كميته 
 و كميت��ه مش��اوره با خدم��ات رايگان 

در دستور كار جدي دولت است. 
وي پرداخت تسهيالت 6درصد براي 
توسعه روس��تاها را از ديگر برنامه هاي 
در دس��تور كار دول��ت دانس��ت و بيان 
كرد: تغيير اش��تغال هاي روستايي بايد 
در دس��تور كار جدي دس��ت اندركاران 

قرار گيرد. 
اين مقام مس��وول با بيان اينكه در 
آيين نامه اجرايي ايجاد اش��تغال پايدار 
در مناطق روستايي و عشايري سهم هر 
بخش مش��خص شده است،  خاطرنشان 
ك��رد: س��هم اس��تان ي��زد از اعتبارات 
تخصي��ص يافته به توس��عه روس��تايي 
كش��ور 237 ميليارد تومان است كه از 
اين ميزان حدود 110 ميليارد تومان به 
بخش كشاورزي اختصاص يافته است. 

ديدگاه سخن نخست

  چالش هاي اوپك بعد از توافق

14كشور عضو اوپك و روسيه در اجالس اخير به اميد افزايش قيمت توافق 
كردند كه كاهش س��طح توليد را تا 9ماهه ديگر تمديد كنند. بيشترين نگراني 
اعضاي اوپك و روسيه بعد از توافق به چالش افتادن سهم بازار و افزايش سهم 
امريكا به واسطه وارد شدن توليد نفت شيل و افزايش دكل هاي حفاري است. 
اين نگراني از زماني رو به افزايش گذاش��ت كه بالفاصله بعد از اينكه روس��يه و 
اوپك اقدام به تمديد 9ماهه توافق كاهش توليد كردند، پااليش��گاهاي آسيايي 
در واكنش به اين تصميم، نفت بيش��تري از دري��اي كاراييب و خليج مكزيك 
س��فارش دادند. اخبار افزايش تعداد دكل هاي حفاري نفت اياالت متحده و در 
پي آن كاهش قيمت نفت به اين نگراني ها دامن زده است. واكنش هاي مختلف 
مصرف كنن��دگان عمده نف��ت و در راس آنها امريكا به كاه��ش توليد اوپك و 
روس��يه، طرفين را به س��مت رقابت تنگانگ بر سر تعيين قيمت نفت واداشته 
اس��ت به نحوي ك��ه اياالت متحده در روزهاي اخير ج��دا از افزايش دكل هاي 
حفاري، ميزان توليد خود را از منابع موجود افزايش داده اس��ت. ميزان توليد 
نف��ت اياالت متحده به 9.71ميليون بش��كه يعني باالتري��ن رقم توليد نفت از 
س��ال 1970 تاكنون رسيده اس��ت. با افزايش اين ميزان توليد، اياالت متحده 
در كنار روس��يه و عربستان س��عودي به عنوان توليد كنندگان عمده نفت قرار 
گرفته اس��ت. به س��ادگي قابل درك اس��ت حتي اگر نفت شيل در كوتاه مدت 
به دليل محدوديت هاي توليد آن نتواند وارد بازار مصرف شود، نمي توان نقش 
امري��كا را در بازار جهاني نفت ناديده گرفت. افزايش توليد نفت اياالت متحده 
يعني كاهش اثرگذاري تالش هاي سازمان كشورهاي توليد كننده نفت، اوپك و 

هم پيمانان غيراوپك آن براي به تعادل رساندن بازار است. 
تحركات امريكا باعث ش��د كه تعدادي از وزراي نفت كشورهاي اوپك وادار 
به موضع گيري ش��وند. ادبيات به كار رفته در سخنان مسووالن نفتي تعدادي 
از كش��ورهاي ياد ش��ده به نحوي است كه بوي عقب نش��يني را مي توان از آن 
استش��مام كرد. وزير انرژي كويت گفت: اوپ��ك و هم پيمانان غيراوپك قبل از 
ژوئ��ن امكان خروج از توافق كاهش توليد را بررس��ي مي كنند. عصام المرزوق 
اع��الم ك��رد كه چنانچه بازار نفت تا ماه ژوئن س��ال آينده مي��الدي دوباره به 
توازن برس��د، توليدكنندگان عضو و غيرعضو س��ازمان كشورهاي صادركننده 
نفت)اوپك( ممكن اس��ت ب��ه توافق جهاني كاهش توليد نفت پايان بخش��ند. 
اينك وزير نفت كويت به صراحت اعالم مي كند، اوپك در نشس��ت آينده خود 
در ماه ژوئن س��ال 2018ميالدي، راهبرد خروج از توافق ياد ش��ده را بررسي 

مي كند كه قابل تامل است. 
با اين همه، كويت انتظار دارد، توازن كامل بازار نفت در پايان س��ال آينده 
ميالدي محقق ش��ود و قيمت نفت نيز در سال 2018 نزديك به سطح كنوني 
آن باقي بماند. همچنين سهيل المزروعي، وزير انرژي امارات اعالم كرد اكنون 
براي اظهارنظ��ر درباره زمان خروج اوپك از تواف��ق جهاني كاهش توليد نفت 
زود اس��ت. ولي اعضاي اوپك قصد دارند در نشس��ت آينده خود در ماه ژوئن 
س��ال 2018ميالدي درباره راهبرد خروج از تواف��ق جهاني كاهش توليد نفت 
گفت وگو كنند اما اگر الزم باش��د در ه��ر زمان ديگري اعضاي اوپك مي توانند 

ديدار داشته باشند. 
س��خنان وزير ان��رژي امارات به دليل اينكه س��ال آينده ميالدي رياس��ت 
دوره يي اوپك را به عهده خواهد گرفت از اهميت قابل توجهي برخوردار است. 
بايد توجه داش��ت كه روسيه و عربستان سعودي همچنان كه در توافق آذر 
ماه س��ال جاري اوپك در رابطه با كاهش توليد، نفش انكارناپذيري داش��ته اند 
در حفظ اين توافق تا پايان زمان آن نيز از كش��ورهاي موثرند. روسيه به دليل 
شرايط تحريمي كه در دو سال اخير با آن مواجه بوده و از سويي در پيش بودن 
انتخابات در آن كشور عالقه وافري به ادامه اين توافق ندارد. همچنين عربستان 
سعودي با عنايت به تحوالت داخلي و طرح هاي توسعه طلبانه اقتصادي وليعهد 
جوان خود همچنين با توجه به كس��ري قابل توجه بودجه در س��ال هاي اخير 
نياز حياتي به فروش هر چه بيش��تر بش��كه هاي نفت��ي دارد. بنابراين چنانچه 
فش��ارهاي عرضه يي امريكا به بازار نفت با همين شدت ادامه يابد، پايان توافق 
كاهش توليد از سوي اعضاي اوپك و همپيمانان غيراوپكي دور از انتظار نيست.
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گفت وگوي »تعادل« با معاون شركت بورس تهران و كارشناسان بازار سرمايه

سقف انتظارات بورس كجاست
 صفحه 5 

 صفحات 2و7 

جهان

شكست جمهوري خواهان 
نه به ترامپ بود

7

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي:

براي ايجاد اشتغال 42هزار ميليارد تسهيالت در نظر گرفته شده است

معاون رييس جمهور خبر داد

اختصاص 12 هزار ميليارد تومان براي توسعه اشتغال پايدار در روستاها

14كش��ور عضو اوپك و روسيه در اجالس اخير 
به اميد افزايش قيمت توافق كردند كه كاهش سطح 
توليد را تا 9ماهه ديگر تمديد كنند. بيشترين نگراني 
اعضاي اوپك و روسيه بعد از توافق به چالش افتادن 
س��هم بازار و افزايش س��هم امريكا به واس��طه وارد 
شدن توليد نفت ش��يل و افزايش دكل هاي حفاري 
است. اين نگراني از زماني رو به افزايش گذاشت كه 
بالفاصله بعد از اينكه روسيه و اوپك اقدام به تمديد 
9ماهه تواف��ق كاهش توليد كردند، پااليش��گاهاي 
آس��يايي در واكنش به اين تصميم، نفت بيشتري از 
درياي كاراييب و خليج مكزيك سفارش دادند. اخبار 
افزايش تعداد دكل هاي حفاري نفت اياالت متحده و 
در پي آن كاهش قيمت نفت به اين نگراني ها دامن 

زده است ...

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
س��پرده ها در بانك هاي اس��تان تهران به عنوان 
برخوردارتري��ن اس��تان كش��ور، 274برابر س��پرده 
بانك ه��اي كهگيلوي��ه و بويراحمد اس��ت و مانده 
تس��هيالت بانكي تهران نيز 174برابر تسهيالت در 
محروم ترين اس��تان كشور از نظر فعاليت هاي مالي 
اس��ت و نشان دهنده فاصله زياد با استان هاي كشور 
و تمركز امكان��ات مالي در تهران و اس��تقرار دفاتر 
شركت ها و فعاليت هاي اقتصادي در پايتخت است و 
حتي شركت هايي كه در نقاط مختلف كشور و خارج 
تهران فعاليت دارند، از طريق بانك هاي كشور اقدام 
به دريافت تسهيالت كرده اند و در بانك هاي تهران 
سپرده گذاري داشته اند، در نتيجه باعث تمركز بيش 

از حد گردش مالي بانك ها در تهران شده اند...

چالش هاي اوپك بعد از توافق

رشد 9.8درصدي تسهيالت 
بانك ها در 7 ماهه نخست

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 4  

كالن
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 فرار بودجه از 
برنامه فقرزدايي

گروه اقتصاد كالن   الهام آبايي 
با وجود تبليغ فراگير در رابطه با تغييرات مثبت 
در اليحه بودجه س��ال 1397 ب��ا ارائه اين اليحه از 
س��وي رييس جمهوري ايراداتي در آن مشخص شد 
ك��ه با رويكردي ك��ه دولت در خصوص س��ازو كار 
تدوي��ن اليحه بودجه مطرح كرده بود تا حدودي در 
تناقض است. برگ برنده اليحه بودجه سال آينده از 
زبان سخنگوي دولت، عملياتي بودن و صرفه جويي 
در هزينه ها اعالم شده بود. همچنين رييس جمهوري 
در روز ارائ��ه اليحه در مجل��س از برنامه هاي دولت 
در راس��تاي فقرزدايي س��خن گفت؛ با اين حال رد 
پاي اين هدف گذاري در اليحه بودجه مشهور نيست 
به طوري كه برنامه و منابع مش��خصي براي افزايش 
س��طح رفاهي دهك هاي پايين درآمدي به چش��م 
نمي خ��ورد.  نكته مهم ديگري ك��ه اليحه بودجه را 
تامل برانگيز كرده، عدم ش��فافيت در برخي اعداد و 
ارقام مندرج در بودجه اس��ت. به طور طبيعي انتظار 
مي رفت با عملياتي ش��دن بودجه ريزي، ش��فافيت 

بودجه افزايش پيدا كند ...

 داريوش صارمي   

 داريوش صارمي    
كارشناس اقتصاد انرژي

در قطعنامه نشست اضطراري سران كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي تاكيد شد

قدس شرقي پايتخت دولت فلسطين



 پايبن�دي هم�ه طرف ها به برجام ب�راي امنيت 
منطق�ه مفيد اس�ت-ايرنا| رييس مجل��س دهم گفت: 
پايبندي همه طرف ه��ا به برجام، هم براي امنيت جهاني و 
هم براي منطقه مفيدتر اس��ت. الريجاني ديروز پس از ورود 
به گيالن در جمع خبرنگاران استان در فرودگاه سردارجنگل 
رشت در پاسخ به س��وال خبرنگاري در مورد واكنش ايران 
ب��ه تصميم كنگره امري��كا در ارتباط با برج��ام اظهار كرد: 
بايد ببينيم كدام مس��ير را طي مي كنند؛ آن طور كه ما فكر 
مي كنيم اگر همه طرف ها به برجام متعهد باشند، هم براي 
آينده امنيت جهاني مفيدتر اس��ت و هم براي منطقه البته 
اگر روش هاي ديگري هم انتخاب كنند، براي آن فكر ش��ده 
اس��ت. رييس مجلس هدف از س��فر به گيالن را به دعوت 
نمايندگان اين استان در خانه ملت براي بازديد از بخش هاي 
مختل��ف از جمله پروژه هاي عمراني عنوان و اضافه كرد: در 
اين س��فر اگر الزم باشد براي شتاب بخشي كارهاي عمراني 

استان، تصميماتي گرفته مي شود. 
 آمادگ�ي ايران براي حل مش�كل يمن-تعادل| 
ظريف از آمادگي ايران براي هرگونه تالش براي دستيابي به 
آتش بس فوري، ارسال كمك هاي بشردوستانه و گفت وگوي 
يمني-يمني خبر داد. وزير امور خارجه كشورمان در توييتي 
نوش��ت: پاي��ان دادن به كابوس جنگ در يمن مس��ووليت 
مشترك همه ماست. ما اين فهم فزاينده را كه هيچ راه حل 
نظامي در اين زمينه وجود ندارد، مورد استقبال قرار داده و 
آمادگي كمك به هرگونه تالش براي دستيابي به آتش بس 
فوري، ارس��ال كمك هاي بشردوستانه و گفت وگوي يمني-

يمني را داريم. 
 ب�ا مجم�ع روحاني�ون گفت وگوي�ي نخواهيم 
داشت-تسنيم| دبيركل جامعه روحانيت مبارز به ادعاي 
مطرح ش��ده سخنگوي اين جامعه، مبني بر آمادگي جامعه 
روحاني��ت براي گفت وگو با مجمع روحانيون مبارز، واكنش 
نش��ان داد. آيت اهلل محمدعل��ي موحدي كرماني، با اش��اره 
به ادعاي مطرح ش��ده از س��وي مصباحي مقدم و در پاسخ 
به اين س��وال كه برخي رس��انه ها به نقل از مصباحي مقدم 
نوشته اند كه جامعه روحانيت منعي براي گفت وگو با مجمع 
روحانيون ندارد، گفت: نمي دانم اين اظهارات به نقل از آقاي 
مصباحي مقدم درست نقل  شده اس��ت يا نه، اما اگر ايشان 
چنين حرفي زده، حرفش اشتباه بوده چون ما به  هيچ  عنوان 

چنين بنايي نداشته و نداريم. 
 اليح�ه بودج�ه ۹۷ س�نخيتي با قان�ون برنامه 
ششم ندارد-تس�نيم| رييس كميس��يون تلفيق برنامه 
شش��م توس��عه با بيان اينكه اليحه بودجه ۹۷ سنخيتي با 
قانون برنامه ششم ندارد، گفت: دولت در بودجه گراني ها را 
به عهده مجلس گذاشته است. حميدرضا حاجي بابايي ديروز 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اي  كاش دولت همان اندازه 
كه براي حذف يارانه 44 هزار توماني دغدغه دارد، يك صدم 
آن همت را براي كاهش يا كنترل حقوق هاي نجومي داشت. 
وي گف��ت: براي حذف يارانه 44 ه��زار توماني كه در حال 
حاضر به  اندازه 8 هزار تومان ارزش دارد، اليحه ارائه مي دهند 
تا از مجلس چك سفيد امضا بگيرند اما اراده يي براي حذف 

يا حتي كاهش حقوق هاي نجومي وجود ندارد. 
 وضعي�ت نامناس�ب بودج�ه پيش�نهادي براي 
ق�وه قضاييه-روابط عمومي دادگس�تري| رييس كل 
دادگس��تري اس��تان تهران معتقد اس��ت: وضعيت بودجه 
پيش��نهادي از س��وي دولت براي قوه قضاييه در س��ال ۹۷ 
مناس��ب نيست. غالمحسين اس��ماعيلي در نشست ماهانه 
ش��وراي قضايي استان تهران به برنامه استاني سال گذشته 
ريي��س ق��وه قضاييه اش��اره كرد و اف��زود: چه��ارده پروژه 
س��اختماني با حدود يكصد و پنجاه هزار مترمربع مساحت 
در تهران از بركات اين برنامه اس��ت كه در حال جابه جايي 
و آماده ش��دن براي بهره برداري كامل هس��تند. وي افزود: 
وضعيت نامناسب بودجه ۹۷ به طور قطع تحقق برنامه هاي 

كالن قوه را با مشكل مواجه خواهد كرد. 
 نتيج�ه ش�كايت از س�لفي بگيران مجل�س با 
موگريني-خبرآنالين| س��خنگوي هيات نظارت بر رفتار 
نمايندگان مجلس گفت: ش��كايت جمعي از مردم ش��يراز 
عليه سلفي گيران با خانم فدريكا موگريني مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا در هيات بررس��ي و به دليل مشخص 
نبودن شاكي خالف شؤون نمايندگي شناخته نشد و پرونده 
مختومه شد.محمدجواد جمالي ديروز در مورد جلسه هيات 
نظارت بر رفتار نمايندگان گفت: شوراي امنيت ملي كشور 
خواستار تذكر به اين نماينده بود كه در اين راستا با نماينده 

مذكور صحبت كرديم. 
 يقه س�فيدها در صدر بدهكاران ب�زرگ بانكي 
هس�تند-مهر| رييس كميس��يون اصل ۹۰ با اش��اره به 
گزارش اين كميسيون از معوقات بانكي گفت: بيشترين رقم 
معوقات بانكي مربوط به يقه سفيدهاس��ت. داوود محمدي 
درخصوص گ��زارش اخير كميس��يون اص��ل ۹۰ پيرامون 
معوقات بانكي گفت: در اين گزارش وضعيت معوقات بانكي، 
اخذ وثايق و تضمين هاي الزم را بررسي كرده ايم و رقم دقيق 
ميزان تس��هيالت بانك ها، ميزان دريافتي و ميزان معوقات 
ذكر شده است. رييس كميسيون اصل ۹۰ با تاكيد بر اينكه 
بانك هاي ما اعم از خصوصي و دولتي داراي معوقات زيادي 
هستند، افزود: اين معوقات حدود ۱۳۶ هزار ميليارد تومان 

برآورد مي شود. 
 تاكي�د ب�ر ب�ه  كارگي�ري همه ظرفيت كش�ور 
براي تس�ريع در روند اس�كان زلزل�ه زدگان -پايگاه 
اطالع رس�اني معاون اول رييس جمه�وري| معاون اول 
رييس جمهوري با بيان اينكه س��رعت امدادرساني و نجات 
آسيب ديدگان زلزله زده كرمانشاه از افتخارات مديريتي كشور 
است بر ضرورت به  كارگيري همه ظرفيت كشور براي تسريع 

در روند اسكان زلزله زدگان تاكيد كرد. 
اسحاق جهانگيري عصر ديروز با حضور در وزارت كشور 
در جلسه ستاد مديريت بحران كشور كه براي بررسي آخرين 
وضعيت روند خدمت رساني به زلزله زدگان كرمانشاه تشكيل 
شده بود از رسانه ها به خصوص رسانه ملي خواست اقدامات 
مثبت صورت گرفته در كمك به زلزله زدگان و فراهم كردن 
اسكان موقت براي آنان را به درستي اطالع رساني كنند و از 
انتشار مطالب خالف واقع كه موجب ايجاد يأس و نااميدي 
در جامعه مي ش��ود، بپرهيزند. وي گفت: آنچه اهميت دارد 
اين اس��ت كه تمام ظرفيت و امكانات كش��ور به كار گرفته 
تا برنامه رسيدگي به زلزله زدگان و اسكان آنها به يك نقطه 
موفقيت تبديل ش��ود و دغدغه آنان ب��ه خصوص در فصل 
سرما برطرف ش��ود. معاون اول رييس جمهوري، مديريت و 
س��رعت ساماندهي و كمك رس��اني و نجات زلزله زدگان را 
از اقدامات برجس��ته و موفق و از افتخارات مديريتي كشور 
دانس��ت و افزود: خوشبختانه در نخس��تين ساعات پس از 
وقوع زلزله، عملي��ات آواربردار، رس��يدگي به مجروحين و 
اس��كان موقت مردم با سرعت در دستور كار قرار گرفت و با 
حضور همه نيروها و دستگاه ها در منطقه شاهد دستاوردهاي 
خوبي در اين زمينه بوديم. جهانگيري همچنين با اشاره به 
گزارش هاي ارائه ش��ده از سوي رييس بنياد مسكن انقالب 
اسالمي و فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا درخصوص 
روند پيشرفت اس��كان موقت براي زلزله زدگان تاكيد كرد: 
الزم است كه برنامه اس��كان موقت با سرعت هرچه بيشتر 
ادام��ه پيدا كند تا مردم ب��راي روزهاي آينده كه پيش بيني 

مي شود هوا سردتر شود دغدغه و نگراني نداشته باشند. 

روي موج خبر

در قطعنامه نشست اضطراري سران كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي تاكيد شد

قدس شرقي پايتخت دولت فلسطين است
۷ پيشنهاد مهم رييس جمهوري ايران براي مقابله با تصميم امريكا درباره قدس

با حضور ايران و 1+5 نشست كميسيون مشترك برجام در وين برگزار شد

اعتراض صريح به امريكا براي اجراي تعهدات برجام
عراقچي: شركت ها و بانك هاي اروپايي عالقه مند به كار با ايران هستند
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نشست كميسيون مشترك برجام پيش از ظهر ديروز 
با شركت ايران، كشورهاي ۱+5 )امريكا، انگليس، آلمان، 
فرانسه، چين و روسيه( و اتحاديه اروپا در سطح معاونان 
و مديران سياس��ي وزراي خارجه كشورهاي ذي ربط در 
هتل كوبورگ وين آغاز ش��د و پس از س��ه ساعت بحث، 
مذاك��ره و رايزني طرف هاي اصلي مذاكرات پايان يافت و 
بالفاصل��ه پس از آن نشس��ت هاي دوجانبه ميان ايران و 
گروه هاي ديگر پس از پايان نشست كميسيون مشترك 
برجام آغاز شد. قبل از آغاز نشست اما مشكلي كه بر سر 
نصب پرچم ايران در محل نشس��ت ايجاد شده بود، آغاز 
نشست را با وقفه يي روبه رو كرد كه بعد از رفع آن نشست 

دوباره ادامه يافت. 
حسن ختام اين دور از گفت وگوها هم ديدار دوجانبه 
عراقچ��ي با  امانو ب��ود كه به نوعي براي بررس��ي آخرين 

برنامه هاي مشترك طراحي و عملياتي شد. 
بر اساس روايت سيد عباس عراقچي معاون حقوقي و 
امور بين الملل وزير امور خارجه كشورمان از اين نشست 
مش��ترك بحث هاي مربوط به دانش هسته يي و تعهدات 
ايران، همكاري هايي كه ميان دوطرف صورت مي گيرد و 

رفع تحريم ها و مشكالت موجود بوده است كه در اين دور 
از مذاكرات در دستور كار قرار گرفت. 

عراقچ��ي همچنين بر اين نكته تاكيد كرد كه س��اير 
كش��ورها ۱+5 اعتراض رسمي و شفاف خود را به امريكا 
براي عدم اجراي تعهداتش اعالم كردند و از اين كش��ور 

خواستند كه به مفاد اين سند بين المللي پايبند باشد. 

 اعتراض به امريكا براي اجراي دقيق تعهدات 
برجام

سيد عباس عراقچي گفت: كش��ورها اين بار صريح و 
روشن به امريكا اعتراض و تاكيد كردند كه تعهدات خود 
را طبق برجام س��ريع  و در وقت خود انجام دهد. نسبت 
به اينكه برخي اقدامات بايد به موقع انجام ش��ود و نشده 
اعتراض ش��د و تاكيد همه اعضا اين بود كه هر دو طرف 

بايد به تعهدات خود پايبند باشند. 
به گزارش ايس��نا، سيد عباس عراقچي رييس هيات 
مذاكره كننده ايران در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه 
س��ه ساعته دهمين كميسيون مش��ترك برجام در وين 
گفت: در اين جلس��ه در حوزه همكاري هاي هس��ته يي 
به ويژه در مورد مدرن س��ازي اراك و امضاي قراردادهاي 

مربوطه بحث جدي كرديم و كارگروهي در اين باره است 
ك��ه بحث هاي مربوط به طراح��ي اوليه و جزيي و تامين 
تجهيزات و ايمني و سوخت و مشخصات سوخت و توليد 
آن در ايران  انجام شد و پيشرفت خوبي هم انجام شده و 

در جدول زماني پيش بيني شده قرار داريم. 
رييس هي��ات ايران��ي مذاكره كننده در كميس��يون 
مش��ترك برجام گف��ت: درباره همكاري اي��ران و آژانس 
هم��ه طرف ه��ا از همكاري اي��ران قدردان��ي كردند و از 
اينك��ه ۹ گزارش پايبندي اي��ران را تاييد مي كند، تقدير 
شد. وي گفت: همچنين خانم اشميد در پايان به عنوان 
هماهنگ كننده كميسيون مش��ترك برجام جمع بندي 
داشتند و گفتند كه با استقبال از پايبندي ايران به برجام 
از همه طرف ها خواسته شد، تعهدات خود را با حسن نيت 
و س��ازنده انجام دهند و اين مطالب در بيانيه يي از طرف 

ايشان منتشر خواهد شد. 

 تاكيد بر اجراي برجام
عراقچي تاكيد كرد: در اين نشس��ت خيلي صريح تر 
از گذش��ته ب��ا تخلفات امريكا برخورد ش��د و روش��ن و 
مس��تقيم توسط همه اعضا به امريكايي ها تذكر داده شد 

ك��ه برجام را بايد در محيط مناس��ب خ��ود اجرا كنند. 
مع��اون ظريف اظه��ار كرد: هيات امريكاي��ي هم در اين 
نشست صحبت هايي داشتند و تاكيد كردند كه كماكان 
ب��ه برجام پايبند خواهند ب��ود و تصميم دولت امريكا در 
شرايط حال حاضر پايبندي به برجام است. عراقچي تاكيد 
كرد: امريكايي ها هر كاري مي خواهند در روند خود انجام 
دهند به ما مربوط نيست، مهم اين است تحريم هايي كه 
رفع ش��ده به صورت رفع شده نگه دارند و تحريم هايي را 

برنگردانند در غير اين صورت نقض برجام است. 
وي گفت: شركت ها و بانك هاي اروپايي عالقه مند به 
كار با ايران هس��تند و مذاكرات و توافقات ادامه دارد و در 
مجم��وع روال خوبي را با اروپا براي گس��ترش روابط در 

چارچوب برجام داريم. البته بدعهدي هاي امريكا و ايجاد 
فضاي مخرب تاثيرگذار اس��ت و مس��ائل بيرون از برجام 
مثل FATF تاثير دارد اما روال همكاري ها مسير خوبي 
را دارد. وي درب��اره اظهارات روز سه ش��نبه موگريني در 
پارلمان اروپا اظهار كرد: در برجام جمله يي است »اجراي 
كامل برجام مي تواند مش��اركت كن��د در تامين صلح و 
امنيت منطقه يي و جهاني.« البته اينها لفاظي هايي است 
كه برخي ها انجام مي دهن��د. ترامپ هم مانورهايي روي 
اين مساله داش��ت، در حالي متن برجام كامل مشخص 
است و هيچ ارتباطي به مسائل منطقه يي و جهاني ندارد و 
اينكه از يك جمله بخواهد كسي تلقي خاصي انجام دهد، 

پذيرفته نيست. 
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نشس��ت اضطراري س��ران كش��ورهاي عضو سازمان 
همكاري اس��المي با صدور قطعنامه يي پايان يافت كه در 
واقع نقطه مقابل دس��تور ترامپ بود. مصوبه س��ازمان اين 
اس��ت: جامعه جهاني، قدس ش��رقي را به عنوان پايتخت 
فلس��طين بايد به رس��ميت بشناس��د. در اين نشس��ت 
رييس جمهوري كشورمان پيش��نهاد داد: »گفت وگو براي 
حل مشكالت جهان اسالم« بايد در دستور كار سازمان قرار 
گيرد.  اجالس اضطراري سران كشورهاي سازمان همكاري 
اسالمي كه با حضور 5۶ مقام بلندپايه سياسي از كشورهاي 
اسالمي و غيراسالمي و با هدف مقابله با تصميم غيرمنطقي 
امريكا در اعالم قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي 
برگ��زار ش��د و در جريان آن دامنه وس��يعي از موضوعات 
مختلف توس��ط رهبران كش��ورهاي اسالمي مطرح شد و 
براي مقابله با ماجراجويي هاي امريكا و رژيم صهيونيستي 
در قالب يك دستور كار مشخص ارائه شد.  ديدن رهبران 
كش��ورهاي اس��المي در يك قاب و در كنار يكديگر براي 
بررسي يك مشكل مشترك ازجمله تصاوير كميابي است 
كه اين روزها منطقه حساس خاورميانه و غرب آسيا بيشتر 
از هر زمان ديگري به آن نياز دارد؛ ديدارهايي كه به اعتقاد 
رييس جمهوري كش��ورمان در ادامه گفت وگو را با خود به 
دنب��ال دارد و از طريق گفت وگوس��ت كه مي توان به يك 
درك مش��ترك براي پيش��برد منافع مشترك دست پيدا 
كرد. روحاني براساس اين اهميت بنيادين همه كشورهاي 
 اس��المي را ب��ه وحدت و اتح��اد فرا خواند و با پيش��نهاد
 ۷ اقدام ضروري براي مقابله با تصميم ناصحيح و غيرقانوني 
رييس جمهور امريكا براي انتقال س��فارت اين كش��ور به 
شهر قدس ش��ريف تصريح كرد: امريكا تنها در پي منافع 
حداكثري صهيونيست هاست و احترامي براي خواسته هاي 
مشروع فلسطينيان قائل نيس��ت. رييس جمهوري ديروز 
و طي س��خنراني در اجالس فوق العاده س��ران كشورهاي 
عضو س��ازمان همكاري اسالمي در استانبول، گفت: ايران 
آمادگي دارد با تك تك كش��ورهاي اس��المي براي دفاع از 
ق��دس بدون هيچ گونه مالحظه و پيش ش��رطي همكاري 
كن��د. وي ب��ا بازخواني روندي ك��ه درنهايت منجر به اين 
تصميم امريكا شده است ، از نقش برخي كشورهاي اسالمي 
و عربي در گس��تاخي صهيونيست ها و امريكايي ها در اين 
زمينه صحبت كرد؛ كشورهايي كه پروژه عادي سازي روابط 
با اس��راييل را كليد زده اند و زمينه را براي ارتكاب چنين 
مس��ائلي آماده كرده اند. در اين نشس��ت، ع��الوه بر ايران، 
محمود عباس رييس تش��كيالت خودگردان فلس��طين، 
الهام عل��ي اوف رييس جمهوري آذربايجان، محمداش��رف 
غني رييس جمهوري افغانس��تان، شيخ تميم بن حمد آل 
ثاني امير قطر و عبداهلل دوم پادش��اه اردن حضور داشتند 
و بنا به دعوت رياس��ت س��ازمان همكاري هاي اس��المي، 
نماينده بخش ترك نش��ين قب��رس و نيك��والس مادورو 
رييس جمهوري ونزوئال و هياتي از روسيه، آفريقاي مركزي، 
تايلند و بوسني وهرزگوين به عنوان ميهمان در اين اجالس 

حضور به هم رساندند. قرائت بيانيه پاياني و ديدارهاي رو در 
روي مقامات كشورهاي حاضر در اين اجالس بخش پاياني 

اجالس فوق العاده استانبول را تشكيل مي داد. 

 بازگشت فلسطين به جايگاه اصلي 
روحاني روز چهارش��نبه در اجالس فوق العاده س��ران 
كش��ورهاي عضو سازمان همكاري اس��المي در استانبول 
ب��ا ض��روري خوان��دن وح��دت جه��ان اس��الم در برابر 
رژيم صهيونيستي افزود: فلسطين بايد به موضوع اول جهان 
اس��الم برگردد. به گزارش پاد، رييس جمه��وري با ارائه ۷ 
پيشنهاد به جهان اسالم براي مقابله با تصميم ناصحيح و 
غيرقانوني دولت امريكا درخصوص قدس، اظهار كرد: امريكا 
تنها در پي منافع حداكثري صهيونيست هاست و احترامي 
براي خواسته هاي مشروع فلسطينيان قائل نيست. وي با 
تقدي��ر از رجب طيب اردوغ��ان رييس جمهوري تركيه به 
جهت برگزاري اين نشست بسيار مهم بيان كرد: موضوعي 
ك��ه باعث گردهمايي ما ش��ده، تبادل نظ��ر درباره فاجعه 
غم انگيز و زخم كهنه امت اس��الم در يك صد سال گذشته 
است كه با توطئه بالفور شروع شد و اينك با اقدام ناصحيح 
و غيرقانوني رييس جمهوري امريكا براي انتقال سفارت اين 
كشور به شهر قدس شريف فصل جديدي در آن پديد آمده 
اس��ت. روحاني تاكيد كرد: امروز از قدس سخن مي گوييم 
كه نخس��تين قبله گاه مسلمانان و س��ومين حرم مقدس 
اس��المي است و هويت و اعتبار فلس��طين با آن شناخته 

مي ش��ود. وي اضافه كرد: قيام مردم مجاهد فلس��طين در 
روزهاي گذش��ته عليه امريكا و اش��غالگران صهيونيست 
يك ب��ار ديگر آش��كار كرد كه فلس��طيني ها به طرح هاي 
پوچ دل نبسته و بر خواسته بحق خود پافشاري مي كنند. 
روحاني ادامه داد: خوشبختانه كشورهاي اسالمي در قبال 
رويكرد دولت امريكا نسبت به شهر قدس واكنشي سريع 
از خود نشان دادند و تشكيل اين نشست معطوف به قرائت 
درست كشورهاي اسالمي از اقدام نادرست رييس جمهور 
امريكاست. رييس جمهوري كشورمان همچنين گفت: بايد 
از هم��ه راه هاي ممكن مانع اجراي اي��ن اقدام غيرقانوني 
دولت امريكا ش��ويم، اما جاي طرح اين س��وال وجود دارد 
كه چه عناصر و عواملي باعث شد رييس جمهوري امريكا 

اين چنين گستاخانه حرمت شكني كند؟

 محرك اصلي تصميم امريكا
روحان��ي اف��زود: به عقيده من آنچه بي��ش از هر چيز 
ديگري محرك و مش��وق اين تصميم گي��ري بوده، تالش 
برخي براي ايجاد ارتباط با رژيم صهيونيستي و هماهنگي 
و همكاري با آن رژيم اس��ت ك��ه به جاي مقابله با تهديد 
صهيونيست ها، در همراهي با امريكا و رژيم صهيونيستي، 
نس��خه هايي را براي آينده فلس��طين تجويز مي كنند كه 
در صورت عملي ش��دن، صهيونيس��ت ها براي هميش��ه 
بر فلس��طين مسلط خواهند ش��د.  وي تاكيد كرد: امروز 
ديگر هم��ه مي دانند كه بزرگ ترين دش��من يهوديان، نه 

مس��لمانان و اعراب بلكه پروژه خطرناك صهيونيسم است 
و ما مسلمانان و مس��يحيان و يهوديان، صاحبان تاريخي 
اين منطقه هستيم و اين صهيونيست ها هستند كه در اين 
جم��ع غريبه اند و خود را بر اي��ن منطقه تحميل كرده اند 
و آنهايي كه بذر تروريس��م و خشونت گرايي را از سال هاي 
آغازين قرن گذش��ته به منطقه ما آوردند، صهيونيست ها 
هس��تند.  وي بي��ان كرد: در طول چند دهه گذش��ته 
رژيم صهيونيستي مسوول كشتار و آوارگي فلسطيني ها 
و بي حرمتي به مقدس��ات اسالمي در فلسطين است و 
در تمامي اين جنايات، اياالت متحده امريكا با آن همراه 
و در شوراي امنيت با وتوي خود از آن حمايت كرد و در 
ارس��ال انواع سالح مخرب براي جنگ افروزي، از هيچ 
تالشي فروگذار نكرد و متاسفانه برخي امريكا را در طول 
سال ها مذاكره، داور گرفتند يا از آن حمايت خواستند و 
دل در گرو ميانجيگري آن سپردند. روحاني اظهار كرد: 
اياالت متحده هيچ گاه ميانجي صادقي نبوده و نخواهد 
ب��ود و اقدام اخير دولت امريكا براي كس��اني كه هنوز 
روزنه اميدي به ايفاي نقش مثبت امريكا در حل بحران 
فلسطين داشتند، آشكارا روشن ساخت كه امريكا تنها 
در پي منافع حداكثري صهيونيست ها بوده و احترامي 
براي خواسته هاي مشروع فلس��طيني ها قائل نيست. 
وي با تشريح ۷ پيش��نهاد ايران براي موضوع قدس و 
فلسطين اشغالي اضافه كرد: براي مقابله با اين اقدامات 
ظالمانه و كوته نظرانه ضرورت دارد اقدامات عملي ذيل 

را در سرلوحه برنامه جمعي خود قرار دهيم: 
۱- ضروري اس��ت تصميم اخير امريكا در اعالم قدس 
شريف به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي و انتقال سفارت 

خود به آنجا به شدت توسط اين اجالس محكوم شود. 
2� در ش��رايط كنوني، وحدت جهان اس��الم در برابر 
رژيم صهيونيس��تي بس��يار ضروري اس��ت و اگر در برخي 
مسائل با هم اختالف نظر داريم، اما در مورد دفاع از قدس 
و آرمان فلسطين نبايد اختالفي داشته باشيم چراكه همه 
معضالت جهان اس��الم از طريق گفت وگو قابل حل است 
و تنها از طريق وحدت اس��المي است كه بهتر مي توان از 

حقوق امت اسالم و قدس حمايت كنيم. 
۳� دول��ت امري��كا بايد متوجه اين واقعيت بش��ود كه 
جهان اسالم نسبت به سرنوشت فلسطين و قدس شريف 
بي تفاوت نبوده و به س��خره گرفتن مصوبات بين المللي و 
نظرات اكثريت قريب به اتفاق جامعه بين المللي در موضوع 

فلسطين، بدون هزينه سياسي نخواهد بود. 
4- كشورهاي اس��المي به طور يكپارچه موضع اصولي 
خود در مخالفت با اقدام اخير امريكا را در گفت وگو با شركاي 
امريكا به ويژه كش��ورهاي اروپايي مطرح و بر لزوم پايداري 

همه كشورها در برابر تصميم اخير ترامپ تاكيد كنند. 
5- بايد موضوع فلس��طين به موضوع اول جهان اسالم 
برگردد و با شكست داعش در عراق و سوريه و لزوم تداوم 
مب��ارزه با ديگر گروه هاي تروريس��تي، نباي��د از خطرات 
رژيم صهيونيستي از جمله زرادخانه هسته يي اين رژيم كه 

كل جهان را مورد تهديد قرار مي دهد، غافل باشيم. 
۶- سازمان ملل متحد به ويژه شوراي امنيت و مجمع 
عموم��ي آن در مقطع كنوني نقش كليدي در مخالفت 
ب��ا تصميم اخير امري��كا دارند و الزم اس��ت هيات هاي 
نمايندگي كش��ورهاي اسالمي در س��ازمان ملل به طور 

فعال در مباحثات شركت كنند. 
۷- بايد تحركات رژيم صهيونيس��تي به طور مستمر مورد 
رصد قرار گيرد و سازمان همكاري اسالمي در صورت نياز براي 

اتخاذ تدابير الزم در سطح وزرا يا سران تشكيل جلسه دهد. 

 بيانيه پاياني نشست اضطراري سران كشورهاي 
»سازمان همكاري اسالمي«

48 كش��ور عضو اين س��ازمان در بياني��ه پاياني 
نشس��ت تاكيد كردند كه جامع��ه  جهاني بايد قدس 
شرقي را به عنوان پايتخت اشغالي دولت فلسطين به 
رسميت بشناسد. در اين بيانيه از امريكا خواسته شده 
است كه تصميمش درباره قدس را لغو كند زيرا اين 
تصميم به معني عقب نشيني از نقش خود به عنوان 

ميانجي در مذاكرات صلح خاورميانه است. 
س��ازمان همكاري اس��المي با بيان اينكه دولت 
فلس��طين به پايتختي قدس ش��رقي را به رسميت 
مي شناسد، تاكيد كردد: »تصميم رييس جمهور امريكا 
درباره قدس پوچ و بي اعتبار است، آن را نمي پذيريم و 

به شدت محكوم مي كنيم.«
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ايران2

چهرهها

مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا گفت: از امريكا خواس��ته ايم درباره 
پيامدهاي اي��ن تصميم بر افكار عمومي 
منطقه و ديگر مناطق جهان انديشه كند. 
به گزارش الجزيره، فدريكا موگريني 
در نشس��ت پارلمان اروپا جهت بررسي 
امري��كا در  تصمي��م رييس جمه��وري 
به رس��ميت ش��ناختن قدس اش��غالي 
درخص��وص برجام اف��زود: اروپايي ها موضع خ��ود را در قبال توافق 
هس��ته يي ايران خيلي صريح و شفاف با دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا، مطرح كرده اند. خيلي ساده است؛ گفت وگوي دوباره گزينه ما 
نيس��ت. وي تاكيد كرد: حفظ توافق هسته يي ازجمله منافع امنيتي 
مش��ترك ما به شمار مي آيد. مستحكم ترين نظام نظارتي كه تاكنون 
ايجاد ش��ده است براي نظارت بر اجراي توافق هسته يي ايران درنظر 
گرفته ايم. اتحاديه اروپا براي رس��يدن به توافق هس��ته يي ۱2 سال 
گفت وگوهاي بسيار سختي را مديريت كرد تا به اين نتيجه رسيديم. 
خيلي ساده بگويم گفت وگوي دوباره بر سر توافق هسته يي با بخشي 
از آن ديگ��ر گزينه ما نيس��ت. حفظ توافق ازجمل��ه منافع امنيتي 
مشترك ما به شمار مي آيد. اگر آژانس بين المللي انرژي هسته يي ۹بار 
پي در پي تاييد كند تعهدات هس��ته يي به خوبي اجرا مي ش��ود اين 

يعني توافق دارد اجرا مي شود. تمام شد. اين حقيقت ماجراست. 

 گفت وگوي دوباره بر سر توافق هسته اي با ايران 
در دستور كار نيست

دبير ش��وراي نگهبان با اش��اره به 
اص��ل ۱5۷ قانون اساس��ي ايران كه 
اجتهاد، عدالت، آگاهي به امور قضايي 
و مدير و مدبر بودن را از ويژگي هاي 
رييس قوه قضاييه برمي شمارد، اضافه 
كرد وقتي فردي با چنين ويژگي هاي 
مهمي توس��ط مقام معظ��م رهبري 
انتخاب شده است، آيا مصلحت است 

كه كسي او را با صراحت زير سوال ببرد و هتك حرمت كند؟
به گزارش ايلنا، آيت اهلل جنتي، در جمع كاركنان اين شورا 
با اش��اره به فعاليت هايي كه در هفته وح��دت صورت گرفته 
اس��ت، اين اقدامات را مفيد برش��مرد و اظهار اميدواري كرد 
روزي فرا برسد كه كمترين تفرقه يي در ميان مسلمانان جهان 

وجود نداشته باشد. 
اينك��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  خ��ود  س��خنان  ادام��ه  در   وي 
قوه قضاييه نهاد مرجع رسيدگي به تظلمات مردم است، اضافه 
كرد: هر حركتي كه باعث ش��ود جايگاه دستگاه قضايي كشور 
و مس��ووالن آن تضعيف ش��ود، در حقيقت به اعتماد مردم به 
نظام خدشه وارد كرده و بايد از چنين اقداماتي خودداري شود.  
آيت اهلل جنتي افزود: البته من قصد ورود به اين قضيه را ندارم و 

به عنوان نهي از منكر اين مطالب را بيان مي كنم. 

مصلحت نيست كسي با صراحت رييس قوه 
قضاييه را زير سوال ببرد

 وزير كشور با تاكيد بر اينكه تحركات 
گروه هاي تروريس��تي و تحوالت داخلي 
آنها را رصد مي كنيم، گفت: كشورهايي 
ك��ه آرام��ش و امنيت را ب��راي منطقه 
نمي خواهند به دنبال توطئه و فتنه هاي 
جديد و تقويت اين گروه ها خواهند بود. 

به گزارش ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي 
در حاش��يه نود و پنجمين جلسه شوراي 
اجتماعي كشور در پاسخ به اين سوال كه گفته مي شود داعش در حال 
انتقال به ساير كشورها از جمله افغانستان و پاكستان است اظهار داشت: 
تروريست ها به دنبال اين هستند كه با عضوگيري هايي در برخي مناطق 
جدي��د، اين منطقه ها را مرك��ز فعاليت خود كنند لذا اكنون با توجه به 
همكاري وسيعي كه بين ايران، سوريه، تركيه و روسيه در منطقه ايجاد 
شده شاهد اتحاد و هم پيماني خوبي هستيم و ايران با تسلطي كه روي 
اي��ن موض��وع دارد، همواره اين تحركات را تحت رصد خواهد داش��ت. 
رحماني فضلي همچنين با تشريح محورهاي كاري جلسه شب گذشته 
 شوراي اجتماعي كشور اظهار داشت: رهبر معظم انقالب در ديدار اخيرشان 
ب��ر اس��تفاده از ظرفيت هاي مردمي و س��من ها در حوزه آس��يب هاي 
اجتماعي و مساله پيشگيري تاكيد داشتند همچنين رهبر معظم انقالب 
در يكي از سياست گذاري هاي جديد تعيين فرمودند كه 5۰ درصد منابع 

بايد صرف امور پيشگيري در آسيب هاي اجتماعي شود. 

 تحركات گروه هاي تروريستي 
رصد مي شود

 فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا )ص(
با اش��اره به ميزان بده��ي دولت به اين 
قرارگاه، اظهار كرد: مطالبات ما از دولت 
بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد تومان اس��ت كه 
چنانچه اين ميزان را به ارز تبديل كنيم 

رقمي حدود ۱۰ ميليارد دالر مي شود. 
به گ��زارش ايس��نا، س��ردار عباداهلل 
عبدالله��ي فرمان��ده قرارگاه س��ازندگي 
خاتم االنبيا)ص( ديروز در نشس��تي خبري به مناس��بت فرا رسيدن 
بيست و هشتمين س��الگرد تاسيس اين قرارگاه، اظهار كرد: قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا )ص( پس از جنگ چهار دوره فعاليت، بازسازي، 
س��ازندگي و توسعه، انحصارش��كني و رصد گلوگاه هايي كه پيش از 
آن در اختي��ار خارجي ه��ا بود و نيز الگوآفرين��ي و طراحي و اجراي 

پروژه هاي بزرگ را انجام داد. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( افزود: امروز اين قرارگاه 
در مجموع در ۱۰ عرصه بزرگ از جمله نفت، گاز و پتروشيمي، آب، 

نيروگاه، حمل و نقل و معدن و صنايع معدني فعاليت مي كند. 
عبداللهي با اش��اره به برخي اقدامات انجام ش��ده ازسوي قرارگاه 
خاتم االنبيا)ص( در حوزه نفت، گاز و پتروش��يمي، اظهار كرد: براي 
 جلوگيري از واردات بنزين و خام فروشي توسط قرارگاه خاتم االنبيا)ص(

پااليشگاه هاي بزرگي ايجاد شده است. 

 از دولت ۳۰ هزار ميليارد تومان
طلب داريم

رنا
  اي

س:
عك
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3 كالن
كاهش اتكا به درآمدهاي 
نفتي از نقاط قوت بودجه

رييس كميسيون اقتصادي مجلس يكي از نقاط قوت 
اليحه بودجه س��ال هاي اخير را كاهش سهم درآمدهاي 
نفت��ي در اقتصاد كش��ور عنوان كرد.  به گ��زارش ايبنا، 
محمدرضا پورابراهيمي گفت: طبق قانون برنامه شش��م 
توسعه سهم نفت در بودجه عمومي كشور هر سال كاهش 
پي��دا مي كند و اين موجب كاه��ش اثر درآمدهاي نفتي 
در بودجه عمومي كش��ور مي شود.  وي افزود: با توجه به 
اينكه امس��ال سال اول اجراي اين برنامه توسعه يي است 
در قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي 
نفت��ي براي نخس��تين  ب��ار ۳۲درصد تعيين ش��د، اين 
يعني يك س��وم درآمده��اي نفتي به صندوق توس��عه 
ملي مي رود كه موجب توس��عه فعاليت ه��اي اقتصادي 
مي ش��ود و مي تواند طرح هاي بخش خصوصي را تامين 
مالي كند.  اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه يكي از 
سياست هاي ۲۴گانه اقتصاد مقاومتي كاهش سهم نفت 
در بودجه عمومي كش��ور است، گفت: حركت در مسير 
كاهش اثرگذاري نفت بر اقتصاد كش��ور شروع شده و در 
س��ال ۹۷ هم كاهش اين نقش به واس��طه افزايش سهم 
صندوق توس��عه ملي تحقق مي يابد ضمن اينكه س��هم 
ماليات ها در بودجه عمومي كش��ور افزايش خواهد يافت 
كه اين دو از نقاط قوت و همخواني اليحه بودجه س��ال 
آينده با سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي است.  وي درباره 
چگونگي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در سال آينده 
گفت: در ۴ماه اول امسال با اعمال ضوابط و مقررات جديد 
در چند مورد توانستيم ۵ هزارميليارد تومان فرار مالياتي 
را شناس��ايي كنيم و آن را از كس��اني كه تا به امروز يك 
ريال ماليات ندادند و هيچ سابقه فعاليت اقتصادي ندارند، 
دريافت كنيم.  نماينده كرمان در مجلس شوراي اسالمي 
با ابراز اميدواري از وصول ماليات حدود ۱۰۰هزارميليارد 
توماني در س��ال آين��ده گفت: معادل ۴۰ت��ا ۵۰ درصد 
ماليات قاب��ل وصول، فرار مالياتي ناش��ي از عدم اجراي 
نظام جامع مالياتي كشور است كه مي توانيم با روش هايي 
چون بررس��ي تراكنش هاي بانكي حتي از اهداف تعيين 
ش��ده در اليحه نيز فراتر رويم.  پورابراهيمي گفت: البته 
رشد درآمدهاي مالياتي ناشي از افزايش درآمد قطعات به 
معني افزايش ماليات حقوق بگيران، پرسنل و كارمندان 
دولت و فعاالن اقتصادي كه در ش��رايط ركودي درحال 
فعاليت هس��تند يا اصناف و بازاريان و اتاق هاي بازرگاني 
و تعاون نخواهد بود بلكه با مديريت گردش مالي اقتصاد 
ايران و سهم توليد ناخالص ملي سهم ماليات را در سال 

آينده بيش از رقم تعيين شده در اليحه برسانيم. 

دولت سال آينده 76 هزار 
ميليارد ريال جريمه مي گيرد

بخش��ي از درآمدهاي دولت در سال آينده به دريافت 
جريمه هاي ناش��ي از تخل��ف از قانون نظي��ر راهنمايي 
و رانندگ��ي، تخلف��ات صنفي و تخريب محيط زيس��ت 
بازمي گردد كه رقم ۷6هزار و 8۵6 ميليارد ريالي در اليحه 

بودجه ۹۷ براي آن پيش بيني شده است. 
به گزارش ايرنا و براساس جداول اليحه بودجه ۱۳۹۷ 
كل كش��ور، دولت در سال آينده درآمد حاصل از »جرايم 
رانندگي« را به ميزان ۳۰هزارميليارد ريال در نظر گرفته 
و »جريمه ها و ديگر وجوه ناشي از اجراي قانون مبارزه با 
مواد مخدر« را نيز يك هزار و ۲۰۰ميليارد ريال پيش بيني 
ك��رده اس��ت.  همچني��ن دول��ت در نظ��ر دارد از محل 
»جرايم و مجازات قان��ون كار« ۱۲ميليارد ريال، »جرايم 
و خسارات زيست محيطي« ۱۰۰ميليارد ريال، »تخلفات 
صنف��ي« ۵۰۰ ميليارد ريال، »جرايم و فروش صيدآالت، 
چوب آالت، ادوات و مواد بازداش��تي«۳۲۰ميليارد ريال و 
»تخلفات بهداشتي« ۱۵۰ميليارد ريال درآمد داشته باشد.  
براس��اس اين اليح��ه، درآمد حاص��ل از »جرايم انصراف 
تحصيلي« ۱۰۰ميليارد ري��ال، »جرايم و مجازات ورود و 
اقامت غيرمجاز اتباع خارجي به اس��تثناي كساني كه به 
تشخيص مراجع ذي ربط براي اقامت بيش از مدت رواديد 
ص��ادره، عذر موجه دارند« ۳۰۰ميلي��ارد ريال، »جرايم و 
خسارت ناشي از اجراي قانون اصالح قانون حفظ كاربري 
اراضي زراعي و باغ ها« ۹۰۰ميليارد ريال و »ساير جرايم و 
خسارات« 8 هزار و 68۴ ميليارد ريال تعيين شده است.  
همچنين در زمينه»خسارات ناش��ي از اجراي طرح هاي 
عمران��ي و معدني در عرصه مناب��ع طبيعي« يك هزار و 
۲۰۰ميلي��ارد ري��ال، »جرايم معوق رانندگ��ي« ۱6هزار 
ميليارد ريال، »اج��راي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز« 
يك هزار و 8۵۰ميليارد ريال، »جرايم ناشي از مصرف گاز 
و فرآورده هاي نفتي مازاد بر الگوي مصرف« ۲۰۰ميليارد 
ريال و »جريمه زمان غيبت مش��موالن« ۱۵هزارميليارد 

ريال درآمد براي دولت پيش بيني شده است. 

تمديد 3 ساله قانون ماليات 
بر ارزش افزوده 

ريي��س مجلس پيش��نهاد ك��رد كه كميس��يون 
اقتص��ادي مجلس متني تهيه و ب��ه صحن علني ارائه 
ده��د تا قانون ماليات بر ارزش افزوده به مدت ۳س��ال 
به صورت آزمايش��ي تمديد ش��ود.  به گ��زارش خانه 
ملت، نشس��ت كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي با  حضور عل��ي الريجان��ي، رييس مجلس 
ش��وراي اسالمي و مس��ووالن س��ازمان امور مالياتي 
كش��ور براي بررس��ي اليحه اصالحي قانون ماليات بر 
ارزش افزوده روز سه شنبه برگزار شد.  الريجاني با بيان 
اينكه از زم��ان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به 
صورت آزمايشي اصطكاكي و مشكالتي در بخش هاي 
توليدي و صنعتي كش��ور ايجاد ش��د، گفت: بسياري 
از توليدكنن��دگان مش��كالت خ��ود را با اج��راي اين 
قان��ون با بنده مطرح مي كردن��د اكنون فرصت خوبي 
اس��ت كه همه اين موارد در قانون جديد ديده ش��ود. 
رييس مجلس ش��وراي اسالمي با تاكيد بر اينكه بايد 
متناس��ب با شرايط كشور تصميمات اخذ شود، افزود: 
بايد مش��خص شود كه مقصود از ارزش افزوده چيست 
و دول��ت آيا مي خواهد ب��راي خود منابع ايجاد كند يا 
اينكه به دنبال ايجاد شفافيت است چراكه هر كدام از 

اين دو مورد راهكار خود را دارد. 
وي ادام��ه داد: اگر مقصود از ماليات بر ارزش افزوده 
شفافيت است يك راهكار وجود دارد و اگر مقصود اخذ 
پول اس��ت كه بايد از حلقه آخر گرفته شود چراكه در 
ش��رايط كنوني بايد از زنجيره ماليات اخذ شود سپس 
بازگردانده شود اما به دليل اينكه دولت به موقع پول ها 
را به توليدكنندگان پس نمي دهد، فرياد توليدكنندگان 
درآمده اس��ت.  الريجاني با بيان اينكه اظهار ش��ده كه 
مقصود از قانون ماليات بر ارزش افزوده ش��فافيت است، 
يادآور شد: درحال حاضر همگان وضع كشور را از لحاظ 

اقتصادي مي دانيم. 

اخبار كالن

وحيد شقاقي  شهري در گفت  و گو با  »تعادل« بررسي كرد

فرار بودجه از برنامه فقرزدايي
گروه اقتصاد كالن   الهام آبايي 

ب��ا وجود تبلي��غ فراگير در رابطه ب��ا تغييرات 
مثب��ت در اليح��ه بودجه س��ال ۱۳۹۷ ب��ا ارائه 
اين اليحه از س��وي رييس جمه��وري ايراداتي در 
آن مش��خص ش��د كه با رويكردي ك��ه دولت در 
خصوص س��ازو كار تدوين اليح��ه بودجه مطرح 
كرده بود تا حدودي در تناقض اس��ت. برگ برنده 
اليحه بودجه سال آينده از زبان سخنگوي دولت، 
عمليات��ي بودن و صرفه جوي��ي در هزينه ها اعالم 
ش��ده بود. همچنين رييس جمهوري در روز ارائه 
اليحه در مجلس از برنامه هاي دولت در راس��تاي 
فقرزدايي س��خن گفت؛ با اين ح��ال رد پاي اين 
هدف گذاري در اليحه بودجه مش��هور نيس��ت به 
طوري كه برنامه و منابع مش��خصي براي افزايش 
س��طح رفاهي دهك هاي پايين درآمدي به چشم 

نمي خورد. 
نكت��ه مه��م ديگ��ري ك��ه اليح��ه بودج��ه را 
تامل برانگيز كرده، عدم ش��فافيت در برخي اعداد 
و ارق��ام مندرج در بودجه اس��ت. به طور طبيعي 
انتظ��ار مي رفت ب��ا عملياتي ش��دن بودجه ريزي، 
ش��فافيت بودج��ه افزايش پيدا كند. ب��ا اين حال 
م��واردي در اليحه بودجه س��ال آينده به چش��م 
مي خ��ورد كه با اصل ش��فافيت بودجه در تناقض 
اس��ت. به عنوان مثال از مناب��ع و مخارجي كه به 
منظور يارانه نقدي در بودجه در نظر گرفته شده، 
اي��ن طور به نظر مي رس��د كه ۳۰ميلي��ون نفر از 
يارانه بگيران حذف خواهند شد. با اين وجود هنوز 
سازوكار عملياتي حذف اين تعداد از يارانه بگيران 

مشخص نيست. 
همچنين پيش از ارائه اليحه بودجه، سخنگوي 
دولت از افزايش بودجه عمراني تا ۱۲8هزارميليارد 
تومان خبر داده بود اما با ارائه اليحه، مشخص شد 
نه تنه��ا بودجه عمراني افزايش پي��دا نكرده بلكه 
نسبت به رقم مندرج در قانون بودجه سال جاري 
كاهش هم داش��ته اس��ت. در عين حال دولت از 
صرفه جوي��ي قابل توج��ه در هزينه ه��اي بودجه 
س��ال آينده خبر داده بود. با اين وجود مش��خص 
نيس��ت اين صرفه جويي ها با حفظ مسووليت هاي 
پيش��ين دولت اس��ت ي��ا اينكه دولت ب��ا محدود 
ك��ردن مس��ووليت برخي دس��تگاه ها، هزينه ها را 
كاهش داده است. مواردي از اين دست در اليحه 
بودج��ه پرطم��راق دولت به ص��ورت متعددي به 
چش��م مي خورد و بيم آن م��ي رود كه با اين عدم 
شفافيت ها دولت به دنبال راه گريزي براي فرار از 

هزينه هاي جاري سنگين خود باشد. 

 روش حذف يارانه  بگيران مشخص نيست
وحي��د شقاقي ش��هري، اقتصاددان ب��ر اين باور 
است كه يكي از سوال برانگيزترين بخش هاي اليحه 
بودجه س��ال آينده مس��اله حذف ۳۰ميليون نفر از 
يارانه بگيران اس��ت. شقاقي ش��هري در گفت وگو با 
»تعادل« با اش��اره به اينكه در اليحه بودجه س��ال 

آينده عم��ال ۳۰ميليون نفر از جم��ع يارانه بگيران 
حذف خواهند ش��د، مطرح كرد:»در اين خصوص، 
سوال مهم اين اس��ت كه چرا اين اقدام اينقدر دير 
انجام مي ش��ود؟ حال به هر دليلي اقتصاد سياس��ي 
ايران اجازه نداد كه دولت يازدهم در راستاي حذف 
يارانه نق��دي اقدامي انجام دهد. امروز س��وال اين 
است كه آيا بانك هاي اطالعاتي براي انجام اين كار 
پاس��خگو خواهد بود؟ روش اين كار هنوز مشخص 

نيست«.
وي با انتقاد از مشخص نبودن رد پاي فقرزدايي 
در اليحه بودجه س��ال آينده عن��وان كرد:»درحال 
حاضر در آس��تانه هشدار از بابت تش��ديد نابرابري 
هس��تيم. دولت ب��راي ۳دهك پايي��ن درآمدي در 
بودجه برنامه ارتقاي رفاه اجتماعي نريخته اس��ت. 
آمارهاي س��ال ۱۳۹۵ نش��ان مي دهد كه نابرابري 
به باالي ۰.۴رس��يده كه در حد كش��ورهاي داراي 
اقتصاد آزاد اس��ت. ش��كاف درآمدي و خط فقر هم 
افزاي��ش بس��ياري پيدا كرده اس��ت. خ��ط فقر در 
كالن ش��هر تهران به ۴ميليون تومان رسيده است. 
به اي��ن معنا كه اگر خانواده ي��ي كمتر از ۴ميليون 
تومان در ماه درآمد داشته باشد زير خط فقر است 
و حت��ي نمي تواند نيازهاي اوليه خود را تامين كند. 
اين درحالي اس��ت كه در بودجه ۹۷ براي ۳دهك 
پايي��ن درآم��دي رقمي براي پوش��ش خط فقر در 
نظر گرفته نش��ده است. گرچه اين حمايت در قالب 
كميت��ه ام��داد تا حدودي ديده ش��ده ام��ا بايد در 
حوزه خدمات اجتماعي ۳دهك اول بسيار متمركز 

شويم«.

 رد پايي از فقرزدايي در بودجه نيست
شقاقي ش��هري با بيان اينكه بايد براي ۵ دهك 
پايين درآم��دي در بودجه ردپايي وجود داش��ته 
باش��د، اظهار كرد:»متاس��فانه چنين مس��اله يي 
در اليحه بودجه س��ال آينده ديده نش��ده اس��ت. 
ب��ا وجود اينكه رييس جمه��ور از برنامه فقرزدايي 
س��خن مي گويد اما يك وجه ماجرا اين اس��ت كه 
يارانه نق��دي دهك هاي پايي��ن درآمدي افزايش 
پيدا كند و در عين حال برنامه هاي ديگري هم در 
اين راستا ديده شود. درحال حاضر فشار مضاعفي 
ب��ه دهك هاي پايين درآمدي وارد مي ش��ود و در 
عم��ل در اقتصاد ايران دو دهك باال هس��تند كه 
مي توانن��د آزادانه و بدون مش��كل زندگي كنند. 
س��اير دهك هاي درآمدي به دليل ركود اقتصادي 
با مش��كالتي از اين دس��ت درگير هستند. بر اين 
اساس مي توان مدعي شد كه در بودجه ۹۷ برنامه 
و سياست مشخصي براي كاهش شكاف طبقاتي و 
خروج دهك هاي پايين درآمدي از خط فقر وجود 

ندارد«.
شقاقي ش��هري يكي ديگر از نقاط مساله س��از 
و  ك��رد  عن��وان  دالر  ن��رخ  را  بودج��ه  اليح��ه 
افزود:»ن��رخ دالر در اليحه بودجه س��ال آينده به 
مي��زان ۳۵۰۰تومان در نظر گرفته ش��ده كه اين 
عدد بس��يار پايين اس��ت. نرخ دالر درحال حاضر 
حدود ۴۲۰۰تومان اس��ت و تا پايان سال قطعا به 
۴۵۰۰تومان خواهد رس��يد. روند افزايش دالر در 
بازار تا ۵ هزار تومان خواهد بود. بنابراين ش��كاف 
ميان دالر دولتي و دالر آزاد در س��ال آينده بسيار 

تشديد مي ش��ود. افزايش نرخ دالر در سال آينده 
قطعا افزايش تورم را هم رقم مي زند كه همين امر 

تشديد فقر را به دنبال خواهد داشت«.

 استهالك زيرساخت ها و تشديد ركود
يك��ي ديگر از نقاط اليحه بودجه س��ال آينده 
ك��ه با گفتار پيش��ين مقامات دولت��ي در تناقض 
اس��ت به بودجه عمراني برمي گردد. پيش از ارائه 
اليح��ه بودجه، نوبخت از افزاي��ش بودجه عمراني 
ت��ا ۱۲8هزارميلي��ارد تومان خب��ر داد و گفت كه 
۵۰ درص��د از صرفه جويي هاي ناش��ي از عملياتي 
كردن بودجه به پرداخت ه��اي عمراني اختصاص 
خواه��د يافت. با اين ح��ال نگاهي به اعداد اليحه 
بودجه نش��ان مي دهد، رقم پرداخت هاي عمراني 
حتي از بودجه سال جاري هم كمتر است. بر اين 
اس��اس مشخص نيست، رقمي كه پيش تر نوبخت 
به عنوان منابع حاص��ل از صرفه جويي در بودجه 
مدعي ش��ده بود، صرف كدام بخ��ش يا بخش ها 
خواهد ش��د و توجيه كاهش پرداخت هاي عمراني 

چيست؟
در همي��ن رابطه شقاقي ش��هري با بي��ان اينكه 
تخصيص بودجه عمراني تا امروز بس��يار ناچيز بوده 
اس��ت، اظه��ار كرد:»دولت گ��ران اداره مي ش��ود و 
بخش عمده بودج��ه دولت صرف هزينه هاي جاري 
مي شود. امسال دولت بيش از ۵۰ هزارميليارد تومان 
كسري بودجه دارد. متاس��فانه دستگاه هاي موازي 
ماموريت هاي موازي دارند. اين امر موجب مي ش��ود 
ك��ه بخش عم��ده بودجه ص��رف هزينه هاي جاري 

ش��ود و چيزي ب��راي بودجه عمران��ي باقي نماند«. 
وي اف��زود: »رقم 6۰ هزارميلي��ارد توماني كه به 
عن��وان بودج��ه عمراني در اليحه گنجانده ش��ده 
است هم به سرنوشت بودجه عمراني امسال دچار 
خواهد ش��د. اين شرايط درحالي است كه بخشي 
از زيرس��اخت ها و فناوري هاي كشور كهنه شده و 
الزم اس��ت دولت در اين بخش ها س��رمايه گذاري 
كند. حدود ۵ سال اس��ت كه نتوانسته ايم بودجه 
عمراني را تخصيص دهيم و بسترها و زيرساخت ها 
مستهلك شده كه همين امر هم به ركود اقتصادي 

دامن مي زند.«

 رويكرد اشتباه دولت در مساله اشتغال
اين اقتص��اددان از زاويه ديگ��ري هم به بودجه 
انتقادات��ي وارد مي كن��د و بر اين باور اس��ت كه با 
وج��ود فش��ارهاي مال��ي موجود، دول��ت همچنان 
رويكرد پخش پول را به عنوان س��ازوكار اشتغال زا 
در بودجه در نظر گرفته اس��ت؛ سازوكاري كه الزاما 

موفق نخواهد بود. 
شقاقي ش��هري با بي��ان اينكه در بودجه س��ال 
۱۳۹۷ ب��از هم دولت يك رويه اش��تباه را در پيش 
گرفت��ه اس��ت، اظه��ار كرد:»دولت تص��ور مي كند 
ب��ا توزيع پ��ول مي توان اش��تغال ايجاد ك��رد. اين 
درحالي است كه چنين سياست اشتباهي در زمان 
احمدي نژاد هم پياده ش��د. اين تصور وجود داشت 
كه اگر پول توزيع شود، وضعيت اشتغال بهبود پيدا 

مي كند«.
اي��ن اقتصاددان افزود:»اش��تغال ب��ا توزيع پول و 
تسهيالت ايجاد نمي شود. اشتغال نيازمند بهبود فضاي 
كس��ب وكار، پيش بيني پذير ك��ردن اقتصاد و تغيير 
قوانين و مقررات است كه اين موارد بيشتر نرم افزاري 
است تا پرداخت پول. رييس جمهور در اليحه بودجه 
س��ال آينده، شعار فقرزدايي و اشتغال را مطرح كرد و 
در اين راستا تسهيالتي هم در نظر گرفته شده است. 
با اين وجود، رويكرد توزيع پول براي فقرزدايي و ايجاد 

اشتغال نه الزم و نه كافي است«.
ب��ا وجود ابهامات��ي كه در اليح��ه بودجه وجود 
دارد، امكان انحراف منابع هم تش��ديد خواهد شد. 
مهم ترين نقطه مبهم در رابطه با اليحه بودجه سال 
آينده مس��اله حذف ۳۰ميليون نفر يارانه بگير است 
و تا زماني كه به صورت ش��فاف مش��خص نش��ود، 
نمي توان ش��انس اجرايي شدن آن را هم به قضاوت 
نشست. در عين حال بايد مشخص شود كه با فرض 
حذف اي��ن تعداد از يارانه بگي��ران، منابع حاصل از 
اجراي هدفمندي يارانه ها ب��ه چه مصارفي خواهد 
رس��يد. آيا يارانه دهك هاي پايين درآمدي افزايش 
خواه��د يافت يا رقم يارانه نق��دي همان ۴۵هزار و 
۵۰۰ تومان خواهد بود. اينها مواردي است كه بايد 
زير ذره بين بهارستان نشينان قرار گيرد تا مشخص 
ش��ود، دخل و خرج يك س��اله دولت تا چه حد با 
هدف گذاري هايي همچون فقرزدايي، اشتغال زايي و 

كاهش هزينه ها هم  راستاست. 

گروه اقتصادكالن  هادي سلگي 
بررسي اليحه بودجه ۹۷ نشان مي دهد كه دولت اعتبارات وزارت 
امور اقتصادي و دارايي را ۱۳برابر افزايش داده است. ارقام بودجه وزارت 
اقتصاد حاكي اس��ت كه اين افزايش به طور كامل به دليل اختصاصي 
ك��ردن منابع اين ارگان دولتي صورت گرفته اس��ت. مطابق اين ارقام 
۹۰درصد بودجه هزار و ۷۵۱ ميليارد توماني وزارت اقتصاد به صورت 
اختصاص��ي و تنه��ا ۱۰ درصد از آن به طور عموم��ي حاصل و هزينه 
خواهد ش��د. وقتي درآمدهاي يك دستگاه اختصاصي مي شود، روش 
و مكانيس��م كسب درآمد آن به صورت خصوصي اما با مالكيت دولت 
درمي آيد و به همين دليل از نظر كارشناسان اختصاصي كردن منابع 
و هزينه هاي دستگاه هاي دولتي را در كسب درآمد آزاد و انگيزه كسب 
س��ود را در آنها باال مي ببرد، اما اختيار دولت و مجلس را براي اعمال 
سياس��ت و تصميم گيري محدود مي كند. سازمان ماليات و بورس و 

گمرك از مهم ترين سازمان هاي وزارت اقتصاد محسوب مي شوند. 
ب��ه گزارش »تعادل« در اليحه بودجه س��ال ۹۷ براي وزارت امور 
اقتصادي و دارايي ۱۷۵۱ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است 
كه از اين ميزان ۱۳ ميليارد تومان اعتبارات عمراني )تملك دارايي هاي 
سرمايه يي( و ۱۷۳۷ميليارد تومان اعتبارات هزينه يي )جاري( تخصيص 
يافته است. بر اساس مصوبه بودجه سال گذشته به وزارت اقتصاد مبلغ 
۱۳8ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده مي ش��ود و به همين ترتيب 
امس��ال اين مبلغ به ميزان ۱۱68درصد افزايش يافته بدين معني كه 
حدود ۱۳برابر شده است. بيشتر اين اعتبار براي هزينه هاي اختصاصي 
در نظر گرفته ش��ده كه به ميزان ۱۵۹۱ميليارد تومان برآورد ش��ده 
است. هزينه هاي عمومي اين وزارتخانه ۱۴۳ميليارد تومان و همان طور 
كه گفته ش��د تملك دارايي هاي سرمايه يي ۱۳ميليارد تومان خواهد 
بود. بنابراين معلوم مي شود كه افزايش اعتبارات اين وزارتخانه به طور 
كام��ل به دليل افزايش هزينه هاي اختصاصي نه عمومي بوده اس��ت. 
ب��راي توضيح هزينه هاي اختصاصي الزم اس��ت ابتدا به مفهوم منابع 
عمومي و اختصاصي بپردازيم. طبق اصول بودجه بندي، بودجه عمومي 
دولت شامل مجموع »منابع عمومي« و »منابع اختصاصي« مي شود. 
منابع اختصاصي منابعي هستند كه قانون محل مصرف آنها را تعيين 
مي كند و معموال اين محل مصرف همان دستگاه ايجادكننده درآمد 

است )مانند درآمد بيمارستان ها يا دانشگاه ها كه براي خودشان صرف 
مي ش��ود.( بنابراين اينجا معلوم مي ش��ود كه هزينه هاي اختصاصي 
س��ال آينده وزارت اقتصاد كه بي��ش از ۱۰برابر هزينه هاي عمومي و 
كل بودجه اين وزارتخانه است، از طريق سازمان هاي همين وزارتخانه 
به دست مي آيند. حال سوال اينجاست كه اين درآمدزايي ۱۳برابري 

درمجموع چگونه حاصل خواهد شد؟ 
به نظر مي رسد، صحبت هاي س��ال گذشته طيب نيا در خصوص 
واگ��ذاري دارايي هاي راك��د اين وزارتخانه و از ط��رف ديگر واگذاري 
خدمات عموم��ي به بخش خصوصي مهم ترين س��رفصل هاي ايجاد 
اين منابع باش��د. با اين حال بايد به اين نكته اش��اره كرد كه معموال 
در هم��ه بودجه ها منابع عمومي ح��دود ۹۰ درصد بودجه عمومي را 
تشكيل مي دهند. براي مثال، در اليحه بودجه سال ۱۳88، اين سهم 
۹۲درصد، در اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۴، 8۴درصد، در اليحه س��ال 
۱۳۹۵ و در اليح��ه ۱۳۹6 ح��دود 86 درصد اس��ت.  به همين دليل 
كارشناسان اختصاصي كردن درآمدهاي بودجه )جز در موارد ويژه( و 
صرف آن براي مص��ارف خاص را خالف اصول بودجه ريزي مي دانند، 
زيرا اگرچه ممكن اس��ت خيال دس��تگاه هاي اجرايي را راحت تر كند 
يا انگيزه كس��ب درآمد را در آن دستگاه ها باال ببرد، اما اختيار دولت 
و مجل��س را براي اعمال سياس��ت و تصميم گي��ري محدود مي كند. 
براس��اس اصول بودجه ريزي، درآمدهاي كس��ب شده، بدون توجه به 
محل كس��ب آنها بايد وارد خزانه كل كش��ور شود و سپس برحسب 

اولويت ها بين مصارف مختلف توزيع شود. 

اختصاصي كردن 90 درصد درآمدهاي وزارت اقتصاد
گروه اقتصادكالن 

دول��ت در اليحه بودجه ۹۷ مالي��ات نهادها و بنيادهاي 
انقالب اس��المي و ش��ركت هاي وابس��ته به آس��تان قدس 
رضوي را مجموعا ۴۰ميليارد تومان پيش بيني كرده اس��ت. 
اين رقم در مقايس��ه با بودجه س��ال ۹6 مع��ادل ۴۲درصد 
كاه��ش يافته و با س��هم ۰.۰۳درصدي كمترين نقش را در 
درآمدهاي مالياتي دارد. اين درحالي است كه سهم ماليات 
كاال و خدم��ات در درآمدهاي مالياتي به ۳۵درصد و ماليات 

بر درآمد كاركنان به ۱۵درصد مي رسد. 
به گ��زارش »تعادل« در س��ال ۹۴ با فرم��ان مقام معظم 
رهب��ري و ب��ه  دنب��ال آن در قان��ون جام��ع نظ��ام مالياتي، 
ش��ركت هاي وابس��ته به نهادها و بنيادهاي انقالب اسالمي و 
آس��تان قدس رضوي مانند ديگر فعاالن اقتصادي موظف به 

پرداخت ماليات شدند. 
در س��ال ۹۵ رييس س��ازمان ام��ور ماليات��ي اعالم كرد 
براي نخس��تين بار ش��ركت هاي وابس��ته به نهادهاي خاص 
اظهارنامه هاي مالياتي خود را تحويل اين سازمان داده اند اما 

اين مسير در آمارها و ارقام عينيت نيافت. 
در آبان  ماه سال گذش��ته رديف عملكرد ماليات ستاني از 
اين نهادها به طور ناگهاني از جداول وضعيت بودجه عمومي 
دول��ت بانك مركزي به عن��وان تنها مرجع آم��اري عملكرد 

بودجه حذف شد. 
طبق آخرين آمار)8ماهه سال ۹۵( بانك مركزي، نهادها و 
بنيادهاي انقالب اسالمي از 6۹ ميليارد تومان ماليات مصوب 
خود تنها ۱۵درص��د آن را پرداخت كرده بودند و پس از آن 
اطالعات مربوط به عملكرد ماليات ستاني دولت از اين نهادها 

از دسترس عموم خارج شد. 
دولت نيز برنامه و اصرار چنداني براي واريز همان ماليات 
ناچي��ز از اين محل همزم��ان با ماليات ديگ��ر فعاليت هاي 
اقتصادي به خزانه كشور ندارد. در اليحه بودجه ۹۷ نه  تنها 
ميزان ماليات اين  نهادها افزايش پيدا نكرده بلكه به كمتر از 

نصف در مقايسه با سال ۹۵ رسيده است. 

 ۹۷ س��ال  ب��راي  دول��ت  پيش��نهادي  بودج��ه  طب��ق 
نهاده��ا و بنياده��اي انقالب اس��المي ۱۰ميلي��ارد تومان و 
ش��ركت ها و موسس��ات وابس��ته به آس��تان ق��دس رضوي 
۳۰ميلي��ارد توم��ان مالي��ات باي��د پرداخت كنن��د. بر اين 
اس��اس دولت ماليات اين نهادها را براي س��ال ۹۷ نس��بت 
 ب��ه س��ال قب��ل ۴۲درص��د و نس��بت ب��ه س��ال ۹۵ حدود

6۰ درصد كاهش داده اس��ت. ماليات مصوب سال ۹6 نهادها 
و بنيادهاي انقالب اسالمي معادل 6۹ ميليارد و ۵6۴ ميليون 

تومان و سال ۹۵ معادل ۱۰۰ميليارد تومان بوده است. 
درآمده��اي ماليات��ي پيش بيني  ش��ده در اليحه بودجه 
۹۷ در مجموع ۲۵درصد نس��بت به س��ال ۹6 افزايش پيدا 
كرده اما بار اين افزايش را نه دانه درش��ت هاي اقتصادي بلكه 
كاركنان بخش دولتي و خصوصي كشور بايد بر دوش كشند. 
كاهش ۴۲درصدي ماليات نهادهاي خاص در مقايسه با سال 
۹6 درحالي در اليحه بودجه ۹۷ پيش��نهاد شده كه مجموع 
مالي��ات بر درآم��د ۱۱درصد افزاي��ش و ماليات ب��ر درآمد 

كاركنان بخش خصوصي ۷درصد افزايش داشته است. 
مالي��ات ب��ر درآمد كاركن��ان بخش عمومي ب��ا افزايش 
۲۰درصدي بيش��ترين س��هم را در تحقق ماليات بر درآمد 
خواه��د داش��ت. مالي��ات كارمن��دان دولت��ي از ۱۷هزار و 
۴۱۳ميليارد تومان به ۱۹هزار و ۵۹۰ ميليارد تومان رسيده 

است. 

كاهش 42 درصدي ماليات برخي نهادها

پرى ناز شكوهى 
با مالحظه روند تغييرات نقطه به نقطه تورم 
توليدكننده و مصرف كننده حد فاصل فروردين 
ماه سال ۱۳۹۲ تا آبان ماه ۱۳۹6 و مقايسه اين 
دو روند با يكديگر همان طور كه قابل پيش بيني 
اس��ت در اكثر ماه ها، تورم مصرف كننده از تورم 
توليد كننده باالتر اس��ت. ام��ا برخالف اين روند 
طبيعي، از ابتداي س��ال ۱۳۹6 ت��ورم نقطه به 
نقطه مصرف كنن��ده روندي نزولي و تورم نقطه 
به نقطه توليد كننده روندي صعودي در اقتصاد 
ايران داش��ته اند. نكته يي ك��ه در ماه هاي اخير 
يعني از مرداد ماه تا آبان ماه ۱۳۹6 جلب توجه 

مي نمايد اين اس��ت ك��ه تورم نقط��ه به نقطه 
توليدكننده از تورم نقطه به نقطه مصرف كننده 
فراتر رفته اس��ت. ت��ورم كاال و خدمات مصرفي  
CPIو تورم توليدكننده PPI، دو شاخص مهم 
قيمتي هس��تند كه به نوعي به ترتيب، تغييرات 
قيمت در انته��اي زنجيره محصوالت و خدمات 
و تغييرات قيمت در نهاده هاي توليد را نمايش 

مي دهند. 
در ش��كل گيري اين روند ت��ازه در تغييرات 
ش��اخص هاي تورمي اقتصاد ايران-باالتر بودن 
ت��ورم PPI از ت��ورم CPI  مطاب��ق نم��ودار 
پيوس��ت- بنگاه هايي كه بيش از س��اير بنگاه ها 

مي توانند تحت تاثير قرار گيرند، توليدكنندگان 
محص��والت و خدمات نهاي��ي در اقتصاد ايران 
هستند. در ش��رايط فعلي به دليل سياست هاي 
كنترل��ي دولت براي كنترل ن��رخ تورم و ركود 
نسبي در اقتصاد ايران، امكان افزايش قابل توجه 
قيم��ت محص��والت نهاي��ي براي اين گ��روه از 
توليدكنن��دگان وجود ن��دارد، از طرفي به دليل 
افزاي��ش قابل توجه تورم PPI هزينه بهاي تمام 
شده اين ش��ركت ها طي ماه هاي گذشته رو به 

افزايش بوده است. 
اين ش��رايط متناقض در افزايش بهاي تمام 
ش��ده محصوالت و عدم ام��كان افزايش قيمت 
نهايي براي اين گروه شركت ها سبب فشارهاي 
قابل توجه و كاهش س��ودآوري آنها شده است. 
بدين سبب است كه در حالي كه شاخص بورس 

تهران در هفته هاي اخي��ر در حال ثبت ركورد 
تاريخ��ي بوده اس��ت، گروه هاي��ي همانند گروه 
خودرو و س��اخت محصوالت فلزي كه در زمره 

توليدكنندگاني با ويژگي هاي ذكر شده هستند 
با كاه��ش ارزش س��هام يا ايس��تايي قيمت ها 

مواجه بوده اند. 

تاثيرات شكاف تورمي تازه در اقتصاد ايران
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اعطاي نشان ملي كيفيت 
خدمات بانكداري به بانك انصار

چهارمين اجالس مشترك توسعه كيفيت حمل و نقل، 
س��اختمان، راه و شهرس��ازي با ميهمانان ويژه اقتصادي از 
بخ��ش خصوصي و دولتي در مركز همايش هاي بين المللي 

سازمان صدا و سيما برگزار شد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي و تبليغات بانك انصار، 
اي��ن همايش كه با رويكرد توس��عه كيفيت و ارتقاي بخش 
خصوصي و تعاوني در صنعت ساختمان، حمل و نقل، راه و 
شهرسازي برگزار شد، با توجه به شاخص هاي معين، نشان 
ملي توسعه كيفيت خدمات در صنعت بانكداري را به دكتر 

آيت اهلل ابراهيمي مديرعامل بانك انصار اعطا كرد. 
در اي��ن گ��زارش آمده اس��ت، اين اجالس با بررس��ي 
فرصت هاي پيشرفت و توسعه در حوزه هاي مذكور، پيشبرد 
اهداف توسعه ملي، بهبود و ارتقاي كيفيت خدمات و توليدات 
ملي، بررس��ي فرصت هاي توس�عه اش�تغال، توجه به نقش 
پيشرفت و جذب س�رمايه هاي بين الملل�ي در صنعت حمل 
و نقل، راه و شهرسازي به كار خود پايان داد. شايان ذكر است، 
دو كارگاه تخصصي در حوزه برندس��ازي و توسعه فروش در 
صنعت ساختمان، راه و شهرسازي با ارائه گواهينامه معتبر 
از س��وي اتحاديه اروپا، نشست با مديران دولتي و مسووالن 
حاضر در برنامه، نگارش و تنظيم قطعنامه ويژه نمايندگان 
بخش خصوصي، مراسم تجليل و تقدير از شركت هاي پيشرو 
و برتر سراسر كشور و گراميداشت و تجليل از مديران نمونه 

از ديگر برنامه هاي اين اجالس يك روزه بود. 

خروج بيش از ۵ميليون تومان 
توسط مسافران ممنوع است

گروه بانك و بيمه| در جلسه عصر روز سه شنبه 21 آذر 
96 شوراي پول و اعتبار به پيشنهاد دادستان كل كشور مقرر 
شد، شعبه ويژه در يكي از دادسراهاي تهران براي رسيدگي 
به تخلفات مديران و س��هامداران نهادهاي پولي غيرمجاز با 

درخواست بانك مركزي تشكيل شود. 
به گ��زارش روابط عموم��ي بانك مرك��زي، در يك هزار 
و دويس��ت و چهل و يكمين جلسه ش��وراي پول و اعتبار، 
گ��زارش اقدامات انجام  ش��ده توس��ط اين بانك بر اس��اس 
مصوبه س��ران محترم و نمايندگان منتخب محترم سه قوه 
در خصوص آخرين وضعيت تعاوني هاي غيرمجاز فرشتگان، 
افضل توس، وحدت، البرز ايرانيان و ثامن الحجج ارائه ش��د 
و ش��ورا ضمن قدرداني از عملكرد بانك مركزي به پيگيري 
شناس��ايي دارايي هايي كه در اي��ن تعاوني ها از محل منابع 
س��پرده گذاران تهيه ش��ده يا مورد سوءاستفاده قرار گرفته، 
با هدف تامين حداكثري منافع سپرده گذاران تا ساماندهي 
نهاي��ي موضوع تاكيد ك��رد. همچنين بر اس��اس مصوبات 
اين جلسه، حادثه ديدگان آتش س��وزي ساختمان پالسكو 
داراي چك برگش��تي به مدت دو س��ال از محدوديت هاي 
دستورالعمل حساب جاري براي دريافت دسته چك جديد 
مستثنا شدند. اين افراد توسط اتاق اصناف ايران به شوراي 
هماهنگ��ي بانك ها و در نهايت ب��ه بانك هاي عامل مربوط 
معرفي خواهند شد. بديهي است چك هاي برگشتي مربوط 
به دس��ته چك هاي جديد صادره مشمول اين حكم نيست. 
شوراي پول و اعتبار در مصوبه ديگر خود مقرر كرد؛ ورود و 
صدور پول رايج كش��ور توسط هر مسافر اعم از اتباع ايراني 
ي��ا اتباع خارجي حداكثر تا مبل��غ 50 ميليون ريال بالمانع 
 اس��ت و در صورت عدم رعايت اين س��قف با متخلفان وفق 
ماده ۴2 قانون پولي و بانكي كشور و همچنين ساير مقررات 

موضوعه رفتار خواهد شد. 

بانك ها وارد بازارسازي ارز شوند
رييس كانون بانك هاي خصوصي گفت: ارز بايد هر چه 
سريع تر در يك شرايط رقابتي قرار گيرد؛ اجازه دهيم شبكه 
بانكي كاري كه در سابق انجام مي داده را روي ارز انجام دهد 
و يك نوع بازارس��ازي براي ارز ايجاد ش��ود تا شايد به تك 

نرخي شدن ارز كمك كند. 
ك��وروش پرويزيان در گفت وگو با فارس و در پاس��خ به 
اين س��وال كه چرا با وجود وعده هاي دولت براي تك نرخي 
ك��ردن ارز در عمل اتفاق��ي نمي افتد، گفت: در س��ال هاي 
مختلف شرايطي كه در بازار ارز حاكم بوده از جهت منابع و 
مصارف بانك مركزي و دولت متفاوت بوده اس��ت. وي افزود: 
در س��ال هاي گذش��ته پديده تحريم ها هم به شرايط خاص 
حاك��م بر بازار ارز افزوده ش��د، بنابراين برنامه ريزي هايي كه 
در حوزه ارز انجام مي ش��ود احتي��اط و عزم را مي طلبد و به 
همين دليل هم دولت و هم بانك مركزي با احتياط در اين 
رابطه عمل مي كند. پرويزيان گفت: بيانات مسووالن مرتبط 
نش��ان مي دهد كه حركت به سمت تك نرخي شدن وجود 
دارد ضمن اينكه كاهش تعداد اقالم وارداتي با ارز مبادله يي 
در دوره اخير نش��ان مي دهد كه بانك مركزي به سمت تك 
نرخي كردن ارز برنامه ريزي و حركت كرده است اما اتفاقاتي 
كه پيش مي آيد طبعا تصميمات مسووالن در اين خصوص 
را تح��ت تاثير قرار مي دهد و آنها ناچار هس��تند كه واكنش 
متناس��ب با آن ش��رايط را داشته باش��ند. وي با بيان اينكه 
نمي توان گف��ت كه دولت و بانك مرك��زي نمي خواهند ارز 
تك نرخي ش��ود، گفت: البته قانون ني��ز نوع خاصي از رژيم 
ارزي را تجويز كرده و طبعا استنباط از چگونگي اجراي اين 
رژيم ارزي هم موثر است. سياست گذار ممكن است استنباط 
متفاوتي از رژيم ارزي ثبت شده در قانون داشته باشد و نياز 
است كه آن را مرتب با حوزه قانوني در ميان بگذارد و تغييرات 

و اصالحات را به سمت اجراي دقيق تر قانون پيش ببرد. 

افزايش قيمت دالر و سكه
روز چهارشنبه 21 آذر 96 نرخ رسمي 33 ارز افزايش و 
5 ارز كاهش و بهاي يك ارز هم تغييري نكرد. نرخ رسمي 
دالر با 50 ريال افزايش ب��ه 355۸.9 تومان افزايش يافت. 
پوند با 12ريال رش��د ۴7۴1.7تومان و ي��ورو با 99۴ريال 

كاهش ۴1۸3.2 تومان ارزش گذاري شد. 
به گزارش »تعادل« صرافي هاي پايتخت نيز هر دالر امريكا 
را ب��ا ۴ تومان افزايش نس��بت به روز گذش��ته ۴ هزار و 222 
تومان مي فروختند. همچنين هر يورو با ۸ تومان كاهش نسبت 
به روز گذش��ته 5 ه��زار و ۴0 تومان و هر پوند انگليس نيز با 
11 تومان رشد 5 هزار و ۸13 تومان معامله شد. در بازار طال 
نيز اونس جهاني 12۴6 دالر معامله شد و با افزايش نرخ دالر، 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي با 9 هزار تومان افزايش يك 
ميليون و ۴19 هزار تومان معامله شد. بر اساس آمار، هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با 500 تومان رشد، يك 
ميليون و 369 هزار و 500 تومان داد و س��تد شد. همچنين 
در بازار آزاد قيمت هر قطعه س��كه نيم بهار آزادي با يك هزار 
تومان كاهش 69۸ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادي نيز با 
2 هزار و 300 تومان رشد، ۴03 هزار تومان ارزش گذاري شده 
بود. سكه گرمي نيز با 2 هزار تومان افزايش قيمت 269 هزار 
تومان معامله و هر گرم طالي 1۸ عيار نيز با 51 تومان رشد، 

12۸ هزار و 250 تومان داد و ستد مي شد. 

اخبار

آمار مانده تسهيالت و سپرده هاي بانك ها در مهر 96 نشان مي دهد 

رشد 9.8درصدي تسهيالت بانك ها در 7 ماهه نخست
كاهش 1.3درصدي سهم مانده تسهيالت از كل سپرده ها در سال 96 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
س��پرده ها در بانك هاي اس��تان ته��ران به عنوان 
برخوردارتري��ن اس��تان كش��ور، 27۴برابر س��پرده 
بانك ه��اي كهگيلوي��ه و بويراحم��د اس��ت و مانده 
تس��هيالت بانكي تهران نيز 17۴برابر تس��هيالت در 
محروم ترين اس��تان كش��ور از نظر فعاليت هاي مالي 
است و نش��ان دهنده فاصله زياد با استان هاي كشور 
و تمرك��ز امكانات مال��ي در تهران و اس��تقرار دفاتر 
شركت ها و فعاليت هاي اقتصادي در پايتخت است و 
حتي شركت هايي كه در نقاط مختلف كشور و خارج 
تهران فعاليت دارند، از طريق بانك هاي كش��ور اقدام 
به دريافت تس��هيالت كرده اند و در بانك هاي تهران 
سپرده گذاري داشته اند، در نتيجه باعث تمركز بيش 

از حد گردش مالي بانك ها در تهران شده اند. 
به گزارش »تعادل« آمارهاي منتش��ر ش��ده در 
مورد وضعيت مانده تس��هيالت، سپرده هاي ريالي و 
ارزي، سپرده ها بعد از كس��ر سپرده قانوني و مانده 
تس��هيالت ج��اري و غيرجاري بانك ه��ا در مهرماه 
1396 نشان مي دهد كه از مبلغ 1۴33 هزار و ۴00 
ميليارد تومان س��پرده در كل كشور، معادل 5۸.۸ 
درص��د آن مربوط به اس��تان تهران اس��ت و تهران 
به تنهايي بيش از 30 اس��تان ديگر كش��ور سپرده 
جذب كرده اس��ت و اين موضوع نش��ان مي دهد كه 
تمام س��ازمان ها، ادارات، شركت ها، فعاالن تجاري و 
صنعتي، كارخانه ه��ا و بازرگانان و حتي افراد داراي 
ث��روت و پول ترجيح داده اند كه در بانك هاي تهران 
سپرده گذاري كنند هرچند كه ممكن است فعاليت 
آنها در اس��تان هاي ديگر در حال گ��ردش و توليد 

باشد. 
نكته ديگر اين اس��ت كه حج��م قابل توجهي از 
اين مبالغ مربوط به ش��ركت ها و نهادهايي است كه 
به ش��كل خصوصي يا شبه دولتي فعاليت دارند و در 
نتيجه عمده سپرده هاي آنها در تهران متمركز است. 
از س��وي ديگر تمركز ش��ديد امكان��ات مالي در 
تهران باعث ش��ده كه درخواس��ت تس��هيالت و در 
نتيجه مانده تس��هيالت بانك ها نيز بيشتر در تهران 
متمركز باش��د و اين شاخص حتي بدتر از وضعيت 
ش��اخص س��پرده را نش��ان مي دهد به گونه يي كه 
62.1 درص��د مانده تس��هيالت بانك ه��ا متعلق به 
اس��تان تهران بوده است. در حالي كه انتظار مي رود 
جهت تمركززدايي و كاهش مشكالت شهر بزرگ و 
شلوغ و پرجمعيت تهران با هزاران چالش حاصل از 
تمركز جمعيت و امكانات اقتصادي، حداقل س��هم 
تهران از مانده تس��هيالت كمتر از استان هاي كشور 
باش��د و براي انتقال جمعيت و تش��ويق اس��تان ها، 
محروميت زدايي و بهبود وضعيت شهرها و روستاها 
و ايجاد پديده مهاجرت معكوس بايد ش��اهد انتقال 

تسهيالت مالي بانك ها به استان هاي ديگر باشيم. 
اما اين وضعيت فعلي نشان مي دهد كه همچنان 
فعاليت تجاري، صنعتي، ساخت و ساز و... در استان 
تهران بيش از ساير استان هاي كشور تشويق مي شود. 
اين درحالي است كه استان هاي داراي منابع كشور 
ظرفيت بزرگي براي دريافت تس��هيالت و سپرده ها 
را دارند و مي توانند منش��ا تحول اقتصادي كشور با 
هزينه پايين تر از تهران باشند و مشكالت كالن شهر 
ته��ران نيز به تدريج كاهش ياب��د. لذا با وجود آنكه 
كارشناسان سال ها بر عدم تمركز امكانات در تهران 
و انتقال آن به ش��هرهاي ديگ��ر تاكيد دارند اما اين 
شاخص ها نشان مي دهد كه حداقل در طول دو دهه 
اخير تالش الزم براي تمركززدايي و حمايت مالي از 

استان هاي ديگر كمتر مورد توجه بوده است. 
مانده س��پرده ها كه شامل س��پرده هاي ريالي و 
ارزي اس��ت در مهر 96 مع��ادل 1۴33هزار و ۴00 
ميليارد تومان بوده اس��ت كه نس��بت ب��ه مهر 95 

معادل 25۴هزار و730ميليارد تومان يا 21.6درصد 
رش��د كرده است. اين مبلغ در مقايسه با اسفند 95 
ني��ز به ميزان 160ه��زار و 560 ميلي��ارد تومان يا 

12.6درصد رشد داشته است. 
مبلغ س��پرده ها با كس��ر س��پرده قانوني معادل 
12۸9ه��زار و 201 ميلي��ارد توم��ان ب��وده و البته 
سپرده هاي ارزي بدون كسر سپرده قانوني محاسبه 

شده اند. 

 رشد 9.8 درصدي تسهيالت بانك ها
در 7 ماهه نخست 

ميزان مانده تس��هيالت كل بانك هاي كش��ور در 
مهر 96 مع��ادل 10۸2 ه��زار و 9۴7 ميليارد تومان 
ب��وده كه در 7 ماهه اول س��ال 96 به ميزان ۸6 هزار 
ميليارد تومان افزايش يافته و رشد 19.2درصدي در 
يك س��ال اخير داشته و نس��بت به اسفند 95 نيز به 

ميزان 9.۸درصد رشد كرده است. 

 سهم 84 درصدي تسهيالت از سپرده هاي بانكي 
نسبت تسهيالت به س��پرده ها بعد از كسر سپرده 
قانون��ي، به ميزان ۸۴ درصد بوده و بانك ها ۸۴درصد 
س��پرده هاي خود را به صورت تسهيالت به متقاضيان 
پرداخت كرده اند. اين نس��بت در اس��فند 95 معادل 
۸6.7درص��د و در مهرماه 95 ني��ز ۸5.3درصد بوده 
است و نش��ان مي دهد كه در سال 96 تمايل بانك ها 
به تسهيالت دهي تاحدودي نسبت به سال 95 كاهش 
يافته است.  نسبت تسهيالت به سپرده قانوني نسبت 
به مهر س��ال قبل 1.3درصد و نس��بت به اسفند 95 

معادل 2.7درصد كاهش داشته است. 
بيش��ترين مبل��غ تس��هيالت متعل��ق ب��ه تهران 
ب��ا 672ه��زار ميليارد توم��ان و كمتري��ن متعلق به 
كهگيلويه وبويراحمد با 3.۸7 هزار ميليارد تومان بوده 
است. نسبت تس��هيالت به سپرده ها در استان تهران 
79.۸7درصد و در استان كهگيلويه وبويراحمد معادل 

126درصد بوده است. 

 تفاوت شديد سهم تهران با استان هاي ديگر 
از تسهيالت و سپرده ها 

بيشترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
ب��ا رقم ۸۴2هزار ميليارد تومان اس��ت كه س��هم 
5۸.۸درصدي از كل س��پرده هاي كش��ور داش��ته 
است. كمترين مبلغ س��پرده نيز مربوط به استان 
كهگيلويه وبويراحمد با 3069 ميليارد تومان است 
كه س��هم آن معادل 2دهم درصد از كل سپرده ها 
بوده است. به عبارت ديگر، سپرده ها در بانك هاي 
ته��ران به عن��وان برخوردارترين اس��تان كش��ور، 
27۴ برابر س��پرده بانك هاي كهگيلويه وبويراحمد 
به عنوان محروم ترين اس��تان از نظ��ر فعاليت هاي 
بانكي است و فاصله و شكاف و قطبي بودن شديد 
وضعيت س��پرده ها و تمركز امكان��ات در تهران را 
نس��بت به محروم ترين اس��تان هاي كش��ور نشان 

مي دهد. 
ميزان تسهيالت در تهران نيز در مهر 96 معادل 
672هزار ميليارد تومان با س��هم 62.1درصدي از 
كل تس��هيالت بانك هاي كشور بوده كه بيشترين 
تس��هيالت را به خود اختصاص داده است و استان 
كهگيلويه وبويراحم��د با رقم 3۸72 ميليارد تومان 
تس��هيالت كمترين رقم و كمترين س��هم معادل 
3دهم درصد كل تس��هيالت را به خود اختصاص 

داده است. 
بر اين اساس، تسهيالت استان تهران 17۴برابر 
تس��هيالت در محروم ترين اس��تان كش��ور از نظر 
فعاليت هاي مالي است و نشان دهنده فاصله شديد 
و تمركز امكانات در تهران است و حتي شركت هايي 

كه در نقاط مختلف كش��ور و خارج تهران فعاليت 
دارند، از طريق بانك هاي كش��ور اقدام به دريافت 
تس��هيالت كرده اند. اين موضوع نشان مي دهد كه 
دولت و بانك ها براي تمركززدايي و تشويق صنايع 
و ش��ركت ها در استان هاي كشور، بايد برنامه ريزي 
كنند و با ارائه مش��وق هايي، ش��ركت ها را تشويق 
به س��رمايه گذاري در اس��تان هاي محروم و كمتر 

برخوردار كشور نمايند. 

 ۵8درصد سپرده ها و 62درصد تسهيالت در تهران 
تفاوت سهم اس��تان تهران از تسهيالت با سهم 
تهران از سپرده ها، نش��ان دهنده اين واقعيت است 
كه فش��ار ش��ركت ها و فعاالن اقتص��ادي در تهران 
منجر به افزايش س��هم تهران از تس��هيالت شده و 
اس��تان تهران به ميزان 3.3 واح��د درصد بيش از 
س��هم خود از سپرده ها، در دريافت تسهيالت سهم 

داشته است. 
يكي از عل��ل مهم باال بودن رقم تس��هيالت و 
سپرده ها در استان تهران اس��تقرار دفاتر بسياري 
از ش��ركت ها و موسسات توليدي س��اير استان ها 
در اس��تان ته��ران اس��ت و عم��ده فعاليت ه��اي 
بانك��ي آنها از طريق ش��عب بانك ها و موسس��ات 
اعتباري اس��تان تهران انجام مي شود. اين موضوع 
نشان دهنده معضل بزرگ تمركز امكانات و بودجه، 
سازمان هاي دولتي، ش��ركت هاي بزرگ، بازار كاال 
و تج��ارت خارج��ي و داخلي در تهران اس��ت كه 
باعث شده، بسياري از كاالها ابتدا به تهران وارد و 
سپس از تهران به س��مت استان هاي كشور صادر 
ش��ود. حتي بس��ياري از فعاليت هاي اقتصادي كه 
در خارج تهران و اس��تان ها انجام مي ش��ود، دفاتر 
مركزي، مديريت و امور تجاري و اداري خود را در 

تهران انجام مي دهند.
 به قول يكي از فعاالن اقتصادي، اگر بخواهم به 
شهر خودم كاال بفروشم، نمي خرند، در تهران دفتر 
تجاري ايجاد كردم و امروز همان كاال را در ش��هر 
خودم توليد و به ب��ازار عرضه مي كنم، اما خريدار 
تصور مي كند ك��ه از تهران كاال را خريداري كرده 
اس��ت. اين نكته نش��ان دهنده واقعيت تلخ تمركز 
امكان��ات تج��اري و اداري و صنعت��ي و بودجه يي 
و حتي فعالي��ت بانكي، س��پرده گذاري و دريافت 

تسهيالت در تهران است. 

 استان هايي كه سهم بيشتري از تسهيالت داشته اند 
اس��تان هايي كه س��هم آنه��ا از كل تس��هيالت 
از كل  آنه��ا  از س��هم  بي��ش  بانك ه��اي كش��ور، 
س��پرده هاي بانكي كشور بوده اس��ت شامل تهران، 
مازن��دران، كرم��ان، گي��الن، آذربايجان غربي، يزد، 
هرمزگان، كرمانشاه، گلستان، قزوين، لرستان، ايالم 
و كهگيلويه وبويراحمد بوده اند كه در جدول با مثبت 
نش��ان دادن تفاوت س��هم از تس��هيالت با سهم از 

سپرده ها نمايش داده شده است. 

 تسهيالت بيش از سپرده بعد از كسر سپرده قانوني 
همچني��ن اس��تان هايي ك��ه س��هم آنه��ا از كل 
تس��هيالت بانك هاي كشور، كمتر از سهم آنها از كل 
س��پرده هاي بانكي كشور بوده اس��ت شامل اصفهان، 
خراس��ان رضوي، فارس، خوزستان، البرز، قم، بوشهر، 

سيستان وبلوچستان و زنجان بوده اند. 
مقايسه تس��هيالت با س��پرده بعد از كسر سپرده 
قانوني نيز نشان مي دهد كه تعدادي از استان ها رقمي 
بيش از سپرده بعد از كسر سپرده قانوني را تسهيالت 
داده اند و اين اس��تان ها ش��امل مازندران، گلس��تان، 
لرس��تان، اردبيل، زنجان، چهارمحال وبختياري، ايالم، 

خراسان شمالي و كهگيلويه وبويراحمد بوده اند.

نام استان
 سپرده ها 

 هزار 
ميليارد تومان

سپرده با كسر 
سپرده قانوني

 تسهيالت 
 هزار 

ميليارد تومان

سهم استان از 
كل سپرده ها 

درصد

سهم استان از 
كل تسهيالت  

درصد

تفاوت سهم از 
تسهيالت با سهم 

از سپرده
1۴3312۸910۸2.91001000كل كشور

۸۴2761.6672.65۸.۸62.13.3تهران
0.7-7567۴۸.65.2۴.5اصفهان

1.5-6۴.95۸33۴.53خراسان رضوي
1.2-60.۸5۴31.6۴.12.9فارس

0.7-۴3.۸3922.52.72خوزستان
0.1-35.931.۴25.92.۴2.3آذربايجان شرقي

3127.627.72.12.60.5مازندران
25.322.621.51.720.3كرمان
0.6-272۴13.91.91.3البرز

20.۸1۸.617.71.۴51.630.22گيالن
17.۸15.۸15.11.2۴1.۴0.16آذربايجان غربي

15.313.712.31.061.10.0۴يزد
0.3-1۴.۴137.۸10.7قم

11.۸10.69.10.۸20.۸۴0.02هرمزگان
0.06-13.512.19.60.9۴0.۸۸مركزي
13.۴1210.50.930.970.0۴كرمانشاه
0.15-12.210.۸7.50.۸50.7بوشهر
11.310110.7910.21گلستان
10.99.79.70.70.۸0.1قزوين
11.610.۴۸.60.70.70همدان

0.1-9.5۸.55.50.60.5سيستان و بلوچستان
9.2۸.2۸.۸0.60.70.1لرستان
0.1-۸.17.27.30.60.5زنجان
7.۸۸76.۸0.50.50سمنان

7.16.36.30.50.50كردستان
7.66.76.90.50.50اردبيل

7.36.570.50.50چهارمحال و بختياري
5.۸5.2۴.50.۴0.۴0خراسان جنوبي
۴.۴3.9۴.50.30.30خراسان شمالي

۴3.5۴.20.20.۴0.2ايالم
32.73.۸0.20.350.15كهگيلويه و بويراحمد

  بانك پاسارگاد براي دهمين سال متوالي از نفرات برتر آزمون 
سراسري سال 1396 تقدير به عمل آورد. 

به  گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، مراسم تقدير از نفرات 
برتر كنكور سراس��ري س��ال 1396 با حضور جمعي از مسووالن 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و س��ازمان س��نجش و آموزش 
كشور، تعدادي از استادان برجسته دانشگاه هاي كشور، نفرات برتر 
كنكور سراسري و خانواده ايشان و مديران بانك پاسارگاد در تاريخ 

21 آذر 1396 و در محل دانشگاه خاتم برگزار شد. 
در اين مراس��م به نفرات اول در هر 5 رشته تحصيلي 25هزار 
سهم، به نفرات دوم 17هزار و 500 سهم و به نفرات سوم 12هزار 
و 500 س��هم بانك پاسارگاد اهدا شد. همچنين برگزيدگان تا هر 
مقطعي كه در داخل كش��ور ادامه تحصيل دهند، بورس��يه بانك 
خواهند بود و ماهانه مبلغ 660 هزار تومان دريافت خواهند كرد. 

 رييس هيات امناي دانشگاه خاتم: لزوم حمايت از 
استعدادهاي برتر در كشور

در اين مراسم حضرت آيت اهلل سيدمصطفي محقق داماد رييس 
هيات امناي دانش��گاه خاتم طي س��خناني ضمن تفس��ير آيات 
شريفي از قرآن كريم گفت: كار بزرگ براي انسان خشيت مي آورد. 
هر چه علم بيش��تر باشد، انسان بيش��تر در برابر عظمت خدا سر 
فرود مي آورد. عالمان خشيت دارند يعني دلي نرم پيدا مي كنند. 
وي درخصوص اهداف واالي دانشگاه خاتم ادامه داد: دانشگاه 
خاتم ايده يي در دل مديريت محترم اين مجموعه است و ان شاءاهلل 
به اين اميد مي رسد كه اس��تنفوردي در داخل كشور ايجاد شود 
چراك��ه در تحقق اين هدف از هيچ كوشش��ي فروگذار نمي كنند. 
وي تصري��ح ك��رد: نمونه ي��ي از اين توج��ه، تقدي��ر و حمايت از 
برگزيدگان كنكور سراسري است. در كشور متاسفانه از استعدادها 
و توانمندي ها قدرداني نمي ش��ود و اميدواريم همه افرادي كه در 
كش��ور توانايي دارند به دنبال اس��تعدادهاي برتر كشور باشند و 
در حد توان از اين اس��تعدادها حمايت كنند. وي در پايان افزود: 
پيامبر اكرم)ص( در آخرين روزهاي عمرش��ان فرمودند من براي 
فقر امتم در آينده نگران نيس��تم بلكه نگران سوءمديريت هستم. 

اگر مديريت خوب باشد، فقر وجود نخواهد داشت. 
در ادامه مراسم دكتر سهراب پور، قائم مقام بنياد ملي نخبگان 
ضمن تقدير از بانك پاس��ارگاد و دكتر مجيد قاس��مي، مديرعامل 
بانك به دليل حمايت هاي بي دريغش از علم در كشور گفت: دكتر 

قاس��مي در مسير خوبي حركت كرده اند كه قدرداني و حمايت از 
برگزيدگان را در پي دارد. وي درخصوص دانش��گاه خاتم و هدف 
رييس اين دانشگاه تاكيد كرد: دكتر قاسمي، رييس دانشگاه خاتم 
اين اس��تنفورد را در ايران مي سازد. ايشان توانمندي بااليي دارند 

و خوش فكر هستند. 
رييس كميسيون فني و مهندسي فرهنگستان علوم ادامه داد: 
بنده 13س��ال رييس دانشگاه ش��ريف بوده ام و پس از آن 7سال 
در بني��اد ملي نخبگان مش��غول بوده ام. حمايت م��ا در اين بنياد 
بيش��تر در حوزه دانش��جويي بوده و اكنون وظيف��ه ما كمك به 
اشتغال اين نخبگان است. تمام ارگان ها درحال تالش براي ايجاد 
شغل هس��تند همچنين در مقاطع پايين تر هم استعداديابي آغاز 
شده است خوش��بختانه بسياري از اين نخبگان درحال حاضر در 

بخش هاي مختلف كشور مشغول خدمت هستند. 

 مديرعامل بانك پاسارگاد: لزوم فراهم  آوردن 
زيرساخت هاي مناسب براي بازگشت نخبگان به كشور 

دكتر قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد نيز در اين مراسم ضمن 
تبريك به برگزيدگان كنكور سراسري گفت: هدف ما در دانشگاه 
خاتم، عبور از دانش��گاه استنفورد است و اميدواريم پرچمي كه ما 
به دست گرفته ايم در دست عزيزان هيات  علمي ما ادامه پيدا كند. 

وي ادامه داد: در همين سال ها، نگاه بلند اعضاي هيات  علمي 
در فعاليت هاي دانش��گاه نمود پيدا كرده اس��ت. دانشگاهي كه با 
تغيير و تحول در س��ال 90 ظرف مدت ۴س��ال از يك موسس��ه 
آم��وزش عال��ي با تمام س��ختگيري هاي وزارت عل��وم در ارتقاي 

موسسات به دانشگاه تبديل شد. 
دكتر قاسمي درخصوص تقدير از نفرات برتر كنكور سراسري 
تصريح كرد: ما به ازاي تش��ويق و تكريم هيچ گونه تعهدي از اين 
عزيزان نمي گيريم و ايشان آزاد هستند كه هر جا مايل باشند به 

اشتغال بپردازند. 
رييس دانشگاه خاتم با اشاره به برخي از دوره هاي برگزار شده 
داخلي و بين المللي در دانش��گاه خاتم افزود: در سال جاري ما با 
همكاري دانشگاه سوربن فرانس��ه دوره بسيار تخصصي را برگزار 
كرده ايم كه در اين دوره فشرده 60 واحد درسي در دانشگاه خاتم 
و 60 واحد درسي در فرانسه ارائه مي شود همچنين رشته اقتصاد 
نظري را با همكاري نخبگانمان كه به كش��ور بازگش��ته اند، آغاز 
كرده اي��م. وي تاكيد كرد: ما بايد زيرس��اخت هاي مناس��بي براي 
بازگش��ت نخبگان به كش��ور فراهم كنيم. مي تواني��م با مديريت 
بهتر منابع محدود، امكانات خوب��ي را در اختيار اين عزيزان قرار 
دهيم. سرمايه هاي اصلي كشور، سرمايه هاي انساني هستند. ما در 
بانك پاس��ارگاد نيز به اين موضوع اعتقاد داريم بنابراين از عزيزان 

نخبه با رتبه هاي باال حمايت مي كنيم. دكتر قاس��مي در پايان با 
اشاره به گوشه يي از موفقيت هاي بين المللي بانك پاسارگاد تصريح 
كرد: كسب عنوان بانك برتر ايران براي سومين سال متوالي طبق 
ارزيابي موسس��ه معتبر يوروماني، بانك برتر ايران در سال 2016 
همچنين بانك برتر اسالمي در سال 2017 طبق بررسي موسسه 
معتبر بنكر بخشي از موفقيت هاي بين المللي بانك پاسارگاد است. 
اين توفيقات با تالش ش��بانه روزي همكاران مس��وول و متعهد ما 
به دس��ت آمده است. ش��ما فرزندان عزيز نيز با تالش بسيار بايد 

پله هاي موفقيت را طي كنيد. 

 در بانك پاسارگاد گوش هاي شنواي بسياري براي 
شنيدن دغدغه هاي نخبگان وجود دارد

در ادامه مراس��م، ساناز يوسفي رتبه دوم رشته علوم انساني 
كنكور س��ال ۸7 گف��ت: در بانك پاس��ارگاد گوش هاي زيادي 
هس��ت كه دغدغه هاي ما را بشنوند. حمايت هاي معنوي بانك 
هر ساله تداوم داشته است. اين بانك به عنوان نهادي كه هيچ 
منفعت و چشم داشتي ندارد به طور مستمر در تقدير و حمايت 

از برگزيدگان كنكور سراسري گام برداشته است. 
وي ادامه داد: تاسيس دانشگاه خاتم با چنين كيفيتي نشان 
از آن دارد ك��ه مديران اين مجموعه گام هاي بزرگي در جهت 
رش��د و توسعه پايدار كشور برداش��ته اند. يوسفي تصريح كرد: 
م��ا قول مي دهيم كه هيچگاه فارغ از تحصيل نمي  ش��ويم و تا 
جايي كه توان داريم براي رش��د كشور گام برمي داريم. ما ياد 
گرفته ايم كه بايد دغدغه مردم را داش��ته  باش��يم و توفيق اين 

خدمت نصيب بندگان خاص خدا مي شود. 
وي با اشاره به دغدغه هاي نخبگان برگزيده كنكور سراسري 
افزود: بنياد ملي نخبگان اقداماتي را انجام داده اما الزم اس��ت 
بيش از اين در اين خصوص تالش ش��ود. اين س��ر مايه انساني 

است كه قرار است نسل آينده را تربيت كند.
وي در پاي��ان تاكي��د ك��رد: اميدواري��م برنامه هاي��ي ك��ه 
بانك پاس��ارگاد انجام داده است در ساير س��ازمان ها نيز انجام 
شود تا جوانان توانمند ما احساس كنند كه مي توانند در فضاي 
علمي كش��ور پيشرفت كنند. ما از س��وي نخبگان برگزيده به 
مس��ووالن وزارت علوم قول مي دهيم كه تمام قد ايس��تاده ايم 
و از انج��ام هي��چ اقدامي كوتاهي نمي كنيم تا اي��ران ما آباد و 

آزاد باشد. 

بانك  پاسارگاد از نفرات برتر كنكور سراسري سال 1396 تقدير كرد
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5 بورس و فرابورس
آخرين تغييرات بازار 

سرمايه
سرانجام انتظارات براي ارائه 
بودجه از طرف دولت به پايان 
رسيد و شاهد جزئيات بودجه 
در اوايل هفته ج��اري بوديم. 
نفت 55 دالري و دالر 3500 
توماني از مهم ترين بخش هاي 
اشاره شده در بودجه سال 97 
اس��ت. همان گونه ك��ه ديديم 
كماكان صنعت پااليش��گاهي 
و خودروي��ي به ص��ورت يك 
روز درميان م��ورد توجه بازار 

س��رمايه قرار مي گيرن��د. تع��دادي از نمادهاي صنعت 
پااليش��ي گزارشات خود را ارائه داده و نمادشان متوقف 
شده اس��ت. احتماال در روزهاي آتي شاهد بسته شدن 
س��اير نمادها هم خواهيم بود. در گ��روه خودرويي نيز 
درخص��وص جابه جايي هاي��ي در تركيب س��هامداري 
ايران خودرو صحبت هايي به گوش مي رسد كه در صورت 
تحقق اثرات ميان مدت و بلندمدتي در اين شركت خواهد 
داشت. بحث معافيت مالياتي از افزايش سرمايه از محل 
تجديد ارزيابي دارايي ها نيز مي تواند محرك مهمي براي 
صنعت خودروس��ازي باش��د كه در صورت پياده سازي، 
ايران خودرو به عن��وان ليدر اين صنعت مورد توجه بازار 
قرار خواهد گرفت. بر اين اساس، اصالح قيمتي و زماني 
مناسب ش��ركت هاي خودرويي ديگر عاملي خواهد بود 
كه در زمستان 96 مجدد اين صنعت را موردتوجه بازار 
قرار مي ده��د. قيمت هاي جهاني نيز كم��اكان باتوجه 
به سياس��ت هاي دولت امريكا درخص��وص نرخ بهره و 
قوانين مالياتي با نوساناتي مواجه است. از طرفي شاهد 
گزارشات جديدي از عرضه كنندگان روي جهاني هستيم 
كه حاكي از كاهش عرضه ش��ديد در 3 س��ال پيش رو 
براي اين فلز اس��ت كه سرانجام مي تواند منجر به رشد 
قيم��ت جهاني روي در بلندمدت ش��ود. ش��ركت هاي 
معدني نيز كه منحصرا در حوزه روي فعاليت مي كنند و 
قيمت تسعير ارز را نيز در بودجه هاي خود پايين ديده اند 
پتانسيل رشد سودآوري در بلندمدت را خواهند داشت. 
از طرفي اخباري پيرامون بازگشايي نمادهاي بانكي نيز 
به گوش مي رس��د كه در صورت تحقق مي تواند باز هم 
تحركاتي در بازار پيرامون اين مس��اله مش��اهده شود. 
پيشنهاد به سرمايه گذاران در اين برهه زماني اين است 
كه اگر سبدشان در سود است كماكان تا زماني كه حد 
ضرر سهام  زده نشده است سهامداري را ادامه دهند و از 
معامالت كوتاه مدت و نوسان گيري دوري كنند و باتوجه 
به رسيدن به انتهاي سال گزارشات شركت ها را به دقت 
رصد كرده و فرصت ها را به موقع كش��ف كنند. توجه به 
ش��ركت هاي پرپتانسيلي كه سود تقسيمي مناسبي در 
مقايسه با قيمت شان براي سال مالي 96 درنظر گرفته اند 
و همچنين س��ود سال آينده خود را مناسب پيش بيني 
مي كنند با نزديك شدن به فصل مجامع بيشتر خواهد 
شد و يقينا سرمايه هاي بزرگي كه تحت عنوان نقدينگي 
هوش��مند وارد بازار مي شوند به طور قطع سهام كوچك 
بازار را به عنوان بس��تر س��رمايه گذاري انتخاب نكرده و 
سراغ سهام بنيادي بازار خواهند رفت. به همين دليل در 
چنين برهه هايي يكي از اصول سرمايه گذاري در بورس 
يعني نگاه بلندمدت بيش از پيش بايد مورد توجه تمام 

سرمايه گذاران قرار گيرد. 

 نگاهي بر عملكرد يك ماهه »وآتي«: ش��ركت 
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند )سرمايه گذاري آتيه 
دماوند( ص��ورت وضعيت پرتفوي س��رمايه گذاري ها 
در دوره ي��ك ماه��ه منتهي به 30 آب��ان ماه 96 را 
 حسابرس��ي نش��ده و ب��ا س��رمايه مع��ادل 4 هزار و 
500 ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين، اين شركت 
در دوره يك ماهه منتهي به 30 آبان ماه 96 تعدادي 
از س��هام چند شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
 مع��ادل 33 ميلي��ارد و 447 ميلي��ون ري��ال و مبلغ 
37 ميليارد و 874 ميليون واگذار كرد و از اين بابت 
معادل 4 ميليارد و 427 ميليون ريال سود شناسايي 
كرد. عالوه بر اين ش��ركت طي يك ماهه ياد ش��ده 
تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام 
ش��ده 62 ميلي��ارد و 747 ميليون ري��ال خريداري 
كرد. گفتني است »وآتي« در ابتداي دوره يك ماهه 
گذش��ته تعدادي از سهام چند ش��ركت بورسي را با 
بهاي تمام ش��ده معادل يك ه��زار و 994 ميليارد و 
 238 ميلي��ون ري��ال و ارزش بازار مع��ادل 6 هزار و

 624 ميليارد و 368 ميليون ريال در سبد سهام خود 
داش��ت. افزون بر اين، بهاي تمام شده سهام بورسي 
 اين ش��ركت در دوره يك ماهه ياد ش��ده با افزايش
 34 ميلي��ارد و 334 ميلي��ون ريالي به مبلغ 2 هزار 
و 28ميلي��ارد و 572 ميليون ريال رس��يد در حالي 
 ك��ه ارزش بازار آن با كاه��ش معادل 180 ميليارد و
 794 ميلي��ون ريال معادل 6 هزار و 443 ميليارد و 

574ميليون ريال محاسبه شد. 
 افزاي�ش 140 ميلي�ارد ريال�ي ارزش ب�ازار 
»گوهران«: شركت س��رمايه گذاري توسعه گوهران 
اميد وضعي��ت پرتف��وي س��رمايه گذاري ها در دوره 
ي��ك ماهه منتهي به 30 آبان ماه 96 را حسابرس��ي 
نش��ده و با س��رمايه معادل 2 ه��زار ميلي��ارد ريال 
منتش��ر ك��رد. همچنين، ش��ركت در ابت��داي دوره 
يك ماهه گذش��ته تعدادي از س��هام چند ش��ركت 
بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده معادل 3هزار و 172 
ميلي��ارد و 983 ميليون ري��ال و ارزش بازار معادل 
2 ه��زار و 913 ميلي��ارد و 472ميلي��ون ري��ال در 
 س��بد س��هام خ��ود داش��ت. عالوه ب��ر اي��ن، بهاي 
تمام ش��ده س��هام بورسي اين ش��ركت در دوره يك 
ماهه ياد ش��ده با افزايش 90 ميليارد و 707 ميليون 
ريالي به مبلغ 3 هزار و 263 ميليارد و 690 ميليون 
ريال رسيد در حالي كه ارزش بازار آن نيز با افزايش 
 مع��ادل 140ميلي��ارد و 631 ميليون ري��ال معادل

3 ه��زار و 54ميليارد و 103 ميليون ريال محاس��به 
ش��د. گفتني اس��ت »گوه��ران« در دوره يك ماهه 
منته��ي ب��ه 30 آبان ماه 96 تعدادي از س��هام چند 
ش��ركت بورس��ي را با به��اي تمام ش��ده معادل 29 
ميلي��ارد و 826ميليون ريال و مبل��غ 30 ميليارد و 
423 ميلي��ون واگذار كرد و از اين بابت معادل 597 
ميليون ريال س��ود شناس��ايي كرد. اف��زون بر اين، 
شركت طي يك ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند 
شركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 120 ميليارد و 

533 ميليون ريال خريداري كرد. 

يادداشت اقتصادي

روي خط شركت ها

گفت وگوي »تعادل« با معاون شركت بورس تهران و كارشناسان بازار سرمايه

سقف انتظارات بورس كجاست
گروه بورس  مسعود كريمي  

ش��اخص كل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران كه در 
 معامالت آخرين روز كاري هفته گذشته رقم 91 هزار و 
92 واح��دي را به خود اختصاص داد، توانس��ت طي 
دادوس��تد  هاي هفته جاري با رشدي بالغ بر 2هزار و 
191واحد، )معادل 2.4درصد( به كانال جديد براي بار 
نخس��ت راه پيدا كند و رقم 93 هزار و 283واحدي را 
در آخرين روز كاري بازار سهام به نام خود ثبت كند. 
بر اين اساس، موج افزايشي قيمت سهام در بورس 
اوراق بهادار به طرز محسوسي ساير پارامتر هاي بازار را 
هم فرا گرفته به گونه يي كه ارزش معامالت هم صعود 

قابل توجهي را در كارنامه خود به ثبت رساند. 
در همين ح��ال باتوجه به اينكه اس��تارت صعود 
بورس بيشتر تحت تاثير رشد شديد قيمتي پااليشي ها، 
فلزي ه��ا و معدني ها زده ش��د، اكنون ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري، هلدينگ ها و شركت هاي چندرشته يي 
هم پتانس��يل قابل مالحظه يي براي پيوستن به موج 

صعودي و افزايش قيمت  ها در بورس دارند. 
از طرف��ي، اگر چه س��يگنال هاي قدرتمندي براي 
ادامه روند صعودي بازار سهام باتوجه به تحوالت مثبت 
جهان��ي در حوزه كاموديتي  ها وج��ود دارد اما در اين 
بين ريسك هاي سيستماتيك در سطح منطقه و دنيا 
در حوزه برجام هم قابل مالحظه است چراكه تصميم 
كنگ��ره و دونالد ترامپ رييس جمه��ور اياالت متحده 
امريكا در زمينه برجام هم تاثير بسزايي در جهت گيري 
اقتصاد كشور ازجمله صنايع بورس محور خواهد داشت. 
در عين حال باتوجه به اينكه بازدهي بورس از ساير 
بازار هاي مالي پيش��ي گرفته است، اما سرمايه گذاران 
هم بايد با يك استراتژي جدي و مبتني بر دانش مالي 
اقدام به حضور در بازار س��رمايه كنند زيرا باتوجه به 
اينكه قيمت ها بدون وقفه يك ش��يب صعودي را طي 
مي كنند، احتمال رشد هيجاني برخي سهم ها هم در 
چنين شرايطي وجود دارد. در همين حال، پيش بيني 
مي ش��ود بر اثر يك اتفاق منفي هم شاهد يك ريزش 

هيجاني باشيم. 

 افزايش پارامتر هاي بورس
 در همي��ن رابطه، روح  اهلل حس��يني مقدم معاون 
شركت بورس تهران، درخصوص داليل صعود بورس 
در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد: برخي عوامل اعم 
از نرخ كاال  هاي اساس��ي، فل��زات در بازار هاي جهاني، 
تاثير نرخ دالر در س��ود  آوري شركت ها و قيمت نفت 
به عنوان متغيري كه در بخشي از صنايع بازار به صورت 
مستقيم و در كليت بازار به صورت غيرمستقيم اثرگذار 
است، باعث شد تا بازار در يك روند ميان مدت وضعيت 

صعودي را تجربه كند. 
وي خاطرنش��ان كرد: س��قف انتظارات بورس به 
موضوع تحليل تك تك متغير هايي كه تا كنون منجر 
به رشد و س��ودآوري بنگا ه ها و شركت ها شده  است، 
باز مي گردد. بر اين اساس، در صورتي كه پيش بيني و 
تحليل ها بر اين موضوع پايدار باشد كه قيمت فلزات، 
نفت و مواد پتروش��يمي افزايشي باشند تاثير آنها در 
قيمت سهام شركت ها مجددا مشهود خواهد بود. اما 
در صورتي كه تحليل متفاوتي ارائه ش��ود قاعدتا روند 

معكوس خواهد شد. 
اين كارشناس بازار سرمايه اذعان داشت: تعدادي 
از س��هم ها تاثي��ر قابل مالحظه يي در ش��اخص دارند 
و باعث افزايش نماگر مي ش��وند اما رونق بازار س��هام 
فقط در شاخص كل قابل مالحظه نيست و پارامتر هاي 
ديگري ازجمله افزايش گردش معامالت، رشد جريان 
نقدينگي به سمت صندوق هاي سرمايه گذاري هم در 

اين موضوع تاثيرگذار است و نشان از رونق دارند. 
روح  اهلل حس��يني مقدم عن��وان ك��رد: به طور كلي 
چ��ه در ش��رايط صعودي و چ��ه در روز هايي كه بازار 
سهام وضعيت مناس��بي را تجربه نكرد، قيمت سهام 
تعيين كننده اين موضوع اس��ت كه آيا  بايد در انتظار 

روند رو به رشد بود يا روند نزولي. 
معاون ش��ركت ب��ورس تهران درخص��وص تداوم 
يا اصالح قيمتي س��هام طي هفته آينده ابراز داشت: 
عوام��ل متع��ددي در روند ب��ازار تاثير گذار اس��ت. از 
طرفي، فلزات اساس��ي، پااليش��گاهي ها، نفت و... كه 
تابع قيمت هاي جهاني هستند حداقل در شركت ها و 
صنايعي كه طي چند وقت اخير تاثير بسزايي در رشد 

داش��تند، مي توانند نقش مهمي را در تداوم يا اصالح 
قيمتي سهام ايفا كنند. 

وي درباره خطر صعود بدون استراحت براي قيمت 
سهام و شاخص ها گفت: هر پارامتري در بازار سهام بايد 
با عوامل و متغير هاي ديگري س��نجيده شود. اين در 
حالي است كه هيچ گاه نمي توان درخصوص قيمت ها 
اظهارنظر قطعي كرد كه قيمت موجود باالترين قيمت 

يا نقطه يي براي استارت رشد محسوب مي شود. 
 اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: پارامتري 
كه مي تواند روند بازار را تعيين كند بس��تگي به ساير 
عوام��ل تاثيرگذار دارد به گونه يي كه از ابتداي س��ال 
تا كنون حدود 20 درصد بازدهي كس��ب شده است. 
در اين بين به دليل اينكه گردش معامالت وجود دارد 
كه خود نشان دهنده اين عامل است كه در سهام ورود 
و خروج مشهود اس��ت به طوري كه عده يي با تعديل 
مثبت وارد سهام مي شوند و در نقطه مقابل عده يي هم 
با تعديل منفي اقدام به خروج از يك س��هام و شركت 
مي كنند. بر اين اس��اس درنهايت برآين��د اين اتفاق 

مي تواند روند صعودي يا نزولي بازار را نشان دهد. 
روح  اهلل حس��يني مقدم بيان كرد: به هر ميزاني كه 
گردش و جابه جايي بين تركيب س��هامداران بيش��تر 
باش��د، وضعيت مناسب تر خواهد بود. در حال حاضر، 
گردش معامالت به س��طح گردش معامالت در سال 
1392 نرسيده  است اما مشاهده مي شود كه اين روند 

رشد قابل مالحظه يي را تجربه كرده است. 
 معاون ش��ركت بورس تهران ابراز داش��ت: به طور 
متوس��ط ميانگين ارزش معامالت در بورس نس��بت 
به سال گذشته حدود 30درصد رشد، متوسط روزانه 

معامالت داشته است. 
وي اف��زود: براي تعيين جهت مثبت يا منفي بازار 
 بايد ديد كه گردش معامالت به طرف معقول حركت 

مي كند يا خير. 

 »Risk/Reward« سرمايه گذاري
در س��ويي ديگر، مهدي طحاني كارش��ناس بازار 
س��رمايه در پاسخ به اينكه سقف انتظارات در بورس 
كجاست، در گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: به صورت 
عمومي سهام با قيمت باال در بازار سرمايه خريداري 
مي ش��ود. زماني كه قيمت ها در كف ارزش خود قرار 
دارند و به س��رمايه گذاران يا نهاد هاي سرمايه گذاري 
پيشنهاد خريد به همراه ترسيم افق هاي مثبت داده 
مي شود، آنها بر اين باورند كه هنوز اتفاق مثبتي در 
بازار رخ نداده است و دليلي براي خريد سهام در بازار 
وجود ندارد. بر اين اساس در چنين شرايطي از بازار 

سهام استقبال صورت نمي گيرد. 
وي عنوان كرد: زماني كه عاليم به بار مي نشيند، 
نشانه ها بروز پيدا مي كنند، بالقوه ها به بالفعل تبديل 
مي ش��وند و احتم��اال قيمت هاي س��هام هم حدود 
بيش از 50درصد رش��د را تجرب��ه كردند و افراد تازه 

اقدام به ورود و فعاليت مي كنند. 
اين تحليلگر بازار سرمايه اذعان داشت: در بازه يي 
از زمان خيلي از س��هم هاي فل��زي و معدني در بازار 
سرمايه با اس��تقبال كمي رو به رو مي ش��دند. اما در 
حال حاضر مش��اهده مي ش��ود كه اين سهم ها بيش 
از 100درصد رش��د را تجربه كرده اند. اين در حالي 
اس��ت كه خيلي از عوامل رشد هم به خارج از كشور 
بر مي گردد. بدين معني كه بهره وري يا اقتصاد داخلي 

در اين رشد دخالتي نداشته است. 
وي اف��زود: به عنوان مثال كش��ور چين تصميم 
گرفته است كه يك س��ري تسهيالتي را براي برخي 
صناي��ع داخلي خ��ود در نظر بگيرد ب��ا فرض اينكه 
اي��ن امكانات و تس��هيالت موقتي خواه��د بود. در 
نهاي��ت بر اين اس��اس قيم��ت مواد خ��ام در جهان 
افزايش پيدا خواهد ك��رد، در همين حال زماني كه 
قيمت ها صعودي شد، سرمايه گذاران بعد از رشد هاي 

80- 70درصدي ت��ازه وارد بازار مي ش��وند. در اين 
هن��گام اين افراد تازه وارد از ترس اينكه از روند بازار 
عقب نمانند و بتوانند در ادامه كس��ب سود كنند با 
خوش��بيني مفرط شروع به خريد سهام مي كنند كه 
اين نوع خريد به طور كلي در بازار اش��تباه محسوب 

مي شود. 
 مهدي طحاني ابراز داش��ت: در س��رمايه گذاري 
نكته يي ب��ه ن��ام »Risk/Reward« وج��ود دارد. 
به اي��ن معني دارايي ك��ه در حال حاض��ر اقدام به 
خريداري مي ش��ود در چه قيمتي قرار داش��ته است 
و با چه هدف قيمتي خريداري مي ش��ود. همچنين 
در صورتي كه تحليل ها از خريد اشتباه باشد، ممكن 

است كه تا چه مقدار كاهش وجود داشته باشد. 
وي گفت: خيلي از سهام هاي بزرگ بازار كه طي 
چند وقت اخير رشد كرده اند، در صورتي كه فرد در 
ح��ال حاضر اقدام به خريد س��هام مي كند به نوعي 
»Risk/Reward« باالي��ي را مخصوصا در صنايع 
معدني و فلزي قبول مي كند، چرا كه صنايع معدني 
و فلزي به دليل اينكه حامل هاي انرژي تاثير زيادي 
در آنها دارد كه مي تواند تاثير منفي بر آنها بگذارند و 
هم چش��م انداز از اقتصاد چين در سال 2018 نشان 

مي دهد كه كمتر از سال 2017 خواهد بود. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اظهار داشت: تمام 
عوامل فوق مي توانند حداقل قيمت سهام را تا حدود 
20 درصد كاهش دهند و اين سهم ها به قدري رشد 
كرده اند كه فرد با فروش سهام در چنين قيمت هايي 
به طور قطع در سود خواهد ماند. بر اين اساس چنين 
مس��ائلي كه س��رمايه گذاران توده وار با هم نسبت به 
يك موضوعي خوش��بين يا بدبين مي ش��وند عاملي 
ش��ده است كه در برخي مواقع حركت هاي موجي و 

جهت داري را داشته باشيم. 
اي��ن تحليلگر بازار س��هام درباره اينكه ش��اخص 

بورس تا كجا باال مي رود نيز بيان كرد: ش��اخص كل 
بازار نوسان هايي را پيش رو خواهد داشت و اين گونه 
نيست كه س��رمايه گذاران انتظار داشته باشند كه با 
خريد سهام طي يك ماه آينده سود 30- 20 درصدي 

كسب كنند. 
وي افزود: روند ش��اخص مثبت ارزيابي مي شود 

ولي به طور قطع استراحت هم خواهد داشت. 
مهدي طحاني در خصوص پيش بيني  هفته آينده 
بازار س��هام نيز گفت: رشد بورس طي دو هفته اخير 
با س��رعت زيادي صورت گرفت. براي هفته آينده در 
صورتي كه بر مبناي خوش بيني هفته جاري قضاوت 
شود، ش��اخص مي تواند متعادل مثبت باشد. اما در 
صورت��ي كه منطقي به بازار نگاه ش��ود، بخش��ي از 
هيجانات اين هفته كه ناش��ي از معامالت اعتباري يا 
نوساني سرمايه گذاران است، ممكن است باعث شود 
ت��ا هفته آينده، هفته يي متع��ادل منفي را در پيش 
داش��ته باش��يم. البته قيمت هاي جهاني كه در آخر 
هفته مشخص مي ش��وند هم از عوامل تاثيرگذار در 

اين روند خواهد بود. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه عنوان كرد: مطالبي 
كه در قالب تحليل و رش��د بورس وجود دارد، منوط 
بر اين عامل اس��ت كه سرمايه گذاران با ديد و دانش 
كافي در بازار سرمايه براي كسب سود حضور داشته 
باش��ند. در صورتي كه س��رمايه گذاران فقط براي به 
دس��ت آوردن س��ود مقطعي و كوتاه مدت وارد بازار 

شوند، احتماال نتيجه نخواهند گرفت. 

 فاز استراحت و ادامه موج صعودي
افزون بر اين محمد دارس��تاني كارش��ناس بازار 
س��رمايه در خصوص رون��د ب��ورس در گفت وگو با 
»تعادل« اظهار داشت: كنترل نرخ بهره توسط دولت 
و بانك مركزي، تاثير بازار هاي جهاني، تغيير رويكرد 
تيم اقتصادي جديد دولت در موضوع كنترل نرخ ارز 
و... از جمله عواملي هس��تند كه باعث رش��د بورس 

شدند. 
وي در خصوص ظرفيت ليدر  هاي بازار نيز عنوان 
كرد: در صورتي كه مفروضات فعلي در س��ال آينده 
هم وجود داشته باشد و آيتم هايي كه در حال ساخت 
س��ود صنايع و شركت هاي ليدر را مي سازند همانند 
)ارز مرجع، قيمت نف��ت و فرآورده هاي نفتي( براي 
پااليش��ي ها، )قيمت هاي جهاني، ن��رخ داخلي دالر( 
ب��راي فوالدي ه��ا و س��نگ آهني ها و )قيمت نفت و 
نرخ دالر( براي پتروشيمي ها داراي اهميت است، در 
صورتي كه حتي اين نرخ ها هم حفظ شوند، مي تواند 

موجبات رشد را در سال 97 هم فراهم كند. 
محمد دارس��تاني اذعان داش��ت: EPS ها و سود 
ش��ركت ها در س��ال آينده با حف��ظ مفروضات فوق 
به طور قطع از امس��ال بيش��تر خواهد بود. از طرفي 
با توجه به اينكه دولت توانس��ته اس��ت نرخ بهره را 
كنترل كن��د پس P/E باثبات تري را بازار در س��ال 
آينده خواهد داشت. اين تحليلگر بازار سرمايه گفت: 
از اوايل دي ماه روند صعودي پر قدرت تري را در بازار 

سهام خواهيم داشت. 
اين كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد: رشد هايي 
كه در بازار تجربه كرديم، رشد  هايي 1000واحدي يا 
همانند روز گذش��ته حدود 650 واحدي بود، اين در 
حالي اس��ت كه اصالحات يا اس��تراحت هاي بازار در 
مرز هاي 100واحد يا 200واحدي قرار گرفته است. 
بر اين اس��اس پيش بيني مي ش��ود كه رويه فعلي تا 

حداقل 2 ماه آينده ادامه دار باشد. 
 محمد دارس��تاني درباره پيش بيني هفته آينده 
بازار نيز تصريح كرد: طي روز  هاي شنبه و يك شنبه 
هفته آينده بازار مي تواند وارد فاز استراحت شود اما 
اين روند ريزش��ي نخواهد بود و س��هم ها حدود 2 يا 
3 درص��د احتمال افت را خواهند داش��ت. اما دوباره 
از اواس��ط يا اواخر هفته آينده موج صعودي به دليل 
اينكه به استقبال گزارش هاي )آذرماه( و گزارش هاي 
9ماهه كه خيلي از ش��ركت ها همراه با تعديل سود 

خواهد بود، مي رويم. 
وي در پاي��ان اذع��ان داش��ت: در بهمن م��اه هم 
شركت ها  بايد س��ود هاي س��ال آينده را پيش بيني 
كنند كه اي��ن عامل هم در جاي خود محركي براي 

رشد بازار است. 

حامد مددي 
 تحليلگر و مدرس 

بازار سرمايه

مديرعامل بورس كاالي ايران اعالم كرد

امكان خريد و فروش سكه در بستر آنالين بورس كاال

2 بورس در يك نگاه

 مديرعامل بورس كاالي ايران با اش��اره به احتمال خطر امنيت 
و تقلب در معامالت س��كه به ص��ورت فيزيكي گفت: معامالت باالي 
60درصد س��هام ها آنالين اس��ت و بورس كاال ظرفيت عرضه سكه 
را دارد و اي��ن تصميم منوط به نظر بانك مركزي اس��ت. به گزارش 
تسنيم، حامد س��لطاني نژاد در پاسخ به اين سوال كه آيا بورس كاال 
آمادگي عرضه س��كه را دارد يا خير، پاس��خ داد: ش��رايط اين عرضه 
در بورس كاال مهياس��ت زيرا بورس اوراق بهادار مدت مديدي است 
كه تجربه عرضه و تقاضاي س��هام و كاال را به صورت آنالين در قالب 

سيستم هاي oms و سيستم هاي كارگزاري مطمئن داراست. 
مديرعام��ل بورس كاالي اي��ران افزود: درخصوص عرضه س��كه 

به دليل ارزش ذاتي و گرانقيمت آن اگر افراد بخواهند آن را به صورت 
فيزيكي معامله كنند با خطر عدم امنيت و تقلب مواجه خواهند شد. 
وي افزود: به نظرم ايجاد خريد و فروش طال و سكه در بستر آنالين در 
بورس كاال تجربه خوبي براي معامالت اين كاالي ارزشمند خواهد بود 
به عالوه آنكه مي تواند اثرگذاري قابل توجهي در جهت افزايش امنيت 

و مبازره با ورود تقلب و پولشويي در اين بازار را به ارمغان بياورد. 
حامد سلطاني نژاد با اشاره به اينكه اگر قصد نظارت بر بازار سكه 
داريم، بهتر است در سيستم آنالين آن را اعمال كنيم، گفت: اصراري 
نداريم كه خريد و فروش س��كه در بازار خاصي ش��كل بگيرد بلكه 
مقصود اصلي س��وق دادن معامالت س��كه به ص��ورت آنالين به هر 

ش��كل و هر روش��ي است. وي در پاسخ به اين س��وال كه آيا بورس 
كاال زيرس��اخت هاي الزم جهت معامالت س��كه را درون خود دارد، 
گفت: بورس برايش تفاوتي ندارد كه چه نوع كاال و س��هامي را براي 
معام��الت در خود جاي دهد و اكنون حدود باالي 60درصد س��هام 
به صورت آنالين خريد و فروش مي شود و درمورد سكه هم اين اتفاق 
مي تواند به عمل بينجامد. وي افزود: حساسيت و مالحظات خاصي 
براي عرضه س��كه در بورس وجود ندارد فقط اين مهم منوط به نظر 
بانك مركزي است و به نظرم عرضه سكه در بانك كارگشايي هم ايده 
مناس��ب و خوبي بود كه ادامه اين روش هم در نوع خود پس��نديده 

است. 

 سقف شكني دوباره آيفكس
 از جمل��ه رويداده��اي مهم اين ب��ازار در روز 
گذشته، آغاز پذيره نويس��ي اوراق مرابحه شركت 
واس��ط مالي فروردين چهارم ب��راي تامين مالي 
جهت ط��رح تح��ول س��المت با قيمت اس��مي 
ه��ر ورقه يك ميلي��ون ريال در نم��اد معامالتي 
»س��المت 6« بود ك��ه در روز نخس��ت از مهلت 
س��ه روزه، بيش از 2ميليون ورقه به ارزش بالغ بر 
2هزار ميليارد ري��ال از مجموع 20 ميليون ورقه 
»س��المت 6«، پذيره نويس��ي شد. ش��اخص كل 

فرابورس ايران در آخرين روز كاري هفته منتهي 
به 24 آذرماه با 11 پله صعود، س��قف جديدي را 
شكس��ت و تحت تاثير مثبت از جانب س��ه نماد 
»مارون«، »هرم��ز« و »ذوب« با سبزپوش��ي در 
ارتفاع 1042 واحدي قرار گرفت. براين اس��اس، 
به موازات صعود آيفكس در روز چهارش��نبه 22 
آذرماه، ش��اهد افزايش چش��مگير حجم و رش��د 
ارزش مب��ادالت فراب��ورس با دادوس��تد بيش از 
906 ميليون ورقه بهادار ب��ه ارزش بالغ بر 4هزار 
و 110 ميليارد ريال در بازارهاي 9  گانه فرابورس 

بوديم. در اين مي��ان بازارهاي اول و دوم ميزبان 
جابه جاي��ي بيش از 731 ميليون س��هم به ارزش 
بال��غ بر يك ه��زار و 91 ميليارد ري��ال بودند كه 
ح��دود نيم��ي از اين مي��زان حج��م و ارزش به 
نم��اد »ذوب« اختص��اص يافت. معامالت س��هام 
در ب��ازار پايه ني��ز به نقل وانتقال اف��زون بر 157 
ميليون س��هم ب��ه ارزش بي��ش از 233 ميليارد 
ريال در بالغ بر 14هزار نوبت دادوس��تدي منتهي 
ش��د. معامله گران در بازار اوراق با درآمد بيش از 
2ميليون ورقه را دست به دست كردند كه ارزش 
بيش از 2ه��زار و 586 ميليارد ريالي را به دنبال 
داشت. در تابلو تسهيالت مسكن نيز خريداران و 
فروش��ندگان اوراق تسه، بيشترين حجم و ارزش 
مبادالتي را در نماد تس��ه 9608 مربوط به اوراق 

حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن آبان ماه 96 
رقم زدند. در مجموع تابلو تس��هيالت مسكن در 
آخري��ن روز كاري هفته ميزب��ان مبادله افزون بر 
71هزار ورقه به ارزش بي��ش از 53ميليارد ريال 

بود. 

 معامله 4۷هزار تني در تاالر نقره اي
در س��ويي ديگر، تاالر محص��والت صنعتي و 
معدن��ي بورس كاالي ايران، روز چهارش��نبه 22 
آذرماه، شاهد دادوستد 47هزار تن سبد ميلگرد و 
تيرآهن شركت ذوب آهن اصفهان بود. همچنين، 
ط��ي اي��ن روز و در ت��االر مذك��ور 20 تن بيلت 
آلومينيوم شركت ايرالكو نيز معامله شد. افزون بر 
اين، تاالر فرآورده هاي نفتي و پتروش��يمي بورس 

كاالي ايران نيز طي روز چهارشنبه معامله 3هزار 
و 753 ت��ن قير، 94 تن م��واد پليمري، 9هزار و 
832 ت��ن مواد ش��يميايي، 7هزار ت��ن لوب كات، 
9هزار و 400 تن وكيوم باتوم، 368 تن روغن پايه 
و 510 تن گوگرد را تجربه كرد. شايان ذكر است 
13هزار و 100 تن انواع قير نيز در تاالر صادراتي 
بورس كاالي ايران مورد معامله قرار گرفت. براين 
اساس، تاالر محصوالت كشاورزي نيز در اين روز 
ش��اهد معامله 300 تن روغن آفتابگردان، 2هزار 
و 700 تن س��بد گندم، 22هزار و 250 تن گندم 
خوراكي، 3هزار تن گندم دوروم و 20هزار قطعه 
جوجه يك روزه ب��ود. عالوه براين 431 تن ذرت 
دانه يي نيز در قالب طرح قيمت تضميني در تاالر 

محصوالت كشاورزي معامله شد. 

ش��اخص كل در آخرين روز معامالتي با رشدي 654 واحدي به كار خود 
پايان داد. بر اين اس��اس در معامالت روز گذشته سهامداران بيش از يك هزار 
و 749 ميليون برگه س��هم، حق تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را دس��ت به 
دست كردند كه ارزش اين معامالت بيش از 4هزار و 685 ميليارد ريال بود و 
در 91هزار نوبت معامالتي انجام شد. به گزارش سنا، شاخص هاي بورس روز 
گذشته دسته جمعي صعودي شدند. شاخص كل 654 واحد باال رفت و به رقم 
93هزار و 283رسيد و ركوردي جديد را به ثبت رساند. شاخص هاي بازار اول 
و دوم نيز به ترتيب 497 و يك هزار و 223 واحد رش��د كردند. افزون بر اين 
نمادهاي تاپيكو، س��رمايه گذاري غدير، فوالد خوزستان، هلدينگ نفت و گاز 
پارسيان، چادرملو و بانك ملت با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص باعث رشد 
اين متغير ش��دند. در مقابل نماد فوالدمباركه روز چهارش��نبه بيشترين تاثير 
منفي را بر شاخص ثبت كرد. همچنين در بازار روز گذشته گروه هاي اطالعات 
و ارتباطات، فلزات اساس��ي و خودرو با بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در 

صدر برترين گروه هاي صنعت قرار گرفتند. افزون بر اين صدرنشيني بازار نيز 
با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي توليدي شهيد قندي، معادن بافق، 
فوالد آلياژي ايران، س��رمايه گذاري غدير، شيشه رازي، تاپيكو و  هاي وب بود. 
بر اين اس��اس در مقابل نمادهاي كاشي الوند، فنرسازي زر، كنترل خوردگي 
تكين كو، ايران خودرو ديزل، رينگ س��ازي مش��هد، موتورسازان تراكتورسازي 
اي��ران و گس��ترش صنايع و خدمات كش��اورزي با بيش��ترين كاهش قيمت 
قيمت در انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند. عالوه بر اين، س��رمايه گذاران 
بورسي روز گذشته براي خريد سهام سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي، اوراق 
مشاركت ملي نفت ايران، اوراق صكوك رايتل، سهام پتروشيمي فجر، تاپيكو 
و صنايع پتروش��يمي خليج فارس بيش��ترين تقاض��ا و طوالني ترين صف هاي 
خريد را داش��تند. در پايان معامالت روز گذش��ته سرمايه گذاري گروه توسعه 
ملي با معامله بلوكي 533ميليون حجمي به ارزش يك هزار و 47ميليارد ريال 

بيشترين حجم و ارزش معامالت را ثبت كرد. 

مروري بر آمار معامالت ديروز
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 ايران توليدكننده 
محصوالت ارگانيك

باش�گاه خبرنگاران| رييس انجمن ارگانيك گفت: 
ايران در بين 179 كشور توليد كننده محصوالت ارگانيك 
در جايگاه 42 قرار دارد. رضا نوراني با اشاره به اينكه از 196 
كشور دنيا، 179 كشور به سمت توليد محصوالت ارگانيك 
رفتند، اظهار كرد: تا س��ال85، ايران در رنكينگ ارگانيك 
جهاني قرار نداشت كه از آن سال به بعد با تالش تشكل ها، 
جز كشورهاي موفق در توليد اين محصوالت قرار گرفتيم. 
او افزود: ايران، يكي از قطب هاي منابع طبيعي دنياس��ت 
كه درصورت حمايت هاي دولت، مي توان جزو 20 كش��ور 
برت��ر توليد محصوالت ارگانيك قرار گرفت. نوراني با بيان 
اينكه توليد محصوالت ارگانيك يك كار ملي است، گفت: 
در راس اين هرم دولت بايد قرار گيرد و تنها تش��كل هاي 
بخش خصوصي به عنوان ب��ازوان دولت، اقدام به فعاليت 
در اين بخش كنند. اين مقام مس��وول ادامه داد: طي 11 
سال اخير، تشكل هاي بخش خصوصي با حمايت اتاق هاي 
بازرگاني توانستند در استان هاي مختلف اقدام به برگزاري 
همايش ه��اي بين المللي و ملي راي��گان در زمينه توليد 
محصوالت ارگانيك كنند كه اين امر در س��المت جامعه 
و حفظ محيط زيست تاثير بس��زايي دارد. نوراني با اشاره 
به ضرورت ارتقاي افزايش توليد محصوالت ارگانيك براي 
حفظ س��المت جامعه تصريح كرد: ب��ا وجود بيماري هاي 
مختلف همچون س��رطان ها و آلزايمر كه منشأ اصلي آن 
مواد غذايي اس��ت، افزايش توليد محصوالت س��الم براي 
جامعه سالم بايد مورد توجه دولتمردان قرار گيرد. اين مقام 
مسوول با اشاره به اينكه افزايش توليد محصوالت ارگانيك 
در برنامه شش��م توسعه در دس��تور كار قرار گرفته است، 
افزود: انتظار مي رود كه در زمينه توليد محصوالت ارگانيك 
با رش��د قابل مالحظه يي روبه رو شويم. او با اشاره به اينكه 
س��طح زير كشت محصوالت ارگانيك در 179 كشور دنيا 
بيش از 50 ميليون هكتار است، بيان كرد: در سال 2014 
گردش مالي محصوالت ارگانيك جهان حدود 80 ميليارد 
دالر بود كه پيش بيني مي ش��ود تا پايان س��ال 2017 به 
رق��م ب��االي 100 ميليارد دالر برس��د. به گفت��ه نوراني، 
براس��اس آخرين آمار ميزان توليد محصوالت ارگانيك در 
س��ال 2015 نسبت به 2014 حدود 14.5 درصد و تعداد 
توليدكنندگان 7.2 درصد رشد داشته است. رييس انجمن 
ارگانيك با اش��اره به اينكه اس��تراليا با 22 ميليون و 600 
هزارهكتار باالترين س��طح ارگاني��ك را به خوداختصاص 
داده اس��ت، گفت: آرژانتين، امريكا، اسپانيا، چين، ايتاليا، 
فرانس��ه، اروگوئه، هند، آلمان و اي��ران در رتبه هاي بعدي 
قرار دارند. نوراني سطح زير كشت محصوالت ارگانيك در 
اروپ��ا را 12 ميليون و 700 هزار هكت��ار، امريكاي التين 
6 ميلي��ون و 700 هزار هكتار، آس��يا 4 ميليون هكتار و 
امريكاي شمالي را 3 ميليون و 700 هزار هكتار اعالم كرد. 
اين مقام مس��وول تصريح كرد: هند با 585 هزار كشاورز، 
اتيوبي با 203 هزار و مكزيك با 200 هزار كشاورز در رتبه 
برتر از لح��اظ تعداد توليدكنندگان ارگانيك قرار دارند. او 
ياد آور ش��د: تا پايان س��ال 2017 پيش بيني مي شود كه 
س��طح زير كشت ارگانيك ايران از س��ه هزار هكتار عبور 
كند كه با وجود پتاسيل باالي كشور بايد قدم هاي بهتري 
در اين زمينه برداش��ته ش��ود. به گفته نوراني، كشورهاي 
امريكا با 35 ميليارد و 500 ميليون يورو، آلمان 8 ميليارد 
و 600 هزار يورو و فرانس��ه 5 ميلي��ارد و 500 هزار يورو 
باالترين س��هم بازار محصوالت ارگانيك در دنيا را به خود 

اختصاص دادند

راه اندازي دفتر نمايندگي 
»ايران و اوكراين« 

پايگاه خبري اتاق اي�ران|  دفتر نمايندگي اتاق 
مش��ترك بازرگاني ايران و اوكراين در آييني با حضور 
معاون اقتصادي استاندار قزوين، در اين شهر راه اندازي 
ش��د. رييس اتاق قزوين در حاشيه اين مراسم با اشاره 
به منفي بودن تراز تجاري ايران با اوكراين، بر ضرورت 
توس��عه صادرات به اين كش��ور تاكيد ك��رد. اين دفتر 
نمايندگي با امض��اي تفاهم نامه هم��كاري ميان اتاق 
مش��ترك بازرگاني ايران و اوكراين با ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي قزوين افتتاح و بطور رسمي 
فعاليت خود را در استان قزوين آغاز كرد. سال گذشته، 
پنج درص��د از صادرات كاالهاي ايران ب��ه اوكراين، از 
استان قزوين صورت گرفته و شيشه مهم ترين كااليي 
بوده كه بيش��ترين حجم صادرات اين استان به كشور 
اوكراي��ن را به خود اختصاص داده اس��ت. رييس اتاق 
قزوي��ن بازار كش��ور اوكراي��ن را بكر و دس��ت نخورده 
توصيف كرد و افزود: متاس��فانه سال گذشته فقط 30 
ميليون دالر كاال از ايران به اين كش��ور صادر ش��د اما 
در مقاب��ل در همين مدت 600 ميلي��ون دالر كاال از 
اوكراين به ايران صادرشده و تراز تجاري ما به شدت به 
نفع اوكرايني ها منفي است. به اعتقاد عليرضا كشاورز 
قاس��مي، زمينه توسعه تجار و بازرگانان ايراني در بازار 
اروپاي وجود دارد و بايد با حمايت دستگاه ديپلماسي 
و همت بازرگانان از اين ظرفيت ها استفاده كرد، به گونه 
كه تراز منفي تجارت ما با برخي از كشورها اين منطقه 
بهب��ود پيدا كند. همچنين برگزاري كارگاه آموزش��ي 
»چگونه با اوكراين تجارت كنيم« جزو برنامه هايي بود 
كه هم زمان با راه اندازي دفتر اتاق مش��ترك بازرگاني 
ايران و اوكراين در قزوين، در سازمان صنعت معدن و 

تجارت اين استان برگزار شد. 
در اي��ن كارگاه آموزش��ي، ريي��س ات��اق مش��ترك 
بازرگان��ي اي��ران و اوكراين با بي��ان اينك��ه وزارت امور 
خارجه كش��ورمان ارتباط تنگاتنگي ب��ا تجار و بازرگانان 
دارد، گفت: كش��ور اوكراين ازجمله كشورهايي است كه 
از ديرب��از با ايران روابط حس��نه داش��ته اما هنوز حجم 
رواب��ط اقتص��ادي دو كش��ور قابل افزايش اس��ت و تجار 
و بازرگان��ان ايران بايد به كمك ديپلماس��ي اقتصادي و 
با حمايت وزارت امور خارجه، در مس��ير توس��عه روابط 
با اين كش��ور قدم بردارند. حميدرضا ق��ادي با تاكيد بر 
ضرورت برپايي نمايش��گاهي از توانمندي هاي اقتصادي 
اس��تان قزوين در كش��ور اوكراين، ابراز امي��دواري كرد: 
در پايان برگ��زاري اين نمايش��گاه تفاهم نامه هايي براي 
گسترش مناسبات اقتصادي با همتايان اوكرايني منعقد 
ش��ود. به گفته قادي، نفت، انرژي، ترانزيت كاال، صنايع 
پيشرفته و توليد محصوالت كشاورزي از زمينه هاي مهم 
همكاري دو كشور به شمار مي رود. اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي قزوين نيز در اين كارگاه آموزش��ي 
به ظرفيت هاي قزوين در بخش هاي مختلف كشاورزي و 
صنعتي اشاره و بر ضرورت معرفي توانمندي هاي استان 
براي سرمايه گذاران اوكرايني تاكيد كرد. كشاورز قاسمي 
با اش��اره به اينكه كشور اوكراين در زمينه فلزات، فوالد، 
ذرت و غالت پيشرو اس��ت، اظهار كرد: در مقابل استان 
قزوين نيز در زمينه كش��مش، خرما، كاشي و سراميك 
ظرفيت خوبي دارد كه مي تواند زمينه س��از تبادل كاال و 

تجارت بين المللي شود. 

اخبار

كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران »وضعيت صنعت حمل ونقل ايران« را تحليل كرد

پيشنيازاصليرقابتپذيريبنگاهها

در نشست تخصصي كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق ايران مطرح شد

حلقه مفقوده در چرخه صادرات
گروه تشكل ها| 

»بسته بندي« يكي از چالش هاي اصلي صادرات 
غيرنفتي ايران به  ويژه در حوزه صادرات محصوالت 
كش��اورزي و غذاي��ي اس��ت. در نشس��ت تخصصي 
كميسيون كش��اورزي و صنايع غذايي اتاق ايران با 
عنوان »نقش بس��ته بندي در حلقه توسعه صادرات 
محصوالت كش��اورزي و صنايع تبديلي« اين مساله 
بررس��ي و مقرر شد، تمهيداتي براي ارتقاي كيفيت 
بس��ته بندي اي��ن محصوالت ب��ا تقس��يم ظرفيت 
بسته بندي مدرن موجود انديشيده شود. به گزارش 
پايگاه خب��ري اتاق اي��ران، مديركل دفتر توس��عه 
ص��ادرات وزارت جهاد كش��اورزي در اين نشس��ت 
درباره نقش بسته بندي در تجارت جهاني محصوالت 
كش��اورزي گزارش ارائه داد كه در آن ضمن تشريع 
روند حجمي و ارزشي صادرات محصوالت كشاورزي 
در ماه ه��اي اخي��ر، عوام��ل موثر بر ص��ادرات اين 

محصوالت نيز بررسي شده بود. 
ش��اهرخ ش��جري همچني��ن در گ��زارش خود 
به مش��كالت ص��ادرات محص��والت كش��اورزي و 
چالش ه��اي كالن اي��ن ح��وزه پرداخ��ت و گفت: 
بررسي ها نشان مي دهد موانع غيرتعرفه يي به دليل 
عدم توافق هاي گمركي، بهداشتي و بهداشت گياهي 
مانند SPS و TBT همچنين تعرفه هاي باال و عدم 
عضويت در WTO از اصلي ترين موانع تجاري براي 

صادرات محصوالت كشاورزي از ايران بوده است. 
به گفته او مش��كالت مال��ي در حوزه هاي بيمه، 
نرخ ارز، نوس��انات آن همچنين انتقاالت بين بانكي 
در كنار باال بودن نس��بت قيمت داخلي محصوالت 
نس��بت به خ��ارج همچنين باال بودن ريس��ك هاي 
تج��اري در اين ح��وزه از چالش هاي كالن صادرات 

محصوالت كشاورزي است. 
مدي��ركل دفتر توس��عه ص��ادرات وزارت جهاد 
كش��اورزي هزينه ب��االي حمل ونقل، لجس��تيك و 
انبارداري مناسب در كنار حضور محدود شركت هاي 

بين الملل��ي حمل ونق��ل و نبود يا كمب��ود ترانزيت 
هوايي)كارگ��و( و كمب��ود كانتينره��اي يخچال دار 
را ازجمله مش��كالت مربوط به حوزه زيرس��اخت و 
خدمات بازرگاني در صادرات محصوالت كش��اورزي 

عنوان كرد. 
در ادامه، مديركل دفتر توس��عه صادرات كاالي 
سازمان توس��عه تجارت، گزارشي با موضوع »حلقه 
گمشده جهت تبديل محصوالت كشاورزي به صنايع 
غذايي و ايده هاي ناب جهت تكميل چرخه صادرات 

و صنايع تبديلي« ارائه داد. 
محم��ود ب��ازاري گفت: طب��ق روال و س��نوات 
گذشته اگر به صادرات صنايع كشاورزي دقت كنيم، 
مي بيني��م كه ص��ادرات ميوه و س��بزيجات به علت 
خطر فاس��د ش��دن و كوتاه بودن دوره نگهداري آن 
و كمب��ود امكانات نگهداري و صادرات اين موارد در 
هيچ دوره يي روند صعودي نداش��ته يا ثابت مانده و 

حتي در برخي دوره ها كاهش نيز داشته است. 
ب��ازاري عن��وان كرد: در اين مي��ان براي اقالمي 
مانند گندم، برنج و... نيز ايران هميش��ه واردكننده 
آن ب��وده و امكان��ي براي صادرات اي��ن اقالم وجود 
نداشته است از اين  رو به علت وجود امكانات پايين 
در ص��ادرات ميوه تازه كش��اورزان و توليدكنندگان 
اقدام به صادرات ميوه هاي خش��ك  ش��ده يا همان 

خشكبار روي آورده اند. 
او تصريح ك��رد: در اين ميان حجم صادرات اين 
دسته از محصوالت كشاورزي يعني خشكبار با توجه 
ب��ه معيارهاي متفاوتي در بازار مانند نرخ ارز، قيمت 
جهاني اين محصوالت در دنيا و كش��ورهاي ديگري 
كه اين محصوالت را دارند، شرايط جوي مناطق اين 
محصوالت و حجم قابل ارائ��ه اين محصوالت براي 
يك سال همگي باعث شده اند كه صادرات خشكبار 
هر س��ال افزايش يا كاهش داش��ته باشد ولي روند 
كلي آن در يك دوره 10س��اله رو ب��ه كاهش بوده 
اس��ت. بازاري با اش��اره به وضعيت جوي حاكم بر 

كل دنيا يا همان Global Warming و وضعيت 
جوي ايران و مش��كل كم آبي اظهار ك��رد: در اين 
شرايط پيش بيني مي شود محصوالت كشاورزي كه 
خشكبار از آن حاصل مي شود با كاهش چشمگيري 
مواجه ش��وند كه اين امر ب��ه علت تقاضاي موجود 

باعث افزايش قيمت مي شود. 
مديركل دفتر توس��عه صادرات كاالي س��ازمان 
توس��عه تج��ارت ادام��ه داد: افزاي��ش قيم��ت اين 
محصوالت باعث خواهد ش��د كه مش��تريان سراسر 
دنيا از كش��ورهاي ديگري كه اي��ن محصوالت را با 
قيم��ت پايين ت��ري دارند، تهيه كنند و كش��ورهاي 
رقي��ب با توجه به باال رفتن اين محصوالت در ايران 
محصوالت خود را با سود بهتري به فروش برسانند. 
بازاري پيرو اين اس��تدالل گف��ت: براي حل اين 
مش��كل يا پيش��گيري از به وجود آمدن اين مشكل 
به نظر مي رسد از محصوالت خشكبار بايد به شكلي 
ديگر استفاده كنيم و به نحوي با ايجاد ارزش افزوده 
در آنه��ا و با يك ف��رآوري مدرن آن را از محصوالت 
خام كشاورزي خارج و تبديل به يك سري محصول 
خاص ك��ه در دس��ته صنايع غذايي ج��اي خواهد 
گرفت، تبديل كنيم و اين همان حلقه گمش��ده يي 
اس��ت كه درحال حاضر وجود ن��دارد تا ارتباط بين 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي را برقرار كند. 
به عقيده او محصوالت كشاورزي فله و خام بايد 
به محصوالت بس��ته بندي ش��ده و فرآوري  شده در 
صناي��ع غذايي تبديل ش��وند و اين تنه��ا راه نجات 
صادرات خش��كبار ايران به عنوان يكي از مهم ترين 

اقالم صادرات غيرنفتي است. 
ريي��س كارگروه صناي��ع غذايي ات��اق ايران نيز 
در حاش��يه اي��ن نشس��ت گف��ت: اين نشس��ت در 
راس��تاي كمك به توسعه صادرات غيرنفتي به  ويژه 
محص��والت كش��اورزي و غذايي به عن��وان يكي از 
رويكردهاي اصلي كميس��يون كش��اورزي و صنايع 
غذاي��ي ات��اق ايران برگزار ش��د چراكه قرار اس��ت، 

حلقه هاي مختلف چرخه كمك به توس��عه صادرات 
مورد بررس��ي ق��رار بگيرد كه نخس��تين حلقه اين 

چرخه بحث بسته بندي محصوالت است. 
علي ش��ريعتي، بس��ته بندي را مهم ترين بخش 
در ايج��اد ارزش افزوده عنوان ك��رد و افزود: يكي از 
رويكردهايي كه در اين نشس��ت براي بس��ته بندي 
مورد بحث قرار گرفت، رويكردهاي نوين بسته بندي 
محصوالت كش��اورزي و خشكبار در احجام كوچك 

بود كه واكاوي شد. 
ش��ريعتي ادامه داد: بحث نقش نانوتكنولوژي ها 
در بس��ته بندي هاي نانو به  ويژه در بحث نهاده هاي 
كش��اورزي و اس��تفاده از نانوتك ه��ا ازجمله موارد 
ديگري بود كه مورد بررس��ي ق��رار گرفت. به گفته 
او محمدعلي طهماسبي، معاون امور باغباني وزارت 
جهاد كشاورزي نيز در اين نشست حضور داشت كه 
درباره بحث باقي مانده س��موم در محصول و مراحل 

برداشت و قبل از برداشت توصيه هايي ارائه داد. 
اظهارنظر ش��ريعتي، معاون ام��ور باغباني وزارت 
جهاد كش��اورزي اين ب��ود كه در كنار م��وز، ديگر 
ميوه ه��اي گرمس��يري مانند آنان��اس و انبه نيز كه 
در ايران كش��ت نمي شوند به مقوله واردات در ازاي 

صادرات س��يب اضافه شوند و تعرفه واردات موز نيز 
به 26درصد افزايش يابد تا تش��ويقي براي صادرات 

سيب از ايران باشد. 
رييس كارگروه صنايع غذايي اتاق ايران در ادامه 
به دس��تاوردهاي اين نشست اشاره كرد و گفت: دو 
بحث جداگانه درباره بس��ته بندي س��يب و خرما در 
اين نشس��ت ش��كل گرفت و مقرر ش��د با توجه به 
اينكه برخي از فعاالن اقتصادي، ماشين آالت مدرني 
را براي بسته بندي وارد كرده اند و به  صورت انفرادي 
از آن اس��تفاده مي كنن��د، تمهيداتي براي تقس��يم 
ظرفيت خالي اين دس��تگاه ها بين فعاالن اقتصادي 
انديشيده شود. ش��ريعتي افزود: بر اين اساس مقرر 
شد كارگروه هاي كااليي مانند ميز سيب، ميز خرما 
و ديگر محصوالت در استان هاي مختلف ايجاد شود 
تا شرايطي براي تقسيم ظرفيت خالي اين دستگاه ها 
به  صورت مش��اركت اقتصادي فراهم ش��ود و همه 
فعاالن عرضه ص��ادرات محص��والت غذايي بتوانند 
براي بس��ته بندي مدرن محصوالت غذايي صادراتي 
از ظرفيت خالي اين ماش��ين آالت بهره مند شوند و 
صاحبان اين دستگاه ها نيز از محل ارائه اين خدمات 

نفع ببرند. 

صنعت|
حمل ونقل مناسب چه تاثيري مي تواند بر رشد 
بخش صنعت داش��ته باش��د؛ ارزيابي ه��ا حاكي از 
اين اس��ت كه يكي از فاكتوره��اي اصلي در عرصه 
واردات و صادرات بحث تامين زيرساخت ها وتوسعه 
حمل ونقل اس��ت. بر همين اساس، زيرساخت هاي 
پيش نيازه��اي  جمل��ه  از  كارآم��د  لجس��تيكي 
رقابت پذي��ري بنگاه ه��ا در بازاره��اي صادراتي به 
شمار مي رود؛ چرا كه وجود چنين زيرساخت هايي 
براي تامين نياز بنگاه ها به دسترس��ي به بازارهاي 
صادرات��ي با تركيب معقولي از زم��ان و هزينه و با 
كمترين تاخي��ر در زمان هاي تحويل، ضمن حفظ 
كيفي��ت كاال ضروري اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه صنعت حمل ونقل اي��ران با چالش هاي جدي 
مواجه اس��ت. حال با توجه به اينكه س��هم بخش 
خصوصي به نسبت دولت در اين صنعت، باال است 
بايد اقدامات جدي تري در خصوص رفع چالش هاي 
موج��ود در اين بخش صورت گي��رد. از همين رو، 
كميسيون توس��عه صادرات اتاق ايران در گزارشي 
»چالش ها و راهكارها حمل ونقل در كشور« را مورد 
واكاوي قرار داده است. مهم ترين چالش ها در حوزه 
حم��ل دريايي مي توان به مواردي چون »بهره وري 
پايين بنادر، باال ب��ودن تعرفه هاي خدمات بندري، 
ب��اال بودن زمان و هزينه انتظار و بارگيري و تخليه 
كشتي و بنادر، عدم هماهنگي سازمان هاي درگير 
در فراين��د گمركي و بندري، نارس��ايي در زنجيره 
پش��تيباني بندري، وجود بارهاي يك طرفه و مازاد 
ظرفيت در ناوگان حمل ونقل دريايي« اش��اره كرد. 
در بخ��ش حمل جاده يي نيز ب��ا برخي چالش ها از 
جمله »عدم حمل يكسره به دليل صرفه اقتصادي، 
ع��دم وجود بزرگراه ب��ا آزادراه در خطوط جاده يي 
دسترس��ي به مرزهاي ايران با اين كش��ورها، عدم 
وجود با اجرايي ش��دن كنوانسيون هاي حمل ونقل 
بين الملل��ي، ب��اال ب��ودن هزين��ه حم��ل توس��ط 
كاميون هاي ايراني نس��بت به كاميون هاي كش��ور 
مقصد« مواجه هس��تيم. حال راهكارهايي كه براي 
رفع اين ن��وع چالش  ها از س��وي بخش خصوصي 
مطرح مي شود شامل مواردي چون »ايجاد ساختار 
قيمت گذاري رقابتي در منطقه به ويژه كش��ورهاي 
خليج فارس، تمركز بر منطقه آسياي جنوب شرقي 
و هندوستان و كسب سهم بيشتر بار از اين مناطق، 
كسب بيشترين س��هم در بين رقبا از بار ترانزيتي 
م��ورد نياز آس��ياي مرك��زي و افغانس��تان، ايجاد 
مس��يرهاي ثابت كش��تيراني به بنادر ايران، اصالح 
تعرفه هاي بنادر در راس��تاي ايجاد ارزان ترين بنادر 
در منطقه و بهره برداري از بنادر بازرگاني، متناسب 
با رش��د مبادالت بازرگاني و حجم ترانزيت كاال در 

كشور« است. 

 وضعيت ايران در صنعت حمل ونقل
به گزارش كميس��يون توس��عه ص��ادرات اتاق 
ايران؛ بخش حمل ونقل به عنوان بخش تاثيرگذار 
در پايداري رش��د توليد و تجارت همواره مد توجه 

سياس��ت گذاران بوده اس��ت. مطالعات انجام شده 
بان��ك جهاني حاكي از آن اس��ت كه بخش حمل 
ونقل با تس��هيل مبادله و تجارت ميان كش��ورها، 
ه��م در س��طح ملي و هم در س��طح جهاني نقش 
مهم��ي ايفا مي كند. اين بخ��ش زمينه هاي امكان 
دسترس��ي كاالها به مشتريان خارجي را با سرعت 
ب��اال و كمترين هزينه فراهم مي س��ازد. از س��وي 
ديگ��ر به جهت نقش��ي كه بخ��ش حمل ونقل در 
توزيع درآمدها، كاه��ش نابرابري هاي اجتماعي و 
اقتص��ادي و به تبع كاهش فق��ر و اختالف درآمد 
ميان روس��تاييان و شهرنش��ينان مي گذارد، حائز 

اهميت است. 
بر اس��اس گزارشات س��ازمان تجارت جهاني، 
طي س��ال هاي 92- 1980، تجارت جهاني هم به 
لحاظ فروش و هم جابه جايي كاالها، بطور متوسط 
5 درصد در سال رشد داشته در حالي كه اين مقدار 
در مقايسه با سطح درآمد كه تنها 3 درصد در سال 
رشد نشان مي دهد نشان دهنده تاثير جدي حمل 
ونقل در رشد تجارت جهاني است. اما آمار موجود 
نظير هزين��ه هر تن بار بيش از متوس��ط جهاني، 
حكايت از عدم كارايي زيرس��اخت هاي لجستيكي 
كش��ور، به ويژه در حوزه ص��ادرات دارد كه بطور 
قط��ع تاثي��ر نامطلوبي ب��ر رقابت پذي��ري صنايع 
مزيت دار داش��ته است. بررس��ي ها نشان مي دهد 
كه سهم هزينه حمل ونقل در قيمت تمام شده در 
كش��ور در مقايسه با كشورهاي ديگر باالتر است و 
اين امر رقابت پذيري كاالهاي ايراني را در بازارهاي 
جهاني تحت الش��عاع قرار مي دهد. در كش�وري ب�ا 
ط�ول و ع�رض ب�ي��ش از 2ه�زار كيل�ومتر، طبعاً 

حمل ونقل مي تواند س���هم چشمگيري در رشد و 
توس��عه مناطق مختلف يا عق��ب ماندگي و انزواي 
آنها داش��ته باش���د. بطوركلي در تمام عرصه هاي 
اجتماع��ي، اقتص��ادي و توليدي كش��ور مي تواند 
نم��ودي از حضور بخش حمل ونق��ل و جايگاه آن 
را مالحظه كرد. از س��وي ديگر بر اس��اس آخرين 
گزارش منتشر شده بانك مركزي آمار حساب هاي 
ملي، س��هم گ��روه حمل ونقل در س��ال 1394 از 
توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري 9/08 درصد 
باالترين س��هم از س��ال 1383 بوده اس��ت. البته 
اين س��هم در س��ال 1389 قب��ل از ورود به ركود 
اقتص��ادي 8/53 درص��د بوده كه در س��ال 1390 
ب��ه 7/62 درصد نزول و س��پس س��هم اين بخش 
 ش��روع به صعود كرد. طي سال هاي 1383-1389

نيز س��هم اين بخش صعودي بوده كه بخش��ي از 
 آن ب��ه دلي��ل افزايش حجم تج��ارت در اين دوره 

بوده است. 

 كاهش سرمايه گذاري ها
از سوي ديگر، براس��اس آمار حساب هاي ملي 
بانك مركزي، ارزش سرمايه گذاري در حمل ونقل 
)ب��ه قيمت ثابت س��ال 1390( از س��ال 1383 تا 
س��ال 1390 روندي صعودي داشته با نرخ ساالنه 

7/2 درصد مواجه بوده است.
اي��ن در حالي اس��ت كه ب��ا مطابق با ش��روع 
تحريم هاي بين المللي اين روند كاهنده شده است 
و از 270674 هزار ميليارد ريال به 165930 هزار 
ميليارد ريال كاهش يافته اس��ت. قطعا اين روند با 
توجه به وضعيت نه چندان مناسب زيرساخت هاي 

حمل ونقل در مقايسه با كشورهاي منتخب، كشور 
را نس��بت به آنها از رقابت دور نگه خواهد داشت. 
بر اس��اس آمار اعالم��ي وزارت راه و شهرس��ازي 
بخش خصوصي در سال هاي 1395-1393 موفق 
ش��ده 130 هزار ميليارد ريال در زيرس��اخت هاي 
حمل ونقل كش��ور س��رمايه گذاري كن��د. در اين 
مدت وزارت راه و شهرس��ازي با اس��تفاده از منابع 
داخلي سازمان هاي و شركت هاي تابعه نيز، معادل 
25 ه��زار ميليارد تومان در حوزه زيرس��اخت هاي 
حمل ونق��ل كش��ور س��رمايه گذاري كرده اس��ت 
 و مجم��وع اي��ن س��رمايه گذاري هاي اكن��ون به

38 هزارميليارد تومان رسيده است. 
براساس اين گزاش، طي سال هاي 1383-1389 
نيز س��هم اين بخش صعودي بوده كه بخش��ي از 
آن ب��ه دلي��ل افزايش حجم تج��ارت در اين دوره 
بوده اس��ت. بين سال هاي 83 تا 94 بطور متوسط 
16 درصد از ارزش افزوده بخش خدمات و 8 درصد 
 از ارزش اف��زوده كل كش��ور را به خ��ود اختصاص

داده است.
نكت��ه مهمي كه در اين گزارش موردتوجه قرار 
گرفته كاهش س��رمايه گذاري در زيرس��اخت هاي 
حمل ونقل است؛ اين مس��اله ناشي از تحريم بوده 
اس��ت. طبق برنامه ششم توسعه، براي حمل ونقل 
معادل 190 هزار ميليارد تومان پيش بيني ش��ده 
بنابراين براي توس��عه اين بخش بايد ساالنه حدود 
40 هزار ميليارد تومان هزينه ش��ود. كميس��يون 
توسعه صادرات ايران در ادامه اين گزارش جايگاه 
بخش خصوص��ي در حمل ونقل را مورد توجه قرار 
مي دهد. بايد توجه داشت كه حمل ونقل از معدود 

بخش هايي اس��ت كه سهم بخش خصوصي در آن 
باالست. بنابراين انتظار مي رود كارايي و بهره وري 
اين بخش در مقايس��ه با س��اير بخش ها باال باشد. 
بر اس��اس آمارهاي بانك مركزي، س��هم دولت در 
س��ال 83 بالغ ب��ر 18.2 درص��د بوده كه در س��ال 
94 ب��ه 9.8 درصد كاهش يافته اس��ت. اين ميزان 
بطور عمده ب��ه بخش هاي هوايي و دريايي مربوط 
مي شود و بخش خصوصي بيشتر در حوزه زميني 

سرمايه گذاري مي كند. 
در عين حال طبق اطالعات موجود بيش��ترين 
نوسانات در حمل ونقل ناشي از بخش دولتي بوده 
و از س��وي ديگر بخش خصوصي نقش پررنگ تري 
در ايجاد ارزش افزوده دارد. س��هم انواع حمل ونقل 
نيز در اين مطالعه بررس��ي ش��ده كه بر اساس آن 
به دليل ارزان بودن، حمل ونقل دريايي بيش��ترين 
س��هم را در مي��ان انواع ش��قوق آن دارد. در حال 
حاضر بيش از 80 درصد صادرات كش��ور برحسب 
تناژ از طريق دريا، حدود 10 درصد از طريق جاده 
و بخ��ش ديگ��ر آن از طريق خط��وط ريلي انجام 
مي ش��ود. 87 درصد صادرات غيرنفت��ي دريايي از 
دو بندر ش��هيد رجايي و ام��ام خميني و 6 درصد 
نيز از بنادر بوش��هر و شهيد باهنر صورت مي گيرد. 
همچنين 73 درصد از صادرات جاده يي از مرزهاي 
ايران با سه كشور افغانستان، تركيه و تركمنستان 
اتفاق مي افتد. بررس��ي آم��ار حمل ونقل جاده يي 
كاالها در س��ال 1394 نس��بت به س��ال 1393، 
حاكي از كاهش حمل ونقل اس��ت كه امر نش��انگر 
كاهش توليد در بخش هاي مختلف اقتصادي است. 
ميزان كاالهاي حمل ش��ده در سال 94 نسبت به 
س��ال قبل از آن، 6.5 درصد كاهش داش��ته است. 
در س��ال 94 ح��دود 86 درص��د از تن��اژ صادرات 
و 93 درص��د تناژ واردات كاال در كش��ور از طريق 
حمل ونقل دريايي صورت گرفته، همچنين س��هم 
بنادر از ترانزيت كاال از كش��ور در حدود 71 درصد 
ب��وده ك��ه بيانگر نقش ب��االي دري��ا و حمل ونقل 
دريايي در تجارت و بازرگاني كش��ور اس��ت، البته 
همچن��ان امكان بهبود و ارتقاي جايگاه اين بخش 
در تجارت كش��ور وجود دارد. بررس��ي حمل ونقل 
كش��ورها در مقايس��ه با يكديگر از طريق شاخص 
عملكرد لجس��تيك مشخص مي شود. اين شاخص 
به بررسي اقدامات كش��ورها براي تسهيل تجارت 
از طريق سرمايه گذاري روي زيرساخت هاي سخت 
و نرم لجستيك مي پردازد. در اين گزارش شاخص 
مذكور مورد توجه قرار گرفته است و در اين مورد 
مي گويد: در س��ال 2015 اين ش��اخص با 18 پله 
صع��ود جايگاه خ��ود را از رتبه 114 ب��ه 96 ارتقا 
داده اس��ت. عملكرد لجس��تيكي ايران در تمامي 
زيرشاخص ها همچون گمرك، زيرساخت، كيفيت 
خدمات، رديابي محموله ها، حمل ونقل بين المللي 
و زمان انجام فرآيند ارتقا يافته اس��ت، بيش��ترين 
جهش عملكرد لجس��تيكي ايران در زيرش��اخص 
حمل ونق��ل بين المللي بوده ك��ه 36 رتبه افزايش 

داشته است. 

آغاز طرح سنجش آمادگي نوآوري
پايگاه خبري اتاق تهران|

معاون كس��ب وكار ات��اق تهران از آغاز »طرح س��نجش آمادگي 
ن��وآوري« در اتاق ته��ران خبر داد. طرح س��نجش آمادگي نوآوري 
يكي از بخش هاي مهم برنامه معاونت كس��ب وكار اتاق تهران جهت 
ارتقاي س��طح ن��وآوري و فناوري در كسب وكارهاس��ت كه با هدف 
توانمندس��ازي اعضا در زمينه نوآوري سازماني آغاز شده است. اين 
طرح كه اجراي آن از آذرماه امسال آغاز شده است، نخست در تعامل 
ب��ا اعضاي اتاق تهران، س��طح آمادگي فعاالن اقتصادي در توس��عه 

نوآوري را مورد س��نجش قرار داده و طي گزارشي نتايج را به همراه 
مقايسه با وضعيت نوآوري در حوزه كسب وكار به مشاركت كنندگان 
در اي��ن طرح ارائه خواهد داد. معاون كس��ب وكار اتاق تهران، اجراي 
اين طرح را گامي موثر در راستاي شناخت وضع موجود شركت هاي 
عضو در زمينه نوآوري دانس��ته و گفت: اين طرح با س��نجش وضع 
موجود خاتمه نمي يابد و براس��اس برنامه ريزي هاي انجام ش��ده در 
موعد مقرر، س��ميناري با موضوع نوآوري سازماني و ارائه نتايج اين 
بررس��ي با حضور مشاركت كنندگان در اين طرح برگزار خواهد شد. 

هومن حاجي پور اظه��ار كرد كه رويداد Chamber Startup نيز 
توس��ط اتاق تهران در راستاي ارتقا توان نوآوري اعضا برگزار خواهد 
شد كه مكمل اين سلسله فعاليت هاي اتاق و بستري براي همكاري 
نزديك كس��ب وكارهاي عضو اتاق با تيم هاي نوآور و اس��تارت آپ ها 
خواهد بود. به گفته معاون كس��ب وكار اتاق تهران؛ اين طرح فرصت 
مناسبي براي شركت هاي عضو اتاق تهران خواهد بود تا با مشاركت 
از طريق تكميل پرسشنامه سنجش سطح نوآوري به صورت علمي 
با تكنيك ها و روش هاي به كارگيري نوآوري آش��نا شده و از مزاياي 

به كارگيري اين مفهوم در سازمان خود بهره مند شوند. حاجي پور از 
مديران و متوليان برنامه ريزي استراتژيك، تحقيق و توسعه و نوآوري 
سازماني در شركت هاي عضو اتاق تهران دعوت كرد تا با مشاركت در 
اين طرح و تكميل پرسشنامه مربوطه در وب سايت اتاق تهران ضمن 
سنجش عملكرد سازمان در زمينه نوآوري و مقايسه خود با وضعيت 
اين شاخص در حوزه كسب و كار، زمينه بهبود شاخص هاي اقتصادي 
و وضعيت رقابت پذيري س��ازمان خود را با اس��تفاده از تكنيك هاي 

كاربردي نوآوري سازماني فراهم آورند. 



  بازداشت سه تبعه تركيه
در افغانستان

مقامات اطالعاتي افغانس��تان س��ه تبعه تركيه و يك 
ش��هروند افغان را كه با يك س��ازمان غيردولتي در ارتباط 
بودند، بازداشت كردند. به گزارش يورونيوز، به نظر مي رسد 
اين بازداشت ها در راستاي كارزار دولت تركيه عليه هواداران 
فت��ح اهلل گولن از مخالفان دولت اين كش��ور صورت گرفته 
است. س��ازمان غيردولتي »افغان-ترك چاغ ايجوكيشنال« 
از ۱۹۹۵ تاكن��ون اداره مدارس��ي در ش��هرهاي مختل��ف 
افغانس��تان را برعهده دارد. دولت تركيه گولن را به دست 
داشتن در كودتاي نافرجام سال گذشته متهم كرده است. 

 دعوت »ترزا مي«  از بارزاني 
براي سفر به لندن

نخس��ت وزير بريتانيا در تالش براي ح��ل بحران ميان 
اربيل و بغداد از نخست وزير اقليم كردستان عراق براي سفر 
به لندن دعوت به عمل آورد. به گزارش ايس��نا، ترزا مي  در 
تماس تلفني با نيچروان بارزاني خواهان حل اختالفات ميان 
اربيل و بغداد شده است. تحليلگران احتمال مي دهند كه در 
صورت شكس��ت مذاكرات ميان اربيل و بغداد، اوضاع مالي 
اقليم دچار بحران ش��ود. از زمان برگزاري همه پرسي اقليم 

كردستان عراق، دولت فدرال اربيل را تحريم كرده است. 

 سفر هيات اسراييلي به بحرين 
رس��انه هاي عبري زبان اعالم كردن��د كه هياتي از تجار 
اسراييلي ماه آتي ميالدي سفري به بحرين خواهند داشت. 
به گزارش ايس��نا، اين س��فر در راستاي تكميل سفر چند 
روز قبل گروهي از بحرين به اراضي اشغالي انجام مي شود. 
جمعيت الوفاق بحرين بزرگ ترين گروه ش��يعه مخالف در 
بحرين، مخالفت شديد خود را با سفر هياتي از دولت بحرين 
به اراضي اش��غالي و بازديد از قدس اشغالي اعالم كرده اند. 
اين جمعيت تاكيد كرده هر تالشي براي عادي سازي روابط 

با اسراييل به منزله خيانتي به مردم بحرين است. 

 افزايش نيروي هوايي امريكا 
در افغانستان 

ارتش امريكا به دنبال گس��ترش س��ه برابري نيروي 
هوايي افغانس��تان در طول هفت تا هش��ت سال آينده 
است. به  گزارش اسپوتنيك، ارتش امريكا اميدوار است با 
 A-2۹ استقرار هلي كوپترهاي بلك هاوك، جنگنده هاي
نيروي هوايي افغانس��تان را س��ه برابر گس��ترش دهد. 
افغانستان مدت هاست كه با اوضاع سياسي، اجتماعي و 
امنيتي بي ثباتي دست به گريبان است و علتش افزايش 

اقدامات شبه نظاميان به ويژه داعش و طالبان است. 

 ثبت نام دوسوم عربستاني ها 
براي دريافت يارانه

وزير كار عربستان از ثبت نام حدود دوسوم شهروندان 
اين كش��ور در برنامه دريافت يارانه نقدي اقشار متوسط و 
فقير خبر داد. به گزارش روس��يا اليوم، علي الغفيص گفته 
۱3 ميليون شهروند يعني نزديك به 64 درصد مردم اين 
كش��ور در برنامه دريافت يارانه نقدي موس��وم به حساب 
ش��هروند ثبت نام كردند. حساب شهروند برنامه يي دولتي 
با هدف حمايت از قش��ر متوس��ط و فقي��ر در چارچوب 
برنامه »چش��م انداز 2030« اس��ت كه رهاي��ي از اقتصاد 

تك محصولي است. 

دريچه

كوتاه از منطقه
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7  جهان
  ظهور حمزه بن الدن
در جنوب شرق آسيا

گروه جهان   شبكه خبري الجزيره در تحليلي پيش بيني 
كرد كه هنوز تا پايان كار داعش مانده، چرا كه اين تشكيالت 
در حال احيا و توانمندسازي خود در جنوب شرق آسياست و 
پژوهشگران پيش بيني كرده اند كه حمزه، پسر اسامه بن الدن 
س��ركرده گروه القاعده، رهبري جديد عناصر تروريستي را 
در اين منطقه برعهده بگيرد. ش��ايد مهم ترين رويداد سال 
20۱7 ميالدي نابودي خالفت گروه تروريس��تي داعش در 
س��وريه و عراق باشد. حيدرالعبادي نخست وزير عراق، چند 
روز پيش به پيروزي كش��ورش بر گروه تروريس��تي داعش 
تاكيد كرد. وزارت دفاع روس��يه نيز گفت كه عناصر داعش 
ديگر در خاك س��وريه حضور ندارند. داعشي ها از ماه ژوئن 
20۱4 بخش گس��ترده يي از سوريه و حدود يك سوم خاك 
عراق را اشغال كرده بودند و در آن زمان، حدود 7ميليون نفر 
زير پرچم آنها زندگي مي كردند. اما پژوهش��گران و ناظران 
پايان دوره خالفت داع��ش را چيزي جز دوره يي براي احيا 
و توانمندسازي اين تشكيالت نمي دانند. تجربه هاي پيشين 
ثابت كرده كه اينگونه تشكيالت قادرند پس از هر شكستي، 
با اس��تفاده از تغييرات سياسي، نظامي و اجتماعي، خود را 
احيا و بازس��ازي كنند. ه��زاران نفر از جنگجويان داعش به 
كشورهاي خود بازگشته اند و سرنوشت هزاران نفر همچنان 
مجهول اس��ت. به همين دليل نمي توان گفت كار اين گروه 
قطعا به پايان رس��يده اس��ت. طبق مطالعات مركز مشاوره 
بين المللي »صوفان«، بيشترين جنگجويان خارجي داعش 
از ۵ كشور بودند: 3هزار و 4۱7 نفر از روسيه، 3هزار و 244 
نفر از عربستان، 3هزار نفر از اردن، 2هزار و ۹26 نفر از تونس 
و ۱00هزار و ۹۱0 نفر از فرانس��ه. هارون زيلين پژوهش��گر 
متخصص در امور تشكيالت تروريستي، نوشت: »برداشت و 
تفس��ير از تولد اين تشكيالت )داعش( مهم است. اين گروه 
كه در س��ال 200۹ در عراق شكست سنگيني خورده بود، 
از اوضاع س��وريه چه قبل و چه بعد از جدا ش��دن از شاخه 
گروه القاعده )جبهه النصره(، استفاده و بخش هاي وسيعي 
از خ��اك، منابع نفت��ي، مقادير زيادي اس��لحه را در 20۱4 
اش��غال كرد و اين ش��رايط، زمينه احياي مج��دد داعش را 
فراهم آورد.« اين تش��كيالت مرحله توانمندس��ازي خود را 
با الهام از انديشه هاي تشكيالت »ابومصعب الزرقاوي« آغاز 
و اين انديش��ه ها را در خالفت 3ساله ابوبكرالبغدادي محقق 
كرد. شكس��ت داعش در س��وريه و عراق، منجر به نابودي 
اين گروه در برخي كش��ورها مانند ليبي، صحراي سينا در 
مصر و افغانس��تان نشده اس��ت و اين گروه سعي دارد خود 
را در جنوب شرق آس��يا توانمند سازد. اكنون پژوهشگران 
پيش بيني مي كنند كه حمزه، فرزند اسامه بن الدن، سركرده 
جديد تروريست ها شود و گروه او موسوم به »انصار فرقان«، 

جاي داعش و القاعده را بگيرد. 

نگراني بازارها از نزديكي دموكرات ها به اكثريت در سنا

شكست جمهوري خواهان، نه به ترامپ بود

نشست استانبول: فلسطين را به رسميت بشناسيد

پايان نقش امريكا در مذاكرات صلح
گروه جهان  

 رهبران كش��ورهاي اسالمي در نشست اضطراري 
در اس��تانبول پيش��نهاد كردند، جامعه جهاني قدس 
ش��رقي را به عنوان پايتخت فلس��طين به رس��ميت 
بشناسد. ۱۹كش��ور ازجمله روس��اي جمهور تركيه، 
ايران، افغانس��تان، لبنان، يمن و آذربايجان، پادش��اه 
اردن، امي��ران قط��ر و كوي��ت و رييس تش��كيالت 
خودگردان فلس��طيني در باالترين سطح در نشست 
فوق العاده رهبران كش��ورهاي عضو سازمان همكاري 
اس��المي درباره فلسطين ش��ركت كردند. عربستان 
س��عودي اما در پايين ترين س��طح شركت كرد و نزار 
مدني، وزير مشاور در امور خارجه را به نشست فرستاد. 
دونالد ترامپ هفته گذش��ته با وج��ود مخالفت هاي 
جهاني، بيت المقدس را به عنوان پايتخت اسراييل به 
رسميت شناخت و وعده داد كه سفارت اياالت متحده 
را از تل آويو به اين شهر منتقل مي كند، اقدامي كه با 

واكنش هاي گسترده بين المللي روبه رو شد. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، رييس جمهور تركيه 
در سخنراني آغازين نشست استانبول از كشورهايي كه 
به قانون بين الملل احترام مي گذارند، درخواست كرد 
تا بيت المقدس اشغالي را به عنوان پايتخت فلسطين 
به رسميت بشناسند. رجب طيب اردوغان همچنين با 
انتقاد از امريكا گفت كه ترامپ با به رسميت شناختن 
قدس به عنوان پايتخت اس��راييل ب��ه اين رژيم براي 

تمامي فعاليت هاي تروريستي اش پاداش داده است. 
رييس جمهور تركي��ه ضمن تاكيد بر اينكه قدس 
خط قرمز اين كشور است، اعالم كرد: زمان آن رسيده 
كه جهان كشور فلسطين را براي تغيير معادالت فعلي 

به رس��ميت بشناس��د. اردوغان گفت:»امريكا گرچه 
كشوري بزرگ و قوي و داراي تسليحات و ارتشي قوي 
است اما قرار نيست آنچه انجام مي دهد بر حق و درست 
باش��د. تصميم ترامپ هيچ چيز را عوض نمي كند. ما 
اجازه نمي دهيم قدس تقس��يم شود... تا وقتي راهكار 
عادالنه يي براي فلسطين پيدا نشود، صحبت از صلح 
در جهان ممكن نيس��ت... از امريكا مي خواهم از اين 
تصمي��م تحريك آميز صرف نظر كرده و تنها به نقش 

ميانجي در مسائل اينچنيني اكتفا كند«.

 صلح بدون قدس امكان پذير نيست
اردوغ��ان در ش��رايطي از امري��كا خواس��ت تا به 
ميانجيگري در مذاكرات صلح بسنده كند كه محمود 
عباس، رييس تش��كيالت خودگردان فلس��طين در 
اجالس سران س��ازمان همكاري اسالمي تاكيد كرد 
پس از جانبداري واشنگتن از رژيم  صهيونيستي هيچ 
نقش��ي براي امريكا در روند س��ازش قبول نمي كند. 
محمود عباس همچنين تاكيد كرد كه هيچ صلحي در 
منطقه و جهان بدون پايتختي قدس براي فلس��طين 
وجود نخواهد داش��ت. در پيمان صل��ح ۱۹۹3 ميان 
اسراييل و س��ازمان آزاديبخش فلسطين قرار شد كه 
جايگاه نهايي اين ش��هر تاريخي در مراحل پيشرفته 
مذاك��رات صلح ميان دو طرف تعيين ش��ود؛ اما روند 

صلح سال هاست كه معلق مانده است. 
رييس تشكيالت خودگردان فلسطين چهارشنبه 
با اشاره به اين پيمان گفت:»امروز ۱00سال از صدور 
اعالمي��ه بالفور مي گ��ذرد و امريكا تالش مي كند اين 
بياني��ه را گام به گام ب��ه اجرا بگذارد و ام��روز بعد از 

اعالميه بالفور، ترام��پ اعالميه جديدي درباره قدس 
ب��راي اس��راييل صادر كرد و مثل اين ب��ود كه درباره 
شهري از ش��هرهاي امريكا تصميم گيري مي كند اما 
واش��نگتن از واكنش كش��ورهاي جه��ان در رابطه با 
اين اقدام غافلگير ش��د. اين نخس��تين  بار نيست كه 
كشورهاي جهان از شرق تا غرب آن همگي از مساله 
فلسطين حمايت كرده اند. با حمايت ملت ها، دولت ها و 
نهادها از مساله فلسطين و مخالفت آنها با اين تصميم، 

اين طرح دونالد ترامپ هرگز محقق نخواهد شد«.

 به رسميت شناختن فلسطين
دبيركل سازمان همكاري اسالمي نيز در استانبول 
از كش��ورهاي جهان خواس��ت كه كشور فلسطين را 
به رس��ميت بشناسند. به گزارش اسكاي نيوز، يوسف 
بن احمد العثيمين در نشس��ت اين سازمان گفت:»از 
ش��وراي امنيت مي خواهيم به مسووليت خود درباره 
اج��راي قطعنامه هاي بين المللي درب��اره قدس عمل 
كن��د. ما بار ديگر بر جاي��گاه مركزي قدس نزد مردم 
جهان اسالم تاكيد مي كنيم. در سايه تحوالت قدس و 
سياست هاي كنوني براي تضعيف آن و تحميل واقعيت 
جديدي بر قدس بايد با تمامي ابزارهاي ديپلماتيك و 
قانون��ي براي مقابله با اين سياس��ت ها و اقدامات گام 
برداشت. كشورهاي سازمان همكاري اسالمي در اين 
راس��تا بر حمايت بيش��تر از قدس تاكيد دارند. ما از 
جامعه جهاني مي خواهيم اكنون و در س��ايه تحوالت 
كنوني كش��ور فلسطين را به رسميت بشناسند. ما بر 
حمايت مداوم خود از فلس��طين و حقوقش��ان تاكيد 
داري��م و بار ديگ��ر از جامعه جهان��ي مي خواهيم به 

حمايت از روند صلح براي پايان اشغال و تحقق راهكار 
تشكيل دو كشور ادامه دهند«.

 جهان تحت تاثير فلسطين است
پادش��اه اردن نيز چهارش��نبه شيوع خشونتي كه 
جهان شاهد آن است را به  دليل نبود راه حل عادالنه يي 
براي مساله فلسطين دانست. به گزارش اسكاي نيوز، 
عبداهلل دوم در نشس��ت اس��تانبول گفت:»منطقه ما 
نمي تواند شاهد ثبات باش��د مگر آنكه نزاع اسراييلي 
فلسطيني براساس راهكار تشكيل دو دولت حل شود. 
اين حل و فصل بايد براساس قطعنامه هاي بين المللي 
باش��د و به تشكيل كشور فلسطين با پايتختي قدس 
ش��رقي بينجامد. قدس همان پايه و اساسي است كه 
جايگزيني براي آن وجود ندارد. اينكه اياالت متحده، 
قدس را به عنوان پايتخت اسراييل به رسميت شناخته  
اقدامي خطرناك است كه پيامدهاي آن ثبات را تهديد 

مي كند و تالش ها براي تحقق صلح را تضييع مي كند. 
ما مدت هاست كه نسبت به اقدامات يكجانبه در اين 

خصوص هشدار داده ايم«.
نش��ريه نيويورك  تايمز نيز چهارش��نبه همسو با 
جامعه جهاني در انتقادي تند از سياس��ت هاي امريكا 
در خاورميانه نوش��ت كه قدس يك پيشكش رايگان 
به اسراييل از طرف رييس جمهوري كودن امريكاست. 
توماس فريدمن، تحليلگر مسائل خاورميانه در بخشي 
از يادداش��ت خود آورده است:»در مدت 30سالي كه 
رويدادهاي حوزه سياس��ت خارجي امريكا را پوشش 
مي دهم تاكنون رييس جمهوري نديده ام كه همچون 
ترامپ اينقدر راحت همه  چيز را در ازاي هيچ از دست 
بدهد. ترامپ، كودني اس��ت كه فكر مي كند جهان از 
لحظه يي آغاز ش��ده كه او به رياست جمهوري امريكا 
انتخاب شد. او به  خاطر همين كله پوكي اش است كه 

به  راحتي بازي مي خورد«.

گروه جهان  طال تسليمي  
نامزد دموكرات ها موفق ش��د با پيروزي در برابر 
رقي��ب جمهوري خواه خود، كرس��ي  ايالت آالباما در 
س��ناي امريكا را به خود اختص��اص دهد؛ اتفاقي كه 
در بيش از دو دهه گذش��ته در اين ايالت بي س��ابقه 
بوده اس��ت و بيش��تر از اينكه پي��روزي دموكرات ها 
باش��د، شكست دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا 
محسوب مي ش��ود. طبق جديدترين نظرسنجي ها، 
ترامپ نامحبوب  ترين رييس جمهوري معاصر امريكا 
در پايان نخستين س��ال رياست بر كاخ سفيد است 
و ب��ه نظر مي رس��د شكس��ت جمهوري خواهان در 
آالباما بيشتر نشانه يي از به پا خاستن مردم در برابر 
رييس جمهوري و تالش براي مهار وي بوده اس��ت. 
پيروزي داگ جونز از حزب دموكرات فاصله دو حزب 
را در س��ناي امريكا يك كرسي كاهش داده و اكنون 
جمهوري خواهان از اكثريت ۵۱ در برابر 4۹ برخوردار 
هس��تند و به نظر مي رسد مس��ير دموكرات ها براي 
بازپس گيري اكثريت در انتخابات سال آينده هموار 
شده است. با اين حال، برخي در بازارهاي اقتصادي 
همچنان چشم اميد خود را به ترامپ و سياست هاي 
وي همچون برنامه كاهش ماليات  دوخته اند و از اين 
رو، خبر پيروزي جونز با كاهش ارزش ش��اخص هاي 
سهام، نرخ بهره وري اوراق قرضه و ارزش دالر همراه 
ش��د. اي��ن در حالي بود ك��ه بازارهاي س��هام، ارز و 
اوراق قرضه دولتي صبح چهارش��نبه را با شكوفايي 
و استقبال از احتمال افزايش نرخ بهره توسط فدرال 

رزرو آغاز كرده بودند. 
به  گزارش رويترز، كمپين هاي انتخاباتي ناشايست 
روي مور توجه سراس��ر امري��كا را به خود جلب كرده 
و جمهوري خواه��ان را بر س��ر اتهامات آزار جنس��ي 
وارد ش��ده به اين نامزد تحت حماي��ت ترامپ دچار 
چند دس��تگي كرد. حت��ي برخ��ي جمهوري خواهان 
كناره گيري مور را از انتخابات آالباما خواس��تار ش��ده 
بودند. مور 70 س��اله يك مسيحي محافظه كار است 
كه در پي ناديده گرفتن قوانين دولت فدرال دو مرتبه 
از دادگاه عال��ي ايالت��ي اخراج و اخي��را به چند مورد 
آزار و اذيت جنس��ي دختران نوجوان در دهه چهارم 
زندگي خود متهم شده است. ترامپ همچنان از مور 

حمايت مي كند، اما بسياري از رهبران جمهوري خواه 
در واشنگتن از وي روي برگردانده اند. 

در مقاب��ل جون��ز 63س��اله دادس��تان پيش��ين 
فدرال، كارزار انتخاباتي خود را به همه پرس��ي درباره 
شايسته ساالري تبديل كرد و به راي دهندگان ايالتي 
وعده داد هيچ گاه در واشنگتن آنها را سرشكسته نكند. 
جونز در جشن پيروزي خطاب به حاميان خود گفت: 
»همواره اعتقاد داشتم كه مردم آالباما بيشتر از آنچه به 
نظر مي آيد، با يكديگر توافق نظر دارند. به كشور نشان 
داديم كه مي توانيم متحد باشيم.« انتظار مي رود جونز 
اواي��ل ماه ژانويه و پس از تاييد نهايي نتايج انتخابات، 

فعاليت خود را به طور رسمي در سنا آغاز كند. 
اين راي گيري براي پر كردن كرس��ي خالي جف 
سش��نز سناتور پيش��ين آالباما برگزار شد كه پس از 

پيروزي ترامپ در سمت وزير دادگستري مشغول به 
 كار اس��ت. آالباما به طور سنتي ايالتي جمهوري خواه 
محسوب مي شود. ترامپ در انتخابات رياست جمهوري 
سال گذشته با اختالف نزديك به 30درصدي در اين 
ايالت پيروز ش��د. در 2۵سال گذش��ته نيز اين ايالت 
همواره نامزدهاي جمهوري خواه را به كنگره  فرستاده 
و اين نخستين مرتبه اس��ت كه نامزدي دموكرات از 

آالباما به سنا راه مي يابد. 

 نگراني در بازارها
اگرچه پيروزي اين نام��زد دموكرات بر راي گيري 
معوقه در كنگره بر س��ر اصالح��ات مالياتي يا بودجه 
دولت تاثيري نخواهد داش��ت، اما بازارها را تا اندازه يي 
نگران كرده اس��ت. ارزش شاخص هاي سهام در آغاز 

معامالت چهارشنبه با اميد س��رمايه گذاران به اعالم 
سومين و آخرين دور افزايش نرخ بهره در سال جاري 
افزايش يافتند. اما انتخابات آالباما توجه ها را از جلسه 
فدرال رزرو ربود و كاهش ارزش دالر در برابر ين، پوند 
و يورو به نخستين نشانه هاي شكست ترامپ در حفظ 

اكثريت سنا تبديل شد. 
شكس��ت تل��خ جمهوري خواه��ان در برابر جونز 
دموك��رات كه در 2۵س��ال گذش��ته در ايالت آالباما 
بي سابقه بود، به اين معناست كه زين پس ترامپ براي 
تصويب دستورالعمل ها و سياست هاي خود با مشكالتي 
مواجه خواهد بود. سو ترين رييس استراتژي مبادالت 
خارجي آس��يا در بانك سرمايه گذاري »آر  بي سي« در 
هنگ كن��گ گفت: »اكنون مس��اله حايز اهميت اين 
اس��ت كه آيا جمهوري خواهان سعي مي كنند اليحه 

مالياتي را پيش از كريسمس به نتيجه برسانند يا خير. 
در سطح وسيع تر سرمايه گذاران دالر نگران اين مساله 
هس��تند كه راي گيري در آالباما نش��انه يي از تجديد 
حيات دموكرات ها در انتخابات ميان دوره يي كنگره در 

سال 20۱8 باشد.«
برايان لويت استراتژيست شركت سرمايه گذاري و 
مديريت سرمايه »صندوق آپنهيمر« گفت: فدرال رزرو 
احتماال در ميانه تحوالت سياسي در پيش بيني خود از 
رشد اقتصادي تجديدنظر مي كند و مخاطرات افزايش 
تدريجي نرخ بهره را بيش��تر از س��طح كنوني در نظر 
خواهد گرفت. وي افزود: »در سال آينده فدرال رزروي 
را شاهد خواهيم بود كه سعي مي كند به سياست هاي 
س��خت ادامه دهد. اما خوشبختانه پايين ماندن نرخ 
تورم، بهانه الزم را براي خودداري از پيش��برد س��ريع 
برنام��ه افزايش نرخ بهره فراهم م��ي آورد. مي دانم كه 
مردم به كاهش مالياتي )برنامه ريزي ش��ده توس��ط 
ترام��پ( اميدوارند، اما فكر نمي كنم آنها قادر به 3-4 

دور افزايش نرخ بهره باشند.«
رقي��ب  ب��زرگ  ارز  س��بد 6  در  دالر  ش��اخص 
0.۱۵ درص��د كاهش يافت و به ۹3.۹۹ واحد رس��يد. 
ارزش دالر در برابر يورو نيز كاهش داش��ت و هر يورو 
در برابر يك دالر و ۱7س��نت معامله شد. ارزش اوراق 
قرضه دولت امريكا با سررس��يد ۱0س��اله نيز پس از 
شكست جمهوري خواهان در ايالت آالباما 2.38 درصد 
كاهش يافت. با اين حال قيمت طال كه بهشت ايمن 
س��رمايه گذاران محسوب مي ش��ود در معامالت روز 
چهارشنبه افزايش نداش��ت و بالعكس به پايين ترين 
قيمت در ۵ ماه گذشته برابر با هزار و 242 دالر و ۱8 
سنت معامله شد؛ اين مساله عمدتا زماني رخ مي دهد 
كه بانك هاي مركزي همچ��ون فدرال رزرو آن قدر به 
اقتص��اد اطمينان دارند كه قص��د افزايش نرخ بهره را 

داشته باشند. 
فدرال رزرو در جلس��ه دو روزه خود درباره افزايش 
نرخ بهره تصميم گيري مي كن��د، اما آنچه درباره اين 
جلسه اهميت دارد، اين است كه بانك مركزي امريكا با 
اعالم سياست گذاري هاي خود در حقيقت چشم اندازي 
از چگونگي تاثيرگذاري برنامه كاهش مالياتي ترامپ بر 

اقتصاد خبر داده است. 

 سازمان تجارت جهاني
دست تحريم را از اقتصاد كوتاه كند

 اسراييل براي حمله به لبنان
آماده مي شود

 روسيه حداقل ۴۹ سال
در سوريه مي ماند

گروه جهان 
روزنامه يني شفق تركيه نوشته ارتش رژيم صهيونيستي از ابتداي سال 20۱7 با برگزاري 
رزمايش و انجام تمرينات نظامي، براي حمله به لبنان و جنگ با حزب اهلل آماده مي شود. 
بنابر اين گزارش، برگزاري هش��ت تمرين نظامي پس از مارس 20۱7 به ويژه بزرگ ترين 
رزمايش نظامي 20 سال اخير ارتش اسراييل، نشان مي دهد كه رژيم صهيونيستي خود را 
براي انجام يك جنگ برون  مرزي آماده مي كند. برگزاري اين مانورهاي نظامي در مرزهاي 
شمالي اين كشور از حمله اسراييل به لبنان و جنگ با حزب اهلل خبر مي دهد. بنابر استدالل 
بعضي از منابع اس��راييلي، انجام اين تمرينات نظامي مي تواند ارتش را به درك واقعي از 
ميزان قدرت خود و چگونگي جنگ با حزب اهلل برس��اند. بس��ياري از سامانه هاي موشكي 
و تجهيزات مدرن براي بررس��ي ظرفيت و قدرت تخريب آنها توس��ط نيروهاي س��ه گانه 
زميني، هوايي و دريايي ارتش رژيم صهيونيستي به طور جداگانه آزمايش مي شوند كه در 
اين زمينه مي توان به آزمايش هواپيماهاي بدون سرنشين »هرمس« اشاره كرد. اين رسانه 
نزديك به آنكارا نوش��ته، برگزاري مانور بزرگ ارتش اسراييل در سپتامبر 20۱7 با تمركز 
ب��ر مقابله با تهديدات خارجي و محوريت انجام عمليات برون مرزي تالش��ي براي بازيابي 
امنيت منطقه يي اسراييل و حمله به حزب اهلل لبنان بوده است. اين رزمايش تحت نظارت 
و فرماندهي »فرماندهي ش��مال اسراييل« اجرا شد و 3 نيروي هوايي، دريايي و زميني و 
بخش اطالعات ارتش اسراييل در آن مشاركت داشتند. يك فرمانده ارتش اسراييل گفته 
ب��ود هدف اين رزمايش تمرين حمله به نيروهاي حزب اهلل در جنوب بوده اس��ت. آخرين 
جنگ اسراييل و حزب اهلل تابستان 2006 رخ داد و 33 روز طول كشيد كه طي آن حزب اهلل 
ضرباتي سخت بر ارتش صهيونيستي وارد كرد. خبر حمله احتمالي اسراييل به لبنان در 
ش��رايطي منتشر شده كه نشريه س��عودي الجزيره نيز نوشته، رياض مسوول خلع سالح 
حزب اهلل شده است؛ خبري كه از توطئه يي جديد عليه كشور لبنان حكايت دارد. پيش تر 
نيز عربستان سعودي با تحت فشار گذاشتن سعد حريري نخست وزير لبنان، براي استعفا 
از دولت و ايجاد بن بس��ت سياسي در اين كشور تالش كرده بود كه حزب اهلل را از ساختار 

قدرت در لبنان گنار بگذارد، تالشي كه در نهايت موفقيتي در پي نداشت. 

گروه جهان 
وزير اقتصاد روس��يه گفته س��ازمان تج��ارت جهاني بايد تج��ارت جهاني را از بند 
تحريم ها، رهايي بخش��د. به  گزارش راشاتودي، ماكسيم اورشكين وزير اقتصاد روسيه 
كه كش��ورش هدف تحريم هاي اروپا و امريكا قرار گرفته، از بانك جهاني خواس��ته به 
اين موضوع كه او آن را پديده تحقيرآميز مي خواند، پايان دهند. اين مقام ارشد روسي 
در كنفران��س وزراي تج��ارت جهاني كه در پايتخت آرژانتين برگزار ش��د، گفته: »در 
س��ال هاي اخير، با يكي از تخاصمي ترين ش��كل هاي سياست حمايتي روبه رو شده ايم 
و منظور من تحريم هاس��ت. شواهد به اندازه كافي براي اثبات اين موضوع وجود دارد 
كه حفاظت از ش��ركت ها و اولويت بازار داخلي برخي كش��ورها يك��ي از داليل وضع 
تحريم ها عليه ش��ركا در س��ازمان تجارت جهاني اس��ت.  اورشكين گفته اگرچه رشد 
اقتص��ادي جهاني در س��ال جاري مي��الدي از 3درصد عبور كرد، ام��ا تجارت جهاني 
در حال رويارويي با چالش هاي بس��ياري اس��ت. روسيه در شرايطي از سازمان تجارت 
جهاني خواسته تا دست تحريم ها را از اقتصاد كوتاه كند كه براساس اعالم ديپلمات ها 
در ش��هر بروكسل، رهبران اتحاديه اروپا قرار اس��ت در نشستي كه پنج شنبه )امروز( 
خواهند داش��ت بر س��ر تمديد 6 ماهه تحريم هاي اقتصادي اين اتحاديه عليه روسيه 
توافق كنند، تحريم هايي كه به س��بب الحاق ش��به جزيره كريمه به خاك روس��يه و 
مداخله مركلين در شرق اوكراين اعمال شدند. رويترز نوشته، تحريم هاي اتحاديه اروپا 
عليه مسكو كه بخش هاي انرژي، دفاعي و مالي را هدف گرفته در پايان ژانويه 20۱8 
منقضي مي ش��وند و بنا به گفته ديپلمات ها و مقامات در شهر بروكسل، اتحاديه اروپا 
قصد دارد اين تحريم ها را تا اواسط 20۱8 تمديد كند. مسكو پيش از اين اعالم كرده 
كه هرگز ش��به جزيره كريمه را كه در س��ال 20۱4 به خاكش ملحق كرد باز نخواهد 
گرداند اما اين اقدام روس��يه در سطح بين المللي به رسميت شناخته نشد. كشورهاي 
غربي مدعي هستند روسيه همچنين حمايت هاي چشمگير از شورشيان جدايي طلب 
ش��رق اوكراين به عمل آورده اس��ت. در گيري ها در اين منطقه از سال 20۱4 تاكنون 

بيش از ۱0000 كشته برجاي گذاشته است. 

گروه جهان 
رييس جمهور روسيه اليحه گسترش پايگاه هاي نظامي اين كشور را در سوريه به دوما 
فرس��تاد. براس��اس اين اليحه پايگاه نيروي دريايي روسيه در طرطوس به مدت 4۹ سال 
باق��ي خوان��د ماند و در صورت توافق دو كش��ور به طور خودكار براي 2۵ س��ال آينده آن 
نيز تمديد خواهد ش��د. به گزارش ودوموستي براساس اين طرح تمامي نيروهاي نظامي، 
اموال و تجهيزات نظامي روس��يه در اين پايگاه از مصونيت كامل مدني و اداري جمهوري 
عربي س��وريه برخوردار هستند و دولت سوريه حق احضار افراد و تفتيش اموال روسيه را 
نخواهد داشت. همچنين حق دولت روسيه براي ارسال پرسنل مورد نياز خود به اين پايگاه 
نظامي در س��وريه محفوظ مي ماند. پوتين دوشنبه در سفري غيرمنتظره به سوريه اعالم 
كرد كه بخشي از نيروهاي روسي اين كشور را ترك مي كنند اما يك پايگاه هوايي و يك 
پايگاه دريايي خود را در سوريه به صورت دايمي حفظ خواهد كرد. والديمير پوتين گفت: 
»نيروهاي نظامي روس��يه به همراه ارتش سوريه در دو سال گذشته يكي از مرگ بارترين 
گروه هاي تروريستي را شكست دادند. داعش امروز تمام شده و من به وزير دفاع و رييس 
ستاد دس��تور داده ام تا عقب نشيني سربازان روس را به پايگاه هاي دايمي شان آغاز كنند. 
تصميم گرفته ام بخش عمده نيروهاي روس كه در س��وريه مس��تقر هس��تند را به خانه 
برگردانم اما اگر تروريس��ت ها بار ديگر پديدار ش��وند چنان ضربه يي به آنها وارد خواهيم 
كرد كه نمونه آن را از قبل نديده  باشند.« پوتين تاكيد كرده كه مسكو آماده همكاري با 
همس��ايگان سوريه براي مبارزه با تروريسم است. سفر پوتين به سوريه دو روز پس از آن 
انجام شد كه ارتش عراق با انتشار بيانيه يي به طور رسمي پايان مبارزه با داعش را در اين 
كش��ور اعالم كرد. نشنال اينترست نوشته: »فارغ از اينكه در آينده چه اتفاقاتي در سوريه 
خواهد افتاد كامال مش��خص است، روس��يه باور دارد كه به اهداف خود در جريان مداخله 
نظامي در سوريه رسيده است. به عبارت كوتاه تر به نظر مي رسد، روسيه و سوريه در نابودي 
داعش )به عنوان يك تش��كيالت منظم تروريستي( و شكس��ت گروه هاي شورشي مورد 
حمايت غرب در سوريه به موفقيت هايي كه مي خواسته اند، رسيده اند. اين حس پيروزي را 
در تصاوير خنداني كه از ديدار پوتين و بشار اسد منتشر شده كامل مي شود احساس كرد.«
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پرونده8
ورود ۵۳۶۲ خودرو لوكس 

قاچاق در سال گذشته
رييس فراكس��يون مبارزه با مفاسد اقتصادي با ادعاي 
فس��اد گس��ترده در اداره كل گمرك گفت ك��ه به دليل 
بي اعتنايي مس��ووالن گمرك از ابتداي س��ال ۹۵ تا پايان 
مهرم��اه ۹۶، ۵۳۶۲ خودرو لوك��س به صورت قاچاق وارد 
كشور شده است. كسي به اين وضعيت اعتنايي نداشته و 
پاسخگو نيست. به گزارش ايسنا، امير خجسته در نشست 
خبري در حاشيه جلس��ه علني صبح ديروز )چهارشنبه( 
مجل��س، با انتق��اد از نحوه مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز در 
س��ازمان هاي نظارتي به خصوص اداره كل گمرك، گفت: 
متاسفانه قاچاق كاال در انحصار برخي افراد است. كاالها به 
صورت قاچاق از مبادي رس��مي وارد مي شود و كسي هم 
پاس��خگو نيست. خجسته توضيح داد: مفاسد اقتصادي از 
بحث هاي بسيار مهم است كه مقام معظم رهبري در اين 
باره از نمايندگان خواسته اند كه در مقابل مفاسد سينه سپر 
كرده و ايستادگي كنند. از طرف ديگر تنها راه عملياتي و 
اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي، مبارزه با مفاسد اقتصادي 
و به دنبال آن مبارزه با قاچاق اس��ت.  وي افزود: به دليل 
قاچاق كاال بسياري از كارخانه ها و توليدي ها به مرور زمان 
در معرض خطر ورشكستگي قرار گرفتند در شرايطي كه 
قرار بود س��االنه يك ميليون ش��غل در كشور ايجاد شود، 
واردات كاالها باعث از بين رفتن ش��غل هاي موجود شده 

است كه اين يك زنگ خطر است. 
. نماينده همدان يادآور ش��د: نمون��ه بارز اين اتفاق 
مرب��وط به كارخانه بافتين��ه در مالير با ۳۰۰ نفر كارگر 
است كه به دليل صدور مجوز از سوي وزارت صنعت به 
سرمايه گذاران تركيه يي ش��اهد ورود كاالهاي مشابه با 
قيمت كمتر از توليدات بافتينه هستيم كه اين كارخانه 
را در معرض تعطيلي قرار داده اس��ت. متاس��فانه ورود 
كاالهاي قاچاق در انحصار برخي است و كسي پاسخگو 
نيست بطوري كه بين ۷۰ تا ۹۰ درصد كاالها از مبادي 
قاچ��اق وارد مي ش��ود. وقتي هم كه ما ب��ا اين موضوع 
مخالفت مي كنيم تنها شاهد عكس العمل تند مسووالن 

گمرك و اقتصادي كشور هستيم. 
 خجس��ته ادام��ه داد: وقت��ي بن��ده موض��وع واردات
۳۳۰۰ كانتين��ر قاچ��اق به كش��ور را مطرح ك��ردم، تنها 
عكس العم��ل گمرك و وزارت اقتصاد اي��ن بود كه اگر ما 
يك كانتينر قاچاق هم ديديم به آنها نشان مي دهيم. اين 
صحبت ها را تنها مي توان اينگونه برداش��ت كرد كه انگار 
آقايان در جريان اتفاقات كش��ور نيستند. ما اول تذكرات 
الزم را دادي��م ك��ه به دليل عدم توجه به آن فراكس��يون 
مبارزه با مفاس��د و تيم كارشناس��ي ورود جدي تر كرده و 
اطالعات خوبي از گمرك و س��اير مبادي ورودي به دست 

آورده است. 
رييس فراكس��يون مبارزه با مفاس��د اقتصادي ادامه 
داد: يك نمونه از قاچ��اق كاالها، ورود ۵۳۶۲ خودروي 
لوكس قاچاق از س��ال ۹۵ تا مهر ۹۶ بوده، خودروهايي 
همچون پورش��ه، ولوو، بي ام و، نيس��ان، هيوندا و تويوتا 
به صورت قاچ��اق و از طريق مناطق آزاد و گمركات به 

كشور وارد شده است. 
خجسته افزود: موضوع ديگر آن است كه به نام خانم م. 
د. ۶۰۰ خودرو قاچاق از مبادي گمركي بوشهر و بندرعباس 
آن هم به صورت سيستمي وارد شده است. اين خانم اصال 
اطالعي نداشته و بعد از مواجهه با مالياتي بالغ بر ۲۰ ميليارد 
تومان تازه متوجه اين اتفاق شده است، ورود اين خودروها 
به ص��ورت كارت بازرگاني يك بار مصرف بوده اس��ت.  وي 
اف��زود: م��ورد ديگر مربوط به خانم س. م. اس��ت كه به نام 
ايش��ان چندين هزار كانتينر لوازم يدكي از گمرك كش��ور 
به خصوص بوشهر و اهواز وارد شده است، چندصد ماشين 
نيز به نام اين خانم با هماهنگي گمرك به كشور وارد شده 
و ايش��ان نيز اطالعي ندارد.  به گفته خجسته، نمونه ديگر 
كش��ف ۵۵۰ هزار وس��يله خانگي در يكي از انبارهاي كرج 
توسط نيروي انتظامي است. نيروي انتظامي در زمان رويت 
پروانه گمرك به اين موضوع پي برد كه اين لوازم خانگي با 

نام اجزاء و قطعات خانگي وارد كشور شده است. 
وي توضي��ح داد كه تف��اوت لوازم خانگ��ي با قطعات 
خانگي در عوارض گمركي اس��ت. ع��وارض گمركي لوازم 
خانگي ۷۶ درصد و قطعات لوازم خانگي ۱۰ درصد است. 
تاسف اينجاست كه همه اينها از طريق مسير سبز گمرك 
و س��امانه گمركي وارد شده كه آقايان مدعي هستند اين 
سامانه مي تواند جلوي تخلفات را بگيرد. البته بعد از ورود 
تعزيرات، آقايان تنها به وضع ۱۰۰ ميليارد تومان عوارض 
بسنده كردند و اعتنايي به وجود مشكل در سامانه گمركي 
نداشتند. رييس فراكس��يون مبارزه با مفاسد اقتصادي با 
بيان اينكه بيشترين كاالي قاچاق مربوط به اسباب بازي، 
كاغذ ديواري و ظروف شيشه يي است، گفت: باالي ۵۰۰۰ 
كانتينر ظروف شيش��ه يي و كريستال تحت عنوان شيشه 
خرد و درپوش شيش��ه يي از طريق گمرك و مس��ير سبز 
با عنوان شيش��ه خرد آن هم بدون عوارض به كشور وارد 
ش��ده و در انبار كاالها آمده اس��ت. ب��ه اين ظروف مارك 
چين��ي مي زنند، تفاوت در اين مي ش��ود كه بهاي ظروف 
شيشه يي چيني مثل فنجان حداكثر ۵۰ هزار تومان است 
اما ظروف كريس��تال چك يا ايتاليايي ميليوني محاس��به 
مي ش��ود.  به گفت��ه وي، درباره قاچاق ظروف كريس��تال 
۳۰۰۰ اظهارنامه متعلق به چهار نفر از قاچاقچيان معروف 
اس��ت،  يكي از اين افراد آق��اي س.ح. بوده كه چندين ماه 
اس��ت در زندان به س��ر مي برد. با وجود اي��ن آقايان تنها 
انكار مي كنن��د كه قاچاق كاال وجود ن��دارد. اين نماينده 
مجل��س ادامه داد: مورد ديگر درب��اره كارت بازرگاني يك 
بار مصرف ش��ركت كيان تالش خاورميانه اس��ت كه تنها 
چهار ماه از گمرك خرمش��هر بالغ ب��ر ۲۵۰۰ اظهارنامه و 
هزاران كانتينر كاالي لوكس آن هم با تباني سازمان يافته 
با مديران گمرك خارج كرده اس��ت. به گفته وي، هزاران 
كانتينر ظروف كريستال در گمرك بندرعباس تحت عنوان 
درپوش شيش��ه اي، ظروف دهان گشاد، شيشه فالسك و 
ضايعات شيشه يي آن هم با تباني سازمان يافته از گمرك 
و از طريق مسير سبز خارج شده است. بازرس گمرك اين 
موضوع را اعالم كرده اما اتفاقي رخ نداده اس��ت.  خجسته 
همچنين ادامه داد: ۱۸ دستگاه بيهوشي با تباني سازمان 
يافته بدون مجوز وزارت بهداشت با پرداخت ۲۰۰۰ دالر از 
گمرك فرودگاه امام )ره( توسط سلطان قاچاق تجهيزات 
پزش��كي وارد كشور شده است. از س��وي ديگر متاسفانه 
۷۰ درصد اظهارنامه هاي گمرك از مس��ير س��بز بدون و 
هيچگونه كنترلي به بهانه تس��هيل واردات صادر مي شود، 
رون��دي كه نتيجه آن خروج ميلياردها دالر ارز از كش��ور 
است.  رييس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح 
كرد: اگ��ر وزير اقتصاد و رييس گمرك اين تش��كيالت و 
تباني ها را اصالح نكنند، مدارك و مستندات ريز و درشت 
را در اختيار رس��انه ها قرار خواهيم داد. الزم اس��ت تمامي 
دستگاه هاي نظارتي به خصوص وزارت اطالعات ورود جدي 
داش��ته باش��د، البته ما از وزير اطالعات ب��ه دليل اقدامات 
خوب ش��ان تشكر مي كنيم كه متاس��فانه مورد بي حرمتي 
 قرار گرفتند كه بايد آقايان عذرخواهي كنند. موضوع كشف
۱۱۲۸ كانتينر مربوط به شيشه هاي كريستال درست است.

خبر

مركز پژوهش هاي مجلس بررسي كرد

ارزيابي برنامه اشتغال فراگير

بحران موسسه هاي مالي و اعتباري

 كالفي سردرگم در اقتصاد ايران
ب��ه  اعتب��اري  و  مال��ي  موسس��ه هاي  برخ��ي 
كالفي س��ردرگم در اقتصاد ايران تبديل ش��ده اند. 
موسس��ه هايي كه با ارائه طرح هايي وسوس��ه انگيز، 
س��رمايه هاي بس��ياري از افراد را ج��ذب كردند و 
خس��ارت و هزينه هاي گزافي را به سپرده گذاران و 

دولت وارد آوردند. 
ركود موسس��ه هاي مالي و اعتباري در ماه هاي 
گذش��ته از مساله س��ازترين عرصه هاي اقتصادي 
كشور محسوب مي شود كه مشكالت بسياري را از 
اين رهگذر براي سپرده گذاران ايجاد كرد. نافرجام 
مان��دن تعهدهاي اين موسس��ه ها به مش��تريان، 
زمين��ه تعطيلي ش��ماري از آنه��ا را فراهم آورد و 
دول��ت دوازدهم تمام همت خوي��ش را براي حل 
ش��دن مش��كل افراد زيان ديده در اين موسسه ها 

به كار بست. 
حس��ن روحان��ي رييس جمهوري در س��خناني 
در ۱۹ آذر ۱۳۹۶ خورش��يدي در مجلس ش��وراي 
اس��المي ب��ه موضوع حل مش��كل س��پرده گذاران 
پرداخت و بيان داش��ت: »حل مش��كل ۹۸ درصد از 
س��پرده گذاران به يك معجزه شبيه بود و كار بسيار 
عظيم و بزرگي انجام شده است، جلوگيري از تكرار 

اين حادثه در كشور را ضروري است.« 
رييس جمهوري ضمن درخواست از شوراي عالي 
امنيت ملي ب��راي دادن اختيار به بانك مركزي، بر 
همكاري تمام نمايندگان مجلس در صورت نياز به 
قانون براي برطرف كردن مش��كل س��پرده گذاران 
و جلوگيري از گس��ترش اين بح��ران تاكيد كرد و 
همچنين كاهش س��ود تس��هيالت، همكاري ميان 
بانك ه��ا و باال بردن س��رمايه برخ��ي بانك ها را به 
عنوان راهكارهايي براي اصالح امور بانكي دانست. 

چگونگ��ي عملك��رد اي��ن موسس��ه هاي مالي و 
اعتباري و تاثير آن بر نوس��ان هاي مالي موجود، در 

گفت وگوي ايرنا با »محمد قلي يوسفي« اقتصاددان 
و عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي مطرح 

شده است: 
اقتص��اد اي��ران در دهه ه��اي گذش��ته وضعيت 
باثباتي نداش��ته اس��ت و تحريم هاي بين المللي هم 
مزيد برعلت ش��دند تا ش��رايط را س��خت تر كنند. 
بنابراي��ن بازده��ي بخش ه��اي مولد ب��ه خصوص 
صنعت كش��اورزي به ش��دت پايين آمد و ريس��ك 
س��رمايه گذاري در آن حوزه، بس��يار باال رفت. اين 
در حالي ب��ود كه بازدهي در بخش ه��اي غيرمولد 
ب��ه ويژه تجارت پ��ول، كاال، واردات و بازرگاني، كم 
هزينه محس��وب مي ش��د، در نتيج��ه منابع به اين 
طرف سوق داده شدند و تحريم هاي بين المللي نيز 
با ايجاد مش��كل در بخش توليد، سودآوري تجارت 
پول را باال بردند.  همزمان با افزايش شديد بازدهي 
در تجارت پول، سيس��تم مالي و بانكي متناسب با 
شرايط كش��ور پيش نمي رفت و به ضرر بخش هاي 
اقتصادي عمل مي كرد و با ايجاد يك نوع حباب در 
سيس��تم پولي و بانكي، مشوقي ش��د تا مردم پول 

خود را به بانك ها و موسسه هاي مالي بسپارند. 
بانك مركزي با اع��الم اينكه براي كنترل تورم، 
الزم اس��ت تا س��ود بانكي افزايش پي��دا كند، نرخ 
سود بانكي را افزايش داد و وارد رقابت با بانك هاي 
خصوصي ش��د ك��ه اين مس��اله به ب��ازار بورس و 
بخش ه��اي توليدي ضربه زد و در نتيجه سيس��تم 
پولي و بانكي كه پيش از آن با مش��كل هاي زيادي 
روب��ه رو بود ب��ا تركيدن اين حباب س��بب افزايش 

مسائلي شد كه اينك همگان شاهد آن هستند. 
اين اتفاق نشان مي دهد كه وقتي سيستم پولي 
و بانكي بدون حس��اب و كتاب توسعه پيدا كند، هر 
ش��خص و نهادي كه بخواهد بانك و موسسه ايجاد 
كند، حمايت ش��ود و نظارتي بر آنها نباشد، نتيجه 

اين مي ش��ود كه به دليل جذاب بودن سود بانكي، 
موسس��ه هاي مختلف پول��ي و بانكي ايجاد خواهند 

شد و به دنبال آن مسائل بعدي رخ مي دهد. 
اين موسسه ها سود بااليي را پرداخت مي كردند، 
رقابت براي باال بردن سود به وجود آمد و تعهداتي 
را ايج��اد ك��رد ك��ه نتيج��ه آن حج��م باالي��ي از 
نارضايتي ها را در پي داشت. با سود ۳۰ درصد كدام 
بازدهي وجود دارد و چه بخشي مي تواند ۳۰ درصد 
س��ود به بانك مركزي پرداخت كند و خود نيز سود 
ببرد؟ پس نياز به دس��تكم 4۰ درصد سود است كه 
۳۰ درص��د آن را بابت اعتب��اري كه از بانك مركزي 
مي گيرد، بايد به بانك بدهد كه سود 4۰ درصد هم 
يعني تورم افس��ار گس��يخته و با آمار اعالمي بانك 

مركزي مبني بر كاهش تورم در تناقض است. 
اگر تورم بطور واقعي پايين آمده باش��د، با تورم 
۱۰ يا ۱۵ درصد، چگونه نرخ س��ود بانكي ۳۰ درصد 
اس��ت؟ چه ف��رد مي پذيرد كه پ��ول بدهد و كاالي 
خود را ب��ا ۱۰ درصد ضرر عرضه كند؟ اين مس��اله 
نش��ان از يك ابهام دارد و نشان دهنده اين است كه 
برخي سياست هاي نادرس��ت به همراه تحريم هاي 
بين المللي دس��ت به دست هم دادند و بحران پولي 
و بانكي در كش��ور ايجاد كردند ك��ه پيامدهاي آن 
در جاه��اي مختلف ديده مي ش��ود و در اين ميان 
بي توجهي به حقوق مردم س��بب شد تا افرادي كه 
منابع مالي و پولي خود را در اين نوع سيستم بانكي 

سپرده اند، با مسائل جدي روبه رو شوند. 
ش��روع اصل��ي مش��كالت مال��ي در كش��ور به 
سال هاي بعد از ۱۳۹۰ خورشيدي باز مي گردد. اين 
بحران از آنجايي تش��ديد شد كه پيش از دهه ۹۰، 
مشكل هايي در سيستم پولي و بانكي به وجودآمده 
ب��ود، يعني منابع بانك��ي تخليه ش��ده بودند و در 
جاهاي نادرس��ت هزينه مي ش��دند. در دهه بعد به 
جاي در پيش گرفتن سياس��ت هاي درست، عكس 
قضيه دنبال شد؛ به عبارت ديگر نرخ سود بانكي به 
عن��وان يك اهرمي كه يك س��نگ را در داخل چاه 
انداخت، اما همان اهرم نتوانس��ت اين س��نگ را از 
چاه بيرون بياورد. اگر س��ود بانكي قبل از دهه ۹۰ 
خورش��يدي به بحران اقتصادي منجر ش��د، به اين 

معنا نبود كه همان بحران را دوباره از طريق س��ود 
بانكي مي ش��د جبران كرد و اين مس��اله، اشتباهي 
ب��ود كه تا ميزان زي��ادي به اين دليل به وجود آمد 
كه به توصيه هاي صندوق بين المللي پول كه درك 
نادرس��تي از ريش��ه مش��كل هاي اقتص��ادي ايران 

داشت، عمل شد. 
»سيدحسن حسيني شاهرودي« دبير كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اس��المي ديدگاه هايي را 
درب��اره راه حل ه��اي رفع بحران هاي موسس��ه هاي 

مالي ارائه كرده است. 
برخي از مش��كل ها در حوزه بانك��ي از قوانين 
فرس��وده و ناكارآمد نشات مي گيرد و بخشي ديگر 
از اي��ن چالش ها به ش��رايطي بازمي گ��ردد كه بر 
بانك ها تحميل شده است كه از آن جمله مي توان 
ب��ه تحريم و مطالب��ات بانك ه��ا از دولت و بخش 
خصوصي اش��اره كرد. در حوزه توليد، تس��هيالتي 
از بانك ها دريافت و س��پس با حاكم شدن شرايط 
ركود بر بخش توليد، بازپرداخت آن با مشكل روبه 
رو ش��د. از طرف ديگر افرادي با اس��تفاده از رانت، 
مبلغ ه��اي كالن��ي را از بانك ها وص��ول كردند كه 

بازپرداخت آن نيز صورت نگرفت. 
در بودجه سال گذش��ته كشور، بدون نقدينگي و 
اينكه پولي به حساب دارايي و افزايش سرمايه بانك ها 
تزريق شود، قيمت ارزش پول ملي بر پايه دالر به روز 
ش��د و اين امر به پول ملي آسيب رساند. اين مسائل 
ناهنجاري ه��اي زي��ادي را در حوزه بانك��ي به وجود 
آورد ك��ه عالوه بر نكته هايي ك��ه رييس جمهوري در 
س��خنان خود در مجلس عنوان كرد، نياز به استفاده 
از راهكارهاي ديگري در بخش پولي و بانكي احساس 
مي ش��ود. بس��ياري از اي��ن راه حل ها جه��ت خروج 
موسس��ه هاي مالي از وضعيت بحراني، ابزارهاي پولي 
و سياس��ت هايي است كه در ش��وراي پول و اعتبار به 
تصويب مي رس��د و به مجوز شوراي عالي امنيت ملي 
جمهوري اس��المي ايران و قانون مجلس نيازي ندارد. 
هرچند مجلس بطور قطع و يقين از افزايش س��رمايه 

بانك ها استقبال كرده و خواهد كرد. 
اينك كش��ور به ي��ك برنام��ه جام��ع در نظام 
اقتصادي نياز دارد كه بانك ها و موسس��ه هاي مالي 

و اعتباري، جزيي از آن هستند. نمي توان بانك ها و 
حوزه مالي كش��ور را از بازار سرمايه، بورس، توليد، 
ص��ادرات و واردات ج��دا كرد. اينها ب��ه هم متصل 
هس��تند و بر يكديگر تاثي��ر مي گذارند. بخش هاي 
دولت��ي، غير دولت��ي، عمومي و خصوص��ي بايد از 
تدوي��ن نظام جامع اقتصادي پيروي كنند و نظارت 
موثر و عالي بر ارائه اين سياس��ت در كش��ور وجود 
داش��ته باش��د در غير اين صورت آثار آن در ديگر 

حوزه ها مشهود خواهد بود. 
براي بررس��ي چرايي بح��ران بانك ها و برطرف 
كردن آن، نظارت بر دانه درش��ت ها، برخورد بانك 
مركزي با آنه��ا و معرفي اين افراد ب��ه قوه قضاييه 
همگ��ي از جمل��ه راهكارهاي��ي به ش��مار مي رود 
ك��ه كمك كننده محس��وب مي ش��ود. ادغام برخي 
موسس��ه ها و بانك هاي ورشكسته به عنوان آخرين 
سياس��ت پيش رو خواهد بود. در اي��ن ادغام تمام 
بدهي هاي موسس��ه هاي ورشكسته تا سقف ۲ هزار 
ميلي��ون ري��ال و برخي موسس��ه ها تا س��قف هزار 
ميلي��ون ري��ال را پرداخت كرده كه ح��دود ۹۶ تا 
۹۸ درصد سپرده گذاران را در بر مي گيرد و وضعيت 

۹۸ درصد از سپرده گذاران مشخص خواهد شد. 
مبلغ هايي از جمله تسهيالتي كه دريافت كرده اند 
و سود مازاد بر ۱۵ درصد از اصل پول سپرده گذاران 
كم شده و باقي مانده آن به سپرده گذاران پرداخت 
خواهد ش��د. هرچند با اعالم بانك مركزي تمام اين 

وجه علي الحساب تسويه شده است. 
اين پرداخت ها برپايه قراردادي صورت مي گيرد 
ك��ه اف��راد ب��ا بانك ها و موسس��ه هاي مال��ي امضا 
كرده ان��د و پرداخت ه��ا براي برخي موسس��ه ها از 
۱۳۹4 خورش��يدي و براي شماري ديگر از ۱۳۹۲ 
خورش��يدي محاسبه مي ش��ود و منابعي كه اكنون 
در اين موسس��ه ها موجود و قابل دس��تيابي است، 
شناس��ايي مي ش��وند كه ب��ا تبديل به پ��ول نقد يا 
درياف��ت خط اعتب��اري از بانك مرك��زي، بدهي ها 
جب��ران خواهد ش��د. براي پرداخ��ت ۲ درصد باقي 
مانده نيز، اموال س��رمايه گذاران و س��هامداران در 
بانك ه��اي مربوطه شناس��ايي، قيمت گ��ذاري و با 
تبديل به پول، ميان سپرده گذاران توزيع مي شود. 

مقدمه
دول��ت ب��ا درك الزامات تغيي��ر در رويكردهاي 
برنامه ريزي معطوف به بازار كار، سياس��ت هايي كه 
بيان كننده خط مش��ي جديد و استقرار فرآيندهاي 
توس��عه بازار كار باشد را در دس��تور كار قرار داده 
و همزمان با ش��روع برنامه ششم توسعه اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به  ويژه 
با توجه به آنكه سال اول اجراي برنامه ششم توسعه 
از سوي مقام معظم رهبري»سال اقتصاد مقاومتي، 
تولي��د و اش��تغال« نامگذاري ش��ده اس��ت، برنامه 

اشتغال فراگير را تدوين و عملياتي كرده است. 
برنامه اش��تغال فراگير در ابتداي س��ال ۱۳۹۶ 
توس��ط وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي و در 4 
بخش: ۱. كليات، ۲. اهداف، راهبردها، سياست هاي 
اجراي��ي، رس��ته ها، طرح ها و اقدامات اساس��ي، ۳. 
فرآينده��اي اجرايي و تقس��يم كار دس��تگاهي، 4. 
ارزيابي، پايش و ارزشيابي و الزامات اجرايي، تدوين 
و جهت تصويب به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
ارائه ش��ده كه نهايتا در جلس��ه سي وشش��م مورخ 
۱۳۹۶/۲/۱۸ س��تاد فرمانده��ي اقتص��اد مقاومتي 
تصويب و جهت اجرا به كليه دس��تگاه هاي اجرايي 

كشور ابالغ شده است. 

 1. كليات برنامه اشتغال فراگير
در برنام��ه اش��تغال فراگي��ر ارزش هاي محوري 
برنامه ريزي بازار كار در سطوح زير مورد توجه قرار 

گرفته است: 
الف( ايجاد ساختار حامي كسب وكارها در بخش 
دولت��ي و خصوص��ي مراكز فن��ي در زيربخش هاي 
منتخب و تسهيل تامين مالي با كيفيت براي آنها؛ 
ب( ايج��اد تطابق و همس��ويي تقاض��ا و عرضه 
ني��روي كار در زنجيره ه��اي ارزش و زيربخش هاي 
منتخ��ب با تاكي��د بر گروه ه��اي كم مزي��ت نظير 

جوانان، زنان و معلوالن؛ 
ج( حمايت از بنگاه هاي پايدار در زيربخش هايي كه 
از بيشترين اثربخشي در توسعه اشتغال برخوردار بوده 

و ترجيحا شامل گروه هاي هدف موصوف است. 
اين برنامه در ۶ بخش زير تدوين و ارائه شده است: 
- كلي��ات: در كلي��ات برنام��ه اش��تغال فراگير، 
مقدم��ه و تعاري��ف و مفاهيم اس��ناد باالدس��تي و 
الزام��ات قانوني برنامه ريزي اقتص��ادي و اجتماعي 
رش��د و توس��عه اش��تغال و كاهش بي��كاري مورد 
توجه قرار گرفته و س��اختارهاي اجرايي و مديريتي 
براي رس��يدن به اهداف مورد نظر در اسناد مذكور 

پيش بيني شده است. 
- اه��داف: در بخش اهداف، اه��داف كلي)ايجاد 
فرصت هاي ش��غلي جديد، ارتقاي اشتغال پذيري و 
مهارت آموزي ني��روي كار، كاهش عدم تعادل هاي 
بازار كار و حفظ و صيانت از اشتغال موجود كشور( 
و اهداف كمي متناس��ب با اهداف مندرج در برنامه 

ششم پيش بيني شده است. 
راهب��رد كلي: در قس��مت راهبرد كل��ي، ايجاد 
اش��تغال فراگي��ر از طريق تقويت رش��د اقتصادي 
اش��تغال زا و تحرك بخش��ي به بازار كار كشور و در 
سياست هاي اجرايي، ايجاد اجماع ملي براي توسعه 
اش��تغال و كاهش هزينه به  كارگي��ري نيروي كار، 
بازآرايي كس��ب  وكار و اشتغال مناطق كشور، ايجاد 
پيوند ميان نيروي كار و بنگاه، تسهيل جست وجوي 
ش��غل، تقويت فرهن��گ كار و كارآفريني از طريق 
مداخالت سياستي، نهادي و آموزشي، بهره گيري از 
ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي و استقرار نظام 
ارزيابي، پايش و ارزشيابي طرح هاي اشتغال زا مورد 

توجه قرار گرفته است. 
رسته ها: در قس��مت رسته ها، طرح ها و اقدامات 
اساس��ي، رس��ته هاي منتخب ب��ه تفكيك بخش ها 
م��ورد توج��ه ق��رار گرفته اس��ت و ب��راي تعدادي 
از طرح ه��اي مداخله دولت در بازار كار و توس��عه 

نه��ادي و مالي نظي��ر طرح كاج)طرح ه��اي كارانه 
اش��تغال جوانان(، طرح هاي ظرفيت سازي، توسعه 
نهادي و كارآفريني، طرح هاي اش��تغال حمايتي و 
اقدامات اساس��ي براي تامين مالي طرح هاي مزبور 

نيز پيش بيني و در برنامه گنجانده شده است. 
فرآيندهاي اجرايي: در بخش فرآيندهاي اجرايي 
برنامه اش��تغال فراگير)تقس��يم كار دس��تگاهي(، 
طرح ها و اقدامات برنامه اش��تغال فراگير به تفكيك 

دستگاه هاي اجرايي و نهادها درج شده است. 
ارزياب��ي: در اي��ن بخش، الگوي ارزياب��ي، پايش و 
ارزشيابي استانداردي براي برنامه با انجام اقداماتي در 
مراحل قبل، حين و پس از اجراي برنامه ازجمله تهيه 
سيستم اطالعات مديريت برنامه، بازرسي هاي فني و 
عملياتي، بررس��ي پيامدها و نتايج و... پيش بيني شده 
اس��ت و در زمينه عملياتي كردن آن ني��ز اقدامات و 
مسووليت هاي مورد نياز از سوي هر يك از دستگاه هاي 
اجرايي مشاركت كننده در اجراي برنامه اشتغال فراگير 

پيش بيني و درج شده است.
 

 ۲. نقاط قوت برنامه اشتغال فراگير
با توجه به محورهاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي براي اجراي برنامه اشتغال فراگير و حاكميت 
نگاه همه  جانبه در تدوين برنامه از سوي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي مي توان موارد زير را به عنوان نقاط 

قوت برنامه اشتغال فراگير در نظر گرفت. 
۱. در تدوين برنامه اشتغال فراگير تغيير رويكرد 
برنامه ري��زان از برنامه ري��زي مبتني  بر رش��د كمي 
اقتصادي به برنامه ريزي مبتني  بر توسعه اجتماعي

– اقتص��ادي ب��ا تكيه بر ظرفيت منابع انس��اني 
لحاظ ش��ده ك��ه مي تواند نقطه عطف��ي در ارتقاي 

نظام برنامه ريزي كشور تلقي شود. 
۲. دولت در تدوين برنامه اش��تغال فراگير براي 
نخستين  بار در كشور از محدوده اجراي مجموعه يي 
از پروژه ه��ا فرات��ر رفته و برخ��ي از نيازمندي هاي 
نهادي و س��اختاري ح��وزه برنامه ريزي در بازار كار 

را مدنظر قرار داده است. 
۳. در تهي��ه برنام��ه اش��تغال فراگي��ر عالوه  بر 
دس��تگاه هاي اجراي��ي داراي ماموري��ت اقتصادي، 
س��اير دس��تگاه هاي اجراي��ي دولت��ي و نهاده��اي 
عمومي غيردولتي به تناس��ب ماموريت هاي ذاتي و 
مس��ووليت هاي اجتماعي خود همچنين بخش هاي 
خصوصي و تعاوني در برنامه ريزي و اجرا مش��اركت 

داده شده اند. 

4. در تدوي��ن برنامه در كن��ار پيش بيني تامين 
مالي و مش��وق هاي ترغيبي، تامين زيرساخت هاي 
علمي، قانوني، اجرايي، مديريتي و نظارتي همراستا 

و مكمل هم پيش بيني شده است. 
۵. در تعيين نقش و سهم مناطق مختلف كشور 
و اس��تان ها در ميزان مش��اركت در اج��راي برنامه 
اشتغال فراگير از يك روش علمي و شاخص تركيبي 
ك��ه خ��ود حاصل تلفي��ق ۱۵ش��اخص اقتصادي– 
اجتماعي است متناس��ب با وضعيت واقعي هر يك 
از اس��تان ها بهره گيري ش��ده كه طراحي و معرفي 
الگوي ش��اخص تركيب��ي عالوه  بر برنامه اش��تغال 
فراگير در س��اير برنامه ريزي ها هم قابليت استفاده 
داش��ته و موجب ارتقاي ابزارهاي تصميم گيري در 

نظام برنامه ريزي كشور مي شود. 
۶. مزي��ت ديگر، طراحي نظ��ام پايش و ارزيابي 
برنامه همزمان با تدوين آن است تا امكان نظارت به 
 صورت عملياتي از مرحله برنامه ريزي فراهم شود. 

۷. زمان مناس��ب تنظيم برنامه ك��ه همزمان با 
ابالغ قانون برنامه شش��م و تدوين و عملياتي شدن 
آن در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال صورت 
گرفته اس��ت. اين امر عالوه  بر اس��تفاده مطلوب و 
بهينه از زمان، همراهي و مش��اركت ساير ذي نفعان 

توسعه و دلسوزان كشور را تقويت مي  كند. 

 ۳. نقاط ضعف برنامه اشتغال فراگير
۱. متن برنامه حاوي تعداد بسيار زيادي از برنامه هاي 
مختلف اس��ت و با وجود ت��الش قابل توجه در توضيح 
چارچوب مفهومي »برنامه اش��تغال فراگير« هيچگونه 
چارچوب تئوريك مشخصي بر اين برنامه قابل استنتاج 
نيس��ت و از مداخالت كامل دولتي و اجبار نظام بانكي 
به تزريق منابع تا اس��تفاده مفي��د از تجارب جهاني در 
راس��تاي گسترش اطالعات در بازار كار، ارتقاي مهارت 
نيروي كار، توسعه دوره هاي كارورزي و... ديده مي شود. 
۲. بخش قابل توجهي از برنامه حاوي زمان بندي هايي 
اس��ت كه تحقق آن مورد ترديد اس��ت، تعيين وظايف 
براي بانك مركزي و صندوق توسعه ملي جهت اجرا طي 
۱۰و ۱۵روز، تنظيم سازوكار متناسب سازي تحصيل و 
اشتغال تا ۱۵تير ماه ۱۳۹۶، برنامه ريزي تخصيص منابع 
توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه تا ۱۵تير ماه ۱۳۹۶ و 
ايج��اد نظام تامين مالي فراگي��ر و تامين مالي خرد در 

سال ۱۳۹۶ از اين جمله است. 
۳. ارتباط برنامه ارائه ش��ده با ش��رايط ثبات اقتصاد 
كالن و محي��ط كس��ب  وكار كه دو پيش ش��رط اصلي 

توفيق سياس��ت هاي فعال بازار كار در افزايش اشتغال 
است، نامشخص است. 

4. ه��ر چند كه ارائ��ه راهكارهاي��ي مانند »اصالح 
نظام آم��وزش تخصص��ي و مهارتي با ه��دف افزايش 
اش��تغال پذيري« ب��ه عن��وان اقدامات مثب��ت و مفيد 
برنامه ش��ناخته مي شود)چراكه س��بب تطابق بيشتر 
س��مت عرض��ه و تقاضاي نيروي كار خواهد ش��د( و با 
مش��خص بودن جامعه هدف اين طرح، امكان انحراف 
و اتالف منابع يا بار مالي براي دولت كاس��ته مي ش��ود 
اما نكته حايز اهميت آن اس��ت كه ايجادكننده اشتغال 
در نهايت بنگاه هاي بخش خصوصي هس��تند و دولت 
نقش تسهيل كننده و بسترساز براي اين امر را دارد كه 
با توجه به شرايط ركودي حاكم بر بنگاه ها  بايد ابزارهاي 
تش��ويقي و انگيزشي متعددي براي كارفرمايان در نظر 
گرفته شود و در اين خصوص موانع قانوني و اجرايي كه 
منجر به ترس و گريز كارفرمايان از اجراي آن مي شود، 

برطرف شود. 
۵. روش محاسبه شاخص هاي كمي اشتغال بخش ها 
در برنامه نامشخص است و ارتباط اين اهداف با اهداف 

تعيين شده در برنامه ششم نيز مشخص نيست. 
۶. نح��وه تعيي��ن مناب��ع پيش بين��ي ش��ده براي 
اشتغال زايي در اين برنامه مشخص نبوده و ارتباط اين 
منابع)۲۱۵۰۰هزارميلي��ارد تومان( با منابع پيش بيني 
ش��ده در برنامه شش��م)۷۷۰هزارميليارد تومان( جاي 

ابهام دارد. 
۷. تجرب��ه نش��ان مي ده��د ب��ه  دليل دش��واري 
در هماهنگي ه��اي بين دس��تگاهي، برنامه اش��تغال 
فراگي��ر ب��ه ابعادي مانن��د اعطاي ۳۱۰ه��زار تومان 
ماهان��ه كمك  هزينه كارورزي و پرداخت تس��هيالت 
بانكي)۲۰هزارميليارد تومان( در سال ۱۳۹۶ محدود 
خواهد ش��د مگ��ر آنكه تدبي��ري براي پايدارس��ازي 

اشتغال انديشيده شود. 
۸. بخ��ش مهم��ي از اجراي برنامه اش��تغال فراگير 
به رس��ته فعاليت هاي منتخب برمي گردد درحالي كه 
هنوز مطالعات شناسايي رسته هاي منتخب در تعدادي 
از اس��تان ها صورت نگرفته و اين امر موجب مي ش��ود، 
مجريان برنام��ه در برآورد منابع م��ورد نياز همچنين 

بهره گيري از زمان با مشكالتي مواجه شوند. 
۹. در بخ��ش اه��داف كمي طرح هاي اش��تغال در 
رس��ته هاي منتخب ذكر ش��ده اس��ت »طب��ق تفاهم 
نماين��دگان وزارتخانه هاي صنعت، مع��دن و تجارت و 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي و معاون��ت هماهنگي و 
نظارت معاون اول رييس جمهور، ميزان اشتغال جديد 

در بخش صنعت، معدن و بازرگاني به  شرح ذيل خواهد 
بود. ايجاد اشتغال جديد در قالب رسته ها در اين حوزه 
۲۵4هزار فرصت شغلي جديد و مابقي)۲۰۰هزار فرصت 
ش��غلي( از طريق س��اير اقدامات و برنامه هاي متعارف 
دس��تگاه مربوطه در آن بخش ايجاد خواهد شد.« اگر 
فرآيند ايجاد اش��تغال با تفاهمنامه يي بين نمايندگان 
وزارتخانه هاي مختلف ميسر بود بيش از ۸ سال خالص 
اشتغال زايي كشور صفر نمي شد يا در شرايطي كه اين 
تفاهمنامه ها و تزريق منابع به بنگاه هاي اقتصادي طي 
س��ال هاي ۱۳۹4و ۱۳۹۵ به حداقل خود رس��يده بود 

سالي بيش از ۶۰۰ هزار شغل ايجاد نمي شد. 
۱۰. اين برنامه از دو س��و مي توان��د در روند كنوني 
خلل ايجاد كند؛ اول آنكه منابع مالي پيش بيني ش��ده 
از طريق تس��هيالت تكليفي بانك ها در شرايط كنوني 
نظام بانكي، فشار مازادي است بر فشارهاي قبلي مانند 
خريد گندم، فروش اوراق و س��اير بدهي هاي دولت كه 
حتي پيش بيني همين مي��زان ۲۰۰هزار ميليارد ريال 
تسهيالت بانكي نيز مي تواند آثار نامطلوبي در نزديك تر 
كردن ش��رايط فعلي نظ��ام بانكي به آس��تانه غيرقابل 
بازگشت داشته باشد كه در آن صورت كل دستاوردهاي 
ثبات و اش��تغال زايي دو سال قبل نيز بي نتيجه خواهد 
ماند. از س��وي ديگر توزيع منابع ارزان مي تواند مجددا 
بخش هاي اشتغال زاي كنوني را به سمت استفاده بيشتر 
از اين منابع و انحراف آن به س��مت ساير بازارها سوق 
دهد كه در آن صورت همين ميزان اشتغالي كه با نقش 
غيرمستقيم دولت حاصل شده بود از دست خواهد رفت. 
۱۱. در م��اده)۵( مصوبات س��تاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومت��ي طراحي و به  كارگيري روش هاي تامين مالي 
به كارگروهي متشكل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي و بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران س��پرده ش��ده كه با ماده)4( 
همان مصوبات مغايرت دارد و در اين كارگروه نيز نقش 
صندوق توس��عه ملي ناديده گرفته شده است ضمنا در 
هر دو مورد اشاره شده به نقش سازمان برنامه و بودجه 

كشور اشاره يي نشده است. 
۱۲. در انته��اي تبص��ره م��اده)۵( مصوبات س��تاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي موضوع تسهيل در اخذ وثايق 
و ضمانت ه��ا مورد توجه قرار گرفت��ه اما از پرداختن به 
ايفاي نقش توسط صندوق هاي ضمانت سرمايه گذاري 
ش��امل صندوق ضمانت س��رمايه گذار صنايع كوچك، 
صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، صندوق ضمانت 

صادرات و... غفلت شده است. 
۱۳. در ارتب��اط با اعمال نظ��ارت و پايش اجراي 
برنامه صرف��ا وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي به 
عنوان ناظر معرفي ش��ده كه اين موضوع از دو جنبه 

نيازمند اصالح است: 
- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خودش مجري 
تعدادي از طرح هاي ذيل برنامه اش��تغال فراگير است، 
بنابراي��ن حداقل در ارتباط با آن طرح ها بايد دس��تگاه 

ديگري مسووليت نظارت را برعهده داشته باشد. 
- نقش نظارتي ساير دستگاه هاي نظارتي كه وظيفه 
حاكميت��ي در ارتباط با اج��راي برنامه هاي اقتصادي- 
اجتماعي دارند ازجمله س��ازمان برنامه و بودجه كشور، 
سازمان بازرسي كل كشور، قوه مقننه و ديوان محاسبات 

ناديده گرفته شده است.
 

 جمع بندي
مروري اجمالي بر اين برنامه نشان مي دهد كه هر 
چند تالش هايي بسيار ارزشمند در جهت اشتغال زايي 
اعمال شده و ازجمله آن تفكيك مقوله رشد و اشتغال، 
ايجاد رهيافت نوين اش��تغال زايي بر مبناي توس��عه 
انساني و اجتماعي، توجه به ارتقاي آموزش و مهارت 
نيروي انس��اني و توجه به آمايش سرزمين است اما با 
توجه به انتقادات وارده، نمي توان انتظار داش��ت كه با 
وجود عنوان برنامه »برنامه اشتغال فراگير« از بطن اين 
برنامه، راهبرد كالن و بلندمدت مشخص اشتغال زايي 

پايدار حاصل شود. 
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تحليل سيستم حمل ونقل شهر تهران براساس 3 عامل رفاه، بهداشت و سالمتي و سهولت در دسترسي 

5 راهكار براي حل مشكل حمل و نقل عمومي
معصومه سلطاني 

دانشجوي دكتراي سياست گذاري عمومي 
دانشگاه تهران 

در قرن بيست و يكم با توجه به افزايش شمار و نيز 
وسعت شهرها اين پرس��ش اساسي را مي توان مطرح 
كرد كه آيا به موازات اين تغيير كمي در سكونتگاه هاي 
انس��اني مي توان ش��اهد تحول كيفي و بهبود شرايط 
زندگي در آنها بود؟ آيا همه  ش��هرها در سطح جهاني 
قابليت و شايستگي شناخته شدن به عنوان شهرهاي 
مدرن را دارا هس��تند؟ و ميان ش��هرهاي كشورهاي 
توسعه يافته و كشورهاي درحال توسعه در مقياس هاي 
مختلف چه ميزان هماهنگي و تش��ابه به لحاظ رفاه، 

سالمت و فراگيري و سهولت بهره گيري وجود دارد؟
از طرف ديگر شهر تهران به عنوان يك كالن شهر 
و نيز ب��ه عنوان پايتخ��ت جمهوري اس��المي ايران، 
از يك س��و داراي تراك��م و تمركز جمعي��ت، ثروت و 
امكانات اس��ت و از س��وي ديگر بنا بر داليل گوناگون 
قادر به تامين نيازها و فراهم نمودن امكانات ش��هري 
آنگونه كه در ش��هرهاي كش��ورهاي مدرن و تعدادي 
از كالن شهرهاي كشورهاي درحال توسعه مهيا است، 
نيس��ت. بخش��ي از امكانات موجود در شهر تهران به 
دليل مشكالتي كه به همراه دارند، از سوي بخش هاي 
مختلفي از جامعه قابل بهره گيري نيس��ت و اساس��اً 
نمي توان آنها را متعلق به همه ش��هروندان دانس��ت. 
حال آنكه در شهرهاي مدرن امكانات شهري به گونه يي 
طراحي و س��ازمان دهي شده اند كه غالب شهروندان با 
سهولت قادر به استفاده از آن هستند. اين نوشته تالش 
دارد كه به بررسي و ارزيابي مقوله هاي رفاه، سالمت و 
فراگيري و سهولت در دسترسي در سيستم حمل ونقل 

شهري در كالن شهر تهران بپردازد. 
1.رف�اه: منظ��ور از رف��اه در اين ح��وزه امكانات 
و قابليت هايي اس��ت ك��ه در اختيار ش��هروندان قرار 
مي گيرد. نخس��ت آنكه بخ��ش عمده يي از وس��ايط 
نقليه عمومي همچون مترو و BRT به گونه يي تعبيه 
شده اند كه موجبات دش��واري و رنجش شهروندان را 
فراهم آورده و باعث مي ش��وند بخش عمده يي از آنان 
ايستاده تردد كنند و با وجود آنكه همه افراد براي تردد 
هزينه واحدي را مي پردازند از شرايط يكساني برخوردار 
نيستند. به عالوه سيستم حمل ونقل شهري، سيستم 
سالمندمحور، معلول محور و كودك محور نبوده و قادر 
به تامين نيازهاي اين گروه ها در جامعه نيستند. البته 
نمي توان از سيستمي كه قادر به تامين رفاه شهروندان 
عادي جامعه نيس��ت توقع داشت كه به تامين رفاه و 

مناسب سازي براي اين اقشار آسيب پذير بينديشد. 
مشكل قابل ذكر ديگر اتالف زمان است كه شرايط 
بهره گيري از وسايط نقليه عمومي را در بخش هاي از 
كالن شهر تهران با دشواري همراه مي سازد. همچنين 
عدم تناسب وسايط نقليه عمومي با شمار متقاضيان در 
ساعات مشخصي از شبانه روز مشكل ديگري است كه 

بر كسي پوشيده نيست. 
2.سالمت و بهداشت: نخس��ت آنكه كالن شهر 

ته��ران در مجموعه آلوده ترين كالن ش��هرهاي جهان 
ج��اي گرفته اس��ت. مس��لماً ع��الوه ب��ر كارخانه ها، 
خودروهاي ش��خصي و موتورسيكلت ها يكي از عوامل 
آلوده كننده اين س��كونتگاه، اتوبوس ها و تاكسي هايي 
هس��تند كه در ش��بكه ناوگان حمل ونقل شهر تهران 
ق��رار دارند. مش��كالت فن��ي موجود در اين وس��ايط 
نقليه و كيفيت پايين س��وخت هاي مورد استفاده در 
آنها، به تش��ديد آلودگ��ي پايتخت منج��ر مي گردد. 
به عالوه برخي از آنها فاقد ايمني الزم براي شهروندان 
هستند و مي توانند سالمتي آنها را تهديد كنند. فقدان 
استانداردهاي الزم مشكل ديگري است كه بر سالمتي 
ش��هروندان به طور مس��تقيم اثر مي گذارد. البته بايد 
در نظر داش��ت كه آسيب هاي ناش��ي از وسايط نقليه 
اعم از آس��يب بر جس��م و روان، لزوماً به يك باره و در 
كوتاه مدت شكل نمي گيرند. بلكه اثرات آنها به تدريج و 

در بلندمدت آشكار مي گردد. 
3.سهولت در دسترس�ي: مشكل ديگر وسايط 
نقليه عمومي در كالن شهر تهران، دشواري هاي ناشي 
از دسترس��ي به موق��ع به وس��ايل حمل ونقل عمومي 
است. بدون شك يكي از مهم ترين مزيت هاي سيستم 
حمل ونقل شهري استاندارد، نحوه دسترسي شهروندان 
به آنها است. سهولت دسترسي شهروندان به ايستگاه ها 
همراه با  زماني كه صرف انتظار براي استفاده از وسيله 
موردنظر مي گ��ردد، نقش مهمي در مطلوبيت يا عدم 
مطلوبيت حمل ونقل ش��هري دارد. چراكه در زندگي 
بش��ر ام��روز، عامل زم��ان نقش و اهميت بيش��تري 
نسبت به گذش��ته ايفا مي نمايد و اين حق شهروندان 

تهراني اس��ت كه با صرف كمترين زمان و پايين ترين 
هزينه به محل موردنظر خود دسترسي داشته باشند. 
خوشبختانه به نظر مي رسد اين عامل در مقايسه با دو 
عامل پيش با جديت بيشتري پيگيري شده است. البته 
اين گفته به اين معنا نيست كه در حال حاضر وضعيت 
دسترس��ي به وس��ايط حمل ونقل ش��هري، وضعيت 
مطلوبي است. متاسفانه در برخي از مكان ها و زمان ها 
در شهر تهران تردد با اين وسايل بسيار دشوار مي گردد 
و عامل سهولت در دسترس��ي در وسايط نقليه نقش 

ضعيفي را ايفا مي كند. 
بايد توجه داش��ت كه مشكالت موجود در سيستم 
حمل ونقل شهر تهران صرفا منحصر در موارد يادشده 
نمي گردند و مي توان موارد ديگري را نيز به آنها افزود. با 
اين  وجود در اينجا تنها به ذكر مواردي اكتفا شده است 
كه به طور مس��تقيم بر ذهنيت ش��هروندان تهراني اثر 
گذاشته و سبب مي شود در صورت امكان از به كارگيري 
وسايط نقليه ش��هري خودداري كنند. طبيعتا تحليل 
وضعيت كنوني نظام حمل ونقل در ش��هر تهران و ارائه 
بديل هاي عملي مستلزم بررسي هاي دقيق و موشكافانه 
است. بدون شك تاكنون مطالب و پژوهش هاي متعدد 
و متنوعي از سوي متخصصان و صاحب نظران منتشر 
ش��ده است كه حاوي مطالب سودمند، انتقادات دقيق 
و جام��ع و راهكاره��اي ارزنده يي بوده ان��د. بااين وجود 
همچنان نارضايت��ي فراواني پيرامون چگونگي كاركرد 

اين امكان موثر در شهر مشاهده مي شود. 
راهكارهاي پيش��نهادي براي مش��كالت ناشي از 
حمل ونقل شهر تهران را مي توان در قالب زير ارائه كرد: 

نخس�ت؛ به نظر مي رسد تعامل س��ازنده و مفيد 
مي��ان پژوهش ها و مطالعات انجام ش��ده پيرامون اين 
مقوله و نهادهاي متول��ي آن به طور موثر وجود ندارد. 
در بسياري از موارد دستاوردهاي دانشگاهيان پيرامون 
نظ��ام حمل ونقل ش��هري موردتوجه نه��اد مديريت 
ش��هري و نهاد متول��ي مربوطه نيس��ت و در مواردي 
ني��ز نهاد متول��ي از وجود چني��ن پژوهش هايي آگاه 
نيست. طبيعتا اين بي اطالعي و بي توجهي مي تواند به 
كاهش كيفيت پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته در 
اين حوزه منتهي گ��ردد. در مواردي نيز پژوهش هاي 
انجام ش��ده براي حل مش��كل در اين زمينه سودمند 
نبوده و متناس��ب ب��ا نيازهاي موج��ود در اين حوزه 
صورت نگرفته اند. به اين ترتيب وجود سازوكار تعاملي 
موثر و كارآمد در ميان اين دو گروه مي تواند به بهبود 

حمل ونقل شهري ياري رساند. 
دوم؛ آنك��ه بخش عمده ي��ي از پژوهش ها عمدتا 
معط��وف به گذش��ته هس��تند و هدف از انج��ام آنها 
اساس��اً بررس��ي و ارزيابي نحوه عملكرد اين سيستم 
اس��ت. اگرچه اين قبيل از پژوهش ها براي جلوگيري 
از خطاها و مش��كالت كنوني بسيار سودمند هستند 
و طرح ه��اي آت��ي مي تواند ب��ا نگاه ب��ه موفقيت ها و 
ضعف هاي مطرح شده انجام ش��ود، ولي در عين حال 
به پروژه ها و طرح هايي نياز داريم كه پيش بيني محور 
و معطوف به آينده باشند. مراد از طرح چنين سخني 
اين اس��ت كه با بررس��ي هاي دقيق و علمي پيرامون 
تراكم جمعيت در سال هاي آينده، پيش بيني مناطق 
آتي تمركز جمعيت و بررس��ي عالي��ق و گرايش هاي 

نسل هاي آتي به بازطراحي ساختار حمل ونقل شهري 
در تهران توجه شود. بايد توجه داشت كه تحليل ها و 
ارزيابي هاي گذشته محور اگرچه مفيد هستند و وجود 
آنها در جامعه الزم است، اما با توجه به اين مساله كه 
در رابطه با هر بخش از سيستم حمل ونقل هزينه هاي 
فراوان پرداخت مي ش��ود، اين سيستم بايد به گونه يي 
طراحي گردد كه فاقد ضعف ها و مشكالت مطرح شده 
در باال باشد. و در عين حال شهروندان نه به دليل اجبار 

بلكه با رضايت از آنها استفاده كنند. 
سوم؛ آنكه هزينه هاي مربوط به سيستم حمل ونقل 
ش��هري نمي تواند و نبايد صرفا بر عهده دولت يا نهاد 
مديريت ش��هري باش��د. بديهي اس��ت كه در صورت 
خ��ودداري ه��ر يك از نهاده��ا از انجام مس��ووليت و 
پرداخ��ت هزينه ه��اي مربوطه كيفيت وس��ايل نقليه 
عمومي در س��ه ش��اخه مذكور كاهش خواهد يافت. 
به اين ترتيب لزوم مشاركت و همكاري دولت و نهادهاي 
ش��هري و تعيين حيطه عملك��رد و حدود وظايف هر 
يك احس��اس مي شود. در ش��رايط كنوني الزم است 
اي��ن دو نهاد همكاري هاي فن��ي و عملي را جايگزين 
رقابت ها و ش��عارهاي سياسي كنند. طبيعتا نمي توان 
مشكالت ناشي از حمل ونقل شهري را با شعار و وعده 
ح��ل كرد. بلكه وجود آرادهي الزم براي اقدام همراه با 
تخصص گرايي مي تواند به كاهش مشكالت حمل ونقل 

شهر تهران كمك كند. 
چهارم؛ تعامل با شهرهاي موفق در زمينه سيستم 
حمل ونقل ش��هري اعم از كش��ورهاي توسعه يافته و 
درحال توس��عه، راه��كار قابل بررس��ي ديگر در جهت 
كاهش مشكالت حمل ونقل پايتخت جمهوري اسالمي 
ايران اس��ت. بهره گيري از موفقيت ها و پيش��رفت ها و 
پندگيري از شكس��ت ها و چالش هاي موجود در اين 
جوامع مي تواند در بهبود س��اختار حمل ونقل ش��هر 
تهران نقش موثري داش��ته باشد. تشكيل سمينارها و 
كنفرانس ها، فراهم آوردن بستر و شرايط مناسب براي 
محققان و متخصصان براي مطالعه و پژوهش پيرامون 
وضعيت سيستم حمل ونقل شهري در كشورهاي طرف 
تعامل و ارائه راهكارهاي عملي و كارا از جمله موارد در 

اين زمينه است. 
پنجم؛ س��ازمان دهي يا بازطراحي سامانه ارزيابي 
شهروند محور مي تواند گام موثر ديگر در زمينه بهبود 
نظام حمل ونقل ش��هري محسوب گردد. از طريق اين 
سامانه كاربران با سهولت بيشتري قادر به ايجاد تعامل 
با مس��ووالن مربوطه خواهند بود و مي توانند انتقادات 
و ضعف هاي موج��ود را بيان كنند و در صورت امكان 
راهكار ارائه دهند. اگرچه همه مردم قادر به اظهارنظر و 
ارائه راهكار راجع به مسائل تخصصي مديريت شهري 
نيس��تند، ام��ا مي توانند به عنوان گ��روه هدف مرجع 
موث��ري براي دريافت اطالعات پيرامون نحوه عملكرد 
نظام حمل ونقل ش��هري به خصوص در رابطه با عامل 
نخست يعني رفاه و آسايش و عامل سوم يعني وضعيت 

دسترسي محسوب گردند. 
منبع: شمس

معاون وزير جهاد كشاورزي:

 مشكل بازار برنج، ضعف
 نظام توزيع است

معاون وزير جهاد با بيان اينكه در نظام 
توزيع برنج بامش��كالتي مواجه هستيم كه 
باعث نابس��اماني در بازارشده است، گفت: 
از واردكنندگان نهاده هاي دامي خواس��ته 
ش��ده محصوالت خود را با نرخ مناس��ب 

عرضه كنند. 
علي اكب��ر مهرفرد در مراس��م افتتاحيه 
نمايش��گاه محصوالت ارگاني��ك در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر 
درباره نابس��اماني هاي اخير بازار نهاده هاي 
دامي، افزايش قيمت تمام ش��ده توليداتي 
مانند مرغ و تخم مرغ و اينكه وزارت جهاد 

كش��اورزي چه تدبيري براي حل مشكالت به وجود آمده، انديشده است؟، اظهارداشت: اتفاقاتي 
رخ داد كه باعث شد كه قيمت نهاده هاي دامي افزايش يابد، يكي از اين اتفاقات رشد نرخ ارز بود 

همچنين افزايش قيمت جهاني برخي كاال يكي ديگر از داليل اين امر بود. 
وي اضافه كرد: در اين راس��تا ما اقدامات مختلفي انجام داديم؛ اول اينكه با مس��ووالن بانك 
مرك��زي صحبت هايي ش��ده كه بدون محدودي��ت به نهاده هاي دامي ارز تخصيص داده ش��ود، 
همچنين با واردكنندگان صحبت شده كه با قيمت هاي مناسب محصول خود را عرضه كنند. 

معاون وزير جهاد كش��اورزي با بيان اينكه سازمان حمايت نيز به اين مساله ورود پيدا كرده 
و از واردكنندگان خواسته با قيمت هاي مناسب كه درصد معقولي نيز سود مي كنند، نهاده هاي 
خود را عرضه كنند، گفت: همچنين ما به شركت هاي مباشر كه در اين زمينه شركت پشتيباني 
امور دام است ابالغ كرده ايم به هر ميزان كه الزم است به تشكل هاي توليدكننده )بدون دخالت 
واسطه ها( نهاده عرضه كنند؛ در نهايت اين اقدامات باعث شده رشدي كه در يك مقطع ايجاد 
ش��ده بود مقداري متوقف ش��ود، اميدواريم ادامه اين كار بتواند اثر بيشتري بگذارد ضمن اينكه 
اگر مرغ و تخم مرغ يا هر كااليي به دليل منطقي با افزايش قيمت مواجه شود، سازمان حمايت 

در نرخ آن تجديد نظر خواهد كرد. 
وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره ممنوعيت ثبت سفارش برنج خارجي و افزايش قيمت 
اين نوع برنج در بازار داخل، اضافه كرد: كشور ما در طول سال به حدود 3ميليون تن برنج نياز 
دارد، ك��ه از اين ميزان حدود ۲ميليون و ۲۰۰هزارتن آن توليد داخل و نزديك به ۸۰۰ هزارتن 
وارداتي است؛ در ۵ ماهه نخست سال جاري تقريبا به همين ميزان برنج وارد كشور شده است. 
مهرفرد با بيان اينكه برنج توليد داخل و وارداتي به ميزان كافي در كش��ور وجود دارد، ادامه 
داد: در نظام توزيع با مشكالتي مواجه هستيم كه با چنين مسائلي در بازار مواجه شده ايم و در 
حال بررسي اين موضوع هستيم ضمن اينكه ما نگفته ايم واردات برنج خارجي يا هندي ممنوع 
است بلكه با توجه به اينكه برنج به اندازه كافي توليد و وارد شده، ثبت سفارش واردات را موقتا 
متوقف كرده ايم و درحال بررسي شرايط هستيم. معاون وزير جهاد كشاورزي افزود: ممكن است 
زمان��ي كه ج��واب مطالعاتمان را گرفتيم دوباره ثبت س��فارش را برقرار كنيم؛ احتمال هم دارد 

اين كار را انجام ندهيم. 
مهرفرد گفت: احتمال دارد مشكلي كه در نظام توزيع بوده اين اشكال را برطرف كنيم، البته 
نظام توزيع در مس��ووليت اصن��اف و اصناف هم تحت پوش��ش وزارت صنعت، معدن و تجارت 

هستند، بايد با همكاري وزارت صنعت اين مساله را حل كنيم. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه نزديك بودن 
ايام عيد، اضافه كرد: توليد ميوه به اندازه كافي اس��ت و با توجه به اينكه در س��ال هاي گذش��ته 
مشكلي در اين زمينه نداشتيم به نظر مي رسد امسال هم با مشكلي مواجه نخواهيم بود. مهرفرد 
گفت: ما االن با مشكل مازاد سيب درختي و جمع آوري آن از سطح بازار مواجه هستيم، امسال 
تا اين لحظه نيازي به واردات ميوه براي شب عيد نداريم اما كشاورزي بسته به اقليم و طبيعت 
است و يك سرما، تگرگ و بارندگي مي تواند مشكالتي را ايجاد كند، بايد ببينيم چه اتفاقي در 

طبيعت رخ مي دهد.

گوشت روسي وارداتي 
شرعي است

در شرايطي كه تاجران روسي از صادرات گوشت 
گوس��فندي به اي��ران خبر داده ان��د، مديركل دفتر 
ساماندهي توسعه تجارت وزارت كشاورزي اين خبر 
را تاييد كرد و گفت: با رعايت ش��رايط بهداش��تي و 
ايجاد رقابت پذي��ري در بازار، هيچ محدوديتي براي 

واردات گوشت روسي نداريم. 
روز گذش��ته مدير يك ش��ركت  روس��ي از آغاز 
صادرات گوش��ت گوسفندي كشورش به ميزان ۱۰ 
تن در يك محموله خبر داد كه اين موضوع از سوي 

وزارت جهاد كشاورزي تاييد شد. 
جم��ال مدرس��ي - مدي��ركل دفتر س��اماندهي 
توس��عه تج��ارت وزارت جهاد كش��اورزي - در اين 
باره به ايسنا، گفت: براساس توافقات صورت گرفته 
در پي س��فر وزي��ر جهاد كش��اورزي به روس��يه و 
آستاراخان مقرر شد طرف مقابل بتواند مانند ديگر 
كش��ورها محصوالت مختلفي مانند گوشت به ايران 

صادر كند. 
وي اف��زود: كش��تارگاه هاي مش��خص ش��ده در 
آس��تاراخان براس��اس نظارت ش��رعي و بهداشتي 
ص��ورت گرفت��ه از س��وي اي��ران، گوش��ت تولي��د 
مي ش��ود و آن را ب��ه بازار ايران ص��ادر مي كنند كه 
در اي��ن زمين��ه هيچ س��قفي از نظ��ر قيمت و وزن 
 براي تامين گوش��ت قرمز توس��ط روسيه مشخص

نشده است. 
مديركل دفتر س��اماندهي توسعه تجارت وزارت 
جهاد كش��اورزي، اظهار كرد: گوشت گوسفندي كه 
از روس��يه به ايران صادر مي ش��ود به صورت گرم و 
منجمد اس��ت؛ ب��ه گونه يي كه با توج��ه به نزديك 
بودن مرزهاي دو كش��ور، پس از كش��تار به وسيله 

هواپيما يا ترانزيت زميني به ايران حمل مي شود. 
مدرس��ي اعالم ك��رد: گرچه هي��چ محدوديتي 
براي تامين گوش��ت از روس��يه مانند ديگر كشورها 
مشخص نشده است، اما در اين بازار رقابتي، قيمت 
حرف اول را مي زند. از س��وي ديگر ايران براس��اس 
نيازمندي  خود در س��طح كالن نس��بت به واردات 
گوش��ت قرمز اقدام مي كند كه قطع��ا بيش از نياز 

نخواهد بود. 
طي هشت ماهه نخست امسال بيش از ۸۷ هزار 
تن گوش��ت قرمز به ارزش بالغ بر 3۹۰ ميليون دالر 
از كش��ورهاي مختلف وارد شده اس��ت كه 46.۵۲ 
درصد از نظر وزني و ۵۵.36 درصد از نظر ارزش��ي 
نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته افزايش 

يافته است.

اجراي طرح هاي جنگل 
بدون سمن ها ممكن نيست

ريي��س مرك��ز جنگل ه��اي خ��ارج از ش��مال 
س��ازمان جنگل ه��ا، مرات��ع و آبخي��زداري گفت: 
اجراي طرح هاي جنگالنه با هدف افزايش پوشش 
گياهي در عرصه هاي طبيعي كشور بدون حمايت 
و حضور انجمن هاي مردم نهاد امكان پذير نيست. 
 فريب��رز غيبي روز گذش��ته در حاش��يه غرس
۱۲۰ اصل��ه نهال در پ��ارك اميركبير ش��هميرزاد 
شهرس��تان مهديش��هر در گفت وگو با ايرنا افزود: 
كمب��ود اعتبار ب��راي حفظ و احي��اي عرصه هاي 
طبيعي ايران همواره يكي از دغدغه هاي اساس��ي 
مديران سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري است. 
در برنامه شش��م توس��عه به تناس��ب جمعيت 
 بايد ميزان س��هم هر ايراني از جنگل هاي كشور به

۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع برسد. 
انجمن ه��اي  و  اظهارداش��ت: س��ازمان ها  وي 
مردم نهاد از ظرفيت هاي قابل توجهي در همكاري 
با س��ازمان جنگل ها براي افزايش پوشش گياهي 
در عرصه هاي ملي برخوردار هس��تند كه در چهار 
 سال گذش��ته با همكاري اين تشكل ها در بيش از

۲۰ هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي طرح جنگالنه 
اجرا شده است. 

غيب��ي تصريح كرد: در طرح جنگالنه گونه هاي 
گياه��ي مانند زالزالك، گالبي وحش��ي، زرش��ك، 
بادام وحش��ي، پسته وحش��ي، انجير كوهستاني و 
گياهان دارويي مانند آويشن، گل محمدي و زيره 
كشت مي ش��ود. ۱۲ ميليون و 4۰۰ هزار هكتار از 
عرصه ه��اي طبيعي كش��ور را جنگل هاي خارج از 

شمال شامل مي شود. 
غيب��ي خاطرنش��ان ك��رد: در س��ال ۹6 طرح 
بوس��تان كاري با هدف حفظ و احياي عرصه هاي 
طبيعي ايران در بيش از چهار هزار هكتار از اراضي 

ملي اجرايي شده است. 
رييس مركز جنگل هاي خارج از شمال سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كش��ور با بيان اينكه 
بيش از 6۰۰ انجمن و سازمان مردم نهاد با سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري براي حفظ و احياي 
عرصه ه��اي طبيعي كش��ور هم��كاري مي كنند، 
گف��ت: بيش از ۱۰ هزار نفر به ص��ورت داوطلبانه 
در طرح هاي جنگالنه و كش��ت گياهان دارويي در 

صورت نياز همكاري همه جانبه دارند. 
وي تصريح كرد: امروز در اجراي طرح جنگالنه 
در پارك كوهس��تاني امير كبير شهميرازد بيش از 
۷۰ نفر به ص��ورت داوطلبانه حضور داش��تند كه 
اين امر نش��ان دهنده طبيعت دوستي مردم استان 

سمنان است. 
غيبي تصريح كرد: در ۲ س��ال گذشته در بيش 
از 3۰۰ هكتار از عرصه هاي طبيعي مهديش��هر با 
كم��ك انجمن هاي مردم نه��اد طرح هاي جنگالنه 
اجرايي ش��د و براس��اس برآوردهاي اوليه تا پايان 
امس��ال در بي��ش از يكص��د هكتار ديگ��ر از اين 

عرصه ها اين طرح اجرا مي شود. 
از ۹.۷ ميليون هكتار وسعت استان سمنان، ۵۵ 
درصد را نواحي بياباني و خش��ك، 3۸.۵ درصد را 
مراتع، ۲ درصد را اراضي كش��اورزي و 3.6 درصد 

را هم جنگل تشكيل مي دهد

اخبار
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دانشوفن10
 »تلگرام« در ايران

۴۰ ميليون كاربر دارد
 بلومب�رگ| پاول دوروف در مصاحبه يي اعالم كرد: اين 
پيام رسان در ايران ۴۰ ميليون كاربر دارد. همچنين او اعالم 
كرد هرچند تخمين قيمت تلگرام ۳تا ۵ ميليارد دالر اس��ت 

اما آن را نمي فروشد. 
خبرنگار اين وب سايت با پاول دوروف موسس تلگرام در 
دبي مصاحبه يي انجام داده و به موضوعات مختلفي از جمله 
تعداد كاربران اين پيام رس��ان در اين پرداخته است. دوروف 
در اين مصاحبه گفت: تلگرام در سراس��ر جهان حدود ۱۸۰ 
ميليون كاربر دارد ك��ه فقط ۴۰ ميليون نفر از آنها در ايران 
زندگي مي كنند. به گفته او بيش از ۵۰۰ هزار كانال فارسي 
در تلگ��رام وجود دارد. همچنين در اي��ن مصاحبه او عنوان 
كرده قصد دارد س��ال آتي »خبري ب��زرگ« را اعالم كند. از 
سوي ديگر دوروف در ادامه مصاحبه اعالم كرد مشغول ايجاد 
نوعي قابليت جست وجو در تلگرام است تا پيام ها و محتويات 
تروريستي را حذف كند. اين درحالي است كه دوروف درباره 
پيش��نهادهاي خريد تلگرام از سوي برخي برندهاي برتر در 
سيليكون ولي گفت: درخواست هاي فروش اين پيام رسان را 
همچنان رد خواهم كرد. تخمين خريداران از ارزش تلگرام ۳تا 

۵ ميليارد دالر است. البته نام آنها را فاش نمي كنم. 
او در اي��ن باره افزود: تلگرام را حتي به قيمت ۲۰ميليارد 

دالر هم نمي فروشم. اين يك ضمانت مادام العمر است. 

گوگل قفل »آيفون« جديد را شكست
گيزمودو| هفته گذشته يك محقق امنيتي گوگل موفق 
به شكست قفل تازه ترين مدل هاي عرضه شده از آيفون شد و 

اطالعات فني روش ابداعي خود را نيز منتشر كرد. 
شكستن قفل گوش��ي آيفون يا Jailbreaking روشي 
 iOS براي بهره گيري از آس��يب پذيري هاي سيس��تم عامل
گوش��ي مذكور با هدف نصب برنامه هاي م��ورد عالقه ولي 
تاييدنشده توسط اپل، تغيير راحت رابط كاربري اين گوشي، 
راه اندازي برنامه هاي ش��بيه ساز و انجام هر كار ديگري است 
كه در نسخه هاي استاندارد سيستم عامل iOS ممكن نيست. 
اپل هميش��ه تالش كرده شكس��تن قفل سيستم عامل 
iOS خود را ناممكن كند، اما هر بار هكرها روش��ي براي دور 
زدن محدوديت هاي اعمال شده توسط اپل يافته اند. از زمان 
عرضه نسخه ۱۰ سيستم عامل يادشده شكست قفل آن هر 
بار دشوارتر و دشوارتر شده و معموال Jailbreaking عمومي 
و سراس��ري آيفون ممكن نبوده است. لذا اعالم خبر يادشده 
توس��ط گوگل تحولي قابل توجه محسوب مي شود. يان بير 
مهندسي كه موفق به اين كار شده مي گويد به زودي ابزار الزم 
براي قفل شكني آيفون هاي جديد را نيز براي استفاده تمامي 
عالقه من��دان عرضه مي كند. وي براي پروژه زيروي ش��ركت 
گوگل كار مي كند كه تمركز آن توجه شناس��ايي مشكالت 
و چالش هاي امنيتي و اطالع رس��اني به توس��عه دهندگان و 
برنامه نويسان در مورد حفره هاي خطرناك امنيتي است. اين 
افراد معموال به ش��ركت ها و افراد براي حل مشكالت امنيتي 
شناس��ايي شده ۹۰ روز مهلت مي دهند و در غير اين صورت 
عموم مردم را در جريان مشكل شناسايي شده قرار مي دهند. 

 دنبال كردن هشتگ ها
در »اينستاگرام« ممكن شد

پي سي مگ| كاربران اينستاگرام از اين به بعد مي توانند 
هشتگ هاي موجود در اين شبكه اجتماعي را تعقيب كنند. 

 بدين منظور در زمان مراجعه به يك صفحه هشتگ تنها 
كافيس��ت  روي دكمه جديد تعقيب ي��ا follow كه به اين 
صفحات اضافه ش��ده ضربه بزنيد تا تماشاي پست هاي تازه 
حاوي اين برچسب را در فيد خود آغاز كنيد. همچنين برخي 
داستان ها يا استوري هاي جديد حاوي هشتگ مذكور هم در 

بخش استوري شما قابل مشاهده خواهد بود. 
البته ممكن اس��ت حجم مطال��ب دريافتي از اين طريق 
به ش��دت افزاي��ش ياب��د. در اين صورت مي تواني��د با توقف 
تعقيب اين نوع مطالب در هر زماني مش��اهده آنها را متوقف 
كنيد. بايد توجه داش��ته باشيد كه در صورت استفاده از يك 
حساب كاربري عمومي همگان قادر به مشاهده هشتگ هايي 
ك��ه تعقي��ب مي كنيد، هس��تند. ام��ا اگر حس��اب كاربري 
ش��ما خصوصي باش��د تنها تعقيب كنندگان شما مي توانند 

هشتگ هايي كه تعقيب مي كنيد را ببينند. 

قفل بي سيم براي رايانه ها 
نيواطل�س| حفظ امنيت فيزيكي رايانه ه��ا در منزل و 
محل كار، دغدغه يي جدي اس��ت و بسياري از افراد فراموش 
مي كنند كه بايد رايانه خود را در زمان دور شدن از آن قفل 
كنند. براي حل اين مشكل يك قفل كوچك بي سيم و جيبي 
طراحي شده كه Halberd نام دارد و به طور خودكار به اين 

مساله رسيدگي مي كند. 
قفل يادشده با تشخيص حضور يا عدم حضور كاربر در كنار 
رايانه مي تواند قفل آن را باز كرده يا ببندد. افراد مي توانند قفل 
يادش��ده را براي تامين امنيت انواع رايانه ها استفاده كنند و به 
عن��وان مثال با آويزان كردن آن به كوله يي كه لپ تاپ در آن 
قرار گرفته جلوي دسترسي افراد ديگر به آن را بگيرند. سيستم 
يادش��ده به اندازه كافي هوشمند اس��ت تا اگر كاربر در جلوي 
رايانه حضور داشت، ولي در حال انجام كار خاصي نبود از قفل 
كردن آن جلوگيري كند. بدنه فلزي مقاوم و استفاده از سيستم 
رمزگ��ذاري پيش��رفته و غيرقابل ه��ك AES-۲۵6 از جمله 
مزاياي اين سيس��تم است. اين قفل فعال با رايانه هاي مجهز به 
ويندوز سازگار است و نسخه سازگار با لينوكس و مك آن نيز به 
زودي عرضه مي شود. همراه با اين قفل يك برنامه موبايلي براي 
تسهيل مديريت قفل مذكور صورت مي گيرد. عرضه اين قفل 

بلوتوث ۳۰ دالري از ژانويه سال ۲۰۱۸ آغاز مي شود. 

حسگر نوري موبايل با قابليت 
اسكن انگشت 

 نيواطلس| يك شركت توليدكننده قطعات الكترونيكي 
نخستين حس��گر نوري اثر انگشت تعبيه شده در نمايشگر 

موبايل را ساخته است. 
ش��ركت Synaotics )توليد كننده قطعات الكترونيكي( 
نخس��تين حسگر اثر انگش��ت نوري تعبيه شده در نمايشگر 
را ساخته اس��ت. اين شركت هم اكنون مشغول توليد تجاري 
چنين نمايشگري است. درهمين راستا سال آتي ۵ توليد كننده 
برتر موبايل در سراسر جهان آن را در دستگاه هاي خود استفاده 
مي كنند. اين بدان معناس��ت كه همه موبايل هاي اندرويد از 
فناوري شناس��ايي صورت اس��تفاده نمي كنن��د. به گفته اين 
ش��ركت حس��گر جديد Clear ID FS9500 نام گرفته در 
نمايش��گرهاي مس��طح و او ال اي دي خميده ب��ه كار مي رود. 
همچنين س��رعت سيستم قفل لحظه يي آن از اسكن صورت 
 بيشتر است. اين حسگر را مي توان در شكافي ۱.۵ ميلي متري

ق��رار داد. جالب آنكه حس��گر اثر انگش��ت در نور درخش��ان 
خورشيد و شرايط چالش برانگيز ديگر نيز كار مي كند. 

اخبار

آدرس هاي اينترنتي در انحصار كمپاني هاي امريكايي 

ايران با كمبود  »آي.پي« مواجه است
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

 Internet Protocol Address يا IP آدرس
كه به صورت مختصر، IP نيز ناميده مي ش��ود، يك 
برچس��ب شناسايي عددي است كه براي هر چيزي 
 Internet( كه به شبكه از طريق پروتكل اينترنت
Protocol ي��ا IP( ي��ا ب��ه خ��ود بس��تر اينترنت 
متصل ش��ود، اغلب توسط سرويس دهنده اينترنتي 
اختصاص داده مي ش��ود. اين نشاني براي شناسايي 
مجزاي هر دستگاه )كامپيوتر، موبايل يا به طور كل، 
ه��ر چيزي ك��ه از پروتكل اينترنت اس��تفاده كند( 
نس��بت به ديگري به كار مي رود. به عبارت ساده تر، 
IP آدرس شماره شناسايي هر يك از اين كامپيوترها 

يا دستگاه ها است. 
كامپيوترها و كاربران بسيار زيادي به اينترنت )يا 
به طور كل شبكه يي كه از پروتكل اينترنت استفاده 
مي كند( متصل مي شوند. هر يك از اين كامپيوترها 
درصورتي كه داراي يك آدرس مش��خص نباش��ند 
عماًل غيرقابل استفاده خواهند بود. براي درك بهتر، 
فرض كنيد كه هر كامپيوتر يك شخصي عادي بوده 
و آدرس IP هم��ان كامپيوتر نيز آدرس ايميل فرد 
باشد. حال شما با داشتن آدرس ايميل فرد مي توانيد 
به راحتي به وي نامه ارس��ال ي��ا دريافت كنيد. اما 
درصورتي كه آدرس ايميل فرد را نداش��ته باش��يد 
 به هيچ وجه امكان ارس��ال ايميل ب��راي وي وجود

نخواهد داشت. 
بنابراين با استفاده از آدرس IP، پروتكل اينترنت 
مي تواند كاربران را تش��خيص داده و امكان ارسال و 
درياف��ت داده ها را فراهم كند. ب��ه اين ترتيب براي 
اينكه كامپيوترها بتوانند  روي يك ش��بكه يا بس��تر 
اينترنت از يكديگر به صورت مجزا ش��ناخته شوند، 
حداقل باي��د داراي يك آدرس IP باش��ند. در اين 
ص��ورت بدون اينكه هيچ اختاللي در مس��ير انتقال 
داده بين مبداء و مقصد به وجود بيايد، هر كامپيوتر 
داده هاي��ي را دريافت يا ارس��ال مي كن��د كه فقط 

مختص به همان كامپيوتر باشد. 
آدرس IP هميش��ه يكي از مواردي است كه در 
ردگيري افراد مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. يكي از 
مهم تري��ن چيزي كه از ي��ك آدرس IP مي توان به 
دس��ت آورد، س��رويس دهنده اينترنتي )ISP( آن 
است. به دليل مشخص بودن سرويس دهنده، مكان 

فيزيك��ي IP نيز قابل ح��دس زدن خواهد بود؛ چه 
IP دايناميك و چه اس��تاتيك )ب��ه اصطالح، معتبر 
و غير معتبر( . از طريق اين اطالعات، س��ازمان هاي 
داراي مجوز مي توانند به سادگي با بررسي اطالعات 
و زم��ان فعاليت آن IP، ف��رد را ردگيري كرده و به 

محل دقيق فرد برسند. 
در س��ال ۹۵ مديركل مديريت يكپارچه ش��بكه 
ملي اطالعات از آماده س��ازي ش��بكه هاي ارتباطي 
كش��ور براي مهاجرت به نس��ل جدي��د آدرس هاي 
اينترنتي )Ipv6( خبر داد و گفت: بالغ بر ۱۲ ميليون 
آدرس عددي اينترنتي در كشور مورد استفاده قرار 
 IP گرفته اس��ت و با پايان يافتن ظرفيت اين تعداد
آدرس ها، مهاجرت به سمت نسل جديد آدرس هاي 

اينترنتي موسوم به نسخه 6 آغاز مي شود. 
در همين خصوص معاون وزير ارتباطات با بيان 
اينكه بخش زي��ادي از آدرس هاي اينترنتي در دنيا 

توس��ط كمپاني هاي بزرگ امريكايي فريز شده و به 
 IP انحصار درآمده اس��ت، گفت: در ايران با كمبود

آدرس مواجه هستيم. 
نص��راهلل جهانگرد در نشس��ت تخصصي گذر به 
نس��ل جديد آدرس هاي عددي اينترنت )IPv6( بر 
ضرورت س��رعت بخش��ي به اين طرح تاكيد كرد و 
گفت: در گذش��ته نق��ش IP عمدتا آدرس دهي بود 
اما امروز با طرح مساله اينترنت اشيا )IOT( و ساير 
موجوديت ها روي ش��بكه، پديده آدرس و هويت با 
همديگر آميخته ش��ده اند و در س��طح جهاني يك 

چالش بزرگ سياست گذاري به وجود آورده است. 
وي با اش��اره به اين چالش كه نظام آدرس دهي 
اينترن��ت و مديريت بر اين  آي پ��ي آدرس ها به چه 
صورت باشد، ادامه داد: مجموع آدرس ها و ارتباطات 
 IP موجود روي ش��بكه اينترنت ح��دود ۸ ميليارد
برآورد مي ش��ود اما فقط حدود ۴.۳ ميليارد آدرس 

اينترنتي ورژن چهار )IPV۴( دردنيا موجود است و 
اين در حالي اس��ت كه بخش زيادي از اين آدرس ها 
نيز توسط كمپاني هاي بزرگ امريكايي فريز شده و 

به صورت انحصاري درآمده اند. 
مع��اون وزير ارتباطات با اظهار تاس��ف از تاخير 
ايج��اد ش��ده در حوزه مهاج��رت ب��ه ورژن جديد 
آدرس هاي اينترنتي گفت: در س��ال هاي گذش��ته 
تدبير الزم در اين بخ��ش صورت نگرفته و ما امروز 
با كمبود آدرس IP مواجه هس��تيم؛ در صورتي كه 
 IPv6 كش��ورهاي ديگر خيلي زودتر از م��ا گذر به
را در دس��تور كار خود قرار داده اند. رييس س��ازمان 
فن��اوري اطالعات ايران ب��ا تاكيد بر اينكه مس��ير 
 IP آين��ده فناوري اطالعات و ارتباط��ات مبتني بر
است، خاطرنش��ان كرد: مساله مهم ادغام بين نظام 
ش��ماره گذاري ارتباط��ات صوت با ديتا اس��ت و در 
 )ITU( اين خصوص اتحادي��ه بين المللي مخابرات

كارگروهي را تشكيل داده كه وظيفه آن ادغام نظام 
آدرس دهي مبتني بر IP اس��ت كه از منظر فني و 
سياست گذاري مباحثي را در دنيا ايجاد كرده است. 
جهانگرد ادامه داد: سازمان بين المللي نظارت بر 
اس��امي، دامنه ها و ارقام ثبت شده اينترنت )آيكان( 
در تالش اس��ت كه اين آدرس دهي در نظام جهاني 
از دست دولت ها خارج شود و در دست اين سازمان 
و وزارت بازرگان��ي امري��كا قرار گي��رد؛ در صورتي 
كه س��اير كش��ورهاي عضو ITU همگ��ي بر نقش 

سياست گذاري دولت ها در اين باره اصرار دارند. 
وي ب��ا بيان اينكه ما هم در خ��الل مذاكرات به 
دنبال منافع كشور خود هستيم، گفت: در كشور ما به 
 استثناء دامنه هاي دات آي آر )IR(، نظام آدرس دهي

متمرك��زي موجود نب��وده و موسس��ات به صورت 
انف��رادي در اين ب��اره اقدام مي كردن��د و هم اكنون 
به دنبال راه حل تركيبي و پياده س��ازي يك راهكار 
داخلي ملي هستيم تا بين تمام كساني كه مديريت 
و تامي��ن و توزيع آدرس هاي اينترنت��ي را بر عهده 
دارند، در حوزه مصالح كالن ملي تعامل برقرار كنيم. 
مع��اون وزير ارتباطات با اش��اره ب��ه اينكه مركز 
ملي فضاي مجازي تكليفي برعهده سازمان فناوري 
اطالعات ايران گذاشته تا سازوكار مشخص و قواعد 
هماهنگ��ي را در س��طح مل��ي در كش��ور درحوزه 
آدرس ده��ي اينترنتي به وجود بياورد، تصريح كرد: 
استراتژي هاي فني گذر به نسخه جديد آدرس هاي 
اينترنت��ي )IPv6( آغاز ش��ده و كميته ملي هم به 

صورت منظم با دستگاه هاي مرتبط تعامل دارد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه در اين رابطه زيرس��اخت ها 
موردنياز فراهم شده اس��ت، از اپراتورهاي ارتباطي 
كش��ور خواس��ت كه هرچ��ه س��ريع تر فرآيندهاي 
خود را ب��راي مهاجرت به نس��ل جديد آدرس هاي 
اينترنتي )IP آدرس( تكميل كنند. چون بس��ياري 
از پلتفرم ها روي س��رويس هاي اپراتورها قرار دارد و 
 بايد ظرفيت مس��يردهي به IPv6 را در شبكه خود 

پياده سازي كنند. 
رييس س��ازمان فن��اوري اطالعات گف��ت: اين 
سازمان حدود يك ميليون آدرس IPV۴ در اختيار 
دارد كه براي تصحيح بازار و تسهيل كار فعاالن اين 
حوزه ب��ه زودي در قالب مزايده در اختيار بازار قرار 

مي گيرد. 

ورج|
به دنبال انتقادهاي بي س��ابقه يكي از مديران ارش��د س��ابق فيس بوك از عملكرد اين شبكه 

اجتماعي در جهت تخريب جوامع، فيس بوك در اقدامي بي سابقه و به سرعت پاسخ وي را داد. 
اين پاسخ بر خالف تصور تند يا كوبنده نيست و در آن حتي همه ادعاهاي طرح شده نيز 

رد نشده است. 
سخنگوي فيس بوك در اين مورد گفته است: چامات پاليهاپيتيا معاون اول سابق فيس بوك 
در زمينه رش��د تعداد كاربران بيش از 6س��ال است كه در فيس بوك حضور ندارد. زماني كه 
وي در فيس بوك بود تمركز ما متوجه ايجاد تجارب جديد در اين ش��بكه اجتماعي و رش��د 

فيس بوك در سراسر جهان بود. 
وي افزوده است: فيس بوك از آن زمان تا به حال به شركت بسيار متفاوتي مبدل شده و ما 

همزمان با رشد خود دريافته ايم كه مسووليت هاي مان هم بايد همزمان رشد كنند. 
س��خنگوي فيس بوك از انجام تحقيقات و همكاري با متخصصان و اس��اتيد دانشگاه در 
اين زمينه خبر داده و افزوده: براي بررس��ي تاثيرات اجتماعي فيس بوك تحقيقات عميق و 
گس��ترده يي صورت گرفته و اين شركت مدعي اس��ت كه از نتيجه اين تحقيقات در فرايند 
توسعه محصوالت فيس بوك استفاده شده است. ما مايل به كاهش ميزان سود خود هستيم 
تا مطمئن ش��ويم سرمايه گذاري هاي درستي صورت گرفته است. مارك زاكربرگ مديرعامل 
فيس بوك پيش از اين در ماه نوامبر گفته بود: حفاظت از جامعه امريكا در مقايسه با به حداكثر 
رس��اندن سودمان اهميت بيشتري دارد. فيس بوك متعهد به اختصاص منابع بيشتري براي 

مقابله با گسترش اخبار جعلي و سوءاستفاده از اين شبكه اجتماعي است. 

ايسنا
يكي از آس��يب پذيري هاي اندرويد به برنامه نويس��ان اجازه مي ده��د محتواي صفحه نمايش 
دس��تگاه اندرويدي را رصد كرده و صداها را ضبط كنند و طبق آمار، س��ه چهارم از دس��تگاه هاي 

اندرويدي فعال فعلي، تحت تاثير اين آسيب پذيري قرار گرفته اند. 
 گوش��ي هاي هوشمند اندرويدي با سيستم عامل اللي پاپ، مارشمالو و نوقا، نسبت به حمله يي كه از 
سرويس مديا پروجكشن  سوء استفاده مي كند، آسيب پذير هستند. مديا پروجكشن يكي از سرويس هاي 
اندرويد است كه قادر به دريافت محتويات صفحه نمايش و ضبط صداي سيستم است. اين حفره همزمان 
با عرضه نس��خه اندرويد ۰.۵ اللي پاپ معرفي شد. اين چارچوب به برنامه نويسان اجازه مي دهد محتواي 
صفحه نمايش دستگاه اندرويدي را رصد كرده و صداها را ضبط كنند. پيش از عرضه اين نسخه از اندرويد، 
اپليكيشن هاي ضبط نمايشگر به دسترسي روت يا كليدهاي مخصوص احتياج داشتند. طبق آمار به دست  
آمده از توزيع اين دستگاه ها در بازار، 77.۵ درصد )سه چهارم( از تمام دستگاه هاي اندرويدي فعال فعلي، 
تحت تاثير اين آسيب پذيري قرار گرفته اند. با انتشار اندرويد اللي پاپ، گوگل اين سرويس را بدون نياز به 
مجوزي كه برنامه هاي كاربردي پيش از نصب از كاربر درخواست مي كنند، در اندرويد قرار داد. آگاهي از 
همين موضوع باعث شد تا برنامه ها از طريق يك »تماس عمدي«، دسترسي به اين سرويس سيستمي 
را درخواست كنند. اين تماس عمدي و استفاده از سرويس، يك پنجره پاپ آپ را به كاربر نشان مي دهد 
كه هنگام گرفتن عكس از صفحه و ضبط صداي سيستم توسط برنامه، به كاربر هشدار مي داد. با توجه به 
 MWR اطالعات وب سايت مركز ماهر در اوايل زمستان سال گذشته )۲۰۱6(، محققان امنيتي آزمايشگاه
كشف كردند كه مهاجم مي تواند زمان ظاهر شدن پنجره SystemUI را شناسايي كند. با دانستن اين 
زمان، مهاجمان مي توانند پنجره دلخواهي را روي آن نشان دهند و متن آن را با پيام ديگري مخفي كنند.

انگجت|
شبكه اجتماعي توييتر از اين پس به كاربران خود اجازه مي دهد تا پيام ها و توييت هاي خود را 

به صورت توييت استورم - Tweet Storms - ارسال كنند. 
گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن بود كه توييتر به صورت آزمايشي قابليت ارسال توييت 
استورم را در تعداد محدودي از كاربران اجرا كرده است. هم اكنون توييتر اعالم كرده است كه اين 

قابليت جديد به طور رسمي و براي همه كاربران توييتر قابل دسترسي و استفاده است. 
قابليت توييت استورم براي ارسال پيام هاي طوالني چند قسمتي و همزمان است چراكه 
كاربران در اين ش��بكه اجتماعي محدوديت تعداد كاراكتر براي ارس��ال پيام هاي خود دارند. 
بنابراين آن دسته از كاربراني كه به هر دليلي مي خواستند پيام هاي طوالني تر از حد نرمال و 
مجاز در توييتر را بفرستند و با مشكل مواجه مي شدند، هم اكنون با اضافه شدن اين قابليت 

جديد و كاربردي بسيار خشنود و خرسند خواهند شد. 
تاكنون كاربراني كه قصد ارس��ال پيام هاي طوالني داش��تند، بايد توييت هاي خود را به 
صورت نوبتي و با ش��ماره گذاري اعداد ۱و۲و۳ ارس��ال و منتشر مي كردند اما در حال حاضر 
مي توانند با كليك  روي دكمه جديد +، بخش دوم توييت را فعال سازي كرده و به تايپ ادامه 
پيام خود اقدام كنند. پس از اتمام مراحل مورد نياز، توييت هاي نوشته شده به صورت خودكار 

و اتوماتيك در چند بخش و به طور همزمان ارسال خواهند شد. 
الزم به ذكر اس��ت كه اين قابليت از ۲۵ توييت همزمان هم پشتيباني مي كند و در حال 
حاضر در اپليكيش��ن موبايلي توييتر قابل دسترسي است و در هفته آينده نيز در نسخه وب 

توييتر قابل دسترسي و استفاده خواهد بود. 

»فيس بوك« پاسخ منتقدانش را داد  قابليت ارسال پيام هاي طوالني همزمان در »توييتر«سوء استفاده از سرويس اندرويدي براي ضبط صدا

فضاي مجازي سايبركاربر

گيزمگ|
كپس��ول نفربر »بلو اوريجين« ديش��ب نخس��تين پرواز خود را با موفقيت پش��ت سر 

گذاشت. 
نخس��تين كپس��ول فضايي حمل انسان به همراه موتور پيش��ران قابل بازيابي شركت 
»بلو اوريجين« ديشب ساعت ۲۰:۲۹ براي نخستين بار مورد آزمايش عملي قرار گرفت. 

 موشك در اين پرواز ۱۰ دقيقه و 6 ثانيه يي به ارتفاع ۹۸.۱6 كيلومتري رسيد و سپس 
با يك فرود كنترل شده بر زمين نشست. 

كپسول نفربر موسوم به »Crew Capsule 2.0 « آخرين فناوري كپسول است كه 
در نهايت مس��افران را به فضا انتقال خواهد داد. اين كپس��ول به خاطر داشتن پنجره هاي 
بزرگ به اندازه 7۳ در ۱۱۰ سانتي متر و فراهم كردن ديد عالي براي مسافران قابل توجه 

است اما در اين پرواز تنها يك مانكن مصنوعي سوار بر اين موشك بود. 
عالوه بر اين، اين پرواز شامل ۱۲ بار مفيد )payload( تجاري، تحقيقاتي و آموزشي 
نيز بود. به گنجايشي كه يك فضاپيما براي به همراه بردن بار ارزشمند دارد، بار مفيد گفته 
مي ش��ود. خود بار ارزش��مند نيز بار مفيد نام دارد. مهندسي بار مفيد يكي از گرايش هاي 

تخصصي در رشته هوافضا است. 
موش��ك مورد اس��تفاده در اين پرواز كه هفتمين پرواز انجام شده توسط پيشران قابل 
اس��تفاده مجدد »New Shepard« بود، به حداكثر سرعت صعود يعني ۳۲۰۰ كيلومتر 
در ساعت و حداكثر سرعت فرود يعني ۴۵۸۲ كيلومتر در ساعت در راه بازگشت به زمين 
رس��يد. موش��ك، كپس��ول نفربر را در ارتفاع ۱۹6۹ متري رها كرد و كپس��ول در ساعت 

۲۰:۴۰ با استفاده از چترهاي خود به زمين بازگشت. 
 )New Shepard( »باب اسميت«، مديرعامل بلو اوريجين مي گويد: پرواز امروز »نيو شپرد«
موفقيت بزرگي بود. اين پيشرفت پرواز نسل بعدي كپسول نفربر را نشان مي دهد و ما همين طور 

پيشرفت گام به گام در برنامه پرواز آزمايشي را ادامه مي دهيم.

مهر|
معاون وزير ارتباطات گفت: با سازمان نظام مهندسي در 
حال مذاكره هستيم تا به ساختمان هاي جديد الزام كنند كه 
فيبركشي داخلي ساختمان ها همزمان با بسياري از امكانات 

اوليه انجام شود. 
حس��ين فالح جوش��قاني با اشاره به توس��عه تكنولوژي 
فيبرن��وري براي دسترس��ي كاربران ب��ه اينترنت و حركت 
كاربران پرمصرف اينترنت به سمت اين فناوري اظهار داشت: 
هم اكنون در كشور ما سيم كشي داخلي اغلب ساختمان ها، 
پاسخگوي تكنولوژي فيبرنوري براي داخل ساختمان نيست. 
وي با بيان اينكه به دليل اين مش��كل در صورت نياز به 
اين س��رويس، معموال فيبركش��ي تا جلوي درب ساختمان 
صورت مي گيرد و پس از آن از طريق كابين، خطوط مس��ي 
را به داخل ساختمان مي برند، خاطرنشان كرد: اين سرويس 
نوعي از اينترنت VDSL محسوب مي شود كه به ساختمان 
نزديك اس��ت و با س��رويس ش��بكه دسترس��ي فيبرنوري 

)FFTH يا FTTB( متفاوت خواهد بود. 
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي با 
اش��اره به لزوم توسعه تكنولوژي هاي مربوط به دسترسي به 
اينترنت، خاطرنش��ان كرد: در راس��تاي حل اين مشكل، در 
حال مذاكره با س��ازمان نظام مهندسي هستيم تا در صورت 
امكان، ساختمان هاي جديد به فيبركشي داخلي ملزم شوند. 
معاون وزير ارتباطات گفت: همانطور كه در ابتداي ساخت 

يك ساختمان، براي آن سيم كشي برق و تلفن انجام مي شود، 
بايد در ساختمان هاي جديد فيبركشي هم صورت گيرد. در 
اي��ن زمينه در صورت نياز مي توان با ش��هرداري ها هم وارد 
مذاكره شد. وي ادامه داد: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي مس��ووليت مقررات گذاري ب��راي اين موضوع را در 
اختي��ار ندارد ام��ا مي توان اين نياز را اع��الم كند تا با توجه 
به اينكه تكنولوژي به سمت دريافت سرويس هاي مبتني بر 
فيبرنوري در حركت است و مردم به سرويس هايي روي فيبر 

نياز دارند، داخل ساختمان ها هم فيبركشي شود. 
فالح جوش��قاني توضي��ح داد: هم اكنون ب��ه دليل نبود 
سيم كش��ي هاي  و  س��اختمان ها  در  الزم  اس��تانداردهاي 

پيچيده، فيبركشي ممكن است سيم كشي اوليه ساختمان 
را برهم بزند و امكان اتصال آن وجود نداش��ته باشد. اما اگر 
از همان ابتداي س��اخت يك ساختمان مانند سيم تلفن به 
فيبرنوري هم توجه شود امكان ارائه خدمات فيبرنوري منازل 

)FTTH( از سوي اپراتورها به راحتي ممكن خواهد بود. 
وي افزود: در حال حاضر بس��ياري از ساختمان ها حتي 
با وجود هزينه هاي كابل كشي، امكان دريافت سرويس هاي 

اينترنت از طريق فيبر را ندارند. 
معاون وزير ارتباطات پيش بيني كرد كه تا دو سال ديگر، 
كش��ور به سمت استفاده از س��رويس هاي با پهناي باند باال 
خواه��د رفت و در اين ص��ورت بايد از طري��ق فيبرنوري و 
خطوط VDSL به جاي ADSL نياز مدنظر را برطرف كرد. 
وي در مورد مصوبه قيمت اينترنت فيبرنوري با توجه به 
انتقاداتي كه به گراني آن وارد اس��ت، تاكيد كرد: تكنولوژي 
فيبر متفاوت از س��يم مس��ي اس��ت و به دلي��ل گراني اين 
تكنولوژي، مبناي قيمت دسترس��ي كاربران به خدمات آن 
هم متفاوت خواهد بود و نبايد آن را با ADSL مقايسه كرد. 
چ��را كه هزينه نگه��داري و اجرايي فيبرنوري قابل قياس با 

سيم مسي نيست. 
جوش��قاني ادام��ه داد: هم اكن��ون كمت��ر از ۲۰هزار نفر 
مش��ترك فيبرنوري هستند كه سرويس فيبر آنها در داخل 
ساختمان است و عده معدودي نيز هستند كه فيبرنوري تا 

درب آپارتمان آنها رفته و مشترك FTTH شده اند.

گردشگري فضايي يك گام به واقعيت نزديك تر شد الزام ساختمان هاي جديد براي فيبركشي داخلي 

فضاارتباطات
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 آخرين وضعيت مصدومان حادثه اتوبوس 
راهيان نور 

اه�واز| مدي��ر روابط عمومي دانش��گاه علوم پزش��كي 
جندي ش��اپور اهواز آخرين وضعي��ت مصدومان حادثه 
اتوبوس راهيان نور دانش آموزان البرزي را تش��ريح كرد. 
فرهاد حمزه لويي با اش��اره به حادث��ه واژگوني اتوبوس 
راهي��ان ن��ور دانش آموزان اس��تان البرز ك��ه عصر روز 
سه ش��نبه در محور كمربندي سوسنگرد رخ داد، اظهار 
ك��رد: تاكنون در مجموع 45نفر از مصدومان اين حادثه 
به بيمارستان هاي گلستان و بقايي اهواز منتقل شده اند. 
وي افزود: قرار بود شب گذشته تعدادي از اين مصدومان 
از بيمارستان ترخيص شوند، اما طبق تشخيص پزشكان 
تاكنون در بيمارس��تان تحت مراقبت ق��رار دارند. مدير 
روابط عمومي دانش��گاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز 
گفت: 30مصدوم اين حادثه به بيمارس��تان بقايي اهواز 
انتق��ال يافتند كه اكنون 15نفر در اورژانس و 14 نفر در 
بخش بستري هستند. حال يك نفر از مصدومان انتقالي 
به بيمارستان بقايي نيز وخيم گزارش شده كه اكنون در 

بخش آي سي يو بستري است.

 پرداخت مستمري ۴۶۰هزار توماني به هر 
مددجو

گناباد| رييس كميته امداد امام خميني)ره( گفت: قبال 
ب��ه هر مس��تمري بگير مبلغ 100هزار توم��ان پرداخت 
مي شد كه اين رقم هم اكنون به 4۶0 هزار تومان رسيده 
اس��ت. پرويز فتاح ديروز در جمع كاركنان كميته امداد 
گناب��اد افزود: مردم نگران يارانه نباش��ند زيرا براس��اس 
طرحي كه دولت داده است بيش از 40ميليون نفر يارانه 
دريافت خواهند كرد و بقيه اين مبلغ براي ايجاد اشتغال 
در كش��ور هزينه خواهد شد. او با اش��اره به اينكه سال 
گذشته با همكاري خوب دولت ۹۷درصد بودجه كميته 
امداد محقق ش��ده اس��ت، افزود: هم��ه تالش مجموعه 
كميته امداد محور اشتغال است زيرا بقيه اقدامات نقش 
مس��كن را دارد. فتاح با اش��اره به آمار طالق در كشور و 
استان خراس��ان گفت: براساس بررسي هاي ما كمترين 
مي��زان طالق در بين افراد تحت پوش��ش كميته امداد 
اس��ت زيرا ازدواج آنها غيرمادي و بدون توجه به مسائل 

مالي صورت گرفته است. 

 ايجاد 13هزار و 73۴ شغل از ابتداي سال 9۶ 
در البرز

كرج| مديركل س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
البرز گفت كه اين س��ازمان از ابتداي س��ال ۹۶ تاكنون 
حدود 13 هزار و ۷34 شغل ايجاد كرده است. ايرج موفق 
در جلس��ه كارگروه اشتغال استان كه ديروز برگزار شد، 
افزود: از اين تعداد اش��تغال ايجاد شده تاكنون 4هزار و 
11۹ نفر در س��امانه رصد ثبت شده است. موفق گفت: 
اين فرصت هاي ش��غلي در بخش هاي مش��اغل خانگي، 
بازرگاني، پروانه هاي بهره ب��رداري، پروانه هاي اصالحي، 
معدن، اصناف و پروانه هاي فني مهندس��ي بوده اس��ت. 
مديركل جهاد كشاورزي البرز نيز در اين جلسه با اشاره 
به اينكه ميزان تعهد ايجاد اش��تغال در حوزه كشاورزي 
ه��زار و 500م��ورد بوده اس��ت، اف��زود: هم اكنون براي 

۹۹2نفر ايجاد اشتغال صورت گرفته است. 

 5صادر كننده بنابي نمونه كشوري شدند 
بناب|  ريي��س اداره صنعت و معدن شهرس��تان بناب 
گفت: يك صادر كننده بنابي به عنوان صادركننده ملي و 
استاني و چهار صادر كننده ديگر به عنوان صادر كنندگان 
نمونه استاني برگزيده شدند. سيروس زاهدي فر با اشاره 
به پيش��رو بودن بن��اب در مبحث ص��ادرات اظهار كرد: 
اين شهرس��تان با وجود مردماني پرتالش و كوشش��گر 
در عرصه صنعت و تجارت در اس��تان آذربايجان ش��رقي 
هميشه حرف اول را مي زند. رييس اداره صنعت و معدن 
شهرس��تان بناب با بيان اينكه شهرستان بناب رتبه اول 
صادرات را در استان به خود اختصاص داده است، گفت: 
اين امر امكان پذير نبود مگر با همت و تالش شبانه روزي 
فعاالن عرصه تجارت، صنعت و كارخانه داران بناب. وي 
افزود: طي س��ال جاري گمرك شهرستان بناب بيش از 
3۹هزار تن صادرات صورت گرفته اس��ت كه اين حاصل 

همت طاليه داران صادرات شهرستان است. 

 مذاكره با 1۰شركت خارجي براي سرمايه گذاري 
در قزوين

قزوي�ن| استاندار قزوين گفت: 10شركت خارجي براي 
سرمايه گذاري در استان وارد مذاكره و گفت وگو شده اند. 
عبدالمحمد زاهدي در بازدي��د از يك واحد توليدي در 
ش��هرك صنعتي كاس��پين گفت: در حال حاضر 45۷ 
ميليون دالر س��رمايه گذاري خارجي مصوب در اس��تان 
داريم كه در حال اجرا هس��تند و 10 ش��ركت خارجي 
هم وارد مذاكره ش��ده اند. وي اب��راز اميدواري كرد كه با 
توجه به ظرفيت ها و توانمندي هاي استان قزوين، امسال 
يك ميليارد دالر سرمايه گذاري خارجي در استان جذب 
شود. اس��تاندار افزود: با جذب سرمايه گذاري خارجي و 
فعال كردن ظرفيت هاي راكد در زمينه ايجاد اشتغال و 
ساماندهي وضعيت اقتصادي استان حركت خواهيم كرد. 

 اغلب شركت هاي دانش بنيان قم مشكل مالي 
دارند

ق�م|  مديرعامل صندوق پژوه��ش و فناوري كريمه قم 
گفت: اغلب ش��ركت هاي دانش بنيان كش��ور و قم دچار 
مشكل مالي هستند و نهادهاي مالي نيز به دليل وضعيت 
اقتصادي شركت ها حاضر به پرداخت وام نيستند. عليرضا 
باباخان در دومين نشست شركت هاي دانش بنيان استان 
قم كه ديروز در س��الن رضوان شهرداري قم برگزار شد، 
اظهار داشت: هدف از برگزاري اين جلسه تبيين راه هاي 
توليد و به ويژه توس��عه صادرات اس��ت كه اميدواريم با 
حضور ميهماناني كه دعوت كرده ايم به خروجي مناسبي 
برسيم. مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري كريمه قم 
با اشاره به اينكه بايد شركت هاي دانش بنيان كوچك را 
به شركت هاي بزرگ تر وصل كرد، افزود: صندوق كريمه 
براساس برنامه ريزي هاي انجام داده مي تواند قسمت هايي 
از اي��ن هدف را برآورده كند. باباخان تصريح كرد: امروزه 
ش��ركت هاي دانش بنيان يك محصول را توليد مي كنند 
و پس از توليد در بازار دچار مش��كالت مي شوند، چراكه 

اعتنايي به نياز بازار نمي كنند. 

اخبارشهرستانها

استاندار خوزستان: 

حلمشكلآبخوزستان11هزارميلياردتومانبودجهميخواهد

معاون اشتغال وزارت تعاون: 

بسته هاي اشتغال روستايي هفته آينده اعالم مي شود

گروه بنگاه ها 
در شرايطي كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه 
توسعه اس��تان خوزستان و حل مشكالت اقتصادي و 
ريزگردها يك موضوع ملي و عمومي كش��ور است اما 
همچنان در فرآيند اختصاص بودجه در اين طرح هاي 
زيربنايي نوعي بي برنامگي مشاهده مي شود. براساس 
اعالم مقامات مس��وول براي حل مشكالت زيربنايي 
خوزستان بايد يك برنامه ريزي اصولي و بودجه مناسب 
وجود داشته باشد. بر همين اساس استاندار خوزستان 
تاكيد كرد: 11هزار ميليارد تومان براي حل مشكل آب 

خوزستان اعتبار مورد نياز است. 
موض��وع آب و ه��وا و كمبودهاي��ي ك��ه در اين 
بخش ها وجود دارد، يكي از چالش هاي جدي اس��ت 
كه از منظر كارشناسان و تحليلگران بر سر راه توسعه 
استان خوزس��تان وجود دارد. در راستاي اين اهميت 
س��اختاري اس��ت كه با هماهنگي سخنگوي دولت و 
معاون اول رييس جمهوري تيمي از خبرنگاران حوزه 
دولت براي بازديد از پروژه هاي زيربنايي وارد اس��تان 
خوزستان شدند تا تصويري از فعاليت هاي انجام شده 

در اين زمينه ارائه كنند. 
غالمرضا ش��ريعتي استاندار خوزس��تان ديروز در 
نشس��ت خبري با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه 
حوزه دولت كه از تهران راهي خوزس��تان شده بودند 
در خصوص مسائل پيش آمده در جلسه شوراي اداري 
دولت و حاش��يه ديدار نماين��دگان مجلس با رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست درباره انتقال آب كارون 
به استان هايي مانند اصفهان افزود: رييس جمهوري در 
نخستين سفر خود به استان خوزستان اين موضوع را 
تعيين تكليف كرد براين اساس رييس جمهوري عنوان 
كرد طرح 550هزار هكتاري مقام معظم رهبري بايد 
اجرا ش��ود يعني براي آب خوزس��تان راه استفاده را 

تعيين و مشخص كرد. 
وي افزود: آب، زمين و آفتاب مناسب در خوزستان 
وجود دارد از اين رو ش��رايط مناس��ب براي توس��عه 

كشاورزي را به دنبال خواهد داشت. 
ش��ريعتي ادامه داد: با اين ش��رايط و در سفر مقام 
معظم رهبري در س��ال ۷5 به خوزستان دستور الزم 
براي به ثمر نشاندن طرح 550هزار هكتاري از سوي 
معظم له صادر ش��د و در سال ۹2 بنابر احياي اراضي 
گذاش��ته شد كه در شرايط فعلي 250هزار هكتار آن 
انجام ش��ده و در فاز دوم باقي اراضي به بهره برداري و 

در دستور كار قرار خواهد گرفت. 
اس��تاندار خوزس��تان تصري��ح ك��رد: در س��فر 
رييس جمهوري به استان در حد انتقال آب شرب براي 

آب خوزستان تعيين تكليف شد. 
وي تصريح كرد: براين اس��اس در بحث آب شرب 
مشكل نداريم و آنچه بهره وري بيشتر براي كشور را به 

دنبال دارد، انجام مي دهيم. 

شريعتي تاكيد كرد: رييس جمهوري در حد انتقال 
آب شرب را اجازه داد و در خصوص انتقال بيش از آن 

براي كشاورزي مجوزي صادر نكرد. 

 استعداد باالي خوزستان در كشاورزي
استاندار خوزستان با اشاره به اينكه در سطح استان 
خوزستان يك ميليون و 200هزار هكتار زمين وجود 
دارد كه مستعد كش��اورزي است، افزود: اما متاسفانه 
اين استان با مشكل كمبود آب كشاورزي روبه روست 
و با اين حس��اب استان امكان انتقال آب كشاورزي را 

نخواهد داشت. 
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري پيرامون طرح 
اين مساله از س��وي كالنتري معاون رييس جمهوري 
گفت: به هر حال معاون رييس جمهوري پيش��نهادي 
داد و در مقابل آن نظرات كارشناس��ي ارائه مي ش��ود 
اما چارچوب كلي دولت آن است كه رييس جمهوري 

عنوان مي كند. 
ش��ريعتي در پاسخ به س��وال ديگري در خصوص 
زمينه مفاهم��ه دو طيف اصولگ��را و اصالح طلب در 
استان خوزستان نيز گفت: به طور كلي از اين دو طيف 
چهره هاي سياسي همواره به ارائه نظرات خود در اين 
استان مي پرداختند و ما نيز از اين تريبون ها صيانت و 
دفاع كرديم و از اين جهت از طرف استانداري مشكلي 

وجود ندارد. 
استاندار خوزستان تصريح كرد: در زمان انتخابات 

نيز افراد زيادي در اس��تان ما س��خنراني مي كردند و 
از س��وي ديگر ما در اس��تان خوزس��تان خانه احزاب 
را تش��كيل دادي��م. وي در پاس��خ به س��وال ديگري 
درخص��وص اينكه با توجه ب��ه اقدامات مثبت صورت 
گرفته در اس��تان خوزس��تان در جهت رشد و توسعه 
در اين استان و اينكه چرا اين استان تا به حال مغفول 
مانده است، گفت: استانداري در مدت پنج سال اخير 
با وجود تنگناهايي چون هزينه هاي باال و منافع پايين 
سعي كرد در حوزه زيرساخت ها اقدامات موثري انجام 
دهد. شريعتي از جمله اين اقدامات را طرح 550هزار 
هكتاري مس��كوت مانده از زمان دستور مقام معظم 
رهب��ري در س��ال ۷5 عنوان كرد و اف��زود: اينكه چه 
تضميني براي پايداري اين طرح ها وجود دارد احداث 
و عملياتي كردن آنهاست، ما اراضي باير را احيا كرديم 
كه كار پايداري اس��ت، زمين ها را زهكش��ي كرديم، 
ش��بكه هاي آب را م��درن كرديم و اي��ن كار اقدامي 
مردمي اس��ت كه بركات آن براي كشور پايدار خواهد 
ماند و امنيت غذايي كشور را به دنبال خواهد داشت. 

اس��تاندار خوزس��تان افزود: اين اق��دام مهاجرت 
معكوس را نيز به دنبال داش��ت و براس��اس اين طرح 
زمين هاي كش��اورزي كه در زمان جنگ از بين رفته 
ي��ا مملو از مين و خمپاره بود پاكس��ازي و مين روبي 
و زهكش��ي انجام شد و بخش اعظمي از اين زمين ها 
زيركش��ت رفته و بخش ديگر نيز به زودي زيركشت 

مي رود. 

 اشتغال زايي در بخش هاي زيربنايي
وي در خصوص عدم اس��تخدام نيروهاي مردمي 
در صنايع نفت و گاز خوزس��تان كه اخيرا توسط امام 
جمعه اين استان مطرح ش��ده است نيز گفت: بحث 
استخدام وزارت نفت دو مقوله است يكي آنكه آگهي 
ش��ده و اس��تخدام وزارت نفت است كه اعتراض ائمه 
جمعه را به دنبال داش��ت و قبل آن بنده اين موضوع 
را با وزي��ر نفت پيگيري و اعتراض و نگراني كه مردم 

استان داشتند، انتقال دادم. 
شريعتي افزود: به اعتقاد ما هم بايد مالحظات ائمه 
جمعه و هم مالحظات فرهنگي سياسي در نظر گرفته 
ش��ود كه در اين آگهي رعاي��ت خدمات فني و دانش 
شود. استاندار خوزس��تان ادامه داد: به عنوان استاني 
كه عمده نفت دنيا از آنجا تامين مي شود اصالحاتي در 
اين آگهي ايجاد ش��د اما ما خواستار اصالحات بيشتر 

بوديم. 
وي افزود: البته دسترسي به پروژه هاي نمك زدايي 
غرب كارون نيز ما مصر به اس��تفاده از نيروهاي بومي 

بوديم. 
شريعتي در خصوص گاليه مندي مردم خوزستان 
از تامين آب ش��رب اين اس��تان نيز گف��ت: به اعتقاد 
من وظيفه دولت ها تامين امنيت، س��المت و آموزش 
است. در اس��تان خوزس��تان به دليل اينكه برداشت 
آب از رودخانه هاي جاري و آب هاي س��طحي اس��ت 
بع��د توس��عه كش��اورزي كيفيت آب هاي س��طحي 

دچار افول و مشكل ش��ده است من مساله را شخصا 
ب��ا رييس جمهوري در ميان گذاش��تم و از طريق وي 

پيگيري كردم. 
وي افزود: براين اس��اس 11ه��زار ميليارد تومان 
براي حل مش��كل آب خوزس��تان اعتبار م��ورد نياز 
اس��ت و رييس جمهوري در سفري كه در اسفند ماه 
گذش��ته داشت دس��تور حل آب خوزستان را صادر و 
در 15 فروردين براي پنج مش��كل بزرگ خوزس��تان 
از جمله مس��اله آب ارائه طريق ش��د. براين اس��اس 
عمليات اجرايي شروع شده البته ما در طرح غدير نيز 
كارهاي نيمه فعالي داشتيم و اين طرح اعتبارات زيادي 
مي خواس��ت كه دولت مناب��ع آن را تامين كرده و تا 
امروز 500 ميليارد تومان اعتبارات خزانه داشته است. 
استاندار خوزس��تان در خصوص ابالغ فاينانس به 
طرح هاي آبي در اين اس��تان نيز گفت: براين اس��اس 
مبلغ 2ه��زار و 230 ميليارد تومان براي كل كش��ور 
فاينانس ابالغ شده كه هزار و 280 ميليارد تومان آن 
سهم اس��تان خوزستان است. وي در خصوص اجراي 
طرح تحول نظام س��المت در استان خوزستان گفت: 
اين طرح در اس��تان ما به خوبي اجرا شده است البته 
اخيرا دچار مش��كالتي در تامين منابع گش��ته كه در 

حال رايزني براي حل اين مشكالت هستيم. 

 اقدامات انجام شده در زمينه ريزگردها
شريعتي در خصوص اقدامات انجام شده براي دفع 
كان��ون ريزگردها اظهار كرد: ب��راي اين منظور اخيرا 
۶هزار و 100 كانون ريزگرد را نهال كاري كرده ايم كه 
به ثمر رس��يده و اين كار با همت جهاد نصر و جهاد 
سازندگي انجام شده است و در سال جاري نيز 30هزار 
هكت��ار كانون ديگر را نهال كاري خواهيم كرد كه اين 
اقدام به همت سپاه و بسيج سازندگي انجام مي شود. 

استاندار خوزستان در خصوص بحث آب در استان 
خوزس��تان نيز گفت: متاسفانه پرت آب در خوزستان 
40 درصد است كه در مقايسه با متوسط آن در كشور 

كه 25 درصد است، ميزان بااليي است. 
وي دلي��ل اين حجم از پرت آب در خوزس��تان را 
تحمل ش��رايط جنگ و قديمي بودن شرايط صنايع 
لوله كش��ي در اين اس��تان دانس��ت و افزود: اس��تان 
خوزس��تان نخستين اس��تان به لحاظ لوله كشي آب 
بوده اس��ت. شريعتي تصريح كرد: براين اساس و براي 
نوس��ازي صنايع لوله كشي و جلوگيري از پرت آب در 
خوزس��تان در سال جاري 300 ميليارد تومان هزينه 
در نظر گرفته و در دو سال آينده نيز ساالنه به همين 

ميزان اختصاص داده خواهد شد. 
استاندار خوزستان تصريح كرد: براساس اين روند 
ساالنه 5درصد پرت آب در اين استان كاهش خواهد 
يافت كه خوزس��تان را به ميزان متوسط پرت آب در 

كشور نزديك خواهد كرد. 

معاون توس��عه، كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون 
گفت: بس��ته هاي اشتغال روستايي هفته آينده اعالم و 
سامانه مربوطه باز خواهد شد. به گزارش ايسنا، عيسي 
منصوري ديروز در جلس��ه شوراي اداري استان فارس 
گفت: بعد از در دس��ترس قرار گرفتن سامانه اشتغال 
روس��تايي و فراگير، س��امانه جامع تري ك��ه طراحي 
كرده ايم، راه اندازي خواهد ش��د. او با بيان اينكه شبكه 
م��ورد نظر فراگير و ملي اس��ت و همه طرح ها در يك 
قالب مديريت مي ش��ود، گفت: ت��الش مي كنيم براي 
همه طرح ه��ا چه در حوزه توس��عه كس��ب وكار چه 
س��رمايه گذاري بس��تر فراهم ش��ود. بنابر اين طيفي 
از خوداش��تغالي، مش��اغل خانگ��ي از يك ط��رف و از 
طرفي به ش��كل كارفرمايي طرح هاي خرد، كوچك و 

متوسط تحت پوش��ش خواهد بود. او همچنين گفت: 
20هزارميليارد تومان تس��هيالت براي اشتغال فراگير 
و 12هزارميليارد تومان اعتبار براي اش��تغال روستايي 
در نظر گرفته ش��ده اما قرار نيست همه منابع امسال 
هزينه شود. منصوري با بيان اينكه پيش بيني ما اجراي 
20طرح س��رمايه گذاري در هر اس��تان اس��ت، گفت: 
تصميم گيري ها به ش��كل متمركز در يك حوزه خاص 
نيست. معاون اشتغال وزارت تعاون با بيان اينكه حتي 
يك برنامه موفق اشتغال را در جهان نمي توان پيدا كرد 
كه با دريافت تس��هيالت ايجاد شده باشد، گفت: بحث 
ايجاد اشتغال بر پايه پرداخت تسهيالت يكي از نقايص 
نظام اجرايي بود؛ ما براي رفع اين نقيصه، تسهيالت را 
به عنوان مس��اله اول قرار نداده ايم بلكه موضوع اصلي 

مداخله اس��ت. منصوري در عين  ح��ال تاكيد كرد كه 
قرار نيست در تمام روستاها مداخله انجام شود؛ گفت: 
ب��ا روش ه��اي تخصصي تر و علمي تري كار مي ش��ود، 
روس��تاهاي ك��ر را انتخاب مي كنيم تا زمينه توس��عه 
روستاهاي همجوار شوند؛ اگرچه اين نگراني وجود دارد 
كه در تله اقتصاد دستوري بيفتيم. مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي فارس نيز گفت: براي اش��تغال فراگير 
بي��ش از ه��زار و 32ميليارد توم��ان اعتبار پيش بيني 
ش��ده بود كه تاكنون هزار و 33ميليارد تومان طرح در 
رسته هاي مختلف تعريف شده است. سهراب مختاري 
با بيان اينكه آمادگي پذيرش 823 طرح ديگر نيز وجود 
دارد؛ گفت: در اشتغال روستايي كمتر از 2هزارميليارد 
تومان طرح آماده داريم. او گفت: براي توانمندس��ازي 

روس��تاييان و عشاير 1۶برنامه اش��تغال زا تعريف شده 
است، طرح هايي نظير دهكده اشتغال، صنايع دستي، 

بوم گردي و... 

مخت��اري گفت: ۷ه��زار و 5۶0 س��هميه كارورزي 
داشتي، با همكاري تمام تش��كل ها 8 هزار و 1۷كاروز 

مجاز داريم و 21هزار كارورز ثبت نام شده اند. 

گيالن| ش��هردار رشت در نشست 
علم��ي، تخصصي شهرس��ازي گفت: 
شهروندان متعلق به بافت هاي قديمي 
ب��ه محالت ديگ��ر ك��وچ كرده اند.  به 
گ��زارش ايس��نا، مس��عود نصرتي در 
نشس��ت علمي، تخصصي شهرسازي 
كه با حضور سيدمحمد بهشتي رييس 
پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور برگزار 
ش��د، اظهار كرد: رشت يك ش��هر تاريخي و با هويت است و آثار 
و بناهاي تاريخي زيادي دارد. شهردار رشت با اشاره به مشكالت 
مديران ش��هري در حفظ و حراست بافت هاي تاريخي بيان كرد: 
در ش��هر قزوين چالش هاي موجود در حف��ظ بناهاي تاريخي را 
شناس��ايي و به رفع موانع موجود پرداختيم. ش��هردار رش��ت با 
بيان اينكه بايد بپذيريم داش��تن هويت براي شهرها يك تفاوت 
است، مطرح كرد: بايد به ارزش بناهاي تاريخي پي ببريم و نبايد 
س��اده نگاه كرده و سهل انگارانه دس��ت به تخريب آن بزنيم. وي 
اظهار كرد: مديران دستگاه هاي دولتي و مديريت شهري شرايط 
انگيزشي را به وجود نياورده اند كه از تك بناهاي تاريخي استفاده 
كنيم و از آنها بهره وري اقتصادي ببريم . ش��هردار رشت از احياي 
800 خانه قديمي توسط دست اندركاران كاشان خبر داد و گفت: 
اين خانه ها توس��ط مجمع جهاني شهرهاي اسالمي شناسايي و 

400 خانه توسط بخش خصوصي احيا شد. 

شهروندان بافت هاي قديمي رشت به محالت 
ديگر كوچ كرده اند

آذربايجان غربي|  رييس سازمان 
برنامه و بودجه آذربايجان غربي گفت: 
در اليحه بودجه سال آينده 33هزار و 
510 ميلي��ارد ريال بودجه هزينه يي و 
عمراني از سوي دولت براي اين استان 
پيش بين��ي و تقديم مجلس ش��وراي 
اسالمي شده اس��ت. ناصر حضرتي پر 
ديروز افزود: 21هزار و 30ميليارد ريال 
از اين ميزان مربوط به بودجه هزينه يي و 12هزار و 480ميليارد 
ري��ال مربوط به بودجه عمراني اس��ت. وي اضافه كرد: همچنين 
براي س��ال آينده وصول 10ه��زار و 8۹0 ميليارد ريال درآمد در 
آذربايج��ان غربي پيش بيني ش��ده كه از اين مي��زان 10هزار و 
۶00 ميليارد ريال به درآمد اس��تاني اختص��اص دارد. وي اظهار 
كرد: 85 درصد درآمدهاي استاني آذربايجان غربي در پيش بيني 
اليحه بودجه را ماليات مستقيم و غيرمستقيم به خود اختصاص 
داده اس��ت. رييس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان غربي بيان 
كرد: درآمد سرانه اس��تان در اليحه بودجه سال آينده 3ميليون 
و 250هزار ريال پيش بيني ش��ده كه در اين خصوص آذربايجان 
غربي در رتبه 2۶كش��وري قرار دارد. حضرتي ادامه داد: بيشترين 
ميزان درآمد س��رانه در س��ال آينده مربوط به اس��تان تهران با 
3۶ميليون ريال و متوس��ط كشوري اين درآمد نيز 11ميليون و 

8۶0 هزار ريال برآورد شده است.

بودجه 33 هزار ميليارد ريالي آذربايجان غربي 
در بودجه 97

مازندران| استاندار مازندران گفت: با 
ايجاد اشتغال روستايي از تغيير كاربري 
جمعيت روستايي جلوگيري مي كنيم. به 
گزارش تسنيم، محمد اسالمي در آيين 
واگذاري 1350فقره اسناد امالك علوي 
در روستاي طوله كالي بخش دابودشت 
آمل اظهار كرد: براس��اس منويات مقام 
معظم رهبري، بايد در دوران خدمت مان 
اثري ماندگار بر جاي بگذاريم و واگذاري اسناد از اقدامات ماندگار در 
بنياد مستضعفان است. وي با بيان اينكه امروز با واگذاري زمين ها و 
اسناد به مردم پشتوانه اقتصادي و قضايي براي اين منطقه و مناطق 
ديگر استان ايجاد شده است، افزود: مهم ترين هدف انقالب اسالمي 
عزت روزافزون ملت ايران بوده اس��ت. اس��المي افزود: عالوه بر اين 
عزت، كاهش فقر و كمك به قش��ر ضعيف جامعه در دستوركار قرار 
داشته و امروز واگذاري اسناد امالك علوي نمونه يي از اين اقدام نظام 
جمهوري اس��المي به شمار مي رود. استاندار مازندران با بيان اينكه 
نقش ارزنده نظام جمهوري اس��المي در توانمندس��ازي مردم ايران 
براي قش��ر مستضعف از كسي پوشيده نيس��ت، عنوان كرد: اكنون 
اهداف دولت و نظام توانمندس��ازي مردم است كه بايد به آن جامه 
عمل پوشانده شود. وي با اشاره به واگذاري رايگان اين اسناد به مردم 
يادآور شد: انتظار داريم كشاورزان به هيچ عنوان فكر تغيير كاربري 

اراضي شان نباشند و آن را به ذهن خود راه ندهند. 

از تغيير كاربري اراضي كشاورزي در مازندران 
جلوگيري مي شود

كرمانش�اه|  وزير كش��ور از تكميل 
2۷00واحد مس��كن موق��ت تاكنون در 
مناطق زلزل��ه زده خبر داد و افزود: ۶000 
واحد نيز فونداس��يون آنها تكميل ش��ده 
اس��ت و اميدواري��م برابر وع��ده قرارگاه 
خاتم االنبيا ظرف 45روز هر 8000 واحد 
مس��كن موقت تكميل ش��ود. به گزارش 
ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه جلسه شوراي عالي مديريت 
بحران كش��ور در جمع خبرنگاران گفت: جلسه روز چهارشنبه ستاد 
مديري��ت بحران با حضور مع��اون اول رييس جمهور آقاي جهانگيري 
تشكيل شد كه در اين جلسه گزارشي از آخرين وضعيت توسط استاندار 
ارائه شد. همچنين گزارشي توسط آقاي تابش در موضوع مسكن هاي 
موقت و دايم ارائه ش��د. وي افزود: سپاه نيز گزارشي به عنوان مسوول 
مسكن موقت ارائه كرد كه مسووليت اين كار با قرارگاه خاتم االنبياست. 
جمع بندي جلس��ات اين ش��د كه در حوزه هاي مختلفي كه در حال 
حاضر مورد نياز در مناطق زلزله زده است از جمله كمك هاي بالعوض 
و دادن تس��هيالت براي امر زيربناي��ي و همچنين كمك هاي صنفي 
و كش��اورزي نهايي ش��ود. وي ادامه داد: بر اساس زمانبندي كه براي 
ساخت مسكن هاي موقت توسط قرارگاه خاتم االنبيا مشخص شده بود 
از 8000 مسكن موقت كه قرار بود، ظرف 45 روز ساخته شود تاكنون 
2۷00 مورد تمام شده و ۶000 مورد نيز فونداسيون آن تكميل شده 

و بقيه مسكن ها نيز در زمانبندي تعيين شده به اتمام خواهد رسيد. 

تكميل 27۰۰واحد مسكن موقت در مناطق 
زلزله زده كرمانشاه
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اقتصاد اجتماعي12
وضعيت بودجه  ۹۷ انتقال خون

مديرعامل س��ازمان انتق��ال خون وضعي��ت بودجه يي 
اين س��ازمان در اليحه بودجه ۹۷ را تش��ريح كرد. علي اكبر 
پورفتح اهلل با بيان اينكه يكي از تالش هاي س��ازمان انتقال 
خون ب��راي ورود به فعاليت هاي نوين و حركت در مرزهاي 
دانش در زمينه طب انتقال خون است، گفت: بر اين اساس 
برنامه هاي متعددي را در سازمان انتقال خون اجرا كرديم تا 
همتراز انتقال خون هاي پيشرفته دنيا باشيم؛ چراكه لياقت و 

استعداد آن را در كشور داريم. 
او با بيان اينكه براين اس��اس برنامه هايي مانند مديريت 
خ��ون بيمار، فرهنگ س��ازي اه��داي پالس��ما و پالكت و 
اقتص��اد انتقال خون را اجرا كرده و آنه��ا را ادامه مي دهيم، 
افزود: البته باي��د توجه كرد كه اجراي اين برنامه ها طبيعتا 
ب��ه ميزان منابع مان گره مي خورد و ما بايد بدانيم كه منابع 
س��ازمان چقدر است تا روي آن سرمايه گذاري كنيم. بر اين 
اس��اس يكي از بحث هاي��ي كه با س��ازمان مديريت برنامه 
و بودجه داش��تيم اين بود كه درآمد س��ازمان انتقال خون، 
درآمد اختصاصي ش��ده و درآمد سازمان را به چشم درآمد 
عمومي دولت نگاه نكنند. پورفتح اهلل در ادامه به ايسنا گفت: 
مفهومي ندارد بخش��ي ك��ه كار خدمات س��المت را انجام 
مي ده��د، براي دولت درآمدزا باش��د. بايد توجه كرد كه اگر 
درآم��د اختصاصي مان در اختيار خودمان باش��د، مي توانيم 
برنامه ريزي ه��اي الزم براي پيش��رفت اقدامات مان را انجام 
دهيم. بنابراين تقاضايي كه ظرف چند سال اخير از سازمان 
مديريت داشتيم و متاسفانه عملياتي نشده است، اختصاص 
درآمد س��ازمان انتقال خون به اين س��ازمان و هزينه شدن 
اين درآمدها در فعاليت هاي سازمان انتقال خون بوده است 
كه متاسفانه با وجود اينكه بدنه كارشناسي سازمان مديريت 
و مديران آن كامال با اين مس��اله موافق بودند، اما در اليحه 
بودجه اين مس��اله عملياتي نشد و درآمد سازمان همچنان 

درآمد عمومي است. 
مديرعامل س��ازمان انتقال خون با بيان اينكه اميدواريم 
ب��ا نگاه مجلس بتوانيم درآمد س��ازمان را اختصاصي كنيم 
ت��ا هم بتوانيم فعاليت هاي نوين مان را انجام داده و در عين 
حال به تدريج بتوانيم چرخه انتقال خون را بر مبناي اقتصاد 
انتقال خون اداره كنيم، گف��ت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد 
درآمد اختصاصي س��ازمان انتقال خون، عمومي اس��ت كه 
۶۰ درصد آن به ما بازمي گردد. البته همين ميزان هم بطور 
كامل عملياتي نمي شود و نوشته هاي روي كاغذ با آنچه كه 
عملياتي مي ش��ود، متفاوت اس��ت. پورفتح اهلل با بيان اينكه 
درآمد مصوبي كه بايد به خزانه واريز كنيم، در سال ۹۶، ۱۳۰ 
ميليارد تومان بوده اس��ت، گفت: قرار بود ۸۱ ميليارد از اين 
ميزان را به ما بدهند. بر اين اساس تاكنون ۸۴ ميليارد تومان 
به حس��اب خزانه واريز كرده ايم و ۱2.5ميليارد را گرفته ايم. 
البته ۴2 درصد اي��ن ۸۱ ميليارد را به ما تخصيص داده اند. 
آنچه درباره درآمد اختصاصي سازمان در اليحه بودجه سال 

۹۷ هم آمده، مشابه سال ۹۶ است. 

۷3هزار دانشجو تحت پوشش 
كميته  امداد 

مدي��ركل حمايت ه��اي اجتماع��ي كميته ام��داد امام 
خميني)ره( كشور از پوشش ۷۳ هزار و 5۰۰ دانشجو توسط 
اين نهاد خبر داد و همچنين نحوه كمك هاي كميته امداد به 
آنها در قالب شهريه و كمك هزينه تحصيلي را تشريح كرد. 
مجيد زارع فرد با بيان اينكه ۷۳ هزار و 5۰۰ نفر دانشجو 
تحت پوشش اين نهاد قرار دارند، گفت: ۳۴ هزار و ۱5۰ نفر 
از اين دانش��جويان دختر، 2۳ هزار و ۸5۰ نفر از آنان پسر و 
۱5 هزار نفر نيز طالب دانشگاهي هستند. از اين تعداد ۳۱5۰ 

نفر متاهل بوده و باقي آنان نيز مجرد هستند. 
او در ادامه با بيان اينكه 5۷ هزار و 5۰۰ نفر از دانشجويان 
در مراكز دانشگاهي مشغول به تحصيل هستند كه شهريه 
پرداخت مي كنند، به ايس��نا گفت: ۱۶ هزار دانش��جو نيز در 
دانش��گاه هاي دولتي روزانه و در حوزه هاي علميه، مشغول 
به تحصيل هس��تند و باب��ت تحصيل هزينه ي��ي پرداخت 
نمي كنند. او با بيان اينكه اين كمك ها در دو س��رفصل در 
اختيار دانش��جويان قرار مي گيرد، اظهار كرد: تامين شهريه 
مراكز دانشگاهي بسته به رشته تحصيلي و مقطع و همچنين 
پرداخت كمك هزينه تحصيل��ي بابت هزينه خوابگاه، اياب 
ذهاب و خريد س��اير ملزومات از جمله اين سرفصل هاست. 
اين در حالي است كه تنها ۳5 درصد كل شهريه دانشجويان 

توسط كميته امداد پرداخت مي شود. 
زارع فرد در ادامه با اشاره اينكه بخشي از دانشجويان تحت 
پوشش مشغول تحصيل در حوزه هاي علميه هستند، اضافه 
كرد: به دانشجويان تحت پوشش مراكز حوزوي در سه مقطع 
كارداني، كارشناسي و ارشد نيز مبالغي تحت عنوان كمك 
هزينه پرداخت مي ش��ود. مدي��ركل حمايت هاي اجتماعي 
كميته امداد امام خميني)ره( كش��ور با اش��اره به نخبگان 
تحت پوشش اين كميته نيز گفت: تعداد دانشجويان نخبه 
تحت حمايت مورد تاييد بنياد نخبگان ۳2۹ نفر هستند كه 
شناسايي ش��دند و كمك هايي را دريافت مي كنند. از ميان 
دانش��جويان زير رتبه ۱5۰ كنكور سراسري، 2۰ نفر تحت 

حمايت كميته امداد قرار دارند. 

مخدرهاي جديد در داخل 
توليد مي شود

ريي��س پليس مب��ارزه با م��واد مخدر ناجا با اش��اره به 
مواد مخدر جديد گفت: متاس��فانه بس��ياري از اين مواد در 

آشپزخانه هاي داخلي توليد مي شوند. 
محمدمس��عود زاهديان با اش��اره به ورود مواد مخدر 
جديد در كش��ور كه عمدتا صنعتي هستند، به مهر گفت: 
مواد مخدر درآمدزاست و افراد زيادي از اين محل منتفع 
مي شوند، لذا متاسفانه ش��اهديم كه بازار توليد و ارائه آن 
هم رونق دارد و خيلي ها به دنبال مش��تري براي اين مواد 
هستند. او افزود: پليس قطعا با هر موضوع جديد و پديده 
نوظه��ور در عرص��ه مواد مخدر برخ��ورد جدي مي كند و 
برنامه ريزي ه��اي مختلفي نيز در اين زمينه صورت گرفته 
و جلس��ات متعددي نيز برقرار ش��ده است. رييس پليس 
مب��ارزه با مواد مخدر ناج��ا ادامه داد: يك��ي از نكاتي كه 
به ش��دت مورد توجه پليس است، فضاهاي مجازي است. 
متاسفانه بسياري از س��وداگران مواد مخدر جديد، از اين 
فضا به عنوان بستري براي تبليغ استفاده مي كنند و دنبال 

شكار جوانان هستند. 
زاهدي��ان با بيان اين مطلب كه ام��روز مواد مخدر صرفا 
از مرزه��ا وارد نمي ش��ود، گفت: امروز اگر افغانس��تان توليد 
مواد مخدر نداش��ته باش��د يا همه مرزها را ه��م ببنديم، باز 
هم نمي توان گفت جل��وي توليد و توزيع مواد مخدر گرفته 
ش��ده اس��ت، زيرا امروزه بس��ياري از مواد مخدر صنعتي در 
آشپزخانه هاي داخلي توليد مي شود. رييس پليس مبارزه با 
مواد مخدر ناجا در پاس��خ به اين سوال كه چرا سن آشنايي 
و مص��رف مواد مخدر كاهش يافته اس��ت، گف��ت: ما نياز به 
آموزش هاي درست، برنامه ريزي هاي آموزشي و ورود جدي تر 

خانواده ها و آموزش و پرورش به اين موضوع داريم. 

اخبار

پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي در بودجه سال آينده ديده نشده است

طلبكار از دولت؛  بدهكار به مراكز درماني
بحران كس��ري بودجه در س��ازمان بيمه تامين 
اجتماع��ي، موضوع��ي اس��ت ك��ه بارها از س��وي 
كارشناس��ان اقتصادي و نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي نسبت به آن هش��دارهايي داده شد، پيري 
زودرس و احتمال ورشكس��تگي اين سازمان تا چند 
س��ال آينده، عباراتي اس��ت كه اين روزها با گوش 
مردم آشنا شده اس��ت. چنين وضعيتي بيش از هر 
چيز به دليل عقب افتادن در پرداخت معوقات دولت 
به اين سازمان ايجاد شده است، بدهي كالني كه در 
بند الف ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مواردي 
ب��راي پرداختش درنظر گرفته ش��ده اس��ت كه اگر 
دولت به آنها عمل كند، بخش��ي از بدهي ۱5۰ هزار 
ميلياردي خود به تامين اجتماعي را پرداخت خواهد 
ك��رد اما آنطور كه رييس س��ازمان تامين اجتماعي 
مي گويد،  در اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۷،  بدهي هاي 
دولت به اين س��ازمان ديده نشده است. اين شرايط 
در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي،  در مقابل 
اي��ن مبلغ كه از دولت طلبكار اس��ت،  بيش از هفت 
هزار ميليارد تومان به مراكز درماني طرف قرار داد، 

 بدهي دارد كه بايد پرداخت كند. 
تقي نوربخش، رييس س��ازمان تامين اجتماعي، 
روز گذشته در نشست خبري مشترك با مديرعامل 
شس��تا، درباره جزئي��ات پرداخت بده��ي دولت به 
اين س��ازمان بيان كرد: »در ماده ۱۴ برنامه شش��م 
ب��ه صراحت دولت مكلف ش��ده بدهي ه��اي تامين 
اجتماعي را در عرض 5 س��ال و هرساله ۱۰ درصد 
پرداخت كند. با وجود آنكه در تبصره 2 بودجه سال 
۹۷ آمده دولت بايد بدهي اش را به نهادهاي عمومي 
و خصوصي بپردازد ولي اين امر در بند ك تبصره ۴ 

در اليحه بودجه ۹۷ پيش بيني نشده است.«
او اف��زود: »س��ازمان حسابرس��ي باي��د ميزان 
بدهي ه��ا را تايي��د كند و در س��ال ۹۶ س��ازمان 
حسابرسي، بدهي حداقل ۳۰هزار ميليارد تومان را 
تا س��ال ۹۴ تاييد كرد و گواهي داد اما مبلغ بيش 
از اينها است. مجددا گواهي و تاييد بدهي جديدي 

در حال صدور است.«

 ورشكستگي؛ آري يا خير؟
چنين ش��رايطي در حالي اس��ت كه طبق قانون 
برنامه شش��م توس��عه اگر دولت به وظيف��ه خود در 
پرداخت بدهي به تامين اجتماعي عمل كند مي تواند 
ساالنه ۱۰ هزار ميليارد تومان از ميزان بدهي خود را 
پرداخت كند اما با وجود اين روز به روز به ميزان طلب 
تامين اجتماعي از دولت اضافه مي ش��ود تا جايي كه 
بي توجهي به پرداخت جريمه و اصل مطالبات ميزان 
بده��ي را به ۱5۰ هزار ميلي��ارد تومان افزايش داده و 
اين در حالي است كه دولت سهم ۳ درصدي خود در 
حق بيمه را درهيچ مقطعي به اين س��ازمان پرداخت 
نكرده اس��ت حال آنكه بنا بر گفته حسينعلي حاجي 

دليگاني، نماينده مجلس ش��وراي اسالمي، براساس 
مصوبه كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه،  اعضاي 
اين كميسيون تصويب كرده اند كه دولت تا پايان دوره 
برنامه ششم توس��عه، بدهي خود به اين سازمان رااز 
محل سهام دولت در شركت هاي دولتي، امالك مازاد 
بر نياز دستگاه هاي اجرايي، اوراق بهادار، ميعانات گازي 
و فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي پرداخت كند. با اين 
وجود اگرچه نمايندگان مجلس ازس��ال ۸۸ تاكنون 
بارها به اين بح��ث ورود كرده اند اما هيچ اقدام جدي 
براي پرداخت جريمه و اص��ل بدهي دولت به تامين 
اجتماعي انجام نش��ده اس��ت و همچنان نمايندگان 
مجلس نسبت به عواقب بدهي كالن دولت به سازمان 

تامين اجتماعي هشدار مي دهند. كمبود بودجه اگرچه 
در شرايط فعلي تعادل را در ميزان دريافتي و پرداختي 
س��ازمان تامين اجتماعي به هم زده است اما رييس 
سازمان تامين اجتماعي، معتقد است اين بدهي ها كه 
حدود 5۰ س��ال يعني تا سال ۸۴ فقط ۴ هزار و 2۰۰ 
ميلي��ارد تومان ب��ود، در دولت هاي نهم و دهم، يعني 
در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد،  حدود 
۱۴ برابر ش��د و شايد همين افزايش ۱۴ برابري است 
كه امروز اين س��ازمان را با بحران شديد بودجه روبرو 
كرده اس��ت. با وجود اين نوربخش ادعاي ورشكسته 
ش��دن تامين اجتماع��ي را رد كرده و معتقد اس��ت 
 نظ��ام و حكومت متعهد  تعهد ات صندوق هاس��ت. اما 

در مقابل رس��ول خضري، عضو كميسيون اجتماعي 
مجل��س اعتقاد دارد بدون تامي��ن منابع الزم،  تامين 
اجتماعي تا دو س��ال آينده ورشكس��ت مي ش��ود. او 
مي گوي��د: »اگر دولت اعتبارات تامين اجتماعي را در 
مسيرقابل قبولي قرار ندهد، بطورحتم اين سازمان تنها 
مي تواند تا 2 سال آينده خدمات درماني و بيمه يي را 
به تحت پوش��ش هاي خود ارائه دهد؛ يعني سونامي 
ورشكستگي صندوق هاي بازنشستگي تامين اجتماعي 
را فرا مي گيرد؛ ناگفته نماند كه تامين اجتماعي وارد 
حوزه بنگاه داري ش��ده، اين درحالي است كه وظيفه 

تامين اجتماعي سرمايه گذاري صحيح است.«

 استقراض از بانك براي اجراي طرح تحول سالمت
اگرچه س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي، ۱5۰ هزار 
ميلي��ارد تومان از دولت طلبكار ب��وده، اما در مقابل 
بيش از هفت هزار ميلي��ارد تومان به مراكز درماني 
بدهكار اس��ت، بدهي اين س��ازمان به مراكز طرف 
قرارداد تا پايان س��ال گذشته 55۰۰ ميليارد تومان 
بود كه در س��ال جاري اين ميزان به ۷۳۶۰ ميليارد 
تومان رس��يد. بر ه��م خوردن تع��ادل مالي در اين 
سازمان س��بب ش��د تا تامين اجتماعي براي انجام 
وظايف خود به ناچار از بانك استقراض كند. محمد 
توانايي، مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين 
اجتماعي مي گويد: “در طول تاريخ تامين اجتماعي 
سابقه نداش��ته كه از بانك استقراض كنيم، اما اين 
اق��دام را براي پيش��برد طرح تحول س��المت انجام 
داديم اما ب��ه دليل محدوديت ه��اي بانكي و اينكه 
نتوانس��تيم همه ارقام داده ش��ده را بازگردانيم اين 
ط��رح متوقف ش��د. در هر ص��ورت اي��ن برنامه در 
مقطع��ي به تامي��ن اجتماعي براي پيش��برد طرح 
تحول كمك كرد. هنوز به راهكار قطعي براي تامين 
اعتبار و پرداخت مطالبات نرس��يده ايم اما اميدواريم 
همانطور كه در برنامه شش��م مقرر ش��ده است، هر 
س��اله دولت 5 هزار ميليارد تومان از بدهي خود به 
تامي��ن اجتماعي را بپردازد و ما بتوانيم از طريق آن 

بخشي از مشكالت را حل كنيم.«

در حالي كه در هفته هاي گذش��ته كمبود و گران ش��دن 
كاغ��ذ، مطبوعات و انتش��اراتي ها را با مش��كالت جدي رو به 
رو ك��رده بود، معاون مطبوعاتي وزير ارش��اد خبر از ترخيص 
محموله هزار تني كاغذ داده اس��ت؛ خبري كه براي ناش��ران 
و مطبوعاتي ها خوشحال كننده است. روزهاي گذشته كمبود 
و گراني كاغذ باعث ش��ده بود براي مجله ها از انتش��ار مجله 
خ��ودداري كنن��د و چند روزنام��ه نيز تعداد صفحاتش��ان را 
كم كردند. ناش��ران كتاب هم با مش��كل روبه رو ش��ده بودند 
و مي گفتند با توجه به گران ش��دن روزانه كاغذ، بعد از چاپ 
كتاب، متضرر مي ش��وند چراكه بايد پولي بيش��تر از آنچه به 
دس��ت مي آورند، براي خريد كاغذ بدهند. كم بودن و كيفيت 
پايي��ن كاغذهاي داخلي و جلوگيري دول��ت از واردات كاغذ، 
باعث به وجود آمدن اين وضعيت در هفته هاي اخير شده بود. 
حاال با افزايش انتقادات نسبت به اين وضع، معاون مطبوعاتي 
وزير ارش��اد عنوان كرد ك��ه محموله يي ۱۰ هزار تني از كاغذ 
روزنامه و تحرير در حال ترخيص از گمرك اس��ت و تا هفته 

آينده به انبار چاپخانه ها مي رسد. 
حس��ين انتظامي معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي گفت: با مس��اعدت بانك مركزي ك��ه ارز مبادله يي 
در اختيار وارد كنندگان كاغذ ق��رار داد يك محموله ۱۰هزار 
تني كاغ��ذ روزنامه و كاغذ تحرير در حال ترخيص از گمرك 
اس��ت و تا هفت��ه آينده به انبارهاي چاپخانه ها مي رس��د.« او 
افزود: »اين محموله ش��امل عرض هاي مختلف مصرفي است 

ك��ه كمك مي كن��د التهاب موجود بازار كاغذ مرتفع ش��ود.« 
انتظام��ي در عين ح��ال تاكيد كرد: »الزم اس��ت از همكاري 
و مس��اعدت وزارت صنعت كه تدابير الزم را براي تثبيت بازار 
فراهم كردند، قدرداني ش��ود.« معاون وزير فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي افزود: »با نگاه مثبت دولت به حوزه نشر و مطبوعات، 
موضوع افزايش تعرفه واردات كاغذ منتفي شد تا شايعاتي كه 
در اين زمينه موجب بالتكليفي واردكنندگان ش��ده بود، خود 

به خود منتفي شود.«
البته تا زماني كه اين كاغذ وارد بازار شود حداقل دو هفته 
زمان مي برد و ناش��ران و مديران مطبوعات، فعال بايد با كاغذ 

گران و كمياب سر كنند. 

ترخيص محموله ۱۰هزار تني كاغذ از گمرك
معلم هايي كه در س��ال هاي گذشته به دليل كمبود نيرو و در 
عين حال كس��ري بودجه بطور حق التدريس با حقوق كم و بدون 
مزايا به كالس هاي درس فرس��تاده شدند، حاال استخواني شده اند 

كه الي گلوي آموزش و پرورش گير كرده اند. 
حق التدريسي ها مي گويند با توجه به چند سال تدريس به اميد 
استخدام، حاال كه آموزش و پرورش نياز به معلم بيشتر دارد، بايد 
جذب ش��وند و آموزش و پرورش مي گويد اين افراد بايد حتما در 

آزمون استخدامي شركت كنند تا شايد پذيرفته شوند. 
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه 
پ��س از تصويِب طرِح اس��تخدام معلم��ان حق التدريس و مربيان 
نهضت سوادآموزي در مجلس و شوراي نگهبان، آيين نامه اجرايي 
بايد ظرف ۳ ماه در دولت تدوين شود، گفت: فكر مي كنم اين طرح 

تا يك ماه ديگر در مجلس و شوراي نگهبان تعيين تكليف شود. 
حمايت ميرزاده، س��خنگوي كميس��يون آموزش و تحقيقات 
درباره آخرين وضعيت طرح تعيين تكليف معلمان حق التدريس و 
نهضتي ها، با اش��اره به تصويب اي��ن طرح در مجلس، گفت: طرح 
فرآيندي طوالني را پش��ت سرگذاشت و در نهايت در كميسيون 
آموزش مجلس تصويب شد؛ قرار است به زودي اين طرح در صحن 
علني مجلس قرائت ش��ود و اگر مجلس و شوراي نگهبان تصويب 
كنند، براي اجرا به دولت ابالغ شود. او با تاكيد بر اينكه در اين طرح 
حتما آزموني از اين افراد از طريق سازمان سنجش برگزار مي شود، 
به ايلنا گفت: همچنين س��طح نمرات و حد نصاب علمي توس��ط 
وزارت آموزش و پرورش مشخص خواهد شد. سخنگوي كميسيون 

آموزش مجلس اضافه كرد: سازمان اداري-استخدامي نيز مشخص 
مي كند كه در كدام اس��تان، شهرستان و چه جنسيتي و در كدام 
دوره نياز اس��ت. دول��ت ۳ ماه وقت دارد ك��ه آيين نامه اجرايي را 
تدوين كند. ميرزاده ضمن تاكيد بر اينكه اين طرح اس��تخدامي، 
همه حق التدريس��ي ها و مربيان نهضت را در بر نمي گيرد، افزود: 
طرح فقط ش��امل كساني است كه در قانوِن مصوِب شهريور سال 
۹5، آموزش و پرورش ملزم به تعيين تكليف ش��ان ش��ده است. او 
ب��ا بيان اين مطلب كه پس از تصويِب طرح در مجلس و ش��وراي 
نگهبان، آيين نامه اجرايي بايد ظرف ۳ ماه در دولت تدوين ش��ود، 
تصريح كرد: فك��ر مي كنم اين طرح تا يك ماه ديگر در مجلس و 

شوراي نگهبان تعيين تكليف شود. 

تعيين تكليف استخدام معلمان حق التدريسي تا يك ماه ديگر

وجود 1900 مدرسه كانتينري و چادري دركشورتعيين مجازات و سلب حضانت در انتظار والدين متخلف
عضو هيات رييس��ه كميس��يون قضايي و حقوقي مجلس، 
از ط��ي مراح��ل پاياني بررس��ي اليحه حماي��ت از كودكان و 
نوجوانان خبر داد كه در آن به تناسب اقدامات والدين در جهت 

كودك آزاري مجازات تعيين شده است. 
يحيي كمالي پور با اعالم اين خبر كه بخش اعظمي از مواد 
اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان در كميس��يون متبوعش 
به تصويب رس��يده اس��ت گفت: بي ترديد تصويب اين اليحه 
در صحن نقش اساس��ي و كارسازي به عنوان ضمانت اجرايي 
م��واردي كه در حمايت از كودكان در طي بررس��ي اين اليحه 
مورد تاكيد قرار داده ايم، خواهد داشت. نماينده مردم جيرفت 
و عنبرآباد درمجلس شوراي اسالمي، با اشاره به مواردي كه از 
سوي كميسيون قضايي طي بررسي اليحه حمايت از كودكان 
و نوجوانان مورد تاكيد قرار گرفته است، ادامه داد: ما در گذشته 
از سازوكار الزم براي برخورد با والديني كه فرزندانشان را مورد 
آزار و اذيت قرار دهند، نداشتيم، اما طي بررسي اين اليحه براي 
والدين متخلف به تناسب اقداماتي كه در جهت كودك آزادي 

انجام داده اند، مجازات تعيين كرده ايم. 
اين حقوقدان فعال در مجلس دهم، تاكيدكرد: كميسيون 
قضايي ب��ا پيش بيني طرد كودكاني كه والدي��ن آنها به دليل 
ك��ودك آزاري مجازات ش��ده اند، ي��ا در پي ارت��كاب اين جرم 
و تعيين مجازات از والدينش��ان س��لب حضانت ش��ده است، 
ب��راي نحوه مراقبت هاي بع��دي از آنها نيز تصميم گيري كرده 
اس��ت. عضو هيات رييسه كميسيون قضايي وحقوقي مجلس، 
يادآورشد: اگر اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب 
رس��يده و اجرايي ش��ود، به صورت جامع خالء هاي قانوني كه 
در گذشته در مسير حمايت از حقوق كودكان وجود داشت را 
برطرف مي سازد، هرچند بارها اعالم كرده ام كه ايجاد قانون به 
تنهايي نمي تواند به رفع مشكالت منجر شود، اما مي تواند راهي 
باش��د براي اينكه بتوانيم بر مش��كالت اين بخش فائق اييم و 
كمتر شاهد كودك آزاري در جامعه يي باشيم كه قوانين اسالمي 
بر آن حاكم بوده و انتظار نمي رود كه حوادثي در اين خصوص 

در آن صورت بگيرد. 

مس��وول دفتر آم��وزش و پرورش عش��اير وزارت آموزش و 
پرورش تعداد مدارس كانتينري عش��ايري را ۱۰۰۰ عدد اعالم 
كرد وگفت: ما به همين تعداد مدرسه ديگر نياز داريم تا شرايط 
عادي داش��ته باشيم. همچنين ۹۰۰ مدرسه چادري داريم كه 
بهتر است بجاي ساخت مدارس ثابت، خيرين مدرسه ساز در 

زمينه اهداي مدارس كانتينري اقدام كنند. 
محمدرضا س��يفي با بي��ان اينكه در ح��ال حاضر ۶۱۰۰ 
مدرس��ه عش��ايري در كش��ور فعاليت دارد ك��ه از اين تعداد 
52۷5 مدرس��ه ابتدايي هس��تند گفت: از مجم��وع مدارس 
ابتدايي 5۱5۴ دبس��تان ب��ه علت بافت اقليم��ي و فرهنگي 
مختل��ط هس��تند و بدين ترتيب نزدي��ك ۹۰ درصد مدارس 
عشايري ايران مختلط هستند و اغلب آنها قوم و خويش بوده 
و اشكالي نيست. او افزود: 5۶۴ دانش آموز در مقطع متوسطه 
اول و 2۶۱ دانش آم��وز در متوس��طه دوم تحصيل مي كنند و 
نكته جالب اين اس��ت كه به دليل محرومي��ت، مرزي بودن 
استان هاي عش��ايري و كمتر توس��عه يافتگي، ميزان حضور 

دختران در مدارس عش��ايري ۴۶ درصد اس��ت كه اين نشان 
مي دهد جامعه عش��ايري ب��ه تحصيل دختران خود بس��يار 
اهميت مي دهند. به گفته مس��وول دفت��ر آموزش و پرورش 
عش��اير وزارت آموزش و پرورش در ۶۱۰۰ مدرس��ه عشايري 
بي��ش از ۱2 ه��زار كالس درس وجود دارد كه نش��ان دهنده 
ميانگين حدود ۱5 دانش آموز به خاطر وجود مدارس چندپايه 
و نيز مدارس دو يا س��ه نفره اس��ت. س��يفي به ايسنا گفت: 
دفتر آموزش و پرورش عش��اير تنها دفتر در وزارت آموزش و 
پرورش است كه از تمام دوره هاي تحصيلي از پيش دبستاني 
تا متوس��طه را تحت پوشش خود قرار مي دهد بطور مثال ۱۴ 
هزار نوآموز پيش دبستاني عش��ايري سال تحصيلي گذشته 
تحت پوشش قرار گرفتند. نگاه علمي معاون آموزش ابتدايي 
ب��ه دفتر آموزش و پرورش عش��اير به عن��وان مرجع تصميم 
س��از، باعث شده است بسياري از اقدامات و فعاليت ها مبتني 
بر اثربخش��ي نتايج اجرا ش��ود، لذا برنامه هاي غيرضروري و 

ويتريني كم رنگ يا حذف شده است. 

ابتالي ۱۸۶ هزار نفر در كشور به هپاتيت
 Cريي��س مركز هپاتيت ايران با تاكي��د بر اينكه بيماري هپاتيت
را مي تواني��م با كمتر از ۱5۰ ميليارد تومان در طي ۱۰ س��ال آينده 
ريش��ه كن كنيم، گفت: پيش بيني مي ش��ود؛ ۱۸۶ هزار نفر مبتال به 
هپاتيتC در ايران وجود دارند كه ۷۰ درصد آنها شناس��ايي نشدند. 
سيد موئيد علويان، رييس مركز هپاتيت كشور درباره شيوع هپاتيت
B و C در اي��ران گفت: ما در ايران ب��ا دو نوع هپاتيتB و C درگير 
هستيم و اين دو نوع اهميت بس��يار زيادي دارد، زيرا عوارض شديد 
كب��دي ايجاد مي كنند. خوش��بختانه در رابطه با هپاتيتB وضعيت 
خوبي داريم و در 22 سال گذشته روند اين بيماري در كشور كاهش 

پيدا كرده است. 
او ادامه داد: دليل كاهش هپاتيتB واكسيناسيون نوزادان و افرادي 
است كه در معرض رفتارهاي پرخطر هستند. واكسن اين بيماري در 
پاس��تور و داخل كشور توليد مي شود و بيش از ۳5 ميليون ايراني تا 
به حال اين واكسن را دريافت كردند. عمال هپاتيتB در دهه 5۰ در 
ايران شايع بود كه آمار آن باالي 5 درصد و در برخي مناطق تا ۷ درصد 
گزارش ش��ده بود كه با توجه به توليد واكس��ن، پيشگيري و آگاهي 
بخشي خوشبختانه اين آمار تا امروز كنترل شد. علويان افزود: امروز 
در اقصي نقاط كش��ور به جز اس��تان گلستان و سيستان وبلوچستان 
شيوع هپاتيتB زير 2 درصد و در برخي استان ها زير ۱ درصد است كه 
اين موضوع نشان مي دهد، ما اين بيماري در كشور را كنترل كرديم. 

 جوانان و نوجوانان در معرض ابتال به هپاتيتB هستند
رييس مركز هپاتيت ايران با اش��اره به اينكه در حال حاضر ايران با 
در معرض تهديد بودن قش��ر جوان روبرو اس��ت، گفت: اين قشر جوان 
در مع��رض رفتار پرخطر اس��ت و امكان دارد به بيم��اري هپاتيت از راه 
رفتار پرخطر جنسي مبتال شود. متاس��فانه اين مساله جزو برنامه هاي 
وزارت بهداشت نيست كه نوجوانان و جوانان براي اين بيماري واكسينه 
شوند. در سال هاي گذشته وزارت بهداشت چهار گروه سني ۱۷ ساله ها 

را واكسينه كرد. 
علويان با تاكيد براينكه واكسينه كردن جوانان و نوجوانان امروز يك 
ضرورت است، افزود: براي پيشگيري و تكميل حلقه پيشگيري از هپاتيت 
نياز به پوش��ش واكسيناس��يون به افراد جوان جامعه داريم. البته وزارت 
بهداشت در زمينه گروه هاي پرخطر و نوزادان فعاليت قابل تقديري داشته 
و توانس��ته آن را كنترل كند. او درب��اره درمان هپاتيتB در ايران گفت: 
خوش��بختانه داروهاي اين بيماري در كشور موجود است و بيمه نيز اين 
بيماري را تحت پوشش مناسبي قرار داده و عمال جزو كشورهايي هستيم 
كه درمان هپاتيت بي  در آن بس��يار ارزان است فقط بايد براي واكسينه 
شدن جوانان و افراد در معرض خطر برنامه ريزي كنيم. علويان اظهار كرد: 
در سيستان وبلوچستان در گذشته نيز شيوع هپاتيتB زياد بود كه امروز 
تقريبا كنترل شده و به نصف رسيده، اما به هرحال درمان آن زمان مي برد. 

در اين استان كلينك رايگان وجود دارد و بيماري رو به كاهش است. 

 افرادي كه ساالنه تزريق خون دارند؛ بايد آزمايش دهند
رييس مركز هپاتيت ايران درباره هپاتيتC گفت: دو گروه بسيار مهم 
در رابط��ه ب��ا اين موضوع وجود دارند؛ اول آنهايي كه قبل از س��ال ۱۳۷5 
خون گرفتند، زيرا در اين س��ال غربالگري براي خون ها انجام شد و تا آن 
زمان ويروس شناس��ايي نشده بود. بنابراين افرادي كه ساالنه تزريق خون 
دارند بايد آزمايش دهند و گروه دومي كه در معرض اين بيماري قرار دارند، 
معتادان هس��تند و كساني كه س��ابقه تزريق، زندان رفتن و رفتار پرخطر 
دارند. او بيان اينكه ش��يوع هپاتيتC در ايران كم است، تصريح كرد: آمار 
در ايران زير نيم درصد است درحالي كه در كشورهاي همسايه آمار هپاتيت

C باالست. كشور آذربايجان ۷درصد، عربستان سعودي ۴ درصد، پاكستان 
5 درصد و عراق بين 2 تا ۴ درصد داراي افراد مبتال به اين بيماري هستند. 
علويان تاكيد كرد: پيش بيني شده در ايران ۱۸۶ هزار نفر مبتال به هپاتيت 
سي هستند، اما ۷۰درصد اين بيماران شناسايي نشدند. در حالي كه داروي 
ايراني موثر و بسيار ارزان با يك دهم قيمت و تحت پوشش بيمه وجود دارد. 
رييس مركز هپاتيت ايران با اشاره به اينكه در كشوري مانند مصر بيش از 
يك ميليون و نيم مبتال به هپاتيتC درمان شدند؛ گفت: باالترين شيوع 
هپاتيتC در مصر اس��ت، اما ظرف دو سال يك ميليون و 5۰۰هزار نفر را 
درمان كردند. او با بيان اينكه امروز درمان هپاتيتC كار تخصصي نيست، 
افزود: اين بيماري را پزشكان عمومي نيز مي توانند درمان كنند. مبتاليان 

در ايران بسيار كمتر از مصر هستند، اما شناسايي نشدند. 

 دولت درمان رايگان هپاتيتC را بپذيرد
علويان درباره علت شناسايي نشدن بيماران مبتال به هپاتيتC گفت: 
اكثر مبتاليان دفترچه بيمه ندارند و از ميان معتادان تزريقي يا زندانيان 
هس��تند. دولت بايد بپذيرد كه اي��ن افراد را به ص��ورت رايگان درمان 
كند. دولت مس��وول اين موضوع است همانطور كه در برابر آسيب هاي 

اجتماعي و زندانيان مسوول است. 
او ادامه داد: در نامه هاي جداگانه به رييس جمهوري و وزير بهداشت اين 
مساله اطالع داده شده كه ۱۸۶هزار مبتال در ايران وجود دارد كه ۷۰درصد 
آنها شناس��ايي نشدند. در يك سال گذش��ته فقط ۱۰هزار نفر از مبتاليان 
به هپاتيتC درمان ش��دند در صورتي كه همه امكانات درمان اين بيماري 
مثل پزشك و دارو مهياست. دولت بايد به اين موضوع كمك كند تا بتوانيم 
ظرف 5 تا ۱۰ س��ال اين بيماري ريش��ه كن ش��ود، اما متاسفانه دولت هيچ 
پاس��خ و واكنشي به نامه ها نداشته است. رييس مركز هپاتيت ايران مشكل 
اصلي هپاتيت در ايران ميان معتادان، زندانيان و كودكان كار خواند و گفت: 
استان هايي كه آسيب هاي اجتماعي بيشتري دارند، مانند تهران و البرز بيشتر 
در معرض اين بيماري قرار دارند. درمان رايگان هپاتيتC توسط دولت ها به 
فراموشي سپرده شده است. او با اشاره به هزينه درمان و ريشه كني هپاتيت

C در ايران گفت: كل هزينه درمان و ريشه كني اين بيماري درمدت ۱۰ سال 
آينده كمتر از ۱5۰ ميليارد تومان اس��ت. يعني يك نفر اختالس نكند، در 

طول ۱۰ سال مي توان هپاتيتC را در ايران ريشه كن كرد. 
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مسووالن شهري و استاني مسائل و مشكالت پايتخت را بررسي كردند

تهران در آستانه انفجار جمعيت
جمعيت پايتخت به زودي به بيش از ۲۰ ميليون نفر مي رسد

گروه راه و شهرسازي 
شامگاه سه ش��نبه، جلس��ه يي با حضور استاندار 
ته��ران، فرمانداران و بعضي اعضاي ش��وراي ش��هر 
جلس��ه يي با هدف بررس��ي و هم انديش��ي درمورد 
مشكالت تهران برگزار شد. در اين جلسه استاندار و 
نيز رييس شوراي شهر نكات مهمي را مطرح كردند. 
محس��ن هاش��مي رييس شوراي ش��هر در اين 
جلس��ه عنوان كرد ك��ه به زودي جمعيت س��اكن 
تهران بيش از ۲۰ ميليون نفر خواهد شد. به گفته 
وي، جذاب تر ش��دن تهران در طول تاريخ موجب 
شده تا جمعيت اين شهر همواره رو به افزايش رود. 
اي��ن اظهارنظ��ر در حال��ي مطرح مي ش��ود كه 
يك��ي از برنامه هاي مطرح ش��ده در طرح تفصيلي 
تهران، كاهش جمعيت اين ش��هر است. اما به نظر 
مي رسد باوجود مش��كالت بسيار اين شهر ازجمله 
آلودگي هاي هوا، زيست محيطي، صوتي و استرس، 
ترافيك، آس��يب هاي اجتماعي، احتمال بروز زلزله 
مهيب و بس��ياري مش��كالت ديگر هنوز اين شهر 
در ح��ال انفجار به دليل دارا ب��ودن برخي امكانات 
ناش��ي از پايتخت بودن براي برخي جذاب است و 
افراد زيادي به اميد پيدا كردن كار و شروع زندگي 
جدي��د راهي اين ش��هر مي ش��وند. در نتيجه اين 
اظهارنظر رييس شوراي ش��هر دور از ذهن نيست 
و بايد هر چه زودتر تدابيري براي جلوگيري از اين 

امر درنظر گرفته شود. 
به گ��زارش »تعادل«، محس��ن هاش��مي در اين 
جلسه درخصوص وضعيت ترافيك تهران نيز صحبت 
ك��رد و با بيان اينكه ترافيك ام��روز تهران از داعش 
خطرناك تر شده اس��ت، افزود: همه تهران نشينان از 
اين ترافيك كالفه شده اند، در حالي كه بخشي از اين 
ترافيك نيز به دليل غفلت از حمل و نقل حاشيه يي و 
حومه تهران و كوتاهي دولت هاست. هم اكنون روزانه 
۷۵۰هزار خودرو از حومه به شهر تهران وارد و سبب 
افزاي��ش ترافيك مي ش��ود. پيش بيني مي ش��ود اين 
تعداد خودرو در ۱۰ س��ال آينده به روزانه ۳ ميليون 
برس��د، تهران براي نجات از ترافيك به احداث ۲۵۶ 
ايس��تگاه مترو و ۴ خط جدي��د نياز دارد كه البته به 

تصويب رسيده است. 

 كوتاهي دولت ها در ساخت مترو
 وي ب��ا اش��اره به اينك��ه دولت ه��ا درخصوص 
توس��عه حمل و نقل ريلي كوتاهي كرده اند، گفت: 
ام��روز زيرس��اخت هاي آماده ش��ده در مترو تهران 
قابليت خدمات رس��اني به ۷ ميلي��ون نفر در روز را 
دارد، درحالي كه به دليل عدم تجهيز مترو توس��ط 
دولت ها، هم اكنون روزانه ۲ ميليون س��فر از طريق 
خطوط مت��رو صورت مي پذي��رد. وي بخش عمده 
بدهي هاي شهرداري تهران به پيمانكاران و بانك ها 
را مرب��وط به ح��وزه حمل و نقل دانس��ت و گفت: 
حدود يك سال از مصوبه دولت براي خريد ۲ هزار 
واگن براي تهران و س��اير كالن شهرها مي گذرد اما 
هن��وز اقدامي صورت نگرفته و برخي ناهماهنگي ها 
س��بب كندي امور مترو و نيز توس��عه حمل و نقل 

ريلي شده است.

  دليل كوچ سرمايه ها به شمال تهران
وي س��پس بر ضرورت اصالح بافت فرس��وده 
تهران تاكيد و اضافه كرد: نوس��ازي ۳ تا ۴ هزار 
بافت فرس��وده در كالن شهر تهران به تسهيالت 
بانك��ي نياز دارد. البته باي��د اين اصالح در قالب 
ط��رح جامع ته��ران صورت بگي��رد و اين طرح 
در اختيار وزارت راه و شهرس��ازي اس��ت. بافت 
فرس��وده بايد با ات��كا به روش ه��اي جديد و با 
اس��تفاده از تج��ارب كش��ورهاي موف��ق در اين 
زمين��ه احيا ش��ود، ب��رج باغ ها موجب كش��يده 
شدن س��رمايه هاي عظيم تهران به سمت شمال 
ش��هر شده كه در اين ميان دولت و شوراي عالي 

شهرسازي نقش اصلي را داشتند. 
ريي��س ش��وراي ش��هر ته��ران ب��ا تاكيد بر 
تعيين تكلي��ف ع��وارض پايدار اين ش��هر، گفت: 
ام��روز آپارتمان ه��ا در تهران س��االنه يك تا ۵ 
ميليون ريال حق شارژ ساالنه به مدير ساختمان 
پرداخت مي كنند، اما براي اداره ش��هر تهران هر 
واحد آپارتماني تقريبا ۱۰۰ هزار تومان در طول 
سال عوارض مي پردازد، عوارض منطقه يي تهران 

طي ۱۰ سال اخير افزايشي نداشته است. 

 ري؛ كلكسيون مشكالت تهران
هدايت اهلل جمالي پور فرمان��دار ري، در ادامه 
اين نشس��ت با اش��اره به مس��ائل مربوط به اين 
شهرس��تان گف��ت: ري آلوده تري��ن نقطه تهران 
اس��ت و بسياري از مشكالت در اين بخش وجود 

دارد. يكي ديگر از آنها بافت فرس��وده اس��ت كه 
مش��كالت اساس��ي در مركز ش��هر ايجاد كرده 
اس��ت. همچنين وضعيت ترافيك��ي ري بغرنج و 

دسترسي به مركز شهر مشكل است. 
او نماي شهري ري را بسيار نامناسب خواند و 
گفت: به آثار تاريخي ۷۰۰۰ ساله ري بي توجهي 
مي ش��ود، تمام معضالت تهران به ري س��رازير 
شده است، وجود بهشت زهرا)س(، روزي ۸۵۰۰ 
تن زباله، آب هاي آلوده يي كه مزارع كش��اورزي 
ري را نابود كرده و خاك ري را از بين برده و نيز 
صنوف مزاحمي كه از تهران به ري آمده است.  
جمالي پ��ور گف��ت: به دلي��ل اح��داث مترو، 
روس��تاهاي ري ديگ��ر از آب خ��وب بهره من��د 
نيستند، چراكه بس��ياري از مادرچاه هاي ري از 
شوش و نواب سرچشمه مي گيرد، اين امر توسط 
آب منطقه يي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته 

و مستند است.

  فرسودگي 19 بيمارستان بزرگ پايتخت 
در ادام��ه اي��ن نشس��ت تع��دادي از اعضاي ش��وراي 
ش��هر نيز درم��ورد مس��ائل مختل��ف مربوط ب��ه تهران 
عض��و  نژادبه��رام  زه��را  ازجمل��ه  كردن��د.  صحب��ت 
هيات رييس��ه ش��وراي ش��هر در رابطه با بافت فرس��وده 
 به وضعيت بيمارس��تان هاي تهران اش��اره ك��رد و گفت:

 ۱9 بيمارس��تان ب��زرگ ته��ران فرس��وده هس��تند و 
 اغل��ب بي��ش از ۴۰ س��ال دارن��د و همچني��ن ح��دود 
۱۰۰۰ مدرس��ه فرسوده داريم. اينها خارج از حوزه شوراي 
شهر و شهرداري است و نمي شود دولت مسووليت را واگذار 
كن��د و از طرف ديگر خود مديريت را به عهده بگيرد. اين 
عضو شوراي شهر تهران خطاب به استاندار تهران گفت: از 
شما مي خواهيم به عنوان نماينده عالي دولت پيگيري كنيد 

تا به وضعيت اين بيمارستان ها و مدارس رسيدگي شود. 

 اهميت آلودگي هواي تهران 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، در اي��ن جلس��ه همچنين 

محمدحس��ين مقيم��ي اس��تاندار ته��ران در مورد 
موضوعات مختل��ف مربوط به اس��تان صحبت كرد 
و مس��ائلي ازجمل��ه آلودگي هواي ته��ران، ترافيك، 
بافت فرس��وده و موارد ديگر را به عنوان اولويت هاي 
موردنظر تهران مطرح كرد. وي معضل آلودگي هواي 
تهران را از مهم ترين مش��كالت برشمرد و گفت: در 
اين خص��وص چهار مصوبه و قان��ون وجود دارد كه 
دو م��ورد مربوط به آيين نامه دولت، يك مورد قانون 
مجلس و يك مورد هم برنامه پنجم و شش��م اس��ت 
كه تكليف همه دس��تگاه ها را درخصوص اقدام براي 
كاهش آلودگي هوا مشخص كرده و هر يك شنبه در 
استانداري براي احصاي اين وظايف و لزوم انجام آنها 

از سوي دستگاه ها جلساتي برگزار مي شود. 
مقيم��ي ادام��ه داد: كنت��رل گوگ��رد بنزين و 
اج��راي اس��تاندارد بنزين يورو ۴ عملياتي ش��د اما 
هنوز س��رمايه گذاري براي استفاده از كاتاليست در 

تاكسي ها و فيلتر اتوبوس ها انجام نشده است. 

 ايرانگردي زلزله ها!
عيسي فرهادي فرماندار تهران نيز در اين جلسه 
با اش��اره به وج��ود ۳۰۳ ه��زار و ۷۰۰ هكتار بافت 
فرس��وده در تهران، گفت: ۱.۵ميليون نفر جمعيت 
شهرس��تان تهران در بافت فرس��وده سكونت دارد، 
زلزله ها نيز ايرانگردي را ش��روع كرده و همه جاي 
ايران زلزله داريم، بايد براي پيش��گيري از خسارات 
زلزله ش��وراي ش��هر نوسازي بافت فرس��وده را در 
برنام��ه خود بياورد تا در ۴ س��ال اين ش��ورا ۱۰ يا 

۲۰درصد از اين بافت فرسوده نوسازي شود. 
فرهادي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به س��اختمان پالسكو و انتظارات براي بازسازي آن 
گف��ت: انتظ��ار داريم در صدور پروانه هاي س��اخت 
پالس��كو با همكاري ش��هرداري تهران با س��رعت 

بيشتري انجام شود. 
وي با اش��اره به مشكالت ش��هرك زيتون تهران 
گف��ت: س��ال ۷۲ و ۷۴ وزي��ر وقت مج��وزي براي 
س��اخت اين ش��هرك داده اس��ت كه بعد از آن در 
منطق��ه ممنوع��ه و ريه ته��ران قرار گرفته اس��ت، 
پيشنهاد مي كنم صفر تا ۱۰۰ اين شهرك دراختيار 
ش��هرداري تهران قرار گيرد تا يك پارك بزرگ در 
آن اح��داث كند و س��پس از اعتبارات ش��هرداري 
به تدري��ج مالكان اين ش��هرك را از آن مكان نجات 
دهند.  فرماندار تهران گفت: پيشنهاد مي دهم يك 
محل ي��ا پاركي براي اعتراض��ات و تجمعات تهران 
درنظر گرفته ش��ود كه هرك��س قصد اعتراض دارد 
به آن پارك برود و مدير مربوطه را نيز به آن محل 
دعوت كني��م، اين اتف��اق براي تخلي��ه اعتراضات 
مردمي ضرورت دارد و در بس��ياري از كش��ورهاي 

دنيا انجام شده است. 
فره��ادي اف��زود: ۱۳۵ مدرس��ه در منطقه ۲۲ 
ش��هر تهران كم داري��م، براي اين كاس��تي ها بايد 
چاره انديش��ي كني��م.  وي ب��ه بح��ث متكديان و 
معتادان متجاهر تهران اشاره كرد و افزود: اين افراد 
ي��ك جمعيت ۳۰ هزار نف��ري دارند، بايد براي اين 

افراد فكري كرد. 

 عذر خواهي نجفي
از اعضاي شوراي شهر تهران 
محمد عليخاني  رييس كميسيون عمران و حمل و نقل 
شوراي شهر تهران با اشاره به تنشي كه در جلسه صبحانه 
كاري روز سه شنبه اعضاي شوراي شهر تهران با محمدعلي 
نجفي ش��هردار تهران پيش آمد، گفت: اين گونه مس��ائل 
طبيعي اس��ت ضمن اينكه در پايان جلسه شهردار تهران 
و اعض��ا از يكديگر عذرخواه��ي كردند.  به گفته عليخاني 
اين جلسه طبق روال هميشه آغاز شد و در ادامه مواردي 
و در نهايت موضوعي مطرح كه منجر به گاليه اعضا ش��د.  
وي گفت: از آنجا كه اين جلس��ات به صورت غيررس��مي 
برگزار و قاعدتا موضوعات زيادي مطرح مي شود،  مديران 
ش��هري با يكديگر بحث هاي طلبگ��ي مي كنند و هم اين 
است كه اين جلس��ات نتيجه داشته باشد. در اين جلسه 
تنش��ي بين ش��هردار تهران و اعضا پيش آم��ده كه البته 
طبيعي بود و در ادامه ني��ز از يكديگر عذرخواهي كردند. 
اين جلس��ات در آينده نيز ادامه پيدا خواهد كرد، چرا كه 
بسياري از مسائل در همين جلسات حل و فصل مي شود.  
به گ��زارش »تع��ادل« عليخاني در حال��ي از عذرخواهي 
ش��هردار تهران صحبت مي كند كه روز گذشته علي اعطا 
سخنگوي شوراي شهر وقوع هر گونه تنش بين شهردار و 
اعضاي شورا را رد كرد و همچنين بسياري از اعضا صحبت 
درباره اين موضوع را به مصلحت ندانس��تند. عليخاني در 
گفت وگوي ديگري از انتصابات خانوادگي صورت گرفته در 
ش��هرداري تهران انتقاد كرد و گفت: انتصابات ش��هردار بر 
اساس روابط است و تخصصي نيست. افرادي كه ارتباطات 
فاميلي و دوس��تي هاي قديمي داشتند در مسند مديريت 
ق��رار گرفتند. متاس��فانه انتصاب ها مخال��ف راي مردم در 
انتخاب��ات اخير بوده اس��ت و ما بر همين اس��اس مخالف 
انتصابات هس��تيم.  رييس كميسيون حمل ونقل و عمران 
شوراي ش��هر تهران، ري و تجريش گفت: اعضاي شورا در 
سطح مديريت كالن مشورت هايي را انجام مي دهند اما در 
مديريت ه��اي جزيي كاري نداريم.  عليخاني گفت: مدنظر 
بنده فرد خاصي نيس��ت و كال در شهرداري شاهد بوديم، 
انتصاب هايي برخالف راي مردم اتفاق مي افتد. در صورتي 
 كه م��ردم به ما راي دادند تا تغييرات ديگري را در ش��هر 

شاهد باشند و تذكرات ما نيز بر اساس راي مردم است. 

ضرورت مديريت زباله هاي 
الكترونيك پايتخت

رييس اداره محيط زيس��ت ش��هر تهران با تاكيد بر 
اينكه ش��هرداري تهران بايد بستر مناسبي براي امحا و 
جمع آوري زباله هاي الكترونيك شهر فراهم كند، گفت: 
اين گونه زباله ه��ا مي توانند براي آب، خاك و س��المت 
انس��ان مضر باش��ند.  به گزارش ايس��نا محمدحسين 
بازگير با بيان اينكه پس��ماندها بر اساس قانون مديريت 
پسماند به پنج گروه عادي، صنعتي، پزشكي، كشاورزي 
و پسماندهاي ويژه تقس��يم بندي مي شوند، اظهار كرد: 
زباله هاي الكترونيك بخشي از پسماندهاي ويژه هستند.  
وي ادامه داد: پسماندهاي ويژه برخي پسماندها هستند 
كه يا سمي هستند يا خاصيت راديواكتيوي و اشتعال و 
خورندگي دارند بازگير با بيان اينكه پس��ماندهاي ويژه 
عاملي دارند كه آنها را نيازمند مديريت خاص و ويژه يي 
مي كند، تصريح كرد: پس��ماندهاي ويژه ممكن است در 
هر يك از پنج گروه پسماندها قرار گيرند. در پسماندهاي 
عادي ي��ا زباله ه��اي خانگي بخش��ي مانن��د مدارهاي 
الكتريكي، المپ ها، قطعات الكترونيك و باتري ها قسمت 
ويژه پس��ماندهاي عادي هس��تند.  رييس اداره محيط 
زيست شهر تهران ادامه داد: در ساختار اين گونه وسايل 
الكترونيك فلزات س��نگيني مانند آهن، قلع و نيكل به 
كار گرفته مي ش��ود كه مي توانند براي محيط زيست، 

آب، خاك و حتي سالمت انسان مضر باشند.

ايرانشهر

 فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه خريد
                )دومرحله اي(

به شماره درخواست )۰۰۲-۵۳-9۵۲۱۳( شماره مناقصه )۳۱/س م/9۶(
ش��ركت بهره برداري نفت و گاز گچس��اران در نظر دارد تع��داد ۱۴ عدد اكچويتور 
برق��ي مربوط ب��ه ش��يرهاي MOV موردنياز خ��ود را از طري��ق مناقصه عمومي 
 خريداري نمايد. لذا مناقصه گران مي توانند با رعايت نكات درج ش��ده در سايت هاي

sogpc.nisoc.ir )ش��ركت بهره ب��رداري نف��ت و گاز گچس��اران- بخش مزايده و 
مناقص��ه( و HTTP//IETS.MPORG.IR )پاي��گاه ملي مناقصات( نس��بت به 
دريافت و تكميل اس��ناد ارزيابي كيفي، مطابق برنامه زمانبندي ش��ده ذيل اقدام و 
مدارك مربوطه را به آدرس: گچس��اران- ش��ركت بهره براري نفت و گاز گچساران- 

دبيرخانه كميسيون مناقصات- اتاق ۲۴ ارسال نمايند.
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي 9۶/۱۰/۲۰

تاريخ گشايش پاكات ارزيابي كيفي 9۶/۱۰/۲۴
الزم به ذكر است برنامه زمان بندي و  تحويل اسناد مناقصه پس از ارزيابي كيفي براي 
شركت هايي كه حداقل نمره اعالم شده را كسب نمايند طي دعوت نامه اطالع رساني 
خواهد شد. در ضمن ارائه تصوير برابر با اصل آخرين آگهي تغييرات صاحبان امضاء 
مجاز درج ش��ده در روزنامه رس��مي الزامي بوده و ارائ��ه ۲۵% پيش پرداخت مقدور 

نمي باشد.

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

شماره مجوز: 1396-4۲51

نوبت اول
شركت ملي نفت اريان

نفتخيز جنوب
شركت ملي مناطق 

شركت بهره ربداري نفت و گاز گچساران )سهامي خاص(

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا فطرتي

خواه��ان آق��اي مهدي كامران دادخواس��تي به طرفيت خوان��ده خانم زهرا فطرتي بيجاربنه به خواس��ته 
فك پالك خودرو به ش��ماره ايران 99-۸۴۲م۴۲ مطرح كه به اين ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالس��ه: 
9۶۰99۸۲۲9۰۱۰۰۷۵۴ ش��عبه ۱ دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان رباط كريم ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
۱۳9۶/۱۰/۲۴ س��اعت ۱۱:۰۰ تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آيين نامه دادرسي 
مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار 
آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور 

بهم رساند.
منشي دادگاه حقوقي شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رباط كريم- م الف/1937

گروه راه و شهرسازي  
عباس آخوندي، وزير راه و شهرس��ازي با نوشتن نامه به سران ۳ قوه مجريه، 
مقنن��ه و قضاييه با اجراي هر گونه طرح انتقال آب به ش��هرها مخالفت كرد. او 
با اش��اره به پرهزينه بودن، ناركارآمدي و پيامدهاي محيط زيستي اين دسته از 

طرح ها بر آمايش سرزمين و اجراي طرح هاي كالبدي تاكيد كرده است. 
 س��ه روز پيش مس��عود كرباس��يان  وزير اقتصاد و رضا اردكانيان وزير نيرو 
در كميس��يون ويژه حماي��ت از توليد و نظ��ارت بر اجراي سياس��ت هاي كلي 
اص��ل ۴۴، به طور ضمن��ي موافقت خود را با طرح آب رس��اني از خليج فارس به 
مرك��ز اي��ران اعالم كردند و با وج��ود غيراقتصادي خواندن اين طرح از س��وي 
كارشناس��ان، اردكانيان از وجود سرمايه گذار خصوصي براي اجراي طرح انتقال 
آب و كرباسيان هم از احتمال انتشار اوراق مشاركت براي تامين مالي اين پروژه 

سخن به ميان آوردند. 
 اين درحالي اس��ت كه آخوندي به عنوان يكي ديگر از اعضاي كابينه دولت 
يازدهم و رييس شوراي عالي شهرسازي  و معماري ايران بارها بر ناكارآمد بودن 

طرح هاي بزرگ انتقال آب از شهرهاي مختلف اشاره كرده است.
عب��اس آخوندي چندي پيش هم ضمن اش��اره به اج��راي طرح هايي مانند 
انتقال آب از درياي عمان به داخل س��رزمين گفت: اين طرح مي تواند بس��يار 
گران قيمت باش��د و از نظر محيط زيس��ت هم معلوم نيس��ت چه شرايطي را به 
وجود مي آورد، او در تازه ترين اظهارنظرش ضمن مخالفت با اجراي اين طرح از 
ارس��ال نامه به روساي س��ه قوه با موضوع تاكيد بر آمايش سرزمين و طرح هاي 

كالبدي خبر داد. 
آخوندي در دوازدهمين جلس��ه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در 
سال جاري )9۶( از تدوين برنامه عملياتي كاهش مصرف انرژي و آب در حوزه 
شهرس��ازي و ساختمان توسط دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در مدت ۴ ماه 
آتي خبر داد و گفت: شوراي عالي از بارگذاري هاي بيش از توان طبيعي مناطق 
و همچنين طرح هاي انتقال  آبي كه هزينه بر هستند، ممانعت به عمل مي آورد. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، آخوندي افزود: بررس��ي ها 
نشان مي دهد، طرح هاي بزرگ انتقال آب عموما هزينه بر و ناكارآمد است و بايد 

براي آن راهكاري انديشيد. 
وزير راه و شهرس��ازي اضافه كرد: برهمين اس��اس نامه يي در رابطه با بحث 
تغييرات اقليمي و تاثير آن بر توسعه از سوي وزارت راه و شهرسازي به روساي 
ق��واي س��ه گانه ارائه ش��ده و در آن نامه موض��وع از منظر آمايش س��رزمين و 
طرح هاي كالب��دي و نيز صرفه جويي در مصرف انرژي، تغييرات اقليمي و تاثير 

آن بر توسعه مورد توجه قرار گرفته است. 
آخوندي تاكيد كرد: در بحث صرفه جويي انرژي نبايد از مباحث خرد ش��روع 
ك��رد بلكه باي��د موضوع صرفه جويي در مصرف ان��رژي را به صورت كالن مورد 
توجه قرار داده و در نحوه طراحي ش��هري و مباحث س��اختمان و ش��هر آنها را 

عملياتي و اجرايي كرد. 
اين مقام مس��وول گفت: دبيرخانه ش��وراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
مكلف است نسبت به تدوين برنامه هاي عملياتي كاهش مصرف آب و انرژي در 
حوزه هاي شهرسازي و ساختمان ظرف مدت ۴ ماه اقدام كرده و نتيجه را جهت 

تصويب به شوراي عالي و نهايي تصويب در هيات وزيران ارائه كند. 
وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: وزارت نيرو موظف اس��ت، طرح هاي در 

دست بررسي و اقدام را ظرف ۳ ماه آينده در شوراي عالي طرح كند. 

آخون��دي يادآور ش��د: در تهيه طرح هاي توس��عه و عم��ران ظرفيت و توان 
تاب آوري اقليمي و طبيعي مناطق بايد از نظر بارگذاري هاي جمعيتي، توليدي 
و خدماتي مورد توجه قرار گيرد. همچنين در زمان تهيه طرح هاي توسعه يي كه 
مستلزم انتقال وسيع آب از يك حوضه آب ريز به حوضه ۲ آب ريز ديگري است، 
الزم اس��ت كليه جوانب امر مورد توجه قرار گرفته تا از اقداماتي كه پيامدهاي 

زيست محيطي جبران ناپذيري دارد، ممانعت به عمل آيد. 
وزير راه و شهرس��ازي با انتقاد از اينكه ظرفيت جمعيت پذيري شهرها بدون 
توجه به ظرفيت هاي طبيعي افزايش يافته است، گفت: متاسفانه با فرض انتقال 
آب و برق ظرفيت طبيعي در آمايش س��رزمين در ايران مفهوم خود را از دست 
داده اس��ت. در حال حاضر وقتي بررسي مي كنيم، مي بينيم كه طرح هاي بزرگ 

انتقال آب عموما هزينه بر و ناكارآمد است و بايد براي آن راهكاري انديشيد. 

 نبود رابطه ميان اقليم با معماري در ايران
آخوندي در بحث س��اختمان هم گفت: پس از آنكه امكان تامين س��رمايش و 
گرمايش توس��ط برق به ايران آورده شد متاس��فانه معماري ايران رابطه اش را با 

اقليم قطع كرد، بدين معنا كه اقليم در معماري ايران محلي از اعراب ندارد. 
او افزود: زماني كه به شهرهاي كويري و همچنين تمام مناطق كشور مي رويم 
شاهد تغيير الگوهاي معماري منطبق با اقليم هستيم. به عنوان نمونه در گذشته 
در كرمان، تمام خانه ها به گونه يي س��اخته مي ش��د كه داشتن زيرزمين يكي از 
موارد مهم آن بود و حاال شاهد آن هستيم كه ساخت زيرزمين از معماري ايراني 
به كل حذف شده است، ساختمان ها همه چهار طرف بود تا از تابش خورشيد در 

گرما حداكثر استفاده را كند و در برابر گرما هم محافظ باشد. 
آخوندي گفت: چندي پيش به كرمان رفتم و شاهد آن بودم كه سقف برخي 
س��اختمان ها را ش��يرواني فلزي كرده  و بدين جهت در فض��اي خانه، گرما بيش 
از اندازه توليد مي ش��ود و توجيه ش��ان نيز اين است كه س��اختمان را با اسپيلت 
خنك مي كنيم. لذا هم اكنون شاهد از بين رفتن رابطه معماري كويري شهرهايي 
همچون كرمان، يزد و اصفهان با اقليم هس��تيم زيرا اين فكر ايجاد شده كه همه 

جا را مي توان با خنك كننده ها خنك كرد. 
آخون��دي تصري��ح كرد: ح��ذف رابطه معماري ب��ا اقليم منجر به مش��كالتي 
غيرقابل جبران خواهد ش��د. با قطع برق در بوش��هر و بندرعباس به دليل گرماي 
بيش از اندازه عمال امكان زندگي در اين ش��هرها نخواهد بود يا بس��يار دش��وار و 

طاقت فرساست و متاسفانه معماري جديد رابطه يي با اقليم ندارد. 
ب��ه گفت��ه وزير راه و شهرس��ازي بايد از منظر معماري و شهرس��ازي موضوع 

صرفه جويي در مصرف انرژي را مورد توجه قرار دهيم. 

وزير راه و شهرسازي: با هر گونه طرح انتقال آب مخالفيم
نامه نگاري آخوندي به سران 3 قوه

همه تهران نشينان از اين ترافيك كالفه شده اند، در حالي كه بخشي از اين ترافيك 
نيز به دليل غفلت از حمل و نقل حاشيه يي و حومه تهران و كوتاهي دولت هاست. 

هم اكنون روزانه ۷۵۰هزار خودرو از حومه به شهر تهران وارد و سبب افزايش 
 ترافيك مي شود. پيش بيني مي شود اين تعداد خودرو در ۱۰ سال آينده به روزانه

۳ ميليون برسد، تهران براي نجات از ترافيك به احداث ۲۵۶ ايستگاه مترو و ۴ خط 
جديد نياز دارد كه البته به تصويب رسيده است
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صنعت، معدن و جتارت14
مذاكرات »ايران« و »سنگال« 
ايس�نا   س��فير ايران در داكار با وزير كشور سنگال 
دي��دار ك��رد. در اين مالق��ات دو ط��رف در خصوص 
چگونگي گسترش همكاري در حوزه هاي مختلف بحث 
و تب��ادل نظر كردند. در اين دي��دار »عليوانجاي« وزير 
كش��ور سنگال با استقبال از همكاري با ايران خواستار 
اس��تفاده از تجربي��ات اي��ران در حوزه ه��اي مرتبط با 
وزارت متبوع خود ش��د. تسهيل صدور ويزا براي تجار 
 و س��رمايه گذاران ايران��ي از ديگر محوره��اي مذاكره 

دو طرف بود. 

 نارضايتي مردم
از خدمات فروش

تس�نيم   مطابق آمار ش��ركت بازرس��ي كيفيت 
و اس��تاندارد اي��ران، »هزينه و زمان صرف ش��ده« 
كمتري��ن امتياز را در رضايت مش��تريان از خدمات 
فروش خودرو به خود اختصاص داده اس��ت. شركت 
بازرسي كيفيت و استاندارد ايران به عنوان نماينده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان 
نهاد رس��مي ارزيابي خودروس��ازان و واردكنندگان 
خودرو در كشور اقدام به انتشار گزارش رضايتمندي 
مشتريان از فرآيند فروش در تابستان 96 كردند. در 
اين تحقيق با 88ميليون و262 هزار نفر از مشترياني 
ك��ه خ��ودرو خ��ود را از 16 ش��ركت عرضه كننده 
خريداري كردن��د، مصاحبه صورت گرفت كه نتايج 
نشان مي دهد رضايت مش��تريان در مقايسه با بهار 
96 تغيير چنداني نداشته اس��ت.  براساس گزارش 
وضعيت رضايتمندي مش��تريان در فرآيند خدمات 
فروش خودروهاي س��واري، متوس��ط امتياز 666 از 
يك هزار امتياز در تابس��تان 96 را نش��ان مي دهد، 
در اين ميان ش��ركت جهان نوين آري��ا، ارائه دهنده 
خودروهاي نيس��ان با امتياز 718 رتبه نخست را در 
ميان شركت هاي عرضه كننده خودروهاي سوراي با 
بيش از يك درصد سهم بازار را كسب كرد. همچنين 
در ميان شركت هاي عرضه كننده خودروهاي سواري 
با كمتر از يك درصد سهم بازار، شركت آرين موتور 
تابان، ارائه دهنده خودروهاي برند DS با امتياز 736 

رتبه نخست را از نگاه مشتريان كسب كرده است. 

 وضعيت صنعت كاشي 
و سراميك

تس�نيم   ريي��س انجمن توليدكنندگان كاش��ي و 
س��راميك با اعالم اينكه صنعت كاش��ي و س��راميك 
امروز ب��ا ۵۰ درص��د ظرفيت فعاليت مي كن��د، گفت: 
چنانچه محركي در رونق س��اخت مسكن ايجاد نشود 
به ط��ور حتم برخ��ي واحدها ملزم به اخ��راج كارگران 
خ��ود خواهند ش��د.  بهنام عزيززاده با اش��اره به اينكه 
بازار س��اخت مس��كن نيازمند يك محرك جدي براي 
رفع ركود اس��ت، اظهار كرد: در طول چند س��ال اخير 
توليدكنندگان مصالح ساختماني تمام توان خود را براي 
حفظ واحدهاي صنعتي خود انجام داده اند اما استمرار 
اين موضوع باعث تعطيلي بس��ياري از واحدها خواهد 
ش��د. او با اعالم اينكه صنعت كاشي و سراميك امروز با 
۵۰ درصد ظرفيت خود فعاليت مي كند، گفت: بسياري 
از اين واحدها مسووليت هاي اجتماعي را رعايت كرده 
و س��عي در حفظ نيروي انس��اني خود دارن��د اما اگر 
محركي در رونق بازار ايجاد نش��ود به طور حتم برخي 
واحدها ملزم به كاهش نيروي انساني خود خواهند شد.  
رييس انجمن توليدكنندگان كاش��ي و سراميك اضافه 
كرد: هميشه اميد داشتيم كه اوضاع توليد بهتر شود اما 

متاسفانه هنوز گشايشي ايجاد نشده است. 

 صنعت و دانشگاه
چگونه آشتي مي كنند؟

مديران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در 
نخستين نشست ساالنه به چالش ها و معضالت ارتباط 
بين اين دو نهاد پرداختند.  به گزارش ايرنا، نخس��تين 
روز از هيجدهمين نمايش��گاه دس��تاوردهاي پژوهش، 
فناوري و فن بازار ميزبان نخس��تين نشس��ت مديران 
ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بود.  مديركل 
ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين 
نشس��ت به چالش هاي مختلف اين حوزه اشاره كرد و 
گفت: تمركز دانشگاه ها بر آموزش، ناهمخواني برنامه ها 
و متون درس��ي دانش��گاه ها با مقتضيات صنعت و بازار 
كار، زمان بر بودن تحقيقات دانش��گاهي و نبود مهارت 
از جمله مشكالت اين زمينه است. محمدسعيد سيف 
راهكارها را اين گونه برش��مرد و افزود: بهبود س��اختار 
پژوهشي، افزايش توان علمي و رويكرد به فناوري هاي 
نان��و از جمله راهكارها ب��راي بهب��ود رابطه صنعت و 
دانش��گاه است. س��يف در ادامه زنجيره ارتباط اين دو 
نهاد را زنجيره يي چندمولفه يي دانس��ت و اضافه كرد: 
قسمت هاي مختلف بايد درست اقدام كنند تا ارتباط به 
خوبي برقرار شود. وي همچنين ساماندهي اكوسيستم 
ارتباط دانش��گاه با صنعت را مهم دانست و يادآور شد: 
اس��تفاده از ظرفيت هايي مانند كارآموزي و كارورزي، 
پايان نامه ه��ا تغيير نظام پذيرش دانش��جو، آيين نامه 
استخدام و ارتقا مي تواند به بهبود زيست بوم كمك كند. 
س��يف با درخواس��ت براي تش��كيل كارگروه هاي 
تخصص��ي در دفاتر ارتباط با صنعت دانش��گاه ها ادامه 
داد: اين كارگروه ها مي توانند با صنايع و دس��تگاه هاي 
اجرايي ارتب��اط برقرار كنند.  معاون پژوهش و فناوري 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز در اين نشس��ت به 
اختالفات موجود در درك نيازهاي صنعت و دانش��گاه 
پرداخت و گفت: صنعت، دانشگاه را غيرحرفه يي مي داند 
و معتقد اس��ت مستندات را به خوبي ارائه نمي دهند و 
دانش��گاه، صنعت را رقابت پذير نمي دان��د و زود جواب 
مي خواه��د در حالي كه پروژه هاي دانش��گاهي زمان بر 
هس��تند.  مسعود برومند يادآور ش��د: عمده اقتصاد ما 
دولتي است و به همين دليل نگاه دانشگاه در طرح هاي 

تحقيق و توسعه يي به بخش هاي دولتي است. 
وي با اش��اره به خالي بودن جاي صنعتگران بخش 
خصوصي در نشست گفت: سال آينده اين طور نخواهد 
ب��ود و هنر در ارائه خدمات تحقيق و توس��عه به بخش 

خصوصي و ارتباط با صنعت در اين بخش است. 
معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت نيز 
با ارائه گزارش��ي از همكاري اين وزارتخانه با دانشگاه ها 
گفت: 9 قرارداد همكاري با دانشگاه هاي معتبر كشور با 
هدف افزايش ضريب برداشت از مخازن نفت و گاز امضا 
و همين امر به تاسيس 12 انستيتوي تخصصي پايين 

دستي منجر شده است. 

روي موج خبر

متولي فوالد مباركه در مورد ادعاي »دامپينگ و ارزان فروشي« به »تعادل« گفت

تابع قيمت هاي جهاني هستيم
افزايش تعرفه از سوي اتحاديه اروپا فقط مربوط به ايران نيست

تعادل  فرشته فريادرس 
»ف��والد مباركه« قل��ب صنعت ف��والد ايران را 
مي ت��وان يك تجربه صنعتي موفق در كش��ور تلقي 
كرد. بزرگ ترين واحد صنعتي كش��ور كه در شرق 
ش��هر مبارك��ه و در جنوب زرين ش��هر در اس��تان 
اصفه��ان قرار دارد، از دو جه��ت نقش مهمي را در 
صنع��ت و معدن كش��ور بازي مي كند. از يك س��و، 
اي��ن مجتمع صنعت��ي، محرك بس��ياري از صنايع 
باالدستي و پايين دس��تي در كشور به شمار مي رود 
كه س��هم مهمي  از توليد، رشد و توسعه را بر دوش 
مي كشد. از س��وي ديگر، با در دست داشتن نيمي 
 از س��هم ب��ازار داخل و س��همي ب��اال در بازارهاي 
جهاني، بزرگ ترين بازيگ��ر صنعت فوالد در ايران، 
منطقه و حتي دنيا محس��وب مي شود. عظمت اين 
صنعت را زماني مي توان به تصوير كش��يد كه قدم 
در كريدورهاي فع��ال اين مجتمع صنعتي بگذاري 
و ببين��ي هر آنچه هس��ت به تمامي نش��ان از توان 
توليد داخل دارد. از همين رو، متوليان اين مجتمع 
صنعتي روز سه ش��نبه همين هفت��ه ميزبان اهالي 
رس��انه بودند، تا وضعيت اين صنعت اس��تراتژيك 
را به تصوير بكش��ند. متولي اي��ن مجتمع صنعتي 
در نشس��ت خبري خود با خبرن��گاران، چند محور 
مه��م را در دس��تور كار خود ق��رار داد. »وضعيت 
تولي��د و صادرات ف��والد در بازار داخ��ل و جهاني، 
بح��ث دامپينگ و تعرف��ه واردات فوالد و دورنماي 
صنعت فوالد در بازارها« ازجمله موضوعاتي بود كه 
در اين نشس��ت مورد بحث قرار گرفت. اما در ميان 
يكي از مباحث مهمي ك��ه طي هفته هاي اخير باز 
دامن گي��ر »فوالد مباركه« ش��د؛ ادعاي »دامپينگ 
و ارزان فروش��ي« در بازار بود. حال بهرام س��بحاني 
در پاس��خ به پرس��ش »تعادل« مبني ب��ر اينكه آيا 
اساس��ا چنين ادعايي را مي توان درست تلقي كرد 
ي��ا خير و دلي��ل چني��ن ادعايي چيس��ت؟ گفت: 
 چنين ادعايي از اس��اس غلط است و افزايش تعرفه 
از س��وي اتحاديه اروپا فقط مربوط به ايران نيست؛ 
چراك��ه اروپا براي كلي��ه صادركنندگان ورق تعرفه 
تعيين كرده اس��ت. متولي فوالد مباركه، همچنين 
درخصوص ادعاي ارزان فروشي فوالد مباركه، عنوان 
كرد كه ما تابع قيمت هاي جهاني هستيم. زماني كه 
قيمت جهاني فوالد 3۰۰ دالر است، ما نمي توانيم با 
قيم��ت باالتر محصوالت خود را به بازارهاي جهاني 

عرضه كنيم. 

 تصويري از تجربه موفق معدني 
ش��ركت ف��والد مبارك��ه اصفهان، در راس��تاي 
چش��م انداز صنعت فوالد كش��ور كه دس��تيابي به 
تولي��د ۵۵ميليون تني فوالد در افق 14۰4 اس��ت، 
يكي از ماموريت هاي اصلي خود را افزايش ظرفيت 
ت��وان توليدي قرار داده و ب��ه طرق مختلف در اين 
راه مي كوش��د. مهم ترين اهرم موث��ر فوالد مباركه 
اصفه��ان در راه توس��عه، اهرم توليد ملي اس��ت. با 
ظهور اين شركت حجم بااليي از واردات فوالد قطع 
و اين كاالي استراتژيك در حجم باال در درون كشور 
توليد شد. حال براي بررسي »وضعيت صنعت فوالد 
مباركه اصفهان« روز سه شنبه متوليان اين صنعت 
اس��تراتژيك كش��ور ميزبان اصحاب رسانه بودند تا 
به تش��ريح وضعيت اين صنعت در كشور بپردازند. 
»وضعيت توليد، صادرات و تعرفه واردات فوالد« را 
مي توان سه محور اصلي نشست متولي صنعت فوالد 
مباركه اصفهان با خبرن��گاران عنوان كرد.  يكي از 

موضوعاتي كه اخيرا هم باز در رسانه ها منتشر شد، 
ادعاي »ارزان فروشي و دامپينگ« فوالد مباركه در 
بازار اين محصول اس��ت. همين موضوع باعث ش��د 
كه متولي اين مجتمع صنعتي در مورد اين ادعا كه 
ش��ركت فوالد مباركه در بازارها اقدام به دامپينگ 
و ارزان فروش��ي كرده؛ به طوري كه اتحاديه اروپا نيز 
 جرايمي براي ايران در اين زمينه لحاظ كرده است، 
از س��وي »تعادل« مورد پرس��ش قرار گيرد. بهرام 
س��بحاني در پاس��خ، ايراد اته��ام به اي��ران درباره 
دامپينگ فوالد را مردود خواند و گفت: وضع تعرفه 
بر واردات فوالد ايران به اروپا، اعمال جريمه درباره 
دامپينگ نب��ود بلكه يك اقدام تعرفه يي از س��وي 
اتحادي��ه اروپا درباره تمام 1۰ ش��ركت صادركننده 
ف��والد به اي��ن اتحادي��ه ب��ود. به طوري ك��ه براي 
كش��ورهايي همچون »روس��يه و اوكراين« هم اين 
تعرفه ها وضع ش��د و اتفاق��ا تعرفه كمتري بر فوالد 
ايران وضع ش��د. به طور نمونه، در روس��يه 96 يورو 
به ازاي هر تن تعرفه تعيين ش��ده، كه اين رقم براي 

فوالد مباركه ۵7 يورو تعيين شده است. 
سبحاني به اين مطلب نيز اشاره كرد كه در بحث 
قيمت ها، كش��ور چين تعيين كننده اس��ت؛ چراكه 
بي��ش از نيمي از فوالد جه��ان را توليد مي كند. از 
اين رو، هر قيمتي كه توسط اين كشور تعيين شود 
م��ا نمي توانيم باالت��ر از آن محصول خود را به بازار 
عرض��ه كنيم. او ادام��ه داد: ما بازاره��اي متعددي 
داريم و مي توانيم مش��تريان مان را جايگزين كنيم، 
ضم��ن اينكه تعرفه اروپا فق��ط مربوط به نورد گرم 
اس��ت از س��وي ديگر باتوجه به اينك��ه اين تعرفه 
به درخواس��ت انجمن توليد كنن��دگان اروپا صورت 
گرفته به معناي آن اس��ت كه آنها به دنبال افزايش 

قيمت بودند. 
مديرعام��ل فوالد مباركه در عي��ن حال، كاهش 
تعرف��ه واردات ف��والد در اين ب��ازه زماني را منطقي 
ندانس��ت و در توضي��ح آن گف��ت: م��ا درخواس��ت 
كاهش تعرفه را يك س��ال قبل و زمان��ي ارائه داديم 
كه قيمت هاي جهاني ب��اال رفته بود و كاهش تعرفه 
مي توانست باعث شود قيمت در بازار داخلي با قيمت 

جهاني متعادل سازي شود اما بعد از گذشت يك سال 
از آن درخواست، تازه تعرفه را كاهش داده اند كه االن 
زمان مناس��بي براي كاهش تعرفه نبود. به گفته او، 
تعرفه وضع ش��ده بر نورد گرم ايران ۵7 يورو به ازاي 
هر تن، روس��يه 96 يورو به ازاي هر تن و اوكراين 63 
يورو به ازاي هر تن بوده اس��ت. سبحاني تاكيد كرد: 
سخنگوي كميسيون اتحاديه اروپا نيز اخيرا به طور 
رس��مي اعالم كرد كه درباره فوالد ايران، هيچ بحثي 

مبني بر دامپينگ مطرح نبوده است. 

 فوالد مباركه به روايت آمار 
همچنين بنا به اظهارات مديرعامل فوالد مباركه، 
 توليد فوالد در كش��ور در 8 ماه��ه منتهي به آبان 
س��ال 9۵ حدود 7 ميليون و 4۵۵ هزار تن بوده كه 
اين رقم در 8 ماهه امسال به 8 ميليون و 63۰هزار 
تن رسيده كه رش��د 14درصدي را در توليد فوالد 
ش��اهد بوده اي��م. او با تاكي��د بر اينك��ه تامين بازار 
داخل��ي در اولوي��ت قرار دارد، گف��ت: طي 8 ماهه 
منتهي به آبان سال جاري، ميزان عرضه محصوالت 
به بازار داخل��ي 32درصد افزايش و ميزان صادرات 

42درصد كاهش يافته است. 
س��بحاني در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
از فرآيند توليد محصوالت فوالدي در اين مجموعه 
س��خن گفت. او با بيان اينكه مجموعه فوالدمباركه 
س��هم ۵۰درصدي خود در توليد فوالد كشور را در 
چشم انداز 14۰4 حفظ خواهد كرد، تشريح كرد كه 
تولي��د گروه فوالدمباركه در چش��م انداز 14۰4 كه 
مجموع توليد فوالد كش��ور قرار است به ۵۵ميليون 
تن برس��د، به 2۵ ميليون تن افزايش خواهد يافت 
تا س��هم ۵۰ درصدي ما از تولي��د داخلي همچنان 

حفظ شود.
به گفته او، با راه اندازي فوالد »س��پيد دش��ت و 
توس��عه فوالد هرمزگان« در سال 98، ميزان توليد 
از 13 ميلي��ون ت��ن عب��ور خواهد كرد و ب��ا تداوم 
برنامه هاي توس��عه يي، تحقق 2۵ ميليون تن توليد 
در افق 14۰4 كامال دس��ت يافتني اس��ت. از سوي 
ديگ��ر براس��اس آمارها ميزان توليد ف��والد مباركه 

در سال گذش��ته 7ميليون و 4۵۵هزار تن گزارش 
مي ش��ود. از اي��ن رو، مي��زان توليد از س��ال 91 تا 
امس��ال 3۰درصد رشد داشته اس��ت. به طوري  كه 
تاكن��ون جمعا 1۰ميلي��ون و 3۰۰هزار تن ظرفيت 
توليد بالقوه در فوالد مباركه ايجاد ش��ده اس��ت. از 
س��وي ديگر مطابق آمارها مي��زان عرضه فوالد به 
ب��ازار داخلي از 2ميليون و 9۰4ه��زار تن در 8ماه 
منتهي به آبان س��ال 9۵ ب��ه 3ميليون و 823 هزار 
تن در 8ماه منتهي به آبان سال 96 افزايش يافته و 
در مقاب��ل ميزان صادرات از يك ميليون و 249هزار 
تن ب��ه 728هزار تن در همين ب��ازه زماني كاهش 
يافت��ه اس��ت. همچنين مطابق آماره��ا در اين بازه 
زماني 84درصد تولي��دات اين مجموعه صنعتي به 
تامين بازار داخلي و 16درصد به صادرات اختصاص 
يافته اس��ت.  طبق آمارها طي 8ماه منتهي به سال 
جاري 1۵ درصد محص��والت به اروپا، 38درصد به 
خاورميان��ه، 44 درصد به خاوردور و 3درصد نيز به 
آفريقا صادر شده اس��ت. اين در حالي است كه در 
سال گذش��ته اروپا س��هم 49درصدي و خاور دور 

سهم 44درصدي را به خود اختصاص دادند. 
س��بحاني در اين راس��تا و با اش��اره ب��ه اينكه 
ف��والد مباركه بزرگ تري��ن توليدكنن��ده ورق هاي 
ف��والدي تخ��ت در خاورميان��ه و ش��مال آفريقا با 
س��هم 2۰درصدي اس��ت، اظهار كرد: فوالد مباركه 
اصفهان با 12ميليون تن توليد به عنوان بزرگ ترين 
توليدكنن��ده آه��ن اس��فنجي در جهان ش��ناخته 
مي ش��ود. اگرچه آمارها حكايت از كاهش صادرات 
اين محصول در بازارهاي جهاني دارد، اما س��بحاني 
علت اين كاه��ش را اين گونه توضيح مي دهد كه با 
افزاي��ش قيمت هاي جهاني، تقاض��اي داخلي براي 
توليدات ما رش��د چشمگيري داشت و چون تامين 
ب��ازار داخلي همواره از اولويت ه��اي اصلي ما بوده، 
ميزان صادرات را كاه��ش داديم تا بتوانيم افزايش 
تقاضاي داخلي را پاس��خگو باشيم به طوري كه طي 
8ماه امسال ميزان عرضه توليدات ما به بازار داخلي 
32درص��د افزايش و ميزان ص��ادرات ما 42درصد 

كاهش يافته است. 

از س��وي ديگر صنعت ف��والد مباركه را مي توان 
يكي از صنايع اش��تغال زا در كش��ور نام برد؛ چراكه 
براساس آمار اعالمي اين مقام مسوول طي يك سال 
گذشته با اجراي 12طرح توسعه يي، مجموعا 2هزار 
فرصت ش��غلي جدي��د به صورت مس��تقيم در اين 

صنعت ايجاد شده است. 
مطاب��ق آمارها حج��م س��رمايه گذاري هاي انجام 
ش��ده طي چهار سال گذشته در اين مجتمع صنعتي 
را مي ت��وان 6هزار ميليارد تومان اعالم كرد كه درصد 
بيشتري از كل اين س��رمايه گذاري در طرح گندله و 
كنستانتره سنگان بوده است. حال به گفته سبحاني، 
س��رمايه گذاري هايي كه طي س��ال هاي اخير در اين 
مجموعه انجام ش��ده، امس��ال به نتيجه مي رس��د و 
انتظار مي رود كه ميزان توليد در پايان سال جاري به 

8ميليون و 63۰ هزار تن افزايش يابد. 

 چشم انداز 2018 بازار جهاني فوالد 
از آن س��و با نگاهي به چش��م انداز ب��ازار جهاني 
فوالد در س��ال 2۰18 متوجه مي شويم كه تقاضا تا 
س��ال 2۰2۵ در جهان روند افزايشي خواهد داشت 
و مي��زان تقاضا از 1.7ميليارد تن در حال حاضر به 
2ميليارد تن خواهد رسيد. البته سبحاني مولفه هاي 
متعددي از جمل��ه »قيمت نفت و ميزان تقاضا« را 
روي قيمت جهاني فوالد اثرگذار مي داند. به گفته او 
با توجه به تمام اين مولفه ها به نظر مي رسد، قيمت 
جهان��ي فوالد در س��ال آينده مي��الدي با تغييرات 
جزيي و معمول همراه خواهد بود و نوسان زيادي را 
تجربه نخواهد كرد. بر همين اساس ايران همچنان 
مي تواند يكي از تامين كنن��دگان اصلي محصوالت 

فوالدي در منطقه باشد.
از  ديگ��ري  بخ��ش  در  همچني��ن  س��بحاني 
صحبت هاي خود درباره وضعيت س��ودآوري فوالد 
مباركه تا پايان امسال گفت: امسال در گزارش هاي 
س��ه ماهه يي كه به س��ازمان بورس ارائه ش��ده، در 
همگي تعديل مثبت داش��تيم و گزارش س��ه ماهه 
بع��دي كه به بورس ارائه خواهد ش��د نيز با تعديل 

مثبت همراه است. 
س��بحاني درب��اره ادغ��ام ش��ركت هاي فوالدي 
كوچك نيز اين گونه پاس��خ داد: بايد توليدكنندگان 
خرد صنعت ف��والد از نظر مالكيتي يكي ش��وند تا 
ي��ك زنجيره فوالد تش��كيل و كامل ش��ود.   او به 
رويكرد فوالد مباركه در جهت ارتقاي كيفي و ايجاد 
تنوع در توليد اش��اره كرد و ادامه داد: در اين راستا 
تولي��د ورق آجدار، توليد ورق هاي مورد نياز صنايع 
نف��ت و گاز كش��ور )API( و ورق روي��ه خودرو به 
انجام رس��يده اس��ت كه اين اقالم ت��ا پيش از اين 
از طريق واردات تامين مي ش��د. به گفته سبحاني، 
با بومي س��ازي تولي��د اقالم ف��والدي، صرفه جويي 
ارزي 114درصد رش��د داش��ته و معادل 22هزار و 
2۵۰ ميليارد تومان قطعه فوالدي در فوالد مباركه 
بومي سازي ش��ده اس��ت. مديرعامل فوالد مباركه 
همچنين از كاهش چش��مگير مص��رف آب در اين 
گروه فوالدسازي خبر داد و گفت: با سرمايه گذاري 
در تصفي��ه و بازچرخاني آب مصرفي در خط توليد، 
ميزان مصرف آب كاهش 73درصدي داشته است. 
او ادام��ه داد: در راس��تاي كاه��ش آلودگي محيط 
زيس��ت و افزايش سطح بهداشت در منطقه، اجراي 
شبكه جمع آوري و تصفيه پساب شهرهاي همجوار 
و اس��تفاده از آن در خط توليد نيز با سرمايه گذاري 

3۵۰ميليارد توماني به انجام رسيده است. 

اجازه گران فروشي داده نمي شود

تنظيم شناسنامه وضعيت اقالم حساس
تجارت    

»شناس��نامه وضعيت كاالهاي اساس��ي سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تنظيم شد.« 
اين خبر را متولي بخش صنعت مي دهد. مدت هاست 
كه دستگاه هاي مداخله گر در بازار كاالهاي اساسي با 
يك سري بالتكليفي ها و سردرگمي ها مواجه هستند. 
هر جا كه حرف از گران فروشي در سطح بازار مي شد، 
دس��تگاه هاي مختلف توپ را در زمين يكديگر پاس 
مي دادند. حال قرار است با تنظيم اين شناسنامه اجازه 
گران فروشي از سوي واحدهاي صنفي متخلف سلب 
ش��ود و بازار كاالهاي اساس��ي نيز مرتب زيرذره بين 
مسووالن امر قرار  گيرد. در همين حال محمود نوابي 
معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت درباره جزئيات 
شناس��نامه وضعيت كاالهاي اساسي گفت: با اجراي 
اين طرح اجازه گران فروش��ي كاالهاي اساس��ي داده 
نمي ش��ود و ب��ازار اين كاالها به ص��ورت مرتب رصد 
خواهد ش��د. او پيش بيني و مديريت ب��ازار در حوزه 

كاال، خدم��ات و نظارت پيش��گيرانه بر تامين، توزيع، 
قيم��ت كاال و خدمات اولوي��ت دار را از جمله مواردي 
دانست كه از سوي سازمان حمايت مورد پيگيري قرار 
مي گيرد. او در اين باره تصريح كرد كه عرضه و فروش 
كاالي قاچاق، نظارت بر عملكرد و فعاليت شركت هاي 
پخش و فروش��گاه هاي زنجيره يي براي جلوگيري از 
بروز تخلفات اقتصادي احتمالي از قبيل گران فروشي، 
كم فروشي، عرضه خارج از ش��بكه، فروش اجباري و 

احتكار به صورت جدي مورد پيگيري واقع مي شود. 

 رصد روند تغيير قيمت ها
به گزارش ش��انا، مع��اون وزير صنع��ت، معدن و 
تج��ارت در بخ��ش ديگر س��خنانش از رص��د روند 
تغييرات قيمت و توزيع محصوالت كشاورزي گفت. 
نوابي توضيح داد: رصد روند تغييرات قيمت و توزيع 
محصوالت غذايي و كش��اورزي، فل��زي و غيرفلزي 
به ويژه كاالهاي مش��مول اولويت اول مصوبه س��تاد 

هدفمندسازي يارانه ها از جمله گندم، آرد، نان، قند 
و ش��كر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتي، گوش��ت 
قرمز، كره، شيرخام، كودهاي اوره، فسفات و پتاس، 
محصوالت لبني پرمصرف )شير، پنير، ماست(، انواع 
كاالهاي يارانه يي )حس��ب ضرورت و اعالم كارگروه 
تنظي��م بازار( در س��طح كش��ور به ص��ورت مرتب 
انجام مي ش��ود. او با اش��اره به تنظي��م گزارش هاي 
مربوط براي دس��تگاه هاي مسوول و كارگروه تنظيم 
ب��ازار از تهيه و تنظيم شناس��نامه وضعيت كاالهاي 
حس��اس خب��ر داد و گف��ت: اي��ن موض��وع يكي از 
مهم ترين اقدامات سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان است. تهيه گزارش هاي كارشناسي 
در زمين��ه كاال و خدمات، تحقيق و مطالعه تطبيقي 
نهاده��اي نظارتي دولتي، مردم نه��اد و خصوصي در 
س��اير كشورها نيز از ديگر اقدامات انجام شده است. 
او عنوان كرد: همواره تالش ش��ده تا مديران ارشد و 
كارشناسان اين سازمان، حضوري موثر و تصميم ساز 

در جلس��ات ستاد هدفمندس��ازي يارانه ها، كارگروه 
تنظيم بازار و ساير جلس��ات مرتبط داشته باشند و 
منطبق ب��ا وظايف ذاتي، قانوني و تكليفي و حمايت 
توامان از حقوق مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان 

ايفاي نقش كنند. 
همچنين در راستاي حمايت از توليد ملي، بررسي 
مسائل و مشكالت صنايع و واحدهاي توليدي و انعكاس 
به مراجع ذي ربط صورت گرفته و پيگيري الزم در اين 
خص��وص و نيز احصا و اظهارنظ��ر در خصوص قوانين 

بازدارنده و مخل توليد انجام شده است. 
نوابي از همكاري نزديك و تعامل موثر با س��تاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سازمان تعزيرات حكومتي 
و سازمان ملي اس��تاندارد ايران با هدف ممانعت از 
عرض��ه محصوالت قاچاق و كمك ب��ه توليد داخل 
خب��ر داد و گفت: طي س��ه ماهه مرداد، ش��هريور 
و مهر س��ال جاري 77هزار و 322 فقره بازرس��ي، 
3ه��زار و 41 فق��ره پرونده تش��كيل و ارزش ريالي 
كش��فيات ني��ز 131 ميلي��ارد و 261 ميليون ريال 
برآورد شده است. نوابي افزود: اطالع رساني و ترويج 
حق��وق مصرف كننده، ترغي��ب بنگاه هاي اقتصادي 
ب��ه رعايت بي��ش از پيش حق��وق مصرف كنندگان 
و برگ��زاري هماي��ش روز مل��ي حماي��ت از حقوق 
مصرف كنندگان، انجام فعاليت هاي مرتبط با فرآيند 

برگ��زاري هفدهمين همايش روز مل��ي حمايت از 
حقوق مصرف كنن��دگان، تالش جهت فراهم كردن 
بس��ترهاي الزم ب��راي برگزاري همايش اس��تاني و 
تقدي��ر از بنگاه هاي منتخب در رعايت حوزه حقوق 
مصرف كنندگان از ديگر اقدامات اين سازمان است. 
ريي��س س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان همچني��ن از حضور ناظرهاي فعال 
خب��ر داد. او گف��ت: اس��تفاده از ظرفي��ت 2ه��زار 
و 8۰۰ ناظ��ر افتخ��اري فع��ال براي مش��اركت در 
مديريت و هدايت ب��ازار و دريافت 12 هزار و 894 
گ��زارش از ناظ��ران طي يك ص��د روز اخير، تالش 
ب��ر توانمندس��ازي انجمن هاي حماي��ت از حقوق 
مصرف كنن��ده و نظارت ب��ر عملك��رد انجمن هاي 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان در 31 اس��تان با 
همكاري س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت در 
برنامه هاي عملياتي س��ازمان حمايت بوده اس��ت. 
به گفته نوابي؛ ارتقاي كمي و كيفي و به روزرس��اني 
و تامين محتواي س��امانه اطالعات كااليي و سامانه 
بازرس��ي و به روزرساني سامانه هاي جامع بازرسي و 
رسيدگي به تخلفات، پايگاه اطالع رساني قيمت كاال 
و خدمات )124( و بانك اطالعات قيمت بازرس��ي 
و رسيدگي به ش��كايات نيز در راستاي وظايف اين 

سازمان انجام شده است. 

تجارت     
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا متش��كل از پنج كش��ور »ارمنستان، 
روسيه، بالروس، قزاقستان و قرقيزستان« است كه كشورهاي عضو 
اين اتحاديه تبادالت تجاري خود را بدون تعرفه انجام مي دهند و در 
واقع پيمان اقتصادي در اين منطقه وجود دارد و اعضاي اين اتحاديه 
تسهيالتي براي خود قائل ش��ده اند. در همين رابطه، مديركل دفتر 
اروپا و امريكا س��ازمان توسعه و تجارت مي گويد: تفاهمنامه تجاري 
ايران و كش��ورهاي حوزه اوراس��يا در مرحله نهايي براي امضا شدن 
اس��ت و از بهمن ماه اجرايي مي ش��ود.  به گزارش پايگاه خبري اتاق 
ايران، بهروز حس��ن الفت توضيح داد: عمده اين تس��هيالت مربوط 
به تس��هيالت گمركي همچون فعاليت ش��بانه روزي گمرك و دادن 
پيش پرداخت به كاالها براي جلوگيري از تعلل انجام عمليات گمركي 
اس��ت. مدير دفتر اروپا و امريكا اظهار كرد: پيش نويس آيين نامه اين 
تس��هيالت هنوز تصويب نش��ده اما بعد از تصوي��ب اجرايي خواهد 
ش��د و رويكرد اين س��اختارهاي جديد براي س��هولت تجاري بين 
كشورهاي حوزه اوراسياست.  الفت ادامه داد: منتها تفاوت اين است 

كه كش��ورهاي عضو اين اتحاديه در تمام رديف هاي كااليي خدمات 
را درياف��ت مي كنند و ما تنها در كااله��ا و اقالمي كه توافق كرديم 
تسهيالت دريافت مي كنيم.  حسن الفت در رابطه با تبادالت تجاري 
ايران با كشورهاي حوزه اوراسيا گفت: در 7 ماهه منتهي به مهر امسال 
نزديك ب��ه ۵۰۰ ميليون دالر صادرات و ح��دود 8۰۰ ميليون دالر 
واردات به كشورهاي اين حوزه داشتيم. اين مقام مسوول گفت: عمده 
صادرات ما شامل محصوالت كشاورزي در بخش ميوه و صيفي جات، 
خشكبار به ويژه پسته و كشمش و بخشي در زمينه دارو و تجهيزات 
پزشكي و همچنين فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي است.  او در رابطه 
با اقالم وارداتي از حوزه اوراس��يا نيز گفت: نهاده هاي دامي همچون 
گندم هاي دامي، ذرت دامي، كنجاله، سويا و يكسري مصنوعات فلزي 
و همچنين محصوالت پتروشيمي كه توليد نداريم يا ظرفيت توليد ما 
در اين بخش كم است از كشورهاي اين منطقه وارد مي شود.  الفت 
درباره گسترش تجارت با اين منطقه گفت: ما اقدامات موثري براي 
توسعه تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا كه جزو كشورهاي 

همسايه و در حوزه درياي خزر قرار دارند، انجام داديم.

فاز نهايي تفاهمنامه تجاري با اوراسيا 
پايگاه خبري اتاق اصناف ايران     

رييس اتاق اصناف ايران در جمع فعاالن صنعت چاپ، نش��ر و 
بسته بندي كشور گفت: مش��كل اصلي بخش توليد در كشورمان 
هماهن��گ نبودن نظام بانكي با بخش توليد اس��ت و نظام پولي و 
بانكي كش��ور در اختيار توليد نيست. علي فاضلي اظهار كرد: اين 
نمايشگاه در قامت بنگاه هاي كوچك و متوسط صنفي برگزار شده 
اس��ت و در اين چند دوره هر س��ال نسبت به سال قبل توفيقات 
خوبي نصيب اين نمايش��گاه ش��ده و افزايش 3۵درصدي حضور 
ش��ركت هاي خارجي گوياي اين مطلب اس��ت . او ب��ا بيان اينكه 
معضالت و مشكالت در همه حوزه هاست و صنعت چاپ هم از آن 
مس��تثنا نيست، تصريح كرد: گله مندي از نظام بانكي و در اختيار 
نبودن نظام پولي و بانكي كشور در بخش توليد از دغدغه هاي اصلي 
اصناف است. فاضلي در ادامه افزود: بحث تفسير و تعبير از قوانين 
و دستورالعمل ها و كج فهمي قوانين نيز خود مشكل ديگر است كه 
انتظار ما از مجلس نظارت بر قوانيني است كه تصويب مي كند و در 
اين راستا مقرر شده تا جلسه يي را با مجلس داشته باشيم. رييس 

اتاق اصناف اي��ران اظهار كرد: به دلي��ل حمايت هايي كه صورت 
نگرفت در حوزه توسعه صادرات نتوانسته ايم نقش خودمان را آن 
طور كه بايد ايفا كنيم و س��ه سال است در اين بخش تنها 4 الي 
۵درصد از سهم منطقه يي را به خودمان اختصاص داده ايم. اين در 
حالي است كه كشوري مانند تركيه و حتي عربستان بيش از ما در 
منطقه فعال بوده اند و با وجود مشكالتي كه در حوزه توليد داشتيم، 
توانستيم گام هاي خوبي  برداريم. اما اين اقدامات انجام شده كافي 
نيس��ت. او افزود: نمايش��گاه خوبي اس��ت و اقدام��ات كاربردي و 
موثري صورت گرفته ام��ا اين  قدر و منزلت و جايگاه توليد كننده 
ايراني نيس��ت. دولت و مجلس بايد با در نظر گرفتن سياست هاي 
تشويقي توليدات صادرات محور را تقويت كنند. او تاكيد كرد: نقش 
توليد كنندگان در برنامه توسعه ششم كم ديده شده و اينها مسائلي 
اس��ت كه بايد به آنها بها داده ش��ود. با مجلس بايد بيشتر تعامل 
كنيم. 3ميليون بنگاه صنفي داراي ظرفيت عظيمي هس��تند كه 
در توس��عه صادرات خوب ديده نش��ده اند. در قدم هاي بعدي بايد 

مشكالت مرتفع شود. 

نظام بانكي با توليد هماهنگ نيست
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15 نفت و انرژي
  دعوت زنگنه

از خصوصي هاي چين 
ايرن�ا  وزير نف��ت، روابط ايران و چي��ن را در بخش 
انرژي گس��ترده دانست و از بخش خصوصي چين براي 
سرمايه گذاري در ايران دعوت كرد. بيژن زنگنه، شامگاه 
سه ش��نبه در ديدار ب��ا »ونگ يانگ گئ��و« رييس اتاق 
بازرگاني بين المللي چين اظهار كرد: ايران و چين روابط 
گسترده و بسيار مستحكمي در بخش هاي مختلف بخش 
انرژي با شركت هاي چيني دارند. وي ابراز اميدواري كرد 
كه اين س��فر سبب توس��عه و تحكيم اين روابط شود و 
در كنار افزايش س��طح مبادالت تجاري دو كشور شاهد 
سرمايه گذاري بخش خصوصي ش��ركت هاي چيني در 
ايران باش��يم. همچنين رييس اتاق بازرگاني بين المللي 
چين در اين ديدار به روابط گسترده ايران و چين اشاره 
كرد و افزود: چين داراي كمبود منابع انرژي است و اين 
در حالي اس��ت كه ايران، دوست قديمي مان منابع غني 
نف��ت و گاز دارد كه اين مي تواند به گس��ترش روابط دو 
كش��ور كمك كند. وي با بيان اينكه روابط رو به رش��د 
ايران و چين با همه س��ختي ها ادامه يافت، افزود: ايران 
و چي��ن مي توانند در زمينه هاي س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي در ايران، نفت و پتروشيمي با يكديگر همكاري 
كنند. مبادالت تجاري ايران و چين پارس��ال 31درصد 
رشد داشته اس��ت. در ديدار روساي جمهوري دو كشور 
قرار بر اين ش��د تا سطح مبادالت تجاري تهران-پكن تا 

600ميليارد دالر در سال برسد.  

  تفاهمنامه با گازپروم
در ال ان جي 

ايس�نا  وزارت نفت با ش��ركت روس��ي گازپروم دو 
تفاهمنام��ه همكاري امضا كردند. ظهر روز گذش��ته دو 
يادداش��ت تفاهمنامه براي مطالعه س��اخت و عملياتي 
كردن پروژه ايران ال ان جي و همچنين در مورد نقش��ه 
راه گاز در جمهوري اس��امي بين وزارت نفت و شركت 
روس��ي گازپروم امضا ش��د. اين مراس��م با حضور بيژن 
زنگنه وزير نفت و الكس��ي ميل��ر مديرعامل گازپروم در 
س��اختمان وزارت نفت برگزار ش��د. دو كشور همچنين 
يادداش��ت تفاهمي را نيز درباره نقش��ه راه گاز در ايران 

به امضا رساندند. 

  نبود رديف بودجه
براي اصالح شبكه آبرساني

ايرنا  مديرعامل ش��ركت مهندس��ي آب و فاضاب 
كش��ور گفت: تصفيه خانه هاي آب و فاضاب در كش��ور 
به صورت محلي س��اخته مي ش��ود. حميدرض��ا جانباز 
ديروز اظهار كرد: روند حركت س��اخت تصفيه خانه هاي 
فاضاب در كش��ور به گونه يي است كه به سمت ساخت 
تصفيه خانه هاي محلي پيش مي رود.  مديرعامل شركت 
مهندسي آبفاي كش��ور گفت: يكي ديگر از دغدغه هاي 
مهم امروز در كشور، بحث آب و بحران آن است كه بايد 
عاوه بر جلوگيري از آلوده شدن منابع آب هاي زيرزميني 
توس��ط فاضاب، بهينه مصرف كردن هم در اولويت قرار 
گيرد. وي تصريح كرد: يكي از موضوعاتي كه در كش��ور 
و به خصوص در نطنز مهم اس��ت، بحث اصاح ش��بكه 
آبرساني است. جانباز خاطرنشان كرد: تامين اعتبار اصاح 
و بهس��ازي شبكه هاي آب آش��اميدني در كشور از محل 
بودجه هاي اس��تاني تامين مي شود و منبعي براي تامين 
در اختيار شركت مهندسي آب و فاضاب كشور نيست. 

 كمبود پول، مانع برق 
زلزله زده ها نشود 

پاون  قائم مقام وزير نيرو در بازديد از مناطق زلزله زده 
كرمانش��اه بر تداوم كمك رس��اني به مناطق زلزله زده تا 
پايداري و بازسازي كامل شبكه هاي آب و برق تاكيد كرد. 
»ستار محمودي« قائم مقام وزير نيرو ديروز )چهارشنبه( 
در بازديد از مناطق زلزله زده كرمانش��اه در جلسه شوراي 
اداري فرمانداري قصر شيرين حضور يافت و اظهار داشت: 
همكاران ما در صنعت آب و برق در همان س��اعات اوليه 
زلزل��ه در حال��ت آماده باش ب��وده و براي بازس��ازي هاي 
زيرس��اخت هاي آب و برق منطقه وارد عمل ش��دند. وي 
اف��زود: هدف اوليه ما تامين آب م��ورد نياز زلزله زدگان و 
در مرحل��ه بعد تامين آب پايدار براي اين منطقه اس��ت 
و مطمئن��ا ت��ا زماني كه اي��ن امر محقق نش��ده از پاي 
نمي نش��ينيم و حركت جهادي خ��ود را ادامه مي دهيم. 
وي تاكيد كرد: كمبود منابع مالي و س��ختي كار به هيچ 
وجه نبايد باعث شود تا روند آبرساني و برق رساني پايدار 
در مناطق زلزله زده دچار كندي شود. قائم مقام وزير نيرو 
خاطرنشان كرد: به همكاران صنعت برق كه در اين منطقه 
فعال هستند، توصيه مي شود كه در كنار امر برق رساني به 
بحث امنيت مردم و عواملي كه باعث آتش سوزي ناشي از 

جرقه زدن يا اتصالي برق شود، توجه ويژه داشته باشند. 

 افزايش روان  آب هاي سطحي 
اروميه

ايس�نا  حج��م روان   آب ه��اي س��طحي در حوضه 
آبري��ز درياچه اروميه در 2ماه ابتدايي س��ال آبي جاري 
11درصد نس��بت به سال گذش��ته افزايش يافته است. 
بر اس��اس آخرين اطاعات ثبت ش��ده در ايستگاه هاي 
باران س��نجي، شركت مديريت منابع آب ايران از ابتداي 
مهرم��اه تا آبان ماه س��ال ج��اري، حج��م روان آب هاي 
كش��ور را 3 ميلي��ارد و 209ميلي��ون مترمكعب اعام 
كرد. اين گ��زارش مي افزايد: اين حج��م از روان آب در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ميزان 3 ميلياردو 
819ميليون مترمكعب، 16درصد كاهش داشته است. بر 
اس��اس اين گزارش، بيشترين حجم روان آب در حوضه 
آبري��ز خليج فارس و درياي عم��ان با حجم يك ميليارد 
و 682 ميليون متر مكعب بوده اس��ت. حوضه هاي آبريز 
دري��اي خزر با 660ميلي��ون، مركزي ب��ا 577ميليون، 
درياچ��ه اروميه با 169ميليون، قره قوم با 117ميليون و 
مرزي ش��رق با 6ميليون مترمكعب حج��م روان آب به 
ترتيب پس از حوضه آبري��ز خليج فارس، رتبه هاي دوم 
تا ششم را از نظر حجم بارش به خود اختصاص داده اند. 
اين گزارش حاكي از آن اس��ت ك��ه حجم روان آب هاي 
حوضه هاي آبريز درياي خزر، درياچه اروميه و مركزي در 
مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 2، 11 و 
13درصد افزايش داشته است. گفتني است، حجم روان 
آب  حوضه هاي آبريز خليج فارس، مرزي شرق و قره قوم 
نيز در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 27، 

77 و 32درصد كاهش داشته است. 

كوتاه از دنياي انرژي

فايننشال  تايمز 5 عامل تقويت  كننده قيمت نفت خام در سال آينده ميالدي را بررسي كرد 

هديه بزرگ شكاف كوچك به بازار نفت
گروه انرژي 

ش�ايد بت�وان گف�ت، ش�كافي ك�ه دو روز 
پي�ش در يك�ي از خطوط لول�ه انتقال نفت 
انگلستان رخ داد مانند هديه يي زود هنگام 
به مناس�بت س�ال نو به قيمت ه�اي جهاني 
نفت خام بود كه به تازگي نيز توسط تمديد 
9ماهه توافق اوپك تهييج ش�ده بودند. اين 
عوامل س�بب شدند واپس�ين روزهاي سال 
2017 ب�ه يك�ي از باالتري�ن س�طوح قيمت 
نفت خام در چند سال اخير برسند. با پايان 
نشس�ت اوپك و فروكش ك�ردن تب و تاب 
مربوط به آن بازار نيز تقريبا به ثبات نسبي 
رسيده بود و خبري از تغييرات جدي قيمت 
نب�ود. حتي در روز 6 دس�امبر يعني تقريبا 
يك هفت�ه بعد از اين نشس�ت، قيمت نفت 
برنت با كاهش�ي جدي به س�طح 61 دالر و 
22سنت رس�يد كه ناگهان خبري از حوالي 
درياي شمال منتشر ش�ده و مجددا عصاي 
دس�ت قيم�ت جهاني نفت ش�د. ش�كافي 
كوچ�ك در خطوط لوله انتق�ال نفت درياي 
شمال در جنوب اس�كاتلند، اثري بزرگ بر 
بازار نفت داش�ت و قيم�ت برنت را به باالي 
65 دالر ني�ز رس�اند. س�طحي از قيمت كه 
ب�راي دو س�ال خبري از آن نب�ود. هر چند 
هيجان بازار روز گذشته اندكي فروكش كرد 
و قيمت برنت پس از سقوطي موقت به كانال 
63 دالري ت�ا لحظه ن�گارش اين گزارش در 
ساعت 4روز چهارش�نبه هر بشكه 64 دالر 
و 5 س�نت معامله شد.  اما آيا مي توان روي 
اين اختالل نفتي، حساب بلندمدت تري كرد 
و اميدوار بود كه در سال آينده عاملي براي 
رشد قيمت باشد؟ پايگاه فايننشال تايمز در 
گزارشي به بررس�ي اثر اين موضوع بر بازار 
نف�ت در كنار 4 فاكتور مهم ديگر در س�ال 
2018 پرداخته است كه در ادامه مي خوانيد.

   
بازار نفت براي نخس��تين  بار پس از سال 2015 
به باالي 65 دالر در هر بش��كه رسيد و علت اصلي 
آن نش��ت نفت از بزرگ ترين خط لوله بريتانياست. 
اي��ن اتفاق همزمان با تمدي��د توافق كاهش توليد، 
عرض��ه نفت خام درياي ش��مال به ب��ازار را كاهش 
داده اس��ت. اكن��ون و درحالي ك��ه صنعت نفت در 
آستانه ورود به سال 2018ميادي است، چشم انداز 
عرضه بازار كماكان مبهم اس��ت چراكه از يك س��و 
پيش بيني مي ش��ود، تولي��د نفت ش��يل امريكا به 
ص��ورت قابل توجهي افزايش پيدا كند و از س��وي 
ديگ��ر توليدكنن��دگان غيراوپكي خصوصا روس��يه 
تحت فش��ار هس��تند كه توليد خ��ود را مجددا به 

سطح عادي برسانند. 
درحالي ك��ه بازار نفت ورود به س��ال 2018 را 
انتظار مي كش��د، فايننش��ال  تايمز در گزارش��ي 5 
فاكتور موثر بر بازار در سال آينده را بررسي مي كند. 

 خطوط لوله  فورتيز
خط��وط لوله فورتيز Forties در س��ال 2003 

و توس��ط كمپاني بي  پي براي انتق��ال نفت درياي 
ش��مال احداث ش��د. اين ش��ركت در آوريل س��ال 
2017 طي توافق نامه يي اين سيس��تم را به شركت 
اينيوس فروخت. با توجه به س��هم 40درصدي اين 
خطوط لوله در عرضه نفت و گاز از درياي ش��مال، 
اخت��ال اخير منجر به كاهش 400هزار بش��كه يي 
انتقال نفت در هر روز شده و اين مساله شركت هاي 
عملياتي را مجبور كرده اس��ت كه توليد خود از 85 

ميدان را كاهش دهند.
 بريتاني��ا توليدكننده كوچكي در س��طح جهان 
به حس��اب مي آيد و كاهش 400هزار بشكه يي در 
تولي��د روزانه اين كش��ور برابر با تعهدي اس��ت كه 
عربستان سعودي به عنوان بزرگ ترين صادركننده 
نفت در توافق كاهش توليد داده اس��ت. اما از آنجا  
كه نفت برنت يك مرجع بين المللي اس��ت و توسط 
ميدان هايي حمايت مي شود كه اكنون با قطع توليد 
مواجه شده اند، بازار به اين موضوع واكنش سريعي 

نشان داده است. 
اوليور جاكوب، كارشناس شركت پتروماتريكس 
در گفت وگ��و ب��ا فايننش��ال  تايمز حادث��ه اخير را 
اختال��ي ج��دي در عرض��ه توصي��ف مي كند كه 
احتم��اال بر جري��ان جهان��ي تاثير منف��ي خواهد 
گذاش��ت. جاكوب معتقد اس��ت كه اختاالت خط 
لوله فورتيز تنها محدود به از دست رفتن بشكه هاي 
نفت در بازار نيس��ت بلكه در رابطه با از دست دادن 
بخش مهمي از اصلي ترين نفت خام مرجعي اس��ت 

كه از دريا توليد و توزيع مي شود.«
 )INEOS(اكنون تمام نگاه ها به شركت اينيوس
به عنوان پيمانكار اصلي اس��ت ك��ه چه زماني اين 
خط لول��ه را تعمي��ر مي كند. خ��ط لوله يي كه در 
بخش فراس��احلي در جنوب شهر آبردين اسكاتلند 

دچار يك شكاف كوچك شده است. اگر مهندسان 
ايني��وس بتوانند زودتر از موعد م��د نظر، اين خط 
لوله را به مدار بازگردانند، ممكن اس��ت تب و تاب 

قيمت نفت برنت نيز فروكش كند. 

 تقاضا
فاكت��ور دومي ك��ه در گزارش فايننش��ال  تايمز 
ب��ه آن پرداخته ش��ده اس��ت، موضوع تقاضاس��ت. 
در ش��رايطي ك��ه قيمت نفت به 65 دالر رس��يده، 
قدرت رش��د تقاض��ا فاكتور مهمي ب��راي بازار نفت 
اس��ت. در 3س��ال اخير و از زماني ك��ه قيمت ها به 
زير 100دالر سقوط كردند، رشد تقاضا در واكنش 
به افت قيمت افزايش پيدا كرد. اين موضوع با رشد 
همه گي��ر اقتصادي پس از بحران مالي همراه ش��د. 

بدين ترتيب تقاضاي جهاني از س��ال 2014 به طور 
ميانگين رش��دي معادل با يك ميليون و 500 هزار 
بش��كه در روز داش��ت. درحالي ك��ه در زمان نفت 
100دالري اين رشد كمتر از يك ميليون بشكه در 
روز ب��ود. اكنون كه قيمت  نفت خام مجددا درحال 
افزايش است اين نااطميناني وجود دارد كه آيا رشد 
اقتص��ادي به تنهايي كافي خواه��د بود تا به همان 

ميزان رشد مصرف نفت را ايجاد شود؟
بنابراي��ن تاش اوپك و روس��يه ب��راي كاهش 
ذخاي��ر جهاني نفت به ي��ادگار مانده از مازاد عرضه 

بعد سال 2014 فاكتور بسيار مهمي است. 

 در انديشه استراتژي خروج از توافق
در جري��ان نشس��ت اخير اوپك، روس��يه اصرار 

داشت كه ش��رايط خروج از توافق كاهش توليد به 
بحث گذاشته شود. اما عربستان سعودي اعام كرد 
كه صحبت در رابطه با اين موضوع زود است. با اين 
حال در روزهاي اخي��ر وزراي انرژي و نفت امارات 
متح��ده عربي و كويت اعام كردند كه در نشس��ت 
بع��دي اوپك در ماه ژوئن حت��ي اگر قرار بر تمديد 
كاهش توليد ش��ود، برنامه  توليدكنندگان مختلف 
ب��راي خ��روج از توافق مورد بررس��ي ق��رار خواهد 

گرفت. 
هر چند س��هيل المزروعي، وزي��ر انرژي امارات 
متح��ده عربي اعام كرد كه اين مس��اله به معناي 
خ��روج از توافق در ماه ژوئن نخواهد بود بلكه بدين 
معني اس��ت ك��ه در ماه ژوئن ما يك اس��تراتژي را 
تدوين خواهيم كرد. نمايندگان اوپك اعام كرده اند 
كه اين موضوع به صورت خصوصي مورد بحث قرار 
گرفته اس��ت چراكه اعضاي كارت��ل نمي خواهند با 
شايعه بازگشت سريع بشكه هاي نفت به بازار شوك 

وارد كنند. 
درح��ال حاضر تاجران به دقت اظهارات مقامات 
س��عودي و روس را زير نظر گرفته ان��د. اگر وزراي 
انرژي اين دو كش��ور پيش��نهاد كنند كه راهنما و 
اس��تراتژي اي در رابط��ه ب��ا نحوه خ��روج از توافق 
تدوين شود بدين معني است كه روسيه و عربستان 
سعودي به ميزان كافي نفت خام را ذخيره كرده اند 

و مي توانند به سرعت آنها را روانه بازار كنند. 

 ونزوئال
ش��رايط ونزوئا به گونه يي است كه در بسياري 
از تحليل  ها وضعيت اين كش��ور ب��ه عنوان يكي از 
ريس��ك هاي س��ال آينده بازار نف��ت در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. كاراكاس كه از بنيان گ��ذاران كارتل 
نفتي اوپك است اين روزها درگير بحران هاي مالي 
و سياسي اي است كه توليد اين كشور را در آستانه 

سقوط آزاد قرار داده است.
 تولي��د اين كش��ور از ابتداي س��ال 2016 تا به 
امروز از سطح 2ميليون و 500 هزار به يك ميليون 
و 800 هزار بش��كه در روز كاهش پيدا كرده است. 
سطحي كه بس��يار كمتر از سهميه يي است كه در 
توافق كاهش توليد براي اين كش��ور در نظر گرفته 

شده است. 

 عرضه غير اوپك
رشد عرضه از جانب كش��ورهاي خارج از اوپك 
به رهبري توليد ش��يل امريكا بزرگ ترين پرسش��ي 
اس��ت كه ذهن تاجران نفت براي سال 2018 را به 
خود مشغول كرده است. پيش بيني هاي متفاوتي از 
ميزان رش��د توليد نفت ش��يل در سطح قيمت 65 
دالر در هر بشكه ارائه شده كه بازه يي از رشد 500 
هزار بش��كه يي تا رشد يك ميليون بشكه يي در هر 

روز را در بر مي گيرد. 
عاوه بر اين پروژه هاي ب��ا مقياس بزرگ توليد 
در برزي��ل و كانادا كه با فرض نفت 100دالري آغاز 
شده  بودند احتماال امس��ال به پايان خواهند رسيد 
ك��ه مي تواند، منب��ع جديدي براي عرض��ه نفت با 

ظرفيت توليد 500 هزار بشكه در روز باشند. 

»تعادل« ميزان استفاده از كنتورهاي برق هوشمند در كشورهاي مختلف را بررسي مي كند

تفاوت چشمگير هوشمندي كنتورهاي برق ايران و جهان
گروه انرژي  مهدي نيكوئي   

طرح جايگزيني كنتورهاي كنوني برق كش��ور با 
كنتورهاي هوشمند از سال 1390 شروع شده و قرار 
اس��ت كه تا س��ال 1400 به پايان برسد. با اين حال 
اين طرح)كه به طرح ايجاد فراسامانه ملي هوشمند 
اندازه گيري و مديريت انرژي موس��وم اس��ت و فهام 
خوانده مي شود( پيشرفت چنداني نداشته و با توجه 
به محدود شدن بودجه اختصاصي به آن، بسياري از 
رس��انه ها آن را ناتمام مي نامند)بودجه سال 96 اين 
ط��رح 15ميليارد تومان ب��ود و در اليحه بودجه 97 
اين رقم به 5 ميليارد تومان كاهش يافته اس��ت.( در 
اين ميان روز گذش��ته، معاون توزيع ش��ركت توانير 
اعام كرد كه براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا 
تابستان سال آينده حدود 500 هزار كنتور هوشمند 
براي چاه هاي كشاورزي و مشتركين پرمصرف نصب 
مي شود. محمودرضا حقي فام درباره آخرين وضعيت 
نصب كنتورهاي هوش��مند برق كش��ور اظهار كرد: 
تاكنون 158هزار كنتور هوش��مند براي مش��تركان 
پرمصرف نصب ش��ده كه نقش بسياري در مديريت 
مصرف آنها داشته است. وي وعده داد كه اين رقم تا 
پايان س��ال به 350هزار دستگاه و تا ابتداي تابستان 

سال 97 به 500 هزار دستگاه خواهد رسيد. 
بررس��ي هاي»تعادل« نش��ان مي دهد حتي اگر 
ارقامي كه معاون توزيع شركت مادرتخصصي توانير 
اعام مي كند با وجود كمبود منابع مالي تحقق يابند، 
باز هم ايران در مقايسه با بسياري از كشورهاي جهان 
و منطقه از نظر نصب كنتورهاي هوشمند و مديريت 
مصرف برق از اين طريق بسيار عقب تر خواهد بود. 

هفت��ه گذش��ته، اداره اطاع��ات ان��رژي امريكا 
گزارش��ي منتشر كرد كه نش��ان مي داد، كنتورهاي 
هوشمند پيشرفته برق نصب شده در امريكا از سال 
2010 تا 2016ميادي دو برابر ش��ده است و به اين 
صورت اكنون نزديك به نيمي از كل مشتركين برق 
اين كشور از اين كنتورهاي هوشمند برخوردارند. تا 
انتهاي س��ال 2016 شركت هاي خدمات برق امريكا 
به طور مجموع نزديك به 71ميليون كنتور هوشمند 
 )AMI(موسوم به زيرس��اخت اندازه گيري پيشرفته
نصب كردند ك��ه برابر با 47درص��د از 150ميليون 

مشترك برق اين كشور است. 
كنتورهاي هوشمند پيشرفته توانايي ايجاد ارتباط 
دو طرفه بين ش��ركت هاي خدمات برق و مشتريان 
را دارند. كنتورهاي هوش��مند نسل قبل كه ارتباطي 
يك  طرفه از كنتور تا ش��ركت ب��رق ايجاد مي كنند 
و ب��ه خوان��ش اندازه گي��ري خ��ودكار)AMR( هم 

ش��ناخته مي شوند پيش از س��ال 2013 كنتورهاي 
غالب بازار امريكا بودند. براساس داده هاي جمع آوري 
شده توسط اداره اطاعات انرژي امريكا)گزارش هاي 
س��االنه خدمات برق( از س��ال 2013 به بعد نصب 
كنتورهاي هوش��مند AMI كه ارتباطاتي دو  سويه 
دارند، رواج بيشتري)نسبت به كنتورهاي قديمي تر( 

يافت. 
كنتورهاي AMI توانمند در ارتباطات دو سويه 
به ش��ركت هاي خدمات برق همچنين مش��تركين 
اجازه مي دهد تا مصرف هوشمندي داشته باشند و از 
مزاياي مختلف اين مصرف هوشمند بهره مند شوند. 
هوشمندس��ازي مصرف با استفاده از ارتباطات ايجاد 
ش��ده به وس��يله كنتور و در همان زمان مصرف)يا 
زمان��ي نزديك ب��ه مصرف( انجام ش��ود. كنتورهاي 
هوش��مند مي توانند نس��بت به مي��زان تقاضا و برق 
توزيعي، واكنش نش��ان داده، قابليت اتكا به ش��بكه 
را باال ب��رده و اطاعات��ي ارائه دهند كه مش��تريان 
بتوانن��د در هزينه هاي خ��ود صرفه جويي كنند. اين 
صرفه جوي��ي با اطاع يافتن آنها از ش��رايط عرضه و 
قيمت برق در شبكه و مصرف متناسب با آن صورت 

مي گيرد. 
كنتوره��اي هوش��مند  AMI به ش��ركت هاي 
خدمات برق هم اطاعات دقيقي از خاموشي ها)ناشي 
از رويداده��اي مختلف��ي مانن��د توف��ان ي��ا س��اير 
اختال هاي ش��بكه( ارائ��ه مي دهند. ش��ركت هاي 
خدمات برق با اس��تفاده از اين اطاعات مي توانند به 
س��رعت خدمت رساني به مشتريان را از سر گرفته و 
زمان كلي خاموشي هاي شبكه را هم كاهش دهند. 

نرخ نفوذ كنتورهاي هوش��مند پيشرفته در بين 
مش��تركين خانگ��ي در ايالت هاي مختل��ف امريكا، 
تفاوت چش��مگيري با يكديگر دارند. شهر واشنگتن 
با 97درصد، بيش��ترين نفوذ كنتورهاي هوشمند در 
بين مشتركين خانگي برق را دارد و پس از آن ايالت 
ن��وادا با 96درصد قرار گرفته اس��ت. 6 ايالت ديگري 
كه در س��ال 2016 ن��رخ نف��وذ AMI باالتر از 80 
درصد داشتند، عبارتند از: مين، جورجيا، ميشيگان، 
اوكاهما، كاليفرنيا و ورمونت. تگزاس هم در همين 
سال بهترين جايگاه را از نظر ميزان نصب كنتورهاي 
هوش��مند AMI جديد براي مش��تركين خانگي به 
خ��ود اختص��اص داد. تعداد كنتورهاي نصب ش��ده 
جديد براي مش��تركين خانگي اين ايالت به بيش از 

200هزار دستگاه رسيد. 
تفاوت در نرخ نفوذ كنتورهاي هوش��مند ايالت ها 
در امريكا غالبا ناش��ي از وضعي��ت متفاوت قوانين و 

مق��ررات در آنهاس��ت. به عنوان مث��ال در بعضي از 
ايالت ها مكانيس��م هاي بازگش��ت هزينه پروژه هاي 
كنتور هوشمند)پيش��نهادي به وس��يله شركت هاي 
خدم��ات برق( بايد ب��ه تاييد مقام ه��اي قانون گذار 
برسد. اتحاديه نيروي برق هوشمند)SEPA( تاكنون 
گزارش هاي مختلف��ي درباره اقدام��ات ايالتي براي 
پيشبرد طرح هاي اندازه گيري پيشرفته مصرف برق 
و م��وارد مرتبط با آن انتش��ار داده ت��ا از اين طريق 
بتواند نقشي در افزايش نرخ نفوذ كنتورهاي هوشمند 

جديد داشته باشد. 
اما نكته يي كه در مورد كنتورهاي هوشمند نصب 
شده براي مديريت دقيق تر مصرف و ارائه برق وجود 
دارد، بي اطاع��ي بس��ياري از مش��تركين خانگي از 
داشتن اين كنتورهاست. اداره اطاعات انرژي امريكا 
در سال 2015 يك نظرسنجي درباره مصرف انرژي 
مش��تركان خانگي انجام داد. در آن س��ال ميانگين 
كشوري اس��تفاده مش��تركان خانگي از كنتورهاي 
هوش��مند برابر با 44درصد بود اما تنها 22درصد از 
خانواره��ا گزارش كردند كه داراي كنتور هوش��مند 
هستند. در كنار آنها 49درصد اعام كردند كه كنتور 
هوش��مند ندارند و 29درصد ني��ز از نوع كنتور برق 
خود اطاعي نداش��تند. عاوه ب��ر آن تنها 8 درصد 
از خانواره��ا عنوان كردند كه از دسترس��ي خود به 
داده هاي س��اعتي يا روزانه ب��رق آگاهي دارند و تنها 
4درصد به اين داده ها رجوع كرده يا از آنها اس��تفاده 

كرده بودند. 

 وضعيت كنتورهاي هوشمند در كشورهاي 
ديگر

درحالي كه بيش از يك دهه از معرفي نخس��تين 
مدل هاي كنتورهاي هوش��مند پيش��رفته)با قابليت 
ارتب��اط دو طرفه( مي گذرد هنوز هم در بس��ياري از 
نقاط جه��ان، بازار اين كنتورها داغ و درحال رش��د 
است. عاوه بر پروژه هاي توسعه يي و نوسازي فراواني 
كه در دو س��ال اخير در اياالت متحده امريكا انجام 
شده، وضعيت پررونقي در بسياري از كشورهاي ديگر 

هم مشاهده مي شود. 
به گ��زارش پايگاه جهاني نويگنت ريس��رچ، بازار 
نص��ب كنتورهاي هوش��مند پيش��رفته)AMI( در 
كانادا بسيار كساد اس��ت كه البته دليل آن به پايان 
رسيدن ظرفيت توسعه اين زيرساخت در كاناداست؛ 
چراكه اكنون تقريبا نرخ نفوذ اين كنتورها به نزديكي 

100درصد رسيده است. 
در چند كش��ور اروپا پروژه هاي كنتور هوش��مند 

پيش��رفته به طور جدي پيگيري مي شوند كه البته 
در ه��ر ك��دام از اين كش��ورها، مراح��ل متفاوتي از 
اين توس��عه طي مي ش��ود. در آلمان باالخره قوانين 
جدي��دي ب��ه تصويب رس��يده اند كه ش��روع نصب 
كنتوره��اي هوش��مند را در بخش��ي از اين كش��ور 

امكان پذير مي كند. 
در بازار آس��يا و اقيانوسيه، وضعيت بسيار متغير 
اس��ت: برخي از ش��ركت ها در به  كارگيري و توسعه 
اين زيرساخت ها بس��يار جلو رفته اند و برخي نيز يا 
پيش��رفت قابل توجهي نداش��ته يا هنوز اقدامي در 
اين باره انجام نداده اند. در چين 2شركت ارائه كننده 
خدمات برق پايان س��ال 2017 را ب��ه عنوان زمان 
اتمام طرح هاي راه اندازي كنتورهاي هوش��مند برق 
اعام كرده اند. در همين حال 10ش��ركت برقي ژاپن 

 ب��ه دنبال آن هس��تند كه تا س��ال 2024 به تعداد
80 ميليون كنتور هوشمند نصب شده، برسند. 

امريكاي التين يكي از مناطق كمتر توسعه  يافته 
از اين نظر اس��ت و تنها چند كشور انگشت  شمار آن 
به پيشرفت هاي معناداري دست يافته اند. خاورميانه 
و آفريقا نيز سرعت اندكي در اقتباس اين كنتورهاي 
هوشمند داشته اند كه البته اوضاع برخي كشورهاي 
خاورميانه اندكي بهتر است: كشورهايي مانند كويت، 
لبنان و امارات متحده عربي از آغاز پروژه هاي وسيع 

نصب كنتورهاي هوشمند برق خبر داده اند. 
اكنون به نظر مي رس��د ايران نيز در تاش است، 
وضعي��ت بهتري را در اي��ن زمينه رقم بزند هر چند 
آمارها نشان مى دهد تا متوسط جهاني فاصله زيادي 
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كوكتابايراني؟!
ارسالن فصیحي با بیان اينكه فكر نمي كند ترجیح مخاطبان ايراني كتاب ترجمه باشد، مي گويد: اثر ايراني نیست كه مخاطبان 
بخوانند؛ نويسنده هاي مشهور به  دلیل وضعیتي كه دارند نمي نويسند، نويسنده هاي تازه كار شناخته  شده  نیستند و كتاب هايي كه 

منتشر مي شود، نمي تواند نیاز مخاطبان را پاسخ دهد. 
اين مترجم درباره استقبال مخاطبان ايراني از آثار ترجمه اظهار كرد: مردم كتابي را مي خوانند كه به برخي از نیازهايشان پاسخ 
مي دهد؛ مثال نیاز به سرگرم شدن، آموختن و تفكر در امور. براي خواننده ها مهم نیست كه نويسنده كتاب ايراني است يا خارجي، 
يا براي كدام كشور است؛ بلكه مهم اين است كه نیازهايشان برآورده شود. او به ايسنا گفت: در ادبیات ايران وضعیتي پیش آمده كه 
باعث شده بسیاري از نويسنده هاي شناخته  شده و پركار چندان رغبتي به نوشتن آثار جديد نداشته باشند، نويسنده هايي كه تازه پا 
به عرصه نويسندگي گذاشته اند، شناخته  نشده و ديده  نشده اند و هنوز قدرتي ندارند. اينها باعث مي شود كتاب هايي كه از نويسنده هاي 

خارجي ترجمه شده، موفق تر باشد. اما دلیل اينكه چرا نويسنده ها نمي نويسند خود يك موضوع تحقیق است. 

چهرهروز

معرفيبزرگترينشركايتجاريبريتانيادرصادراتاسلحه

صادراتمرگ
گروهگوناگ�ونافزايش حجم صادرات 
س��الح و جنگ افزاره��ا ب��ا افزاي��ش قابل  
توجهي در 5 س��ال گذش��ته روبه رو بوده 
است؛ طبق آمار منتشر ش��ده، اين صادرات به باالترين 
میزان پس از پايان جنگ س��رد رسیده است. همچنین 
گفته شده كشورهاي خاورمیانه در اين بازه زماني، میزان 
واردات سالح خود را تقريبا تا 2برابر افزايش داده است. 
طبق گزارش هاي موسسه بین المللي پژوهش هاي صلح 
استكهلم، عربستان سعودي و قطر از سال 2011 تاكنون 
افزايش قابل  توجهي در خريد سالح داشته اند. بسیاري 
از گزارش ها نیز حاكي از آن است كه صادرات اسلحه از 
بريتانیا به كش��ورهاي حاشیه خلیج فارس در سال هاي 
اخیر به  شدت افزايش يافته است. طبق اين آمار میزان 
واردات سالح در كشورهاي خاورمیانه و كشورهاي عربي 
حاش��یه خلیج فارس از 17درصد به 29درصد رس��یده 
اس��ت و اين كشورها در واردات سالح با اختالف زيادي 

كشورهاي اروپايي را پشت سر گذاشته اند. 
به تازگ��ي نیز خبرهايي از ق��رارداد فروش جنگنده 
بريتانیايي به قطر منتشر شده است. طبق اين گزارش ها، 
شركت بي  اي ئي سیستمز بريتانیا اعالم كرده است كه 
قص��د دارد، قراردادي ب��ه ارزش 6.7 میلیارد دالر براي 
فروش 24فروند هواپیماي جنگنده تايفون با قطر منعقد 
كند. طبق تازه ترين تحقیقات موسسه صلح بین المللي 
اس��تكهلم، آخرين صادرات اس��لحه بريتانیا به قطر در 
س��ال 1999 صورت گرفته اس��ت. به بهانه اين قرارداد 
در تازه ترين گزارش منتش��ر ش��ده بزرگ ترين شركاي 
صادرات اس��لحه بريتانیا در 10س��ال گذش��ته معرفي 

شده اند. 
براس��اس آمارهاي اعالم شده از سال 2007 تاكنون 
می��زان صادرات س��الح و تجهیزات نظام��ي بريتانیا به 
عربس��تان حدود 4میلیارد و 645 میلیون TIV)هزينه 
هر واحد تولید سالح و انتقال منابع نظامي( اعالم شده 
است. بر اين اساس عربس��تان سعودي با اختالف قابل  
توجهي از ديگر كش��ورها، اصلي ترين واردكننده اسلحه 
و تجهیزات نظامي بريتانیا شناخته مي شود. به گزارش 
بسیاري از نش��ريات، میزان فروش بمب  و موشك هاي 
بريتانیا به عربستان سعودي از ابتداي جنگ يمن تقريبا 

500 درصد افزايش يافته اس��ت. اين آمار درحالي اعالم 
شده كه سازمان ملل، انتقادهاي بسیاري به نقض قوانین 
جنگ در يمن به عربس��تان داش��ته و اتحاديه اروپا نیز 

خواستار ممنوعیت سالح به عربستان شده است. 
طبق اين گزارش، امريكا دومین وارد كننده سالح 
و تجهیزات نظامي از بريتانیا معرفي ش��ده است. اين 
درحالي اس��ت كه براساس نتايج يك پژوهش، امريكا 
بزرگ ترين صادركننده سالح در جهان است. براساس 
آمار ارائه شده در 10سال گذشته حدود يك  میلیارد 
و 656 میلی��ون TIV س��الح و تجهی��زات نظامي از 
بريتانیا به امريكا صادر ش��ده اس��ت. از طرفي در اين 
سال ها امريكا با افزايش ارائه تسلیحات به آفريقا، آسیا 
و خاورمیانه حاكمیت خود را در بازار اسلحه گسترش 
داده و با اختالف زياد از س��اير كشورهاي صادركننده 
جلو تر اس��ت و در 5 سال گذشته حداقل به 96كشور 

تسلیحات صادر كرده است. 
همانطور كه گفته ش��د، كش��ورهاي خاورمیانه به 
دلیل شرايط سیاس��ي موجود و جنگ  و ناآرامي هاي 
داخلي مهم ترين واردكننده س��الح در جهان شناخته 
مي شوند. هند نیز از كشورهايي است كه در سال هاي 
اخیر ركورددار واردات اسلحه در جهان است. تازه ترين 

آمار منتش��ر شده نیز نش��ان مي دهد كه اين كشور، 
س��ومین ش��ريك تجاري بريتانیا در صادرات اسلحه 
شناخته مي ش��ود. طبق اين آمار در 10سال گذشته، 
مجموع سالح  و تجهیزات نظامي كه از بريتانیا به هند 
TIV صادر ش��ده حدود يك  میلی��ارد و 489میلیون

بوده است. اين رقم در اندونزي از سال 2007 تاكنون 
به 594 میلیون TIV مي  رس��د. عمان، چین و شیلي 
نیز از ديگر ش��ركاي صادرات س��الح بريتانیا به  شمار 
مي روند. اين درحالي اس��ت كه چی��ن از بزرگ ترين 

صادركنندگان سالح در جهان به  شمار مي رود. 
براس��اس اين گزارش در 10س��ال گذش��ته، میزان 
صادرات س��الح و تجهیزات نظام��ي از بريتانیا به ايتالیا 
حدود 179میلیون TIV اعالم و س��هم ژاپن در واردات 
سالح از بريتانیا از سال 2007 تاكنون حدود 182میلیون 
TIV گزارش شده است. اين رقم در صادرات اسلحه از 
بريتانی��ا به الجزاير نیز ح��دود 165میلیون TIV اعالم 
ش��ده است. براساس س��اير از گزارش هاي منتشر شده، 
كش��ورهاي الجزاير و مراكش بیشترين واردات سالح را 
طي سال هاي گذشته در میان ديگر كشورهاي آفريقايي 
داش��ته اند؛ اين دو كش��ور در 5 سال گذشته 56 درصد 
كل واردات سالح در آفريقا را به خود اختصاص داده اند. 

آمارنامه

بازارهنر

حاشيه

اعالمنامزدهايآيفيكدرسينماحقيقت

اكران»يكتكهازكيكآبي«

وعدهشامدريككنسرتپاپ!

صنف��ي  انجم��ن  داوري  هی��ات 
شركت ها و موسسات فیلمسازي ايران 
بهترين  دريافت  كانديدا هاي  )آيفیك(، 
اثر جش��نواره س��ینما حقیقت از نگاه 

صنفي خود را معرفي كرد. 
علیرضا حس��یني س��خنگوي هیات 
داوري آيفی��ك در جش��نواره س��ینما 

حقیقت ب��ا اعالم اين خبر افزود: هیات مذكور پس 
از تماشاي كلیه فیلم هاي راه  يافته به بخش مسابقه 
ملي يازدهمین جش��نواره سینما حقیقت، 11 فیلم 
را داراي شرايط مدنظر انجمن صنفي تشخیص داد. 
فیلم هاي وازاريه تولید ش��ده در موسس��ه افرافیلم 
ايرانیان، قصه بلوار تولید ش��ده در موسسه هنرهاي 
تصويري راش، پنج ش��نبه س��وري تولید ش��ده در 
موسسه روشناي مش��رق زمین، پدر پروانه ها تولید 
شده در شركت ياسین فیلم، دست هاي خالي تولید 
ش��ده در موسس��ه رس��انه فكر فردا، قاضي و مرگ 
تولید ش��ده در موسس��ه مس��تند موج نو، بي گدار 
تولید ش��ده در موسس��ه مزرعه فیل��م ايرانیان،  ها 
سوخته تولید شده در شركت امروز فیلم، محیط بان 
و پلنگ تولید شده در موسسه تصوير حیات وحش، 
میكل آنژ افغانس��تان تولید شده در موسسه نجواي 
زالل هنر، مادرم ايل من تولید ش��ده در موسس��ه 
تنديس فیلم س��پاهان فیلم هايي هستند كه هیات 
داوري آنها را واجد شرايط داوري براي دريافت اين 

جايزه تشخیص داد. 
به گزارش ايلنا، علیرضا حس��یني گفت: از نظر 
صنف ما )آيفی��ك( ورود بخش خصوصي در قالب 
ش��ركت ها و موسسات فیلمس��ازي مي تواند كمك 
ش��اياني به تولید آثار ارزش��مند در حوزه سینماي 
مس��تند كند و در عین ح��ال در جذب مخاطب و 
اكران توفیق يابد. زماني كه يك اثر مستند در يك 
ش��ركت يا موسسه تولید مي شود از ايده تا طرح و 
تولید تا پخش و اكران در بازار ها و جش��نواره هاي 
مل��ي و بین المللي و رس��انه هاي مجازي به ش��كل 
دقیق و حرفه يي مورد بررسي و مداقه قرار مي گیرد. 
به عنوان مثال فیلم مس��تند »صفر تا سكو« تولید 
ش��ده در موسسه انديش��ه پرديس جم داراي اين 

ويژگي مهم اس��ت و اكن��ون به عنوان 
نخس��تین اثر مس��تند اكران شده در 
س��ینماهاي كشور، توانسته دوشادوش 
سینماي داس��تاني، در جذب مخاطب 
رقابت كند. اهداي اين جايزه مي تواند 
شركت ها و موسسات فیلمسازي كشور 
را ترغی��ب كند كه در حوزه س��ینماي 
مس��تند وارد ش��ده و براي تولید آثار ارزش��مندي 
كه در جذب مخاطب موفق باش��د، سرمايه گذاري 
نمايد و رويكرد امسال جشنواره سینما حقیقت به 
اهمیت حضور شركت ها و موسسات فیلمسازي در 

تولید آثار مستند ستودني است. 
علیرضا حس��یني در ادام��ه كانديداهاي هیات 
داوري را اع��الم كرد: وازاريه )اف��را فیلم ايرانیان(، 
محیط ب��ان و پلن��گ )تصوي��ر حی��ات وح��ش(، 
دس��ت هاي خالي )رس��انه فك��ر فردا(، قص��ه بلوار 
)هنرهاي تصويري راش( و قاضي و مرگ )مس��تند 
م��وج نو( كه از بین كانديدا ه��ا در روز اختتامیه به 
يك اثر تندي��س ويژه آيفیك و لوح تقدير و جايزه 

نقدي اهدا خواهد شد. 
علیرض��ا حس��یني مديرعامل ش��ركت كارمانیا 
فیلم پارس��ه تهیه كننده مستند كه سابقه عضويت 
در هیات موسس و شوراي داوري و كمیته بررسي 
ش��رايط تهیه كنندگي در ح��وزه نمايش خانگي را 
دارد، وي در اين دوره جش��نواره س��ینما حقیقت 
س��مت مشاور دبیر جش��نواره را نیز عهده دار است 
و طهورا ابوالقاس��مي مديرعامل موسس��ه انديشه 
پردي��س ج��م عض��و ش��وراي داوري آيفی��ك و 
تهیه كننده سینما و نادر رضايي مديرعامل شركت 
ص��داي ام��واج نوفه عض��و هیات مدي��ره آيفیك و 
صدابردار باسابقه س��ینما و تلويزيون هیات داوري 
آيفیك در يازدهمین جش��نواره فیلم مستند ايران 

)سینما حقیقت( را تشكیل مي دهند. 
يازدهمین جشنواره »سینما حقیقت« به عنوان 
اصلي تري��ن رويداد س��ینماي مس��تند و با دبیري 
س��یدمحمدمهدي طباطبايي از تاري��خ 19 تا 26 
آذر در پرديس س��ینمايي چارسو در حال برگزاري 

است. 

نماي��ش »يك تكه از كی��ك آبي« به 
روايت زوجي از طبقه پرولتاريا مي پردازد 
كه با حقیقت زندگي شان روبه رو مي شوند 
و براي رهايي از حجم س��نگین حقیقت 

راهي جز مرگ پیدا نمي كنند. 
اي��ن نمايش به نويس��ندگي، طراحي 
و كارگردان��ي محس��ن بهادري كی��ان و 

تهیه كنندگي نسترن امیر است. پیش از اين، محسن 
بهادري كی��ان، در نماي��ش »م��رده  فروش« نوش��ته 
داري��و فو و به كارگرداني مهرنوش دارا در تماش��اخانه 

باران ب��ه ايفاي نقش پرداخت��ه بود. اين 
نماي��ش با ب��ازي پوري��ا نیكجو، س��اغر 
فريدي، مینا س��لیمي، صبا ش��اه بابايي، 
فاتیم��ا افتخ��اري، اردالن آريانپور، صبا 
 هدايت سرور و محس��ن بهادري كیان، از
17 آذر لغايت 4 دي، در س��الن اس��تاد 
مشايخي هر شب ساعت 20 روي صحنه 
مي رود. عوايد اين نمايش توس��ط موسسه غیردولتي 
مهرگیتي براي س��اختن مدارس در مناطق زلزله زده 

درنظر گرفته مي شود. 

كنسرت يك خواننده پاپ در يكي 
با تاخی��ري طوالني  از شهرس��تان ها 
همراه مي ش��ود؛ در اي��ن میان فردي 
كه گفته مي ش��ود اسپانسر اين برنامه 
بوده، ب��راي دلجويي ب��ه حاضران در 

سالن وعده يك شب شام مي دهد. 
طبق ش��نیده ها، قطعي برق سالن 

موجب مي ش��ود س��ئانس دوم كنس��رت يكي از 
خوانن��دگان پ��اپ در مالي��ر با تاخی��ري بیش از 
يك س��اعت برگزار شود. گفته مي شود مدير هتل 
محل اقامت اين خواننده كه اسپانس��ر اين برنامه 
نیز بوده اس��ت، پیش از شروع كنسرت روي سن 
م��ي رود و رو به مخاطبان مي گوي��د با بلیت هاي 
خود مي توانند يك ش��ب خاص براي صرف ش��ام 
رايگان به هتل او بروند. زماني كه مردم در ش��ب 

موعود )20 آذرماه( به هتل يادش��ده 
مي روند، مي بینند كه از ش��ام خبري 
نیس��ت و كاركن��ان هت��ل مي گويند 
مديرش��ان در سفر اس��ت. همچنین 
ي��ك خبرن��گار محلي فیلم��ي را جلو 
س��اختمان اين هتل ضبط كرده و آن 
را منتشر مي كند. او به ايسنا مي گويد 
كه در آن ش��ب افراد زيادي با هتل و حتي سالن 
كنسرت تماس گرفته اند اما تلفن هتل پاسخ داده 
نمي ش��ده و تلفن همراه مدير اين مجموعه خارج 
از دسترس بوده؛ درحالي كه اتومبیل او جلو هتل 

پارك بوده است. 
او همچنی��ن مي گوي��د: تاخی��ر در اجرا با يك 
عذرخواهي هم قابل حل بود و اصال به وعده ش��ام 

دادن نیازي نبود. 

پيروزيسناتوردموكرات
درايالتجمهوريخواه

واشنگتنپست:
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود، از پیروزي سناتور 
دموك��رات در ايالت آالباما 
كه عمدت��ا جمهوري خواه 
هستند، خبر داد. به گزارش 
واشنگتن پست، دموكرات ها 
پس از 25 س��ال توانستند 
كرسي مجلس س��نا را در 
ايالت آالباما به دست آورده 

و جمهوري خواهان را شكست دهند. دگ جونز سناتور 
دموكرات در يك رقابت تنگاتنگ و نزديك توانس��ت، 
روي موور جمهوري خواه را با تفاوت اندك اما تاريخي 
شكست دهد. او نخستین سناتور دموكرات است كه 
پس از 1992 به عنوان نماينده ايالت آالباما به مجلس 
سناي اياالت متحده راه مي يابد. اين سناتور دموكرات 
پی��روزي اش را در آالباما »پی��روزي حاكمیت قانون، 
ع��زت و احت��رام« مي داند. دموكرات ه��ا اين پیروزي 
را بزرگ تري��ن شكس��ت ب��راي دونال��د ترامپ تلقي 
مي كنند. با اين پیروزي، جمهوري خواهان 51 كرسي 
و دموكرات ها 49 كرس��ي را در مجلس سنا به دست 
مي آورند و كار براي عملي س��ازي برنامه هاي ترامپ، 

دشوارتر از گذشته خواهد شد. 

يواسايتودي:
در صفحه  روزنامه  اين 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
ترامپ،  دونال��د  واكن��ش 
ب��ه صحبت هاي س��ناتور 
كرد.  منتش��ر  دموك��رات 
به گزارش ي��و اس تودي، 
ريیس جمه��وري امريكا با 
تويیتر،  پیامي در  انتش��ار 
دموكرات��ي  س��ناتور  ب��ه 

كه اس��تعفاي وي را خواستار ش��ده بود، حمله كرد. 
»كرستن جیلیبرند« سناتور دموكرات ايالت نیويورك 
در راستاي اتهام هاي آزار جنسي مطرح شده توسط 
چندين زن علیه ترامپ، اس��تعفاي ريیس جمهوري 
امريكا را خواس��تار ش��ده بود. ترام��پ در واكنش به 
درخواست جیلیبرند، در تويیتر خود نوشت: »سناتور 
كرس��تن جیلیبرند كس��ي كه چندي پی��ش براي 
جم��ع آوري بودجه كمپین خود به دفتر من مراجعه 
كرده و التماس مي ك��رد و حاضر بود هر كاري براي 
جمع آوري بودجه كمپین انجام دهد، اكنون علیه من 
مب��ارزه مي كند.« يو اس تودي نیز در واكنش��ي تند 
نوشت: ريیس جمهوري كه به يك سناتور زن فحاشي 
مي كند براي تمیز كردن توالت كتابخانه اوباما يا پاك 

كردن كفش هاي بوش هم مناسب نیست.«

فايننشالتايمز:
س��ئول خواس��تار لغو 
رزماي��ش امريكا همزمان 
با المپیك زمس��تاني شد. 
طبق گزارش��ي ك��ه اين 
روزنام��ه در صفح��ه اول 
ارتش  خود منتشر كرده، 
امري��كا در ح��ال انج��ام 
مذاك��رات ب��ا كره  جنوبي 
زمان بن��دي  درب��اره 

رزمايش هاي نظامي س��االنه است كه اين  بار شايد 
اين رويداد مصادف با المپیك زمستاني سال آينده 
باش��د. بر اين اس��اس، به گزارش فايننشال تايمز، 
س��ئول از امريكا خواسته است اين رزمايش ها را به 
تعوي��ق بیندازد. انتهاي پیام دو رزمايش  مش��ترك 
امري��كا و كره جنوبي در اواخر ماه فوريه يا اوايل ماه 
مارس با حضور ده ها هزار نفر از س��ربازان دو كشور 
برگزار مي شود. در مقابل كره شمالي اين رزمايش ها 
را اقدامات تحريك آمیز دانس��ته چراكه اين مساله 
باعث افزايش تنش ها در ش��به جزيره كره مي شود. 
در اين باره، س��خنگوي فرماندهي اقیانوسیه امريكا 
اعالم كرد كه ارتش هاي دو كشور مذاكرات در اين 
باره را براي زمان بندي مناسب ادامه داده و زمان اين 

رزمايش در وقت مناسب اعالم خواهد شد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

ايراناززبانمستندسازبرجستهايتاليا
»جانفرانكو رزي« س��ینماگر برجس��ته 
ايتالیايي و تنها مستندساز برنده نخل طالي 
كن و شیر طالي ونیز معتقد است: سینماي 
اي��ران يك��ي از مهم تري��ن و تاثیرگذارترين 
بخش هاي فیلمس��ازي دنیاست.  به گزارش 
ايس��نا، طبق گ��زارش رس��یده »رزي« كه 

به عنوان میهمان و داور بخش مس��تندهاي بلند مسابقه بین الملل جشنواره سینما 
حقیقت به ايران آمده است، گفت: سال ها بود كه دلم مي خواست به ايران سفر كنم، 
چرا كه سینماي ايران سال هاست در سراسر دنیا شناخته شده و مطرح است. براي 
من ش��خصا سینماي ايران يكي از مهم ترين و تاثیرگذارترين بخش هاي فیلمسازي 
دنیاست. بنابراين خودم هم عالقه داشتم كه به اينجا سفر كنم.  او درباره انگیزه هاي 
خود از س��فر به تهران و شركت در جش��نواره سینما حقیقت گفت: متاسفانه سال 
گذشته درگیر سفرهايي براي نمايش فیلم آخرم »آتش در دريا« بودم كه نامزد اسكار 
ش��ده بود و به همین دلیل فرصت نكردم در بزرگداشتي كه سال گذشته در سینما 
حقیقت برگزار شد، حضور پیدا كنم. در واقع همزماني اين دو تا اتفاق باعث شد، نتوانم 
به ايران س��فر كنم، چون درست همان زمان در امريكا به سر مي بردم تا در كمپین 
تبلیغاتي فیلمم براي جوايز اسكار حضور داشته باشم. بنابراين امكانش وجود نداشت؛ 
اما امس��ال وقتي به عنوان داور جش��نواره دعوت شدم كه برايم افتخاري بود، امكان 
نداش��ت بتوانم به اين دعوت پاسخ منفي بدهم.  اين مستندساز با اشاره به وضعیت 
جاري سینماي مستند در دنیا گفت: در حال حاضر در لحظه چالش برانگیزي به سر 
مي بريم. االن در سراسر دنیا تغییر و تحول خارق العاده يي در مستندسازي در حال رخ 
دادن است، به ويژه در مورد زبان اين سینما كه رو به گسترش است. مرز میان فیلم 
مستند و داس��تاني روزبه روز باريك و باريك تر مي شود و روند بسیار جالبي در حال 
طي شدن است؛ اينكه بتواني هر چه عمیق تر به كاوش بپردازي و كاري كني كه مرز 
میان سینماي داستاني و مستند هر چه بیشتر محو شود. خودم شخصا عالقه يي به 
جدا كردن فیلم مستند و داستاني ندارم، اما برايم مهم است كه پرسش درباره درست 

و غلط را به چالش بكشیم.

زلزلهكرمانبهمجموعه»گنجعليخان«رسيد
مجموعه گنجعلي خ��ان كرمان بر اثر وقوع 
دو زلزله در كمتر از 24 ساعت در كرمان، دچار 
ترك خوردگي هاي شديد شده است، همچنین 
براي امنیت بیشتر موزه هاي سطح شهر ديروز 

چهارشنبه 22 آذر تعطیل شدند. 
نخس��تین زمین ل��رزه در طول س��ه، چهار 

س��ال گذش��ته در اس��تان كرمان، صبح جمعه دهم آذر با قدرت 6.1ريشتر و با مركزيت 
»هج��دك« كرم��ان را لرزاند، پ��س از آن و در طول روزهاي مختل��ف پس لرزه ها به طور 
م��داوم اين منطق��ه از كرم��ان و بافت هاي تاريخي روس��تاهاي »گ��روك«، »حرجند«، 
»راه��ور«، »هج��دك« و »گ��زك« را دچار آس��یب هايي ك��رد.  به اندازه ي��ي كه میراث 
فرهنگ��ي اس��تان كرمان اعالم كرد كه ت��ا پايان پس لرزه ها امكان بررس��ي دقیق و اعالم 
آس��یب هاي وارد ش��ده به بناهاي تاريخي وجود ندارد، هر چن��د در آن زمان 100 قنات 
قديم��ي، 50درصد خانه هاي روس��تايي، 10 ت��ا 20درصد بافت تاريخي روس��تاها، برج 
تاريخ��ي »گزك« و كاروانس��راهاي قديمي قرار گرفته در بخش كوهس��اران شهرس��تان 
 »راور كرمان« آس��یب دي��ده  بودند.  اكنون بعد از وقوع دو زلزله 6 ريش��تري در كمتر از

 24 ساعت در استان كرمان، درصد آسیب ها به بناهاي تاريخي كرمان بیشتر شده است. به گفته 
 محمدمهدي افضلي مدير روابط عمومي و امور فرهنگي اداره كل میراث فرهنگي استان كرمان، 
ب��ر اثر اين دو زلزله آثار تاريخي قرار گرفته در مجموعه گنجعلي خان كرمان نیز آس��یب 
ديده اند. او گفت: آثار تاريخي مجموعه گنجعلي خان كرمان مانند كاروانسرا و بازار كرمان 
دچار ترك خوردگي هايي شده اند و اين زلزله در بافت قديم كرمان نیز تاثیر زيادي داشته 
اس��ت.  وي همچنین با بیان اينكه در اين دو زلزله س��اختمان اداره كل میراث فرهنگي 
استان كرمان كه بنايي تاريخي و متعلق به پهلوي دوم است نیز دچار ترك هاي شديدي 
شده است، افزود: اين زلزله به آثار تاريخي راور، بازار تاريخي زرند و موزه ها نیز آسیب هايي 
وارد كرده است.  افضلي همچنین درباره علت تعطیلي موزه هاي قرار گرفته در سطح شهر 
كرمان اعالم كرد: موزه هاي قرار گرفته در سطح شهر و به خصوص در اماكن تاريخي باتوجه 
به پس لرزه هاي مستمر و براي حفظ جان و امنیت گردشگران تعطیل شده است كه البته 
اين اداره كل به دلیل وقوع اين اتفاق به طور ناگهاني موفق به اطالع رساني وسیع نشده است. 

تاريخنگاري

شكايت انگليس از ايران به دادگاه الهه
بیس��ت و سوم آذر س��ال 1311 انگلیس به دلیل لغو 
قرارداد دارس��ي از س��وي رضاخان، از ايران به دادگاه الهه 
ش��كايت كرد. قب��ال ايران اعالم ك��رده بود، دي��وان الهه 
صالحیت رسیدگي به اين موضوع را ندارد.  قرارداد دارسي 
يا امتیازنامه دارسي قراردادي است كه ويلیام ناكس دارسي 
در س��ال 1901، 1280 شمس��ي با دولت ايران امضا كرد 
تا به اكتش��اف و استخراج نفت در ايران بپردازد.  در فصل 
اول قرارداد آمده بود: دولت ايران به موجب اين امتیازنامه 
اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیدا كردن و 
اس��تخراج و بسط دادن و حاضر كردن براي تجارت و نقل 
و ف��روش محصوالت ذيل كه عبارت از گاز طبیعي و نفت 
و قیر و موم طبیعي باشد در تمام وسعت ممالك ايران در 
مدت شصت سال از تاريخ امروز اعطا مي كند.  از طرف ايران 
مظفرالدين شاه، امین الس��لطان، میرزا نصراهلل مشیرالدوله 
و مهندس الممال��ك )نظام الدين غفاري( ق��رارداد را امضا 
كردند. شركت نفت دارس��ي، پس از هفت سال، سرانجام 
در 26 مه 1908 میالدي در منطقه مس��جد س��لیمان به 
نفت رس��ید.  ماجراي لغو بي نتیجه قرارداد دارسي اين بود 
كه سال 1311 شركت نفت ايران و انگلیس به دولت ايران 
اطالع داد كه حق الس��هم دولت اي��ران بابت عايدات نفت، 
فقط سیصد و دو هزار لیره شده است، در حالي كه در سال 
1310 عاي��دات ايران از اين بابت چهار برابر اين مبلغ بود. 
اي��ن تقلیل فاحش مورد اعتراض دولت ايران قرار گرفت و 

تقاضاي رسیدگي كرد ولي چون شركت نفت زير بار نرفت 
رضاخ��ان به تصور اينكه مي تواند به آس��اني امتیاز نفت را 
لغو كند در ش��ب 6 آذرماه 1311 در حضور هیات وزيران 
امتیازنامه دارسي و پرونده نفت را در آتش بخاري انداخت 
و به وزيرانش دس��تور داد بي درن��گ امتیاز را ملغي كنند 
كه فرداي آن روز عملي ش��د.  پس از ش��كايت بريتانیا به 
مجامع بین المللي قرار ش��د دو كشور در اين رابطه دوباره 
مذاكره كنند. در امضاي قرارداد از س��وي ايران تقي زاده به 
عنوان وزير دارايي و از طرف مقابل س��رجان كدمن ريیس 
كل ش��ركت نفت حضور داشت. به موجب اين قرارداد كه 

در 7 خرداد 1312 )1933م( به تصويب مجلس ش��وراي 
ملي رسید، مس��احت ناحیه امتیاز به منطقه خوزستان و 
كرمانشاه تقلیل يافت و اين مقدار تقريبا 20درصد مساحت 
ناحیه امتیازي بود كه بر وفق امتیازنامه دارسي در اختیار 
صاحب امتیاز گذاش��ته شده بود. امتیازنامه جديد موجب 
افزايش درآمد ايران ش��د، ولي م��دت امتیاز را كه  بايد در 
1340 به پايان برس��د تا 1386 تمديد كرد.  فضاي بسته 
سیاس��ي دوران اس��تبدادي رضاخان اجازه نداد تا ملت و 
رهب��ران از قرارداد 1933 به طور كامل مطلع ش��وند. اين 

قرارداد در ماجراي نهضت ملي نفت لغو شد. 
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